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Svi Shapiro
University of North Carolina at Greensboro (U.S.A.)

Towards a Critical Pedagogy
of Peace Education*
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Shapiro Svi, Towards a Critical Pedagogy of Peace Education [W stronę
pedagogiki krytycznej edukacji dla pokoju]. Kultura – Społeczeństwo –
Edukacja nr 1(7), 2015, Poznań 2015, pp. 7–20, Adam Mickiewicz
University Press. ISBN 978-83-232-2944-5. ISSN 2300-0422
This article tackles the issue of critical pedagogy in regards to education
for peace. Peace education is here seen as a holistic process of development of human potential to coexist in a less violent manner. This
problem is significant for example in the context of South Africa, which
is being explained in this paper. Another example of this kind of pedagogy is related to the Jewish and Greek concepts of Tikkun Olam and
Parrhesia. Finally they are being emphasized the issues of empathy and
pedagogy pf hope.

Factories of conformity
The ideology of moral and social conformity is by no means the only force shaping education today in ways that exclude a serious concern with questions of
war, violence and dehumanization. More and more teaching is gripped by the
mania of measurable outcomes, objectively assessed performance, and standardized testing. Fueled by the panic of falling standards and inadequate accountability politicians, business leaders and others have driven our schools into become
testing factories in which only those things that are quantifiable have any real curricular value. And a regime that stresses constant measurement of student
achievement shapes life for our children. The grim consequences of all this are
_________________

* This paper draws on my guest lecture given in the School of Education, at the Adam Mickiewicz
University, October, 2014.
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now well documented. Students face ever mounting pressure to succeed in a hothouse competitive environment. It is no surprise that we see increasing signs of
stress and anxiety among young people. (In the US and UK this mounting level
of anxiety has led to well-publicized calls for a change in direction away from the
emphasis on high stakes testing). More and more teachers are forced to make the
classroom a place in which test performance is the central activity (Shapiro,
2006). Preparation and rehearsal for the test occupies much of classroom time.
The relentlessness of this process drives away some of the best and most creative
teachers who are looking for something more stimulating and humane in their
work. And most sadly this regime of demonstrable accountability empties education of anything that cannot be measured and tested in a standardized form. The
result is a curriculum that becomes increasingly narrow and constrained, eliminating anything that might demand more complex, interpretive or imaginative
responses from students. The arts and other forms of creative activity become
marginalized or left out entirely (Ravitch, 2014). Or they too must be transformed into more rigidly structured and ‘objective’ forms of learning. There is
less and less time in the classroom for those things that depend on dialogue,
discussion and the development of respectful and tolerant social relationships. In
other words, those skills and dispositions that are necessary to an engaged and
reflective civic life. The classroom becomes a place less and less concerned with
students as holistic beings; educating individuals in the totality of their lives as
moral, intellectual, imaginative and spiritual persons. In this sense the goal of
peace education which demands educating students in the fullness of their humanity is negated by the limited and narrowly defined focus that today subsumes
our schools. The call to focus on peace in our education is necessarily a call to reenvision the very way we educate young people away from the deadening and
confined forms that presently dominate our classrooms.
Educating for peace is always a holistic process. It means recognizing that if
human beings are to move towards a less violent, more cooperative and caring
mode of existence, it will require the broad development of all our potentialities.
It will demand change and development in our social consciousness and our
capacity to reason; in our sentient life as feeling and embodied creatures; in
our moral sensitivity and conscience; and in an awakening or enlargement of our
spiritual awareness. The kind of education that schools are now focused upon is
hardly capable of bringing about such change. The emphasis on performance
and measurable outcomes leads to a denial of the relevance of anything that cannot be immediately turned into quantifiable data. An empirically-driven education can have little relevance to the quest for moral and spiritual change with its
more intangible but, nonetheless, crucial nature. Nor can it speak to an educa-
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tion that is about our emotional lives with its far more complex and interior
qualities. The attempt to reduce human experience to a series of test bubbles
rests on a simplistic, cartoon-like version of individual complexity. And can
there be any doubt as to the conflict between a standardized education with its
‘one right answer,’ and an education that seeks to encourage a questioning and
challenging of a single truth, and an appreciation for multiple ways of understanding the world and our lives (Giroux, 2011).
Finding our way to a more peaceful world will mean constructing a world
that is more just, more compassionate, more democratic and more reverential of
all life. Education can and should be an important component in pursuing this
goal. What and how we teach our children is surely a critical dimension in the
social and moral changes that we so urgently need. But it will mean a bold and
radical re-visioning of both the purpose of education and the way we seek to
teach.

Elements of a critical peace education
Several years ago I was fortunate enough to attend a workshop at the University
of Haifa in Israel devoted to ‘Peace Education Research.’ This workshop brought
together both academic scholars and those directly engaged in various forms of
peace education (Salamon and Nevo, 2002). Many of the participants were from
places that had experienced severe episodes of communal violence. In addition
to those from Israel – both Palestinians and Jews – there were people from South
Africa, Ireland, Bosnia, Rwanda, Spain, Norway, as well as other countries. Naively, I hoped, at that time I would learn from these experienced researchers and
practitioners exactly how one went about educating for peace. My social science
training led me to expect there would be some kind of scientifically fool-proof
method of achieving peaceful relationships between hitherto warring groups.
I learned that nothing could be farther from the truth. Even the commonly practiced ‘contact hypothesis’ that assumed that by bringing individuals together in
a supportive social and educational setting in order to get to know each other as
real human beings, and so undo prejudices and hostilities, was found to have
only limited effect. After a while, if no other political or institutional changes
took place, and under the cultural pressures at home, old patterns of animosity
reemerged. What I did find at this workshop, however, was not a single method
or approach to peace education but a variety of experiments that used different
modalities and media. These approaches met with varying degrees of success,
though the long-term consequences of all of them were hard to assess. Some of
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these provided shared social and educational experiences for children from hostile communities in order to ‘deconstruct the otherness’ of the protagonists; others had developed text books that helped students understand and discover the
world from the experience of the other. Some engaged in travel to places that
evoked the painful history and suffering of the ‘enemy’ community. There were
projects that brought groups of children together around shared art, music and
dance projects. Some placed young people in the homes and families of the other
community. Some involved joint political projects to create more socially just
situations and contexts. Some simply attempted to have children experience the
other’s holiday festivals and celebrations. By the end of all this I concluded that
any approach to peace education would be far more messy. It would involve
a multiplicity of approaches, interventions, and educational initiatives. There
would be no ‘one size fits all method. Yet out of this mélange of possible directions for affecting change among young people, away from violence, hate, prejudice and misunderstanding, I also saw that were certain shared principles and
concepts that ran through all of the experiments. And in the following pages
I want to outline, if only briefly, five principles that I believe represent essential
dimensions of a critical pedagogy of peace – an education for peace My concern
will be to describe some of those moral, social and spiritual aspects of human
behavior and dispositions that are needed in order to bring about that transformation towards peace in our collective lives.

Educating for community
I start with the African notion of ubuntu. Cape Town Archbishop Desmond
Tutu suggests that the African term ubuntu means that one cannot exist as
a human being in isolation. It speaks, he says, about our interconnectedness, our
belonging to a greater whole (Tutu, 1999). You cannot be human by yourself.
Contemporary culture teaches us to think of ourselves as just individuals, separated from one another. Schools usually provide a powerful vehicle for this ideology of the separate self. Most of what is defined as success (or failure) is a matter of individual achievement and performance. And, of course, what individuals
achieve is always in invidious comparison to the success or failure of others.
Likewise consumer culture is always about the promise of improving the quality
of our lives or social status through what we as individuals own or can purchase.
It is not surprising that this culture produces a world of so much loneliness, disconnection from others, and conflict. It teaches us to see ourselves alone in a sea
of other lonely strivers after satisfaction, validation or success. At its core it de-
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nies the simple reality of the oneness of human existence, and with it the recognition that it is through our connectedness to others that we experience the deepest
and richest satisfactions and joys of life (Lerner, 2006).
To affirm the concept of ubuntu, and to educate for its radical promise,
means a very different focus for what we wish students to learn, morally, socially
and spiritually. In the first place it means that the school and the classroom move
away from the relentless focus on the success and failure of the individual that is
inscribed in every aspect of schooling. It means that we come to see our
achievements and failures as learners as the shared product of our communal
efforts, not as something earned and owned by the lone student. The classroom
emphasizes the community’s achievements over the success of the individual
(Palmer, 2004). The ‘culture of separated desks’ in which each student is a lonely
runner in the race for success gives way to a classroom ambience of communal
support, the sharing of knowledge and information, and mutual respect for each
person’s contributions. Beyond this the message of education must be one that
runs counter to the individualistic and competitive message of the consumer
culture; human fulfillment is found in how we serve, support and care for the
wellbeing of other human beings (Eisler, 2008). And contrary to our dualist preferences and prejudices, our highest moral and social obligation is to serve humanity undivided by markers of nationality, race, gender, sexuality and ethnicity. The educational message of ubuntu is one that resists all those things that
separate and isolate human beings from one another – that cause us to see others
as disconnected from oneself, to demonize others, to see them as of lesser value
than ourselves. It leads us to question the moral environment of the school, the
social relationships of the classroom, the messages found in our texts, as well as
the broader messages of the culture within which we live. In each case we must
ask does what we learn from these things help us to recognize and realize our
mutual connectedness and interdependence as human beings? Does it enable us
to experience the profound fulfillment and joy that comes from human sociability and interaction? Or does it thwart, undermine and deny them? And to what
extent are we coming to see ourselves as part of a global community in which
particular connections to ethnicity, nation etc. are less important than the ties we
have with the whole human family. Do our educational experiences nurture and
encourage this sense of global human identity?

Educating for a life of meaning
The Second point of my pedagogy draws on the Jewish concept of tikkun olam.
Tikkun Olam speaks to the need among human beings for an authentic life of
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meaning, and the responsibility of education to facilitate such a quest (Shapiro,
2010). It rests on the mythic Hebrew vision of a world which has overcome division and fragmentation and become whole and united as a single caring community. The struggle for such a world becomes, in this vision, the overriding
moral responsibility of human beings in this life. More than this, it is in the act of
trying to create a world of compassionate and loving connection in the face of all
the divisions, injustices, conflicts and suffering that beset human beings, that we
are able to find the most profound sense of meaning in our lives. The message of
tikkun olam is one that speaks out against everything that separates and fragments our world-war, torture, social injustice, nationalism, tribalism, racism,
sexism, homophobia, religious intolerance, and excessive competition, must be
called into question and challenged.
Tikkun Olam speaks to ‘the repair’ of our world.’ And it is through our engagement in this act of repair work that human beings find the meaning that
animates a purposeful life. To educate in this spirit means to encourage students
to see their lives in terms of the contribution each might make to healing the
brokenness of our world; to see how they may act to redress hatred, racism, intolerance, indignity and injustice – all those things that fragment and divide our
world. It offers students a counter-vision to the self-interested message so relentlessly pounded out by the culture of capitalism and modernity. It suggests
a broad moral, social and spiritual framework for how they may think about the
direction of their lives. The search for a life of meaning can never be far from the
goal of educating for peace. Education today has lost its most profound purpose
– engagement with what it means to live meaningfully and purposefully (Lerner,
2006). Instead schooling has become the soil for an arid and soulless focus of
human energy and ambition; better test scores, higher grades, greater student
retention, etc. The school becomes like a black box in which inputs are measured
against outputs. Our obsession with numbers, output and averages has meant we
have forgotten our responsibility to a younger generation to provide them with
the opportunity for serious reflection on the nature of a purposeful life.
The absence of such opportunity is especially sad given the demonstrable crisis of meaning in our larger culture. It is a crisis that manifests itself in record
levels of teenage suicides and emotional disorders, in widespread feelings of despair, loneliness, emotional emptiness, and in the turn towards self-destructive
and violent behavior. None of this can be that surprising given the dehumanizing nature of so much of the wider culture through which young people are expected to discern their life goals and aspirations. It surrounds them with a world
in which the most important things are celebrity, fame, wealth, and appearance
(West, 2004). In such a world time is reduced to the most immediate experience,
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episode or moment. And nothing is more important than the search for the next
exhilarating and optimal high. As observers like Zygmunt Bauman have pointed
out, it is but a short step from this kind of cultural exposure and socialization to
the despair and anxiety that leads to violence and destruction –whether this is
inflicted on others or on oneself (Bauman, 2007).

Educating for critical citizenship
My third principle draws on the Greek concepts of parrhesia and hermeneutics –
and concerns the quest for the education of a courageously articulate citizenry.
Peace education always inhabits that in-between zone where the ‘what is’ encounters the ‘what might be’. Henry Giroux has referred to this as the voice that
speaks in both ‘the language of critique and in the language of possibility’
(Giroux, 2001). Others have referred to it as a ‘critical utopianism’ in which the
imagined world of human dignity, justice and peace is held up against the realities of our torn and divided world. Parrhesia is the fearless voice that challenges
and questions the world’s unnecessary suffering (Aronowitz, 2008).
Few who are concerned with driving policy in public education concern
themselves much with parrhesia and critical speech. Education today is overwhelmingly concerned with things that have little to do with developing voices
that can question and challenge what is in our world. Indeed, what we see everywhere is a focus on a one-size fits all kind of education that is more about conformity in thinking than anything else. The focus on standardized tests and
measures of ‘performance’ in our classrooms has induced a kind of learning
where students and teachers can do little else but be concerned with getting the
one correct answer on the test sheet. There is precious little opportunity in all
this for the kind of unconventional thinking that questions the accepted understanding of how things are. There is little time for those bold and outrageous
challenges to the accepted nature of things. The present ‘regime’ in education is
one that is all about finding somebody else’s idea of the one right answer. This
conformity is reinforced not just through the medium of standardized forms of
assessment but also through the sterility of what constitutes the learning space.
Now this space mostly excludes those very things that are most salient to the
direction and quality of young people’s lives; sexuality, spiritual and religious
faith, the impact of the media and the content of popular culture, war and violence, race and cultural difference, power and politics. Remove these things and
we are left with a classroom that offers no possibility of the kind of passionate
engagement that stirs us to find our voices and speak our truth to others who
share our world (Hooks, 2010).
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The exercise of parrhesia in the classroom is a practical matter. It means
transforming these spaces into ones where the sound of students’ voices is heard.
This is a classroom that cherishes student expression, student opinion and student experience. Indeed this is a classroom which embodies those essential dimensions of democratic culture – the capacity to think, question and challenge
what has been accepted and unquestioned, and to bring into the common space
the diverse perspectives, beliefs and understandings of this young and emerging
heterogeneous citizenry. In this space the goal is always that of an education
which nurtures the independent mind and the insistent spirit of unfinished inquiry. We have been reminded again in recent times of the importance of a civic
culture which refuses to passively accede to voices of authority and expertise –
whether in government, church or religious authority, the mass media or transnational business. We face unprecedented dangers and crises as a human race.
The times demand an education that equips us with the capacity to speak up and
speak out; to question and challenge what, in so many areas of our global community, is a culture of human and environmental destruction, social injustice,
violence and death. The late American Philosopher Maxine Greene (Greene,
1988) refers to the German expression Es Muss Sein meaning “it must be” when
she describes how the knowledge that is transmitted in our classrooms often
conveys a fatalistic sense of permanence and inevitability. Her argument is that
much of the time curriculum is constructed and taught in such a way that there
is little understanding of the fact that what we know about the world is only
temporary, provisional, and uncertain. How we come to know about the world
indicates to the learner whether things can be other than what they appear to be.
Knowledge that is understood to represent with certainty how things are invites
no second look; it offers a reality that seems fixed and absolute (Caputo, 2013). It
suggests a world that is the way it is, demanding only accommodation and acceptance of the social landscape before us. Greene speaks out of the passionate
conviction that our understanding of who we are, and the nature of the world we
inhabit, are inevitably constructions of the human imagination, always open to
alternative perspectives and variable interpretations. To learn about the world in
this way, she argues, is the gateway to liberating ourselves from a stultifying consciousness that demands acceptance of only a single right way of understandingone which is usually guarded and protected, as well often manufactured,
by those whose power and privilege depends on it. To educate against the inevitability of war, violence and brutality means refusing the consciousness that says
things must be this way.
Sadly our schools do little to liberate the mind from subservience to fixity of
thought. Few students are ever invited in to recognize the power of interpreta-
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tion in making so-called ‘truth.’ Instead they are daily bombarded by the message to give ‘only the facts,’ the need for the single correct answer, and the certainty of the text. The great educator Paulo Freire showed us what it means when
students recognize that the reality we live in and through is only one of several
possibilities (Freire, 1998) There is nothing absolute and inevitable about a world
that hurts and destroys the lives of so many.
The Greek concept of hermeneutical truth recognizes that what we know is
always an act of interpretation has both liberating and troubling consequences.
We have seen above the way that this can free us to re-envisage our lives and our
world. But much more difficult is the fact that it also gives legitimacy to the conflicting ways we may see things. From this point of view there is no ‘God’s eyeview’ of reality, only the sometimes contradictory understanding that people
have of events, situations, and human motives. The decades old conflict between
Palestinians and Jews provides a too vivid example of what I am proposing. In
that blood-soaked region the inhabitants bring their own painful narratives to
explain the need to fight and defend what they see as rightfully theirs. For the
Jews it is the tortured history of exclusion, persecution and genocide, and the
belief that their state is legitimated by ancient connection to the land and by
moral claims rooted in their catastrophic history. For Palestinians their claims
come from the conviction that the Jews, like other colonial invaders, wrongfully
expropriated their land and forcefully expelled its inhabitants. We can see in
other parts of the world such as Ireland, Sri Lanka, Kashmir, Iraq, the Ukraine,
similar kinds of near intractable conflicts rooted in fundamentally different accounts of history and present realities. As Sartre once noted, human beings are
condemned to meaning. Meaning provides the resources through which human
identity is constructed. We can no more dispense with the quest for meaning
than we can eradicate our need for food and water. Yet we must be attentive to
the dangers of meaning making that depend on hatred of the other, racism, tribalism, extreme nationalism, religious fanaticism. And we must educate to be
aware of the way social changes fan the flames of dangerous meaning making;
how unregulated capitalism destroys traditional communal structures and values, the influx of foreign workers or refugees with their different beliefs, dress,
etc., causes panic among local populations, failed ideologies of socialism or nationalism leaves a cultural space in which other angry and violent beliefs emerge
to replace them, or resentment of western power and influence produces an irrational hostility to modernity with its commitment to freedom, choice, pluralism,
gender equality, democratic norms of conflict resolution, and the production of
knowledge through unrestricted critical interrogation of thought and experience.
Nothing could be more important to the task of peace education than the capacity to understand something about the way conflict is constructed out of the
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differing ways we come to see our lives and our world (Hahn, 2004). And to
learn from this something about the way conflict can be mediated. From a pedagogic standpoint it means a number of things: 1) The ability and willingness to
honestly articulate and communicate to others one’s view of things; 2) It means
the development of the capacity for active, non-judgmental, listening to the other, even when what is being communicated is painful or threatening to the listener; 3) It means the readiness, for each party, to ‘walk in the others’ shoes’ – to
be empathic to the other’s situation even as this requires confronting one’s own
fears, resentments and anger about what is being expressed. The ability to communicate, hear, empathize, and to not be captured by our own need to deny or
resist another’s truth, is of course, more than a one semester high school class!
Indeed it is the challenge of a lifetime for all of us. It is a task that is always before
us in our collective lives as we deal with conflicts and differences of perception
around things like race and ethnicity, sexuality, religious belief and politics. No
preparation in school can ever equip us adequately to deal with all of this. Yet we
might at least find in our education some insights, recognitions and skills that
will help us to non-violently negotiate and accommodate the inevitable struggles
and challenges in our world as social and political creatures ‘condemned’, as we
are, to make meaning from our disparate experiences.

Educating for compassion and empathy
The fourth element of my pedagogy draws on the ecological concept of ‘a world
out of balance’. I believe that no term better captures the harmful effects on life
of our present culture than this. In every area of our world we see how we have
become addicted to the culture of winning, competition and success – sport,
entertainment, education, science, jurisprudence, politics and of course work
and the economy. In every field beating others becomes the driving force of human activity. The goal of almost every area of our lives is to outshine the next
person – to succeed or to be ahead of others (Klein, 2014). Life is increasingly
experienced as a race in which only the winners really matter, or deserve recognition and appreciation. More and more the marketplace becomes the root metaphor for how we live, with its overwhelming emphasis on competition, selfinterest and self-aggrandizement (Korten, 2006).
No place does more to prepare us for this way of life and this consciousness
than schooling. Schools are the great initiator for a younger generation of what it
means to live in a world in which everything is measured by one ability to compete with other human beings. It is here we are introduced into the moral econ-
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omy of scarcity. We learn that success and achievement for some demands that
others be designated failures. To become ‘somebody,’ we learn means that others
must count as ‘nobodies.’ The deep message (the ‘hidden curriculum’ some call
it) of schooling is that the only things that count are the things that can be
counted because they allow us to be ranked and compared to others on a scale of
winning and losing (Purpel, 2004). Here, as elsewhere in our world, our focus is
turned so resolutely to the winners that we lose little time in noticing the deeper
moral, social and emotional consequences of our choices. The way, for example,
the relentless emphasis on success for some produces a culture with powerful currents of envy, resentment, and suspicion. For everyone this is a culture that cultivates a deep insecurity about our worth as we are constantly being judged and
compared to others, and where success or achievement is likely to be a momentary
phenomenon. It is culture that must certainly breed hostility and aggression.
The human impulse to compete is certainly very deep (though it seems more
embedded in males than females) and it brings with it undoubted pleasures. Yet
we have produced a world out of balance; a world where getting ahead matters
much more than getting along, where competition matters much more than
community, and where sorting people out is more important than social solidarity (Judt, 2010). Education can make a major contribution to this more balanced way of existence. We can try to make our classrooms or schools places less
ruled by competition (admittedly not easy in this time of intense focus on standardized tests). We can articulate and practice a philosophy in which individual
grades and test results are not what we value most. We can facilitate more time
for group and peer-supported activity. We can try cultivating a social ambience
in our classroom or school in which caring, compassionate and supportive relationships are important and social divisions are lessened, and where racism, sexism, homophobia and other forms of social prejudice are not tolerated (Noddings,
2013). And we can ensure that our curriculum gives at least equal time to social
movements and events that enhance community and solidarity in our nation and
globally. Obviously we cannot as educators eliminate the culture of competition
and selfish individualism. But we can enable young people to at least experience
what it means to spend time in a community that cares and supports all, and
emphasizes the importance of cooperative and reciprocal relationships. In this
way education might contribute towards the goal of how we might live, both
individually and collectively, more balanced lives.

Educating for hope and possibility
In conclusion, and my fifth and final point, is that a critical pedagogy of peace
emphasizes the importance of hope. Hope, I have no doubt, is an essential ingre-
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dient of change. Unlike some versions of Marxist thought there is no automatic,
determined process by which human society moves from one stage to another.
Change requires not just some understanding or grasp of what ails a culture but
also a sense that something else is possible, that things do not have to stay as they
are. There has to be a positive energy that says our efforts at changing the way
the things are can really bear fruit – the extraordinary could really happen. Hope
seems to combine this sense of unlikely possibility with other things such as
courage, imagination, faith, a sense of history, and that elusive quality called
grace. Hope cannot be confused with optimism which is the disposition to expect
things to out fine. Hope is that unlikely quality that allows us to believe that this
suffering is not our necessary destiny or fate. Things can really be otherwise.
A different kind of existence can come into being (Welch, 2004).
The question here for us is can hope be taught? I am encouraged to believe
like Paolo Freire that there is a pedagogy of hope. And that certain things can
indeed nourish this quality. One of these is knowing something about history.
Not in the dead and disconnected way we usually teach it in school, but as the
living struggle by human beings, often against all odds, to win greater justice,
freedom or opportunity, or to stop a war. When history is taught as the memory of
these impossible struggles students are opened to the recognition that people at
other times struggled to make change when such change seemed entirely unlikely,
when the forces arrayed against them made it seem as if this was a futile quest. In
my pedagogy I attempt to make students see the ‘present as history’; to see our
present struggles for social justice, an end to war, fair trade, a sustainable economy
and climate as unlikely – or as likely – as other previous ‘impossible’ quests.
It is helpful, of course, when our education emphasizes the constructed nature of knowledge. In this sense we help to break to breakdown the ‘tyranny of
facts’ which seems to make reality such an unmovable force. To see that the way
we know and understand the world is but one possibility among many opens the
door to questioning whose ‘reality’ is this, and in whose interests is it for us to
apprehend the world in this particular way. There is nothing that is fixed and
unmovable about the world. We need just the imagination to reconceptualize it.
Such thinking nourishes the sense of possibility among students. The invitation
to see the world in new ways, the sense that history was about the struggles of
men and women to change their world especially if this is accompanied by students’ own involvement in struggles for peace and social justice, can go a long
way towards overcoming a sense of fatalism, cynicism or apathy among young
people, and encouraging a powerful sense of hope and belief in the possibility
that we may really live a world of greater peace, justice and understanding. In
these troubled times, I believe, there is no greater responsibility for educators
than to articulate and encourage such a vision for education.
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W stronę pedagogiki krytycznej edukacji dla pokoju
Streszczenie
Edukacja dla pokoju jest zawsze procesem całościowym. Oznacza ona rozpoznanie w człowieku
zdolności do przejścia w stronę mniej gwałtownej i jednocześnie bardziej kooperatywnej formy
egzystencji. Niestety, w przypadku form edukacji realizowanych obecnie w wielu szkołach taka
zmiana jest trudna do przeprowadzenia. Dzieje się tak chociażby z tego względu, że edukacja insty-
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tucjonalna zorientowana jest głównie na mierzalne osiągnięcia, a odrzuca wszystko to, czego nie
można zamienić na policzalne dane. Tego rodzaju system kształcenia opiera się bowiem na silnie
uproszczonym modelu człowieka, w którym nie poszukuje się odpowiedzi na kluczowe pytania
natury humanistycznej. Niemniej w kwestii edukacji dla pokoju odnaleźć możemy kilka zasadniczych elementów wskazujących na możliwość innego spojrzenia na problem harmonijnego współżycia. Elementy te wywodzą się chociażby z innych aniżeli europejskie systemów kulturowych.
Pierwszym z tego typu elementów jest pojęcie ubuntu, które spotkać możemy w Republice Południowej Afryki. W najszerszym znaczeniu odnosi się ono do przekonania, że jednostka ludzka nie
może rozwijać się w izolacji od innych. Ta myśl stoi w opozycji do zachodniego indywidualizmu,
który obecnie jest silnie uwypuklony poprzez różnego rodzaju praktyki kulturowe. Zastosowanie
tej koncepcji w praktyce szkolnej rzutuje na inne spojrzenie na potrzeby ucznia rozumiane
w wymiarze moralnym, społecznym i duchowym. Przesłanie edukacyjne, jakie niesie ze sobą ubuntu, stanowi twierdzenie, iż należy stawiać opór wszelkim kwestiom przyczyniającym się do budowania barier pomiędzy ludźmi. Podobne znaczenie niesie ze sobą hebrajski termin tikkun olam. Ta
wywodząca się z judaizmu koncepcja odnosi się z kolei do wizji świata, w którym przezwyciężone
zostały wszelkie podziały, a następnie świat ten stał się całością. Oznacza ona „naprawę świata”.
Można jej dokonać jedynie dzięki zaangażowaniu i pracy włożonej w ten projekt. Problemem może
w tym względzie stać się jedynie ogólnie rozumiany deficyt sensów we współczesnym świecie. Obie
koncepcje pozostają jednak niezmiennie we wzajemnie komplementarnej relacji wobec siebie oraz
idei edukacji dla pokoju. Uzupełnia je greckie pojęcie parezji oraz tradycja hermeneutyczna. Parezja jest pojmowana jako nieustraszony głos rzucający wyzwanie i kwestionujący nieuzasadnione
cierpienie na świecie. Prowadzi to nas do włączenia w obszar rozważań nad edukacją dla pokoju
także modelu pedagogiki krytycznej. Ta zaś pomoże w realizacji projektu obywatela krytycznego,
a wiec także obywatela podważającego obowiązujące modele kształcenia. Stawia to przed nami
problemy o charakterze praktycznym i przenosi ciężar dyskusji nad projektem edukacji dla pokoju
w obszar konkretnych działań, np. na płaszczyźnie klas szkolnych. Nic nie jest tak istotne w tym
względzie jak możliwość zapobiegania konfliktom w tego typu mikroskali, która w dalszej kolejności pozwoli na stworzenie szerszych modeli edukacyjnych. Edukacja dla pokoju stanowi tym samym projekt pełen wyzwań, choć niepozbawiony umocowania w określonych tradycjach pedagogicznych, jak chociażby te kryjące się w pojęciach ubuntu, tikkun olam i parezja.
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The modern Maya movement is an example of a new sort of indigenous
cultural activism. The long lasting struggle for indigenous rights had
finally led to the renegotiation of the social, legal and political order in
countries like Guatemala and Mexico. Today we witness a vibrant
indigenous activism in many fields, like education for example. This
paper deals with the issue of multicultural education in the mentioned
countries, but also it presents critical problems of a wider process – i.e.
regaining cultural freedom after 500 years of marginalization.

Clash of civilizations
We may fairly say that over five hundred years after the arrival of Europeans in
the New World most of the Latin American societies did change significantly in
terms of their social structure and national culture. Just recently, we had witnessed a widespread emergence of various emancipatory movements across
Americas which happened in the last two decades; each of them attracting indigenous population into the mainstream on a different scale. This process has
clearly drawn the attention onto the field of politics and culture in countries like
Bolivia or Mexico, who face a similar problem. This problem is made by the coexistence of two cultural streams, who not necessarily share the same interests,
values and culture, In consequence of the existing gap between those two, the
attempts of reconciliation and dialogue are still considered by many as amenable
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to failure. The first of the mentioned streams connects the white and mestizo
culture in a broad sense of a Western and European tradition1. It is based on an
assumption that there might be just one direction of social modernization – i.e.
accepting the dominant role of the Western civilization. The other one joins
however diverse native groups, who often differ in terms of culture from each
other significantly and until now they were unable to build a consistent front of
indigenous organizations. The reality of last years has shown that this doesn’t
have to be the case and more and more native Americans persuade a vision of
a pan-American movement for indigenous rights. Culture and politics became
thus in last decades an issue of high importance in the whole Latin American
region after long years of conflict. To understand the nature of the conflict we
have to acknowledge the fact that the confrontation of the two worlds was since
the first contact of Europeans with the native population marked by violence,
injustice and suffering and still is imprinted in this manner in the collective social
memory. The Indio was for a long period of time a figure of instrumentalized politics against anyone, who does not accept the dominance of white culture and identifies himself with the indigenous tradition. Cultural assimilation and acculturation were taken for granted as a tool of modernization. The clash between
western future and indigenous past has divided the Latin American societies into
a dichotomy of modern white society and marginalized rural Indios, which cultural and political activism was for a long period of time considered as insignificant in terms of national culture.

The aftermath
Today the cultural and political sphere is however still troublesome in the Latin
American context, as it tackles the issue of historical relations of Native Americans and the descendants of European conquerors. The historical aspect of those
relations affects contemporary discourse on Latin American societies in its wide
range. This specific merging of past and present might be regarded as well as
a constant element of the Latin American reality. Especially, when it comes to
the indigenous aspect of the phenomenon the mentioned duality seems to direct
the societies of the region into a complex discussion on their future. As the celebrated Mexican author and Cervantez Prize winner, Carlos Fuentes states in
_________________
1

In relation to the context of Central and South America the use of the term mestizo is the most accurate. It describes a general process of race mixing (mestizaje), as well in cultural terms (mestizaje cultural). It is also very risky to use the term Creole in this context as in most Latin American countries
(except the Caribbean region) it is associated clearly with the descendants of Spanish colonizers.
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relation to the situation in his home country: “The Indian world of Mexico offers
an opposition between the visible and the invisible. (…) The European conquest
of Mexico left the Indians a defeated people, and sometimes a defeated people
prefer to go unnoticed. They become at one with darkness, wishing to be forgotten so as not to be struck once more. (…) The Indians became a part of the Terra
Incognita” (Fuentes, 1997: 27–28).
A significant change begun along with the processes of national reconciliation, peace talks between Latin American governments and left- and rightwing
paramilitary organizations. Slowly the societies of the region started to accept the
ongoing change as necessary aspect of modernization in a global context. The
division between the white and mestizo elites and indigenous groups also started
to crumble. More and more native organizations, intellectuals and activists
joined the efforts to overcome the existing obstacles and participated in social,
political and economic reforms in states like Mexico, Colombia or Brazil. The
movement towards a better, more democratic future has been made thanks to
many initiatives undertaken not just by mainstream personas, but also by indigenous organizations and people with no earlier political experience whatsoever2.
Although the declarative side of this process became visible in the social debates,
the social praxis has shown that the existing gap between those two fractions is
much deeper and harder to deal with than one could thought. Historical animosities and existing stereotypes regarding both groups had once again shown their
vitality. Cultural aspects of the planned social, political and economic reforms
became an important point in plans for a future prosperity. Countries with
a large number of indigenous population, like for example Guatemala, were thus
forced to deal with culture in the first place and a new approach towards the
understanding of the term “national culture” had to be worked out.

Guatemalan transition
In the early 1990’s the Central American state of Guatemala went through such
a radical make-over when it comes to its political, social and cultural issues. This
transgression was also similar to many other countries in Central and South
America in that time. The ongoing peace process between leftist guerrillas and
the government and right wing paramilitary militias, or the process of national
_________________
2

Many indigenous forms of political activism had at the beginning a very local character, and they
were dealing with issues such as land partition and forms of labour division consistent with indigenous
traditions. This is why land reforms are often a starting point and a central issue in all modernization
debates in Latin America today.
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reconciliation and dialogue were significant for the contemporary shape of the
Guatemalan society. However, the specific structure of that society is being still
characterized by an existing conflict between two main groups – the descendants
of the Spanish conquistadores and mestizos on one side (so called ladinos) and
the native Indios on the other that is all the groups identifying themselves with
the indigenous population and culture. The gap is being made here (just like in
similar cases in Mexico or Bolivia) by a long lasting historical discrepancy between the ladinos being in power and the marginalized Indios. The conquest of
the Americas is therefore building a ideological discourse behind the social, cultural, economic and political diversification in today’s Guatemala. As for a rural
country with almost no natural resources Guatemala is dependant on agriculture. Rural areas are inhabited mostly by indigenous population, who’s economic
situation is dependant on land owners (latifundistas), mostly Spanish speaking
ladinos, who hold 90% of the agricultural valuable land. Despite the fact that
Indios make a large percentage in the Guatemalan population, they were for
a long period of time marginalized and pushed outside the political and social
mainstream, which ideological foundation was for last few decades based on the
rejection of indigenous culture and languages, seen by whites and mestizos as
not worth of any interest. This diversification of national culture in Guatemala,
was visible not just in this country, but also in whole Latin America. Native
Americans were, and still are, perceived by a large part of the white societies as
somehow inferior in terms of race and culture to the civilization of whites.

Linguistic landscape of Guatemala
The contemporary linguistic landscape of Guatemala presents a very diverse
picture. This diversification is related to a distinction based more on the difference of local languages belonging to the Mayan language family, than a difference between various language families. This doesn’t change the fact that the
official language of Guatemala is still just Spanish castellano. This situation is
grounded in constitutional act from 1965 called “Ley Orgánica de Educación”,
a legal act confirming the primary role of Spanish and the linguistic education as
a part of the process of social development. Spanish was supposed to be in the
eyes of law makers a national language and the indigenous communities were
supposed to be incorporated into the state system through advancing linguistic
education. However, it doesn’t mean that Spanish is broadly used by the Indio
population today. Most of the Indio groups in Guatemala do not use this language on every day basis and it is not seldom that some Mayas don’t speak Span-
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ish at all. They use just the local Maya language related to the region they live in,
a local community, or sometimes even to a particular township. The general
number of contemporary Maya languages is being estimated as 51, including the
local dialectal forms. Not so long ago two Mayan languages were functional,
which today are being treated as extinct, however the groups that used them
remain as culturally separate groups. From this 51 we may distinguish 21 languages which belong to the Mayan linguistic family and this number makes also
the basic distinction of the country’s ethnic diversification of the Mayan groups.
These languages are: Acateko, Avalateco, Chuj, Chorti, Itzaj, Ixil, Kanjolobal,
Q’aqchikel, Q’eqchi, Quiche, Mam, Mopan, Popti (Jakalteqo), Poqomchi,
Poqomam, Sakapulteqo, Sipaqapense, Teko, Tzutijil, Uspanteko. This diversification appears more clearly when we accept the fact that 70% of all languages
used in Guatemala are being more or less derived from just four of these Mayan
languages – Quiche, Mam, Q’aqchikel and Q’eqchi. The last one third is however
divided into 16 various idioms.
Except Spanish and diverse Mayan languages we may find today in Guatemala several ethnolects with no relation to Mayan or Indo-European linguistic
family. These are the Garifuna language from the arawak family and the isolated
and treated as extinct Xinka language. The Garifuna language is being used by
around 17 thousand people called the Black Caribs, which make an ethnic group
living on the Atlantic coast throughout Central America – starting from Belize
and ending in Nicaragua. Its ethnic origins reach back to the end of the 17th
century, when the escaped black slaves mixed with native Caribs on the island of
St. Vincent. After a military conflict with the British troops they changed their
habitat to the coast of Honduras and had spread slowly through in the whole
region. The Garifuna came to Guatemala by the end of the 18th century as
forced settlers and live today around the cities of Puerto Barrios and Livingston
on the north east coast of the country. Contrary to the Garifuna, the Xinka language is not in use today and is considered as isolated, but few researchers link it to
the Lenca language. The Xinka ethnic group is still living in eight towns
(municipios) in the department of Santa Rosa and uses Spanish (Tzian, 1994: 25).
Mayan languages in Guatemala are being distinguished by a significant disproportion of the number of users. From small groups, counting a dozen of elders (like in the case of Itzaj Maya) up to the large groups counting almost
2 million people (like in the case of Quiche Maya). These discrepancies in the
language structure have their consequences in the spatial placement and density
of population by the particular Maya groups. For example the Q’eqchi Maya are
dispersed on a vast area in the middle of Guatemala, but a comparatively large
group of Q’aqchikel Maya inhabits a relatively small piece of land around the
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Atitlan Lake. Therefore a precise description of the linguistic structure of the
Maya groups may cause some trouble. This situation has been caused by long
lasting migrations of the Maya population inspired by severe political repressions starting from the 1950’s where the civil war broke out between the state
and the guerillas. Migrations of whole Maya groups into areas far from their
original homeland complicate every attempt to reconstruct the map of the genuine placement of all Maya communities. Nonetheless, the most numerous groups
of Maya dominate the landscape. The statistic relation of all users of Maya languages, which we are able to identify with the category of Indio to the ladino
population is as 1 million 700 thousand to 3 million 800 thousand.

Building networks through institutions
The proportions of the particular linguistic groups in Guatemala are also based
on various statistics made by institutions and organizations who follow different
political interests. These organizations don’t have to have always a political character. Recent activism of religious denominations converting whole local communities may also affect the reliability of the sources3. Such an uncertain source
of data is characteristic in the Guatemalan case, not just in relation to languages.
The political dimension is also attributed to many institutional and Mayan initiatives in the field of linguistic education. The idea that a common national
language is to be introduced is one of the basic tasks the Guatemalan state sets as
a priority today. The practical realization of unification of the society on the level
of language is however put under a question mark. The attachment of the Maya
people to their local languages is, in the eyes of the government, the main obstacle for achieving this goal. Governmental attempts directed towards homogenization of national culture (also through mono-linguistic politics) stand in a clear
contradiction to the ideas of the Maya revitalization movements, which started
to gain wide interest in the 1990’s along the peace process and the peace treaty
signed in 1994. Therefore the idea of cultural pluralism stands in opposition to
the actions undertaken towards creating a single cultural pattern by the ladino
elites. The consequence of this ideological clash is an inflammation of the exist_________________
3

One of the most known Protestant denominations interested in language politics and gathering data is the US based Summer Institute if Linguistics (SIL). The conversions from Catholicism (or folk
version of the religion) to Protestantism were the most common in the last decades. There are also other
non-Christian groups today active in Guatemala. There are reported cases of conversions to Islam of local
traditional Maya communities. These are however related to the traditional political role of the village
chief and his influence on others members of local communities.

Multiculturalism Reconsidered

27

ing animosities between the two groups. How the linguistic element of that conflict is being used by both sides becomes more clear when we include the fact,
that Mayan languages today are an object of unification, for example through
creating an unified alphabet, which is more adequate in the inscription of most of
Mayan languages. Such an alphabet was created already in 1991 and gained some
popularity even among Maya groups in south Mexico. By that time Mayan languages could be inscribed correctly in Latin alphabet only in a limited manner.
Nevertheless the most effort in the process of the revitalization of Mayan culture in Guatemala. is put in language education. Until the 1980’s Spanish was the
only language taught in public schools. Bilingual education started by the end of
decade and even then it was put into praxis just in several isolated cases. Spanish
lessons were for a long time an important part of the ladinization policy, which by
Guatemalan state was called castellinization. The breaking point for the language
education of the Mayas was 1965. In that year a program called Castellinization
Bilingue was launched with the support from United Nations. The program was
dedicated to improving the methods of teaching Spanish to Mayan children and
simultaneously to the inclusion into national culture by making for the Indios
possible to fulfill the educational duty. The employment of bilingual teachers
made it possible for Mayan children to get closer to the civic model promoted by
the state. Castellinzation Bilingue was functional until 1970’s, when the fight
with the guerillas had escalated. The intensity of fights with leftist groups in the
1980’s had contributed to the emergence of situation where language policy has
been merged with military violence and intense assimilation of the Indios, which
had led to a decrease of the number of Mayas learning in public schools. An exception here is made by an initiative called Proyecto Nacional de Educacion
Bilingue. The project started in 1981 and ended in 1984. Maya children, who
graduated in a basic Spanish course in elementary schools still had limited competences in using that language. The ministry of education had proposed teaching the children Spanish for two years, until they achieve a sufficient level. The
program, financed in one third by the American Agency for International Development has been welcomed by many ladinos hoping for a appeasement of the
existing conflict which in their opinion had mostly a cultural basis. Even a new
name for the first year of classes has been introduced (preprimaria instead of
castellization) to diminish the image that the program’s only goal was cultural
assimilation. The project’s demise had not changed much in the educational
situation of the Mayas. Maya languages and culture was an object of ongoing
assimilation efforts, and everything what had to do with them was to be vanished
(for example Maya languages with over a million users were deliberately called
“dialects”). This official policy was not much effective because of the fact that
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there were not enough schools and the enforcement of the educational duty had
little effect. Of course it also doesn’t mean that Spanish was perceived by Mayas
in that time just as a language of oppression. It was used widely as a communication tool on the level of ladino/indio relations and slowly also between various
ethnic Maya groups. With time bilingual competences became “a pragmatic
solution to the enforcement of political and socio-economical powers” (Fischer,
McKenna-Brown, 1999: 167).
The knowledge of Spanish declared openly by many Mayas is therefore not
a simple rejection of traditional cultural values. Many meetings of Maya organizations and institutions are being held in Spanish, which connects the members
of these organizations on a interpersonal level. A good example of that mechanism is delivered by a Mayan Peace Noble Prize winner and a Maya activist,
Rigoberta Menchu Tum, who admitted that she had learned Spanish because of
the need to communicate with activists from other Maya groups and to attract
international attention to her cause. It is also a mistake if we assume that contemporary Mayas omit to learn other languages than their own. Often we may
meet people who speak a handful of languages, including Spanish. However we
cannot tell the same about the ladinos. Ladino are mostly reluctant when it
comes to learn local Maya languages, as Spanish is still seen as the only national
language by many people in big cities. As an exception might be regarded the
region of Alta Verapaz, where some German migrants had settled and adopted
the Q’eqchi language as their own.

Role of education in cultural politics
It is quite clear that the issue of language education in today’s Guatemala is not
characterized by stagnation. Ley Organica de Educacion allowed the use if Maya
languages in learning Spanish as a basis for further education. Today plans are
being made to introduce a new project called Programa Nacional de Educacion
Bilingue (PRONEBI), which is supposed to change the language situation of the
Mayas. Although the first outline of the project appeared already in 1984 it is the
reality of the recent years which has made it into praxis. It is being considered as
an important tool in the Maya revitalization movement and in maintaining their
cultural identity within the model of a future multicultural state. According to
the idea of the project, a common bilingual education in public schools is being
planed – in Spanish and local Maya languages. The authors of the initiative call it
“parallelism”, in the sense that both languages should be developed equally. The
idea had also been criticized by some ladinos, insisting that this project is being
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undertaken only by Indios for Indios. It doesn’t change the fact that PRONEBI is
troubled today by lack of funds and not on a level its authors would like it to see.
The lack of large funding of bilingual education in Guatemala might be
strange, if we take into account that the former minister of education Alfredo
Tay Coyoy was representing the Mayas as the first Indio official in the government. Nonetheless, the actions undertaken by Coyoy and other politicians had
contributed to a new image of the Mayan struggle for self-determination. Education is today one of the most significant fields, where Mayan identity is being
reframed. The cultural, social, political and economic transition affects the Maya
in Guatemala in the same manner as other indigenous groups in Central and
South America. This wide spread phenomenon of revitalization and reconstruction of traditional cultures has an influence on the construction of pan-Indian
networks through out Latin America and even United States and Canada. Language education is a significant part of actions of many indigenous activists, and
the situation in Guatemala may serve as a role model for societies of similar
structure. Guatemalan educational initiatives are based on ideological foundations, which take the cultural basis for granted and try to popularize it among all
Maya groups in the name of the pan-Mayan movement. Education is here taken
as a sphere of articulation of such postulates for many Mayan activists and the
new schooling institutions have a significant political role to fulfill. Recently
created schools called escuelas de autogestion are being controlled by local
communities, but they are also building a close working network of educational
institutions across the country. These Escuelas Mayas take their goal to “incorporate education into the Mayan culture, and not to incorporate Mayan culture
into schooling” (Fischer, McKenna-Brown, 1999: 220). The politics of schooling
in contemporary Guatemala is a part of a general effort to popularize cooperation among various Maya groups and to legitimize Mayan culture as a integral
part of national cultural discourse. The so called “movement of linguistic loyalty”
expresses these actions focused on strengthening Maya identity and the process
of reconciliation between the Indios and ladinos. This situation is recently taking
shape in the educational field, where bilingualism is more and more often seen as
a necessary competence in building the future multicultural society.

Multiculturalism in Guatemala
Guatemalan concept of multiculturalism is certainly a specific version of the idea
of cultural and political pluralism, closely linked to the modernization of the
country. The political ties between local Maya communities and ethnic groups
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are being perceived today as a beginning of the construction of a network of
cooperation not just between the Mayas themselves, but also all indigenous people in Latin America, or even all former Third World countries. This movement
is being perceived by many activists as a chance and an opportunity for bringing
the postulates of the groups neglected until now by history into the light of world
community attention. They are often joining forces with organizations and institutions, who although do not represent indigenous groups directly, but still remain a similar worldview and political goals. An unified front of the Maya and
other Indio groups and the alter- or anti-globalism movement became a significant power in shaping the social, economic and political processes in today’s
Latin America. The “turn left” in the politics of the region in the last years might
be regarded here as a clear sign of progressive democratization in countries like
Mexico or Guatemala. Certainly democratic representation of ethnic minorities
in those countries is still a question of future actions, but contemporary initiatives lead the way to do so.
Nevertheless, they are being put into the complex reality of the region. The
postcolonial context of such actions like the language education projects in Guatemala is by the native groups of Mexico, Guatemala, or Bolivia perceived as
a historical chance for public expression of Indio identity on a global scale. The
engagement of Maya activists, language teachers and intellectualists is a factor of
change, contributing to global dynamics of cultural and political transgressions,
at least in relation to former postcolonial countries. They desperately need
a political legitimization of their identity basis and language. Bilingual education
in Guatemala plays an important role in shaping the outcome of this process.
This may also explain the level of engagement Mayan intellectuals show in their
participation in the public life. Thanks to introduced political changes the question of linguistic diversity and its influence on pan-Mayan and local identity
gains in today Guatemala on significance. Linguistic research, ongoing literacy
and raising of importance of Mayan idioms had led to the emergence of a needed
institutional background, which is supposed to strengthen the level of education
among Mayas, knowledge of a specific language and, in consequence, change the
status of a particular Maya group. To the most effective institutions, who put
these tasks as their goals, we may count the Institute of Linguistics, created at the
Rafael Landivar University thanks to the actions of Catholic intellectuals gathered around the Instituto Santiago, and the most important of all institutions –
Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG). All these institutions employ academic staff well known in world scientific circles and are successful in
revitalizing Maya culture. Numerous scientific symposia, linguistic conferences
and congresses have mostly also a broader meaning. Thanks to organization of
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such events other Mayan cultural activities are made possible and the they contribute to a wider presentation of current problems of the Maya communities to
the ladinos. On the other hand, the Maya themselves do see those linguistic institutions as creating cultural reality and as defendants of the interests of small
indigenous communities on a local and national level. Research interest shown
by scholars in those institutions transforms in such cases into political activism,
which in consequence leads to the fight the rights of these communities, especially when linguists see particular Mayan idioms as endangered. For example
part f the researchers is focused on presenting the movements acting against the
phenomena of native language loss. They postulate broadening of context of the
linguistic research towards the postcolonial societies in general, as well to integrate in their research the influence of globalization processes and incorporation
of modern Western patterns into traditional Mayan culture. These phenomena
calls for preventive actions as they tend to get more intense in the future.
Some critics of these initiatives, like the Summer Institute of Linguistics,
highlight the leading role of urbanized Mayas in contemporary activism of this
group. The main argument of SIL against them is based on the assumption that
a narrow Mayan elite cannot represent true interests of the rural majority. Furthermore, Mayan activists are being accused of instrumentalizing their cultural
traditions to gain casual political support within and outside the country and of
reversing old structures and putting this time the Mayas on top of an unjust system. This kind of critique is diminished by the Mayan language loyalty movement, as it puts the rejection of political agenda as its motivation for action. It
puts also a specific model of multicultural dialogue and co-existence of various
ethnic components as the basis for the new Guatemalan democracy. As an example of such peaceful transition from a militarized regime to democracy is being
drawn from the experience of the Yiddish revitalization movement in Eastern
Europe and the Rhaetian language movement in Switzerland. Such a declaration
might become more clear, when we recall the phenomenon of institutionalized
violence in Guatemala, which lasted from the 1950’s until 1994. The so called La
Violencia is a collective experience of violent clashes between the leftist guerilla
and the government, which took place in the context of Cold War era and the
confrontation between the United States and their allies and the Soviet Union
with their satellite states in Eastern Europe, Cuba, and other parts of the world.
In most cases the victims of those military actions were the Maya communities,
stuck between opposing forces. Memory of the violent past puts therefore a question mark under all initiatives which deal with rhetoric of confrontation. In consequence rejection of violence of any kind is a characteristic part of modern Mayan political activism, which tends to stress out the need for more cultural, than
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political solutions of the status quo. The revitalization of the Mayan culture is
treated as a source of the new national identity, including traditional preColombian customs and the heritage of Spanish colonizers and their descendants.

Mayan revitalization movement today
Mayan revitalization movement is being animated nowadays by urban and well
educated Mayas. It emphasizes the relation between ethnic identity and language. The modern network of cooperation between various local activists and
the leaders of the pan-Mayan movement creates the field for further actions taken on a global scale. It is possible also due to large Mayan diasporas outside Guatemala, for example in the United States. Mayan migrants across the world reveal
a common identity, although they still feel attached to their own particular language group in the first place. Their identity structures do not exclude however
other self-identification levels. On the one hand Mayan migrants show their
attachment to other Latin American minorities in countries like United States.
Although a large number of them has only little knowledge of Spanish they often
see the link between other Latinos, like the Mexicans or migrants from El Salvador. On the other hand, as Mayas they express a feeling of belonging to a larger
group of all Maya speaking groups, or even all “indigenous” people. Public expressions of sympathy with Indios from the Amazon, or Mexico are not seldom.
Their vision of the world takes into account a specific perspective of a “gaze from
below” – a reinterpretation of modern reality from the stand point of the former
inhabitants of the Third World, who now have the opportunity to take part in
the public life. The use of the phrase El Mundo Maya (“Mayan World”) is taken
as an act of proclamation of cultural pride. Modern Mayan identity, no matter if
we speak of the Mayas in Guatemala itself or the Mayan diaspora in the US,
combines various pieces of cultural references and puts in the center historical
roots for contemporary actions. It may be regarded as “living in the past”, but
this kind of identity layers are considered by Mayas not as contradictory or artificial. They build a comprehensive structure of self, constructed from different
elements into a hybrid whole.
The significance of language for forming modern Mayan identity may be regarded several ways. Language functions on a local level as an element contrib.uting to strengthening the inner ties of the community. It is caused by drawing
the shape of the known social order through a common language. For many
Mayas linguistic diversity delivers in this matter useful tools for the process of
self-identification of the group. Local Mayan idioms are perceived as symbolic
border lines of the culturally understandable world, social norms and values, or
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even ecological environment. On the other hand, being aware of the existence of
a common Mayan linguistic family and of a broader cultural context builds the
basis for the Mayan revitalization movement in Guatemala. Linguistic identity in
this case is equal also with a global identity of indigenous groups living in similar
conditions. This discourse on language role in creating modern Mayan culture
and identity is of course today being put in a specific context of a political and
social transition the country undergoes at the moment. Nevertheless it remains
as a cultural discourse, despite obvious attempts to shift it more towards different groups of interest, political parties and ideologies which have nothing in
common with the situation of the Maya.
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Wielokulturowość wymyślona na nowo.
Edukacja dwujęzyczna w Gwatemali
Streszczenie
Ameryka Łacińska jest regionem o skomplikowanej historii. Wpływa ona bezpośrednio na bieżącą
sytuację społeczną w krajach takich jak Meksyk, Gwatemala i Honduras. Znaczącym elementem
składowym tej sytuacji jest marginalizacja ludności tubylczej w krajach regionu. Proces marginalizacji Indian, zapoczątkowany przybyciem hiszpańskich osadników w XV wieku, pogłębiał się wraz
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z upływem czasu i doprowadził do wykształcenia struktur, w których stała się ona normą społeczną, ekonomiczną, polityczną oraz kulturową. Stan ten uległ zmianie dopiero wraz z końcem
XX wieku, kiedy to zainicjowane zostały procesy, w efekcie których nastąpiła emancypacja grup
tubylczych, takich jak na przykład ludność majańska. Współcześni Majowie, zamieszkujący głównie
południe Meksyku i Gwatemalę, stanowią egzemplifikację grup tworzących trzon ruchów rewitalizacyjnych funkcjonujących w różnych zakątkach globu i dążących do przywrócenia kulturom tubylczym ich dawnej świetności oraz możliwości wyrażania ich własnej tożsamości kulturowej. Przyczynia się to do wypracowania w krajach takich jak Gwatemala nowej formuły wielokulturowości. Nowy
model społeczny wypracowywany jest nie tyle na drodze społecznego konsensusu, co położenia
znacznego nacisku na tubylczy aktywizm. Ujawnia się on na różnych płaszczyznach działań społecznych, w tym także na polu edukacji. Ważnym elementem tubylczego aktywizmu jest dążenie
do wprowadzenia edukacji dwujęzycznej na obszarach o znaczącym odsetku grup tubylczych, jak
również innych form pozwalających na zmniejszenie poziomu marginalizacji. Proces zmiany jest
tu wielowymiarowy i dotyka różnych sfer życia publicznego. Niemniej to edukacja właśnie jest
jednym z głównych obszarów działalności współczesnych Majów. Dostrzega to wielu majańskich
aktywistów politycznych, jak np. laureatka Nagrody Nobla Rigoberta Menchu Tum. Podkreślają
oni konieczność transformacji systemu edukacyjnego w Gwatemali, a wraz z nim zmianę całego
systemu politycznego w taki sposób, aby grupy tubylcze znalazły uznanie i możliwość rozwoju.
Zjawisko to jest znamienne dla przemian dotykających sporą część Ameryki Łacińskiej i nie jest
wyłącznie charakterystyczne dla samej Gwatemali. Z drugiej jednak strony, przykład, jaki daje
majański aktywizm, znajduje wielu naśladowców i wskazywany jest jako jeden z wzorów powolnego, aczkolwiek ukierunkowanego na sukces, włączenia grup dotąd wyłączonych z głównego nurtu
kultur narodowych w tym obszarze. Edukacja dwujęzyczna jest jednak w Gwatemali nie tylko
efektem tego rodzaju działań politycznych, lecz także koniecznością. Duże zróżnicowanie etnolingwistyczne tego kraju wymaga bowiem wypracowania platformy porozumienia tak pomiędzy ludnością majańską a tak zwanymi ladinos (metysami i białymi), co również pomiędzy poszczególnymi grupami językowymi samych Majów.
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Building on Moje et al and Dyson’s work within a Bakhtinian framework of
dialogism and ethics of answerability, the paper argues the need for a critical humanities educator to create dialogic learning spaces within classrooms
that would be engaging for students and where students would be encouraged to draw from their various ‘funds of knowledge’ in order to connect
their ‘school-world’ with their other social worlds. The paper points out the
interconnected nature of our knowing-in-the-world and suggests that all
teachers, but especially teachers of critical humanities or social sciences
adopt an adda-based pedagogy through a permeable curriculum for promoting wholesome, student-cantered learning in colleges and universities that
would harness students’ various ‘funds of knowledge’ both in and outside
classrooms. The paper argues that even though the use of adda in the classroom, like other similarly negotiated curricula, does generate some challenges for educators, yet the benefits of using an adda-based pedagogy in
the classroom far out-weigh its disadvantages in the creation of a democratic, equitable and engaging learning environment in classrooms.

Introduction
“…it seemed like there was an invisible separator between us. I couldn’t seem to reach out to them, much less
fathom them. Everything – from the things they discussed in hushed tones to things that made them crack up hysterically – seemed strange and foreign to me. There was no connection – my jokes elicited not a single giggle…”
~ from my first-year teaching journal
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Given the impersonal nature of most schools (Alim, 2011), teachers and students
often feel disconnected from each other (Dyson, 1993) and this is particularly
true for beginning teachers. As I re-read the entries from my first-year teaching
journal, I remembered just how alienated I had felt when I started teaching three
years ago, and as an international graduate student my lack of familiarity with
American youth cultures in the Northeastern university I taught in exacerbated
the estrangement I felt from my students. Reflecting back, I realized that even as
I felt estranged from my students, my students too must have felt similarly about
me. “There was no connection” between me and the bunch of twenty-somethingyear olds, whose learning I was entrusted with. I completely failed to understand
what motivated or bored them, what got them all sparkly-eyed with excitement
and what elicited silent groans from them. I found myself wondering what it is
that I was not getting?
Anne Haas Dyson (1993) writes that “this feeling of separation from and
puzzling about the lives of children” (p. 1) is not all that uncommon, particularly
in educational institutions that bring together students and teachers from diverse
cultural backgrounds:
Indeed, research in schools serving children from diverse sociocultural backgrounds suggests
that teachers and children often do feel disconnected, a feeling exacerbated by differences in
race and class. (p. 1)

This is not just true for schools serving little children, but also, and perhaps
more so, for colleges and universities where people – students and faculty members, administrative and support staff – come together from diverse race and
class backgrounds, and also represent a great diversity in terms of ethnicity,
nationality, language, culture, traditions, ideologies, political, religious and disciplinary affiliations, values, beliefs, thoughts, physical abilities and life-experiences.
In short, colleges and universities are mixing grounds for diverse worldviews,
particularly in a country like the United States that has increasingly become an
international hub of higher education.
However, despite this rich diversity and much effort to acknowledge this diversity, most of it goes unnoticed. In fact in most cases, we don’t even get to
know a person any more than what we see of him or her in the classroom and in
the hallways. Anne Haas Dyson (1993) points out that while children simultaneously inhabit several social worlds, we, educators, only get to see a tiny side of
them in the classrooms. In colleges and universities, where teachers perhaps
spend only a couple of hours every week with their students in classes that are
not organized by grade-years, and are often on the higher side of fifty or more in
strength, our chances of really getting to know our students are even slimmer.
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Moreover, a much greater strength and a less localized student population in big
colleges and universities, unlike in many grade schools, increase the possibilities
of disconnect and alienation – and not just between teachers and students, but
also among students too as there are fewer things in common between them.
Alienation heightens the sense of difference in people, and can often also exacerbate hostility and intolerance. It is, therefore, important to actively strive to
connect these diverse worlds of students and teachers if we care about creating
inclusive, tolerant and compassionate learning spaces in the classrooms of our
institutions of higher education, and, by extension, prepare young minds for the
creation of a similarly just and tolerant society. However, it is also important that
in our zeal for bridging the gap, we don’t gloss over the differences. Difference is
an essential reality of human existence, and more harm could be caused by attempting to shove it under the carpet than by engaging with human differences
in an ethical way.
Several scholars have either implicitly suggested or explicitly argued in favor
of engaging with the diverse social worlds of students (Dyson, 1993; Moje et al,
2004; Moje et al, n.d.; Moll et al, 1992; Sidorkin, 2004). Anne Haas Dyson points
out the necessity of attending to students’ worlds, but she also points out the
need for educators to help students attend to (and, if possible, enter) each other’s
as well as the teacher’s social worlds, while building connections between the
different social worlds that they each inhabit: “we must also help children expand and negotiate among the sociocultural worlds – the dialogues – in which
they participate (Dyson, 1993: 7). Dyson illustrates how this was achieved
through oral storytelling and written compositions in the permeable kindergarten/first-grade classroom of Eugenie (a student) in the East San Francisco Bay
Area that she studied. I shall argue the case for creating a similar engaging and
dialogic learning space in critical humanities education using adda – a Bengali
cultural practice of informal, social, peer-talk at hangouts – as a form of pedagogy within a permeable curriculum. But before that, let me turn to some scholars who have similarly stressed the importance of connecting the different social
worlds of youths.

Funds of knowledge
Building on Moll et al’s (1992; 2005) concept of ‘funds of knowledge,’ Moje et al
(n.d.; 2004) argue that all of us carry multiple funds of knowledge with us from
the multiple social worlds that we simultaneously inhabit. In negotiating our
day-to-day life-world, we selectively draw from these multiple funds of knowl-
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edge as per the demands of the situation, the time and the place. Thus in asking
a girl out and in participating in a class debate we draw from different (but not
necessarily mutually exclusive or incompatible) funds of knowledge, even
though Moje et al (n.d.) might point out that the two seemingly disparate acts for
the most part require much of the same set of skills – namely, being persuasive.
Moje et al (n.d.) also point out that the multiple funds of knowledge that students (and also teachers) bring to school jostle for space and recognition in the
‘school-world’ (Dyson, 1993) against the school’s official ‘funds of knowledge’
(Moje et al, n.d).
These various ‘funds of knowledge’ are a part and parcel of both the students’
official ‘school-world’ and unofficial ‘peer-world’ (Dyson, 1993), and freely intermixing, these ‘funds of knowledge’ influence students’ ‘ways of taking’ (Heath,
1983; 2001) from the world or meaning-making both inside and outside the
school. These different ‘funds of knowledge’ that students bring to school with
them are already present in the classroom, even before the lecture begins; already
given, so to speak, as students draw on them to make sense of school work, often
re-interpreting school work in new ways in the process and infusing them with
“unexpected social and cultural meanings” (Dyson, 1993: 6). Thus, what the
teacher teaches or thinks she teaches, and wants the students to learn, might not
be what students take from the lesson. When this gap between the teacher’s intent and student’s reinterpretation of that intent becomes apparent like when
little Eugenie decided to focus her creative efforts on President Lincoln’s love life
in her response instead of what her teacher had hoped for when she had asked
her to represent a crucial part of Lincoln’s life pictorially, we see the teacher
shaking her head in despair over the disconnect with her students (Dyson, 1993).
In most cases, teachers’ primary coping mechanism when disconnect becomes
evident is either to put the blame squarely on the student or to convince oneself
that teaching is not for her (Conklin, 2008) – as I had almost convinced myself
once.
However, not only is this not the student’s fault, nor an indication of his or
her lack of interest or ability, it is perhaps, to some extent at least, also natural
and inevitable. According to Bakhtin (1981; 1986), in absence of any common
shared meaning, interlocutors must dialogically negotiate meanings of acts as
unique acting agents from particular subject positions within the context of the
particular act itself. In other words, as Bender (1998) points out, meaning is constructed “in the relationship of understanding [between the speaker and the addressee – real or imagined] from a particular perspective and the obligation of
acting from that position;” and as such the truth or the meaning of any utterance
is essentially partial, ever un-finalized and subjective (p. 189). Any meaning
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making process, according to Bakhtin (1981), is essentially dialogic and must
attempt to include both sides of the conversation. However, when Bakhtin
speaks of dialogue, he means more than the actual act of conversation between
interlocutors.

Dialogism
According to Bakhtin, every utterance (even those utterances that are addressed
to no one in particular or those that are thought of but never actually articulated)
is dialogic in that it anticipates an addressee and can never be free from the influence of the anticipated response to the utterance. An utterance emerges from
the desire to be answered; it is “not designated to dissipate in a vacuum” (Braxley, 2005: 13). Braxley (2005) explains that the response to an utterance, however, does not need to be immediate for the utterance to be dialogic; nor does the
response (or, for that matter, the utterance itself) have to be oral or even verbal.
The response could be “either in words or in action,” spoken or written and directed to the speaker or not, but there’s always a listener and “the listener will
respond eventually” (p. 13). Therefore, meaning is always negotiated and, as
Volosinov/Bakhtin (1973) write, “can only arise in interindividual territory.”
(Volosinov/Bakhtin quoted in Dyson, 1993: 4). But, as pointed out above, dialogue should not be understood as a “mere verbal exchange” (Vitanova, 2005:
154) between two interlocutors. For Bakhtin, dialogue is that complex, socially
embedded meaning making process in the world that “stresses interconnectedness and permeability of symbolic and physical boundaries” (Gardiner, 2000;
cited in Vitanova, 2005: 154), and in which “the historical and the present come
together in an utterance” (Hall, Vitanova, Marchenkova, 2005: 3), even in the
absence of any actual, physical addressee. In Bakhtinian ontology then, dialogue
is synonymous with “human action and life itself” (Vitanova, 2005: 154).
Dialogues are possible only in an unfinished world of meanings. If a word is
known completely (which, according to Bakhtin, is an impossibility), when
meaning is shared and fixed (like so many of us, teachers, want the meanings our
words to be for our students!) and when there’s no longer any difference, the
word ceases to be dialogic. In fact, according to Bakhtin/Voloshinov, if this indeed happens, the word would cease to exist. It makes the question, “what do
you mean?” redundant, just as it makes the need for a response equally redundant. Such a state would be similar to the state of Nirvana in Buddhist philosophy or Mokhsha in Hindu philosophy – a state of perfect knowledge or enlightenment when the being ceases to exist, for there would be no further reason for
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existence – because beings are forever unfinished, a work in progress; “to be” is
synonymous to being incomplete, short of being perfect. According to Bakhtin/Voloshinov, “[o]ne voice alone concludes nothing and decides nothing – two
voices is the minimum for life; the minimum for existence” (Bakhtin, 1984: 213).
Fortunately or unfortunately however, most of us lesser mortals who worry
about learning and education have not quite reached that state yet. Therefore,
assuming difference and incompleteness of meanings, educators need to understand the ethics of answerability, if we indeed wish to understand the role of
dialogues in our classrooms, and, by extension, in our lives.

Answerability
Bakhtin’s notion of ‘answerability’ is embedded in dialogism. Vitanova (2005)
explains that answerability “invokes the need of dialogues between selves who
act to answer other’s action. In this sense, dialogue is perceived as a form of answering other’s concrete or generalized voices and thus their axiological positions” (p. 154). However, ‘generalized’ here implies an imagined other in absence
of a concrete, physical other; it does not imply that the addressee of an utterance
is replaceable by just anyone for in the absence of any shared meaning, every
utterance or act must assume a unique acting agent and not just ‘anybody.’ Bakhtin argues that precisely because meaning cannot be shared with others, “the
‘ethical act’ is grounded in an awareness of difference” and is unique “within the
act itself”; its truth cannot be accessible outside “the act itself,” in which “the
unique self plays a crucial part” (Bender, 1998: 188). Bakhtin’s notion of participative thinking “emphasizes that I can only understand theoretical ideas and
other people within specific actions that exist in relation to myself” (Bender,
1998: 188). Psychologist Jerome Bruner (1996) distinguishes between the explanatory and interpretive functions of the human brain in ‘understanding and
explaining other minds,’ which Bruner sees as complementary but irreducible to
each other:
The explanatory, aims to elucidate the necessary and/or sufficient conditions that enable us to
recognize a mental state… [while] the interpretive way is after-the-fact and typically context-dependent, and therefore ‘historical’… in the latter case, one reasonable interpretation does
not preclude others (p. 102).

It is in this heightened sense and realization of the non-replaceable self and
other, and of the un-finalized uniqueness of our every single utterance or act
among the multiplicity of possible utterances that we are born into the ethics of
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‘answerability’ and ethical action. As I see it, it is precisely this realization that
meaning is not given, that the meaning is what we make of any utterance or act
we participate in that prompts us to ethical responsibility. Bender (1998) writes,
“Bakhtin’s ethical self… participates in events from a particular position that is
hers or his alone, and cannot be replaced with any other position or anyone
else’s moral imperative”(p. 187). This implies that we have a crucial role and an
obligatory responsibility in any meaning-making processes we participate in,
and that the meaning that we actively construct is our very own and nobody
else’s. Nor could meaning be explained causally, as it’s rooted in the domain of
interpretation (Bruner, 1996). Further, even the meanings that we construct are
unique and specific to the current context; it will invariably change in different
time and place or for a different act. This realization places the responsibility of
understanding and being understood by others on none other than us collectively. The answerable act for Bakhtin is “precisely that act which is performed
on the basis of an acknowledgement of my obligative uniqueness” (Bakhtin,
1993: 42; also quoted in Bender, 1998: 190).
To negotiate the meaning of an utterance, however partial and incomplete
our understanding of it might be, and to answer it, we need to understand the
utterance or the act itself and the position of the speaker or her ‘accent’ in relation to the act or utterance. In other words, besides realizing the meaning of an
act or utterance in relation to myself, I need to make a genuine effort to understand (even though such an understanding would be invariably limited and partial) the meaning of the act or utterance in relation to the speaker. Bakhtin
(1986) emphasizes the role of the listener as an active respondent in the dialogic
meaning-making process:
When the listener perceives and understands the meaning of speech, he simultaneously takes
an active, responsive attitude toward it. He either agrees or disagrees with it, augments it, applies it, prepares for its execution and so on. (p. 68)

To extend the example of Eugenie, if one of our students chooses to focus on
President Lincoln’s love life above everything else then there’s a reason why she
does so and Bakhtinian ethics of answerability demands that we make a genuine
effort not only to understand her reasons, but to answer them as well. Whether
by agreeing or disagreeing, we need to augment the dialogue of the utterance by
responding to her, by answering her and never should we shut her down by calling her response being not on task, which is usually the typical response of most
teachers to those seemingly irrelevant comments sometimes made by their students during class-discussions.
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This negotiation, this a priori anticipation of a response is only possible
when one has a thorough grasp of the context. Context in a Bakhtinian sense
implies more than just the time and place of the utterance (although it is that
too). A grasp or knowledge of the context here would mean knowledge of the
language, knowledge or an awareness of the multi-accentuality of meaning
(Bakhtin, 1981; 1984), knowledge of the socio-cultural and historical connotation of particular words, knowledge of the addressee and his/her relation to the
speaker, as well as the time and place of the utterance and any other relevant
information that impinges on the meaning of the utterance. Bakhtin (1986)
writes:
Any speaker is himself a respondent to a greater or lesser degree… he presupposes not only
the existence of a language system, but also the existence of preceding utterances, his own and
others’ – with which his given utterance enters into one kind of relation or another… Any utterance is a link in a very complexly organized chain of other utterances. (p. 69)

This “chain” extends both in temporal and spatial dimensions, as Braxley
(2005) explains with the example of dialogism he sees in Bakhtin’s own body of
works between the various academic disciplines he draws from: “the chain also
stretches out to other fields, other genres, and other languages” (p. 13). In other
words, multiple ‘funds of knowledge’ enter into a dialogue not just in Bakhtin’s
works but whenever any of us speak.
Moreover, Bakhtin (1981) says the word is only half ours and half someone
else’s – they are always already given to us infused with other people’s meaning
and accent/intentionality; we don’t learn words from the dictionary, but from
other people’s mouth (Bakhtin, 1981). Similarly, students learn from each other
in different social contexts and draw from those funds of knowledge as necessary. Dyson (1993) points out that children’s language use is fraught with such
relentless inter-textual citations: “They take words learned from others and use
them to give voice to their own feelings and thoughts.” (p. 4).
Learning in our life-world is therefore inter-personal and inter-textual – it
spans multiple contexts, multiple social worlds and draws from various funds of
knowledge we already possess. Since learning involves meaning-making, it is also
essentially dialogic and extends beyond the classroom-space both temporally and
spatially. That is, it seeks to connect with the students’ present, past and possible
(future) (Bruner, 1996) life-experiences both inside and outside the classroom.
Significant learning, according to Fink’s taxonomy, includes several components
besides ‘foundational knowledge,’ that is, understanding and remembering of
information and ideas taught in classrooms. Some of the other components of
Fink’s taxonomy of significant learning include ‘application,’ ‘integration,’ ‘hu-
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man dimension,’ and ‘caring.’ Significant learning, then, is not (and cannot be)
limited to simply memorizing information and being able to recall it when required (Ayling, 2010). Significant learning involves much more, not the least of
which is being able to make connections between one’s life and one’s learning –
that is, in acting on the knowledge, in connecting the proverbial dots. However,
the goal-based, task-oriented curricula of most schools often do not allow room
for such an active pursuit after connections.

Dominant discourses and the problem of schooling
Although always present, these multiple funds of knowledge that students bring
to the classroom with them are often not acknowledged; rather students “are
often implicitly asked to set aside what and how they have come to know in the
world” (Moje et al, n.d., p. 5) and embrace the dominant ways of knowing that
are valued in the classroom. The consequence for the students, Sidorkin (2004)
argue, is “a specific educational form of alienation” created through participation
in meaningless, un-pleasurable activities and the production of useless ‘products’
– “useless not in a sense that students will not use them sometime in the future,
but useless in terms of immediate use, or exchange for something else” (p. 3).
And this is precisely where adda often scores one over classroom discussions
because unlike in most classrooms, discourses generated in adda often have an
immediate use-value for students’ social worlds, no matter how worthless such
discourses might seem to adults observing from the sidelines. For instance, during the field-study for my dissertation, a student I interviewed expressed that he
thought adda was important to youths like him because even though things discussed in adda might have little or no “education-value” (meaning being useful
for grades), they are usually full of “life-value” which dissipates the moment the
discussion enters the classroom space. When asked to elucidate what he meant
by that, he provided me the following explanation:
(As a student of literature) I've gone through literary works, where I've READ… for an example, Machiavelli’s (The) Prince1, I (have) read… ^BUT the strategy which… one that I am
thinking that in this particular political situation if I use this strategy… then it would be… you
know? Useful for the party you favor… yes… now… the body you favor… political body. Now it
is here (in the class) that I have read Machiavelli… but, what I am trying to say is: this is how
something should be done. But if I say this in class, people will listen to me… then it is forgot_________________
1

Il Principe (The Prince) by Niccolò Machiavelli is a work of political philosophy, first published in
Italian around 1532 that is studied in the department of Comparative Literature in the Indian university
where I conducted my dissertation research.

44

RITAM DUTTA

ten! Because it is only something that I am trying to explain theoretically (theoretical
talk).Practically I can use it only when I say it to a political body or to my friends outside the
classroom that, “listen, you do this the next time when, you know, something happens, like
during the (student union) election, you try this strategy!!!” He'd listen to it, he would think
about it, he can apply it… at least one per cent… if s/he applies it, and if it's hit… that idea
would then become used to, it would enter the processing… at least somewhere my idea I can
share, I can express… that is… which can be used later on.2

This clearly brings forth the perceived divide in my young friend’s mind between the epistemological and ontological paradigms of the school-world and
that of the social world of adda. In the social world of adda, a student’s reinterpretation of strategies from a 16th century political treatise by an Italian
diplomat and political theorist is heard with the expressed interest of being employed during a student union election; and the consequence is that even if only
“one per cent” of that which is discussed is applied in praxis and it enters “the
processing” or starts a new trend, the student would have produced a useful
product “in terms of (its) immediate use” and exchange value. And even in the
event the student’s idea is not or cannot be used in practice, the invested interest
with which it is usually received by his peers in adda and the expressed intent of
its possible application in the near future ensures that the student’s utterance is
answered, in the Bakhtinian sense of the word. The fact that the student’s ideas
are considered worth implementing and, as such, is received with interest, infuses his discourse with a certain “exchange value” or “life-value” that makes it
a “useful product.” However, the classroom space provides a stark contrast
where the very same ideas are destined to dissipate in vacuum; where, as my
participant put it, ideas such as using Machiavellian strategies for winning student elections are heard but “then it is forgotten” as merely another theoretical
gibberish of a hyper-imaginative student. Worse still, the stifling space of the
classroom often doesn’t even allow for such thoughts to be germinated, much
less being articulated. And besides alienation and ennui, the dominant school
discourses often also create structures of inequality within the school (and outside) in which, as Heath (2001) has shown, children acculturated into specific
‘ways of taking’ in their communities that are different from the ‘ways of taking’
privileged in schools are marginalized.
Moje et al (n.d) stress the importance of “active integration of various
knowledges, Discourses, and literacies that teachers and youth bring to school”
(p. 4), particularly in multicultural classrooms. They argue that this is important
for “supporting youth in learning how to navigate the texts and literate practices
_________________
2

During the interview, both English and Bengali were used. Words and phrases originally spoken in
English have been retained unaltered and italicized.
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necessary for survival in secondary schools and in the ‘complex, diverse, and
sometimes dangerous’ world they will be a part of beyond school” (p. 3).
My argument is that students, particularly college students, more often than
not, already know “how to navigate the texts and literate practices necessary for
survival,” (Moje et al, n.d., p. 3) both in school and in their social worlds beyond
school, as exemplified in their successful navigation of the spaces of adda, hang
out, or that of the “messing around time” Moje et al (n.d.). What they might
lack, and where a critical humanities educator might be of help, is metacognition
or awareness of what they already know, how they came upon that knowledge,
and how their knowledge in various spheres of life mutually inform and connect
with each other, as also their ethical imperative to act responsibly based upon
their knowledge. Although Moje et al’s (n.d.) study focuses on high school science literacy, the authors point out that their arguments are equally applicable to
other content area literacies because more than just reading the word, literacy is
about reading the world in all its complexities (Alim, 2011).
‘Consciousness-raising,’ therefore, I believe, should be the purpose and goal
of critical humanities education – a goal larger than what is generally ascribed to
the discipline. ‘Consciousness-raising’ implies not only being aware of the inequalities that exist in our society or what makes each of us unique and similar at
the same time, but it also entails being aware of and sensitive to our ethical responsibilities in the world. In other words, a critical humanities scholar is one
who sees the social world as interconnected and assumes an agentive role for
each of us in that world. She sees the social world as an intricate web of inequitable power relations and assumes responsibility of ethical action for individuals.
She also sees the social world as a dialogic construct that is dynamic, ever changing and unfinished, and is full of possibilities. A critical humanities scholar is
thus skeptical of neat categories, of labels, and binaries such as good and bad;
right or wrong. Sheila Schwartz (1968) writes that the first essential characteristic
of a humanities educator is “a tolerance for ambiguity” (p. 9, original emphasis).
She writes:
The humanities teacher cannot function with an emotional need for closure, for neat packages, for the completion of subjects or ideas, or for dependence on examinations. (p. 9)

Therefore, a critical humanities educator needs to actively seek out connections between the multiple social worlds of the youth and between the multiple
funds of knowledge that they bring to school in order to make the dialogism
inherent in our society, and in each of us, more visible to the students. The task
of a critical humanities educator is to help students come to the realization that
not only are there multiple ways of making meaning, but that meaning of any act
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or utterance is dialogically negotiated by us from our own unique ideological
positions in the particular context of the act or the utterance (Bakhtin,1984). To
this end, a critical humanities educator should do all she could to promote dialogue and answerability in the classroom.
“A second essential characteristics [of a humanities teacher],” writes
Schwartz (1968), “is an understanding of the importance of dialogue or student
talk” (pp. 9–10). Although distinct from Bakhtin’s idea of dialogue, this implies
that a critical humanities educator should also deeply care about and sincerely
attempt to understand the students’ desires (Alim, 2011) and the things that are
meaningful to them, even if they don’t seem meaningful to the teacher within the
official school Discourse (Moje et al, n.d; 2004). Because promoting dialogue in
the classroom is the simplest way for a teacher to bridge differences (Hooks,
1994). However, in order to engage students and teachers in dialogues within the
school-world, we need to make some provisions for it.

Permeable curriculum
Dyson (1993) has illustrated how dialogue and answerability could be achieved
in the classroom space through a permeable curriculum. A permeable curriculum is porous; it allows for the percolation of the ‘outside’ – the playground, the
community, the church, and the adda – into the classroom. It is a curriculum
that allows and makes provision for connecting the various unofficial social
worlds (such as the “peer sphere” and “home sphere”) of the student with the
official school-world (“official sphere”), and encourages students to draw from
their various funds of knowledge. Within a permeable curriculum, the students’
various lived experiences – her ‘ways of taking’ and making meaning in the
world – in her home, in her community, in her interaction with her peers, in her
participation in and consumption of popular culture are all acknowledged as
valid sources of knowledge that inform her learning in school. Fischer’s work
reviewed by Alim (2011), in a high school in the Bronx area illustrates how
a permeable curriculum could be combined with Hip Hop pedagogy. Fischer
narrates an ethnographic tale of a teacher named Joe, who, using a decolonizing
methodology that emphasized reciprocity through an ‘open mic’ tradition and
the use of a mixed-language variety that Joe and his students called ‘Bronxonic,
created “an elective spoken word poetry class for a diverse group of Latino and
African American 9th and 12th graders” (Fischer, 2007; cited in Alim, 2011: 134–
136). However, Alim (2011) points out that Joe’s ‘spoken word poetry class,’ like
other similar classes that use non-traditional pedagogies, are mostly relegated to
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the marginal spaces of elective classes and after-school programs within the official ‘school-world.’ And although that’s a start, I believe we could do better.
I propose that infusing adda-epistemology with class discussions via a permeable curriculum within the critical humanities discipline could be helpful in
“develop[ing] a metaliteracy in students for the purpose of raising their social
consciousness” by connecting critical discourses on “contentious histories and
uses of literacy” to the students’ everyday lived-experiences (Alim, 2011: 140;
emphasis in original). Such alternative pedagogy, I believe, also has the potential
for creating an engaging, meaningful and dialogic learning space for students
where things they value in life are valued by all for what they are worth; where
students’ multiple funds of knowledge are all acknowledged; and where students’
thoughts and ideas are not heard only to be forgotten or dismissed moments
later, but are rather used for informing praxis.
Moreover, the lack of a definitive generic structure of adda and its elusive
cultural definition might be helpful for teachers to sneak it into a traditional
classroom than, say, hip-hop, which could be more easily called out. This is because adda, more than a phenomenon, is a worldview – as discussed in the next
section. At the worst, a classroom employing an adda-based pedagogy might
seem no more than slightly ‘unruly’ and somewhat ‘lacking in direction’ to any
outsider looking in.

The social world of adda
In some countries of south Asia, including India and Bangladesh, adda refers to
a regular and common (also often highly contested in terms of its cultural value)
cultural practice of prolonged social talk in peer groups or friend circles in
a relaxed atmosphere, usually during the evenings or on Sundays but not necessarily so. Dipesh Chakraborty (1999) defines adda as “the practice of friends
getting together for long, informal, and unrigorous conversations” (p. 110). Debarati Sen (2011), calling adda a “distinct speech genre” practiced by the Bengalis
for long, describes it as:
Adda is a kind of informal social talk, usually done in Bengali, among friends, colleagues, even
family members, but historically its content has always been tied to something intellectual,
like local and global politics, art, literature, and music. Also salient is its urban setting. Adda as
a word means both a form of talk and a place associated with it… The word adda exists in
many Indian languages, but in Indian public discourse it has become synonymous with Bengali identity and culture. (p. 522, emphasis mine)
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Whether or not distinctively Bengali and inherently intellectual (and what
constitutes intellectuality is a debatable topic), most people who have participated in adda in some form would generally agree that it is, if anything, extremely engaging and pleasurable. The attraction of adda, according to several
Bengali cultural commentators, is the sheer joy of talking – the pleasure of engaging in meaningful dialogues with others. Meaningful not in the sense of its
value as a product that could be used or exchanged (although adda sometimes
do function as cultural capital for the educated, middle-class Bengalis), nor in
the sense in which schools typically value certain activities as ‘meaningful’’ but
meaningful in a personal sense as a deeply satisfying social intercourse with
peers on matters that matter to us all, even if only temporarily. As an intensely
pleasurable leisure activity, adda becomes meaningful as a product for immediate consumption by those who produce it (Sidorkin, 2004). Formwise, adda is
not much different from the breakout group discussions in schools that we are
familiar with or, for that matter, from any kind of group talk. What makes adda
distinct from breakout groups in the classrooms is the lack of adult supervision
and policing of its content3 – the myriad things that are discussed in adda, the
stories of various life-experiences that are narrated, and what counts as knowledge or knowing, that is, its epistemology. In adda, one’s knowledge of something, be it the latest love-interest of some celebrity or whether a communist
government is good for the country’s economy, need not be backed by references
to books or scholarly writings, although references to books and other texts are
not uncommon. In adda, one just knows based on praxis or experience, irrespective of whether that knowledge can be supported with factual evidence or not. As
Bruner (1996) puts it, “[o]ur practices often presuppose knowledge that is plainly
not accessible to us by means other than praxis” (p. 105); and the example4 he
gives is that of the knowledge of grammar that is required for our daily conversations, but which many amongst us may not know that we actually ‘know.’ It is
perhaps for this reason that claims made in adda are often backed with personal
stories and anecdotes for evidence. This however does not mean that anything
goes and that views and opinions go unchallenged. On the contrary, adda as
a speech genre is marked by frequent heated arguments and counter-arguments.
However, the crux of the matter is that in adda one’s theories and opinions
based on knowing-in-the-world is just as easily accepted as evidence as someone
_________________
3

On occasions when I had purposefully retired to a corner of the classroom and let my American
undergrads discuss unsupervised for long enough, I have noticed that breakout groups in classrooms
tend to turn into something very similar to adda rather quickly.
4
Incidentally Bakhtin (1986) also uses the very same example in connection to our uses of speech
genres in our everyday language often without suspecting it.
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else’s counter-opinions and counter-theories based on the same worldly knowledge. And if an agreement cannot be reached on one or the other view even after
extensive debating, then people are just as happy with a difference of opinion on
unresolved issues; the discussion simply moves on to some other topic. Several
commentators on adda (Bose, 2010; Chattopadhyay , 2010; Das, 2010; Ghosh,
2010; Gupta, 2010; Mitra, 2010; Singh, 2010) have mentioned that it is not in the
least uncommon to see people in adda, who were fighting to an extent just short
of name-calling only moments ago, to take each other’s side on another issue –
disagreements, nor agreements, between people need be final and does not normally generate animosity or disrespect for each other. Such attitude towards each
other and towards knowing-in-the-world makes adda, contrary to what it might
appear to outsiders, a tolerant, democratic and a dialogic space, where, as the
Bengali scholar and poet, Buddhadeb Bose (2010) writes:
Everybody must have equal status and respect… While it is impossible to avoid differences [of
power, status, social standing, etc.] between people in practical life, yet those who don’t know
how to strip themselves off such differences along with their work-dress will never get a taste
of adda. (p. 13; rough translation from original Bengali; emphasis added).

Bose (2010) further writes about the compassion and fellow-feeling necessary
to make adda work:
There’s got to be diversity of thoughts and beliefs [in an ideal adda], but there should also be
deep fellow-feeling and understanding [between participants in adda]. Adda is only for those
who are drawn towards each other by strong emotions of compassion and fellow-feeling, and
should only be restricted between them (p. 13; rough translation from original Bengali; emphasis added).

As is evident from Bose’s writing, adda is essentially of dialogic nature.
Moreover adda acknowledges multiple accentuality, varying points-of-view,
different ‘funds of knowledge,’ and is framed within the ethics of answerability.
As one fellow Bengali, graduate student once pointed out to me, one of the implicitly agreed upon rules of adda is that as long as the discussions and stories are
interesting, has internal consistency, and includes the rest, everybody participates and nobody really cares if the matter under discussion or the narratives
could be scientifically proven or not; judging others is not for people who love
adda (Shilpak Banerjee, 2012, personal communication).
Classroom discussions and activities often lack this spirit of dialogism and
answerability. In the classrooms, more than differences of opinions and plurality
of meanings, there are often a right answer and a wrong one; and worse still,
students’ responses in the classroom are categorized by teachers as relevant or
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irrelevant, such as Eugenie’s take on President Lincoln’s love-life in the example
above. In fact, even differences of opinions that exist are often not shared in
classrooms as Moje et al (n.d) illustrate with the example of a student who
shared her objection to her teacher’s claim about smoke being always white with
the researcher sitting-in, but not with the teacher and the rest of the class that the
researcher(s) observed. Moje et al (n.d.) conjectured that the student’s reluctance
in sharing her difference of opinion with the class possibly stemmed from her
perception of the classroom space as not being safe or inclusive enough for dissenting student voices. While that could very well be the reason, perhaps not any
less likely as a possibility for the student not sharing her opinion was her perception that her experiential evidence (she had once seen black smoke emanating
from a coal fire) for her claim – an evidence that might be sufficient in her peerworld – might not measure up to the ‘scientific’ epistemology of the schoolworld.
Although Bakhtin says that every utterance by nature is dialogic (and the
case of the dissenting student above, even though she doesn’t voice her opinion
publicly or engage the teacher in a dialogue, is a perfect example), educators
often do not consciously promote or encourage dialogism in the classroom.
Rather, as Conklin (2008) shows with the example of her student-teacher who
had rejected one of her students’ response to a question (“What is an example of
disruption?”) as not being on task (the student had offered his sister as an example of ‘disruption’), teachers often stamp-out opportunities for engaging students
in dialogues, and along with that the interpretative process of meaning-making
that normally constitute a big part of each of our everyday lives.

Adda pedagogy and its challenges
Engaging in adda pedagogy in the classroom is not easy by any means though.
The biggest and perhaps the most obvious challenge to such pedagogy is the
curriculum that specifies learning goals and outcomes for the class, and often
even stipulates instructional and evaluative procedures and methods. Adda on
the contrary lacks this precise structure and agenda of classroom instruction,
and it’s not evaluative. This doesn’t, however, mean that people never judge each
other in adda, but just that adda does not have any specific goal or purpose,
which nullifies the requirement for any sort of evaluation of progress towards
a common goal. In the words of Bose (2010):
The first and foremost rule of a successful adda is that it lacks any and all rules. There is no
agenda and no inherent purpose to adda, and yet one shouldn’t even be mindful of that (p. 12;
rough translation from original Bengali).
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Such description of adda as ‘purposeless’ interaction with one’s peers that
produces no apparently ‘positive’ outcome or result resembles the “messing
around time” for the Latino and African American youth Moje et al (n.d.)
worked with. Although apparently purposeless, such “messing around time”
usually generates valuable funds of knowledge for youths. It is during such times
that the youth engage with popular culture, politics, as well as a host of other oral
and literate practices:
The ‘messing around’ that often seems to be aimless, or even problematic, activity of youth is
replete with social purpose and literate practice. What makes this category relevant to our
study is that the activities youth engage in when ‘messing around’ often have some direct relevance to scientific and other content-area literacy learning, particularly as the youth engage in
Discursive practices similar to those demanded in school content areas, such as making claims
and providing warrant for choices of music, media, and clothing. It is in these activities, often
unmediated by adults, that they teach each other concepts and practice forms of Discourse
that are unique to youth culture. They learn, for example, the music that is considered popular, the forms of language that are acceptable, and how to make signs and written symbols that
will be read in particular ways by other youth. (pp. 32–33)

Similarly, in adda people learn from each other. Commenting on the ofteninvisible learning that happens in adda, Bose (2010) wrote in his memoir:
I have learned more from adda than from books. It was because of adda that I picked the apparently alluring fruits from the top branches of the tree of knowledge with relative ease. I also
welcomed adda as the primary source for my literary endeavors. (p. 12; rough translation
from original Bengali)

Adda is also the time when the students really come together as a peer community, and, as I have argued elsewhere (Dutta, 2015), this has important implications for the shaping of students’ social and cultural identities. However in the
words of Dyson (1993), despite its learning benefits, an adda pedagogy like any
other “negotiated classroom culture,” is hard to fit in within the “unidirectional
curricular vision” of most classrooms (p. 9; emphasis in original). Dyson’s (1993)
suggestion to teachers and students alike is to “be open, curious, and willing to
imagine worlds beyond their own” (p. 9). Adda too, according to Bose (2010),
Chattopadhyay (2010), and Mitra (2010), works best when people approach it
with an open mind, curiosity and a ‘willing suspension of disbelief.’
The second challenge of an adda pedagogy is creating a congenial space for
adda to flourish. Bose (2010) and several others (Chattopadhyay, 2010; Das,
2010; Ghosh, 2010; Mitra, 2010) stress the importance of a congenial atmosphere
for adda to flourish. Although Bose’s (2010) emphasis has been on the physical
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environment of adda, yet undoubtedly, intimate adda is not possible without
a sense of an informal and safe space. Dyson (1993) points out that it is not
enough for teachers to acknowledge the various social worlds of students and the
multiple funds of knowledge that they bring to school. A teacher should actively
seek to create such a dialogic space where students could make connections between their school-world and their peer-world, as well as between their other
social worlds and the social worlds of their peers and their teachers too. The
teacher should also model for the students how to help each other in collective
learning and meaning making, while being mindful and respectful of individual
differences and the different ways of meaning making that people employ. Such
a space is invaluable both for students’ learning and identity development.
Yet ironically, it is often the presence of the teacher that hinders the creation
of such a space. An Indian graduate student and an avid fan of adda, who went
to the same university as I did, once told me that it is difficult, if not impossible,
to create an adda-like informal environment within a class (even if the class
meets at the cafeteria) because the very presence of the teacher as a symbol of
authority signals to students, already acculturated into the official school-ways,
of the purposefulness of the “official agenda” of the class-space and the ‘official’
ways of behavior that are favored in such spaces (Aditi Samajpati, 2011, personal
communication). This view finds support in Dyson (1993), when, citing Sleeter
& Grant, she writes:
Indeed, by the middle school years, the life worlds of schools and those of peers and communities are often rigidly separated in the minds of students. (p. 28)

Indeed then, creating such a space within the formal world of the classroom
(irrespective of where the classroom is set up) is difficult and would demand
considerable patience and perseverance from the teacher, who essentially has to
learn to become her students’ ‘friend’ in order to create a space where students
could open up. Personifying the proverbial definition of a teacher as a friend,
philosopher and guide should be the aim of a teacher wishing to employ adda
pedagogy.
However, the creation of an informal adda-like space is not the only challenge before the educator. Like most other cultural practices, despite its definite
advantages both inside and outside the classroom, adda is itself not unproblematic and poses several challenges. Perhaps diversity – its biggest asset, is also its
greatest challenge. As Nipendra Krishna Chatopadhyay (2010) points out that
adda is with all sorts of people and not all of them have similar considerations
for others – some are opinionated, some always attempt to hog the limelight,
others love to talk a lot and might never want to give others a chance to speak,
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and yet others consider themselves an authority of sorts on certain topics, and
sometimes even on all topics like the famous Sheldon Cooper of Big Bang Theory, to draw an example form pop culture. And then there’s the ’moral-police,’
the ’critic,’ and the ‘self-appointed mentor,’ with an advice for everyone on everything, whether people want advice or not. Outside the stratified and policed
space of the regular classroom with the teacher in command and explicit rules of
conduct strictly in place, such participants could, ironically, pose a challenge to
the creation of a democratic and inclusive environment for all. Moreover, adda
by nature is meandering – it flows from one topic to another, as Radhaprashad
Gupta (2010) notes:
True adda does not have any fixed agenda like business, political or academic discussions and
meetings. None can say how an adda will begin on a particular day, where it will end and what
all would be discussed and debated over along the way. Let’s say at one moment the discussion
is about some supernova in a faraway galaxy, the next moment it might be about Plekhanov’s
The role of individual in history. (p. 43, rough translation from original Bengali)

Such description of adda would undoubtedly scare away many teachers,
whose penchant for orderliness in the classroom and categorization of topics of
discussion by subject-areas is well known. “How could we teach if students start
talking about Alice in Wonderland in a math class,” they would complain. And
yet, Lewis Carroll was a mathematician himself! May I ask what is wrong with
discussing Alice in a math class if the flow of discussion somehow leads us to it?
Classification of content areas is neither integral nor an essential prerequisite for
learning; they were invented for the purpose of schooling and reflect schools’
need for control over students learning and orderliness more than anything else.
Our ‘knowing-in-the-world’ is not packaged into neat little subject categories. If
anything, it is messy, incomplete and interconnected like a wiki. Moreover, it is
propelled by our interests and curiosities. It is but natural for a sustained discussion on any topic to lead us to other related topics just as clicking on links in
a wiki takes us to different but related pages. Yet such naturally free-flowing
discussions are often not tolerated in classrooms, where nothing but math could
be discussed in a math class and even within the subject genre, discussions are
usually limited to the ‘topic-of-the-day’ as per the syllabus, whether it is algebra,
geometry or arithmetic. It is this tyranny of subjects that has caused alternative
pedagogies like hip hop or spoken word pedagogies to be relegated to such marginal spaces like elective classes and after-school programs within the schoolworld and adda pedagogy too, if employed at all, can only find a place for itself
in these marginal spaces unless we are willing to reconceptualize our mental
model of schools.

54

RITAM DUTTA

Let us for a moment imagine a school where classes are not organized by
subjects and students are not grouped by grade-years. In this hypothetical model
school of ours, students would not be assigned to teachers and classes; rather
faculty members would organize addas and students would be free to join the
‘teacher’ and other students in any number of these addas based on their intellectual interests and compatibility with the group. When these groups meet,
there will be no agendum, no set topic for discussion; rather the tone of the adda
would be set by some mutual, overlapping interests of the group members, including the faculty, whether it is science, literature, wood-carving, nature study,
philosophy, popular culture, sports or all of these. The students and teachers
should come together in these addas based on their common interests like birds
of the same feather flock together. If a student does not find the adda congenial
to his or her intellectual curiosities or if otherwise the student doesn’t feel drawn
to the adda or the group for some reason, he or she would be free to check out
other addas till the student finds the right adda just like people do in real life in
the place where I grew up. And if the right adda couldn’t be found, the student
could start one. In any case, students shouldn’t be forced to sit in a class or made
to participate in discussions and class-work that does not appeal to their intellectual interests. As with addas, we can be assured of students’ interest and cooperation in learning when they show up in ‘class’ knowing that attendance is not
obligatory.
And how may we deal with the potential disruptive behavior in our addaclass – the students who talk too much or too loudly, who move around or talk
about unrelated topics, and those who are opinionated and are not ready to listen to others? First of all, in this model school-world of ours based on Bakhtinian
philosophy of dialogue and answerability and an adda-based pedagogy, there’s
no such thing as disruptive behavior or unrelated topic. Commenting on the
value of compassion and acceptance in adda, Chattopadhyay (2010) writes that
in adda one needs to accept others for who they are and, moreover, listen and
respond to them as well. This echoes Bakhtin’s notion of answerability that “we
are ethically obligated to listen to our counterpart’s utterance and morally compelled to respond to them as well” (Hults, Infante, 2012, unpaged). Secondly, the
ethics of answerability cannot be imposed; it needs to be cultivated and nurtured.
Therefore, if a student is not ready to listen and engage in authentic dialogue
with others in her group, the ethical solution is definitely not to shut her down
or otherwise exclude her from the discussion. The educator needs to model answerability for her students by practicing answerability herself.
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In his essay on adda, Chakraborty (2010) writes about the most important
person in every adda – important not for his status among the group, nor for his
standing in society, but important because the role that he plays in keeping the
adda going. Although this person is neither elected nor nominated, does not
hold any position or have a special status within the group and is not even acknowledged by others for his or her role in adda, this person, known as the
addadhari, is the central character of any adda who holds people together in
place, acting like a centripetal force. According to Chakraborty (2010), the
addadhari, who would also typically be the host for addas that meet at private
venues, has to be an ideal listener – sincere, patient, respectful, knowledgeable,
and compassionate. The addadhari also needs to be an expert moderator – not in
the sense of a typical moderator of a debate who ensures that every participant
gets his or her timely chance to speak by cutting short those who tend to speak
too much or who tend to talk about perceivably unrelated topics, but as one who
can always come up with fresh and interesting conversation starters or conversation turners whenever the discussion appears to all as starting to get redundant.
The addadhari is usually the one to offer an interesting take on someone’s views,
thereby propelling the discussion towards new and exciting directions. In my
view, the teacher in our hypothetical adda-based class should resemble the
addadhari – a knowledgeable and compassionate person with a wide array of
interests, and one who’s also an ace conversationalist. But most importantly, she
or he must be committed to promoting dialogue and the ethics of answerability.
If such an educational institution as imagined above sounds utopian, let me
point out that at least it is not entirely hypothetical. The gymnasiums in ancient
Greece and the gurukulas in ancient India were both educational institutions
that, at least partly, adhered to a similar model of schooling as above. Closer to
our times, in 1918, Nobel laureate Indian philosopher, poet and educationist,
Rabindranath Tagore started a university called Vishwa-Bharati (literally meaning the confluence of the world and India) in the now famous town of Santiniketan (abode of peace) near Bolpur in the Birbhum district of the state of West
Bengal in India. A major hub for international students from all over the world,
Vishwa-Bharati, at least during Tagore’s lifetime (1861–1941), was famous for its
alternative pedagogy that included, among other things, a tradition of holding
‘classes’ in the open, very much in the style of an adda. Sadly, the school of his
ideals, based on his vision of a free, un-fragmented and wholesome education
that “has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit,” has today
succumbed to the very practices of modern schooling that Tagore wanted to
shield it from (Tagore, 1912, unpaged).
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Concluding thoughts and remarks
To conclude, building on Moje et al (n.d., 2004) and Dyson’s (1993) work within
a Bakhtinian framework of dialogism and ethics of answerability, I have attempted to argue in this paper the need for a critical humanities educator to create dialogic learning spaces within classrooms that would be engaging for students; a classroom where students would be encouraged to draw from their
various ‘funds of knowledge’ in order to connect their ‘school-world’ with their
other social worlds. I have pointed out the interconnected nature of our knowing-in-the-world and suggested that teachers adopt an adda-based pedagogy,
through a permeable curriculum, for promoting wholesome, student-centered
learning in schools that would harness students’ various ‘funds of knowledge’
both in and outside schools. Such a college or university classroom employing an
adda-based pedagogy should appear to all, students and teachers alike, less like
a classroom-space, even when set within a conventional classroom, and more
like a ‘hang-out’ place or a r’ok5 where students would be welcome to bring just
about any topic to the table, and where the orderliness of content-area instruction would be happily abandoned in favor of curiosity-driven learning. In essence, such a permeable college or university classroom-space would be very
similar to the forum-like learning space envisioned by Anne Haas Dyson (1993)
for elementary grade students:
I am suggesting a forum, within which children might explain about Lincoln and imagined
loves, about Jaws in the deep and decisions about clams, and within which we as educators
connect their efforts with the world beyond. And, at the same time, it is a forum in which our
own world view is enriched by those of the children (p. 32, emphasis in original).

Although I have chosen critical humanities as a discipline to base my arguments on because critical humanities typically focus on issues of inclusiveness in
a diverse, multicultural world fraught with power inequalities and, therefore,
when it comes to its students, the field needs to demonstrate the inclusiveness
that it preaches; and also because the field most commonly employs whole class
or break-out group discussions as a mode of instruction, among others, that
makes it easier for teachers to employ an adda-based pedagogy. Yet such
a model of learning could, with some essential modifications, be used for any
content-area literacy.
_________________
5

A stoop-like structure, facing the street, on both sides of the main entrance to a house that was
once an integral part of Calcutta’s architecture and was primarily used to hold addas.
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Adda itself, and particularly the use of adda in the classroom, do generate
some challenges for educators. However, the benefits of using adda-based pedagogy in the classroom far out-weigh its disadvantages. Therefore, educators who
care about building a democratic, equitable and engaging learning environment
should consider bringing adda into their classrooms.
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„Porozmawiajmy”: zalety dialogu i odpowiedzi
w programach edukacji humanistycznej
opartej na zasadach pedagogiki adda
Streszczenie
Bezosobowy charakter większości typów szkół sprawia, że nauczyciele i uczniowie odnoszą często
wrażenie zerwania więzi ich łączących. Spostrzeżenie to dostrzega także wielu badaczy tematu, jak
np. Anne Haas Dyson, którzy wskazują, że to właśnie poczucie separacji jest dla nich wspólnym
mianownikiem spotykanym nierzadko w instytucjach takich jak szkoły. Stanowisko to znajduje
potwierdzenie nawet nie tyle na poziomie edukacji szkolnej, co bardziej w przypadku uniwersytetów i innych szkół wyższych. Są to instytucje silnie zróżnicowane pod względem kadry, gdyż do
ludzi uniwersytetu zaliczamy nie tylko studentów i profesorów, ale także kadrę administracyjną
i techniczną. Ta bardzo heterogeniczna grupa ludzi stanowi podmiot koncepcji Molle’a „fundamentu wiedzy”. Zgodnie z tą koncepcją założyć można, że każdy z nas jest nosicielem wielu typów
wiedzy pochodzącej ze społecznych światów przez nas zamieszkiwanych. Te różnorakie fundamenty wiedzy „są w przypadku studentów zawarte pomiędzy oficjalnym światem szkolnym a światem
rówieśniczym”. Są one też obecne w przestrzeni klasy jako jej immanentny element. Wskazanie na
nie pozwala na reinterpretację roli szkoły oraz naświetlenie pojawiających się w tym kontekście
„zaskakujących nowych społecznych i kulturowych znaczeń”. W takiej sytuacji ujawnia się potrzeba dialogu. Zgodnie z myślą Bakhtina dialog pojawia się tam, gdzie znaczenia są niedokończone,
zanika zaś tam, gdzie są one dookreślone i pełne. Pociąga on za sobą również stworzoną przez
Bakhtina koncepcję „odpowiedzi”. Tak rozumiana przestrzeń szkolna, wypełniona możliwością
dialogu i otwartością na odpowiedzi, jest oczywiście umieszczona także w kontekście dominujących dyskursów edukacyjnych oraz innych. Niemniej głównym założeniem niniejszego tekstu jest
twierdzenie mówiące, że uczniowie i studenci wiedzą doskonale, jak nawigować w tak ukształtowanej przestrzeni, a proces nauczania wymaga w takim wypadku wypracowania nowych metod
i dróg kształcenia, które będą lepiej odpowiadały wspomnianym „fundamentom wiedzy”. W sukurs przychodzi w tym przypadku azjatycka koncepcja adda. Pojęcie to odnosi się do nieformalnych form nabywania wiedzy poprzez tworzenie możliwości bezpośredniego i partnerskiego dialogu. „Pedagogika adda”, której zarys został przedstawiony w tym tekście, nie ma definitywnej
struktury, nie jest też zinstytucjonalizowana. Pojęcie to znajduje zastosowanie przede wszystkim
w praktykach społecznych w krajach takich jak np. Bangladesz lub Indie. Największym wyzwaniem
tego typu pedagogiki jest zaś wypracowanie takiego programu nauczania, w którym cele kształcenia są jasno określone. Adda nie ma bowiem sformalizowanej struktury, a jej forma przybiera
często kształt swobodnej konwersacji. Pedagogika tego typu zawiera istotny potencjał, dzięki któremu sięga ona do głębszych zasobów edukacyjnych i może tym samym stać się istotnym uzupełnieniem tradycyjnych metod nauczania.
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Procesy, które zaszły na świecie w ostatnich pięćdziesięciu latach, pokazały, że
również w nas samych muszą zaistnieć zmiany. Mogą one dotyczyć wielu różnych obszarów, ale chyba jednym z najważniejszych jest podejście do Innych,
których spotykamy na swojej drodze. Dzięki rozwojowi komunikacji świat bardzo się skurczył. Często przemieszczamy się nawet bardzo daleko w bardzo krótkim czasie. Ale skoro my to robimy, robią to również Inni. Czasami są tylko „na
chwilę” u nas, ale czasami pozostają na dłużej. To tu zaczynają swoje życie,
uczęszczają do szkoły, pracują, mają dzieci… Spotkania z nimi to nie tylko wymiana myśli i doświadczeń, ale również wymiana kultury, spotkanie różnych
religii, czyli wzajemne poznawanie się.
Interesujące jest, jak my widzimy Innych, jak ich traktujemy, jak się do nich
odnosimy. Poprzez kontakty uczymy się siebie nawzajem i jest to o tyle istotne,
że ucząc się od najmłodszych lat, później na tym doświadczeniu budujemy nasze
stereotypy. Sposób, w jaki rozumiemy i jak widzimy Innych, to szczególnie ważny
i delikatny obszar naszego życia. Również studenci kierunków pedagogicznych
muszą posiadać odpowiednią wiedzę na ten temat, gdyż na swojej drodze zawodowej zetkną się z dziećmi i ich rodzicami pochodzącymi z różnych kultur i religii.
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Czym jest stereotyp?
Mieszanie się kultur i religii może być źródłem wielu stereotypów, które mają
wpływ na postrzeganie innych. Warto jest więc wspomnieć trochę o stereotypach, gdyż często się nimi posługujemy, ale czy znamy ich znaczenie? Według
Słownika socjologii i nauk społecznych stereotyp i stereotypizacja to
termin wywodzący się z języka greckiego (stereos – stężały, typos – znak), używany pod koniec
XVIII w. jako termin techniczny określający robienie z masy papierowej kopii czcionek drukarskich. Pojęcie stereotypu rozwinął amerykański dziennikarz W. Lippmann. (…) Terminowi temu nadaje się zazwyczaj znaczenie pejoratywne, w przeciwieństwie do socjologicznego
procesu typizacji. (Marshall, 2005: 360)

W Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku czytamy, że stereotyp to
mocno zakorzenione pozytywne albo negatywne wyobrażenie osób, kategorii i grup społecznych, wydarzeń lub przedmiotów, które opiera się na powierzchownych obserwacjach i logicznie nieuprawnionych uogólnieniach cech tego, czego dotyczy, i utrzymuje się mimo nowych doświadczeń, ponieważ łączy się z dużym zaangażowaniem uczuciowym danej osoby.
(Pilch, 2006: 990)

W konsekwencji może to oznaczać tworzenie się w świadomości ludzi pewnych wyobrażeń, które mogą nie do końca właściwie odzwierciedlać rzeczywistość.
Obecność stereotypów w naszym życiu jest naturalna i nie da się ich uniknąć.
Jednak trzeba mieć świadomość, że myślenie stereotypowe dotyczy zarówno
ludzi, jak i rzeczy, czy występujących wokół nas zjawisk.
O ile jednak nasze wyobrażenie o rzeczy znacząco nie wpłynie na stosunek do przedmiotu,
o tyle negatywne (bądź pozytywne) emocje wobec Niemców czy warszawiaków mogą wpłynąć
na nasze osobiste kontakty z sąsiadami zza granicy bądź osobami pochodzącymi ze stolicy.
(Czerniejewska, 2006: 262)

Konsekwencją takiego podejścia może być to, że „ludzie dostrzegają więc to,
co potwierdza posiadany przez nich stereotyp, i z kolei nie widzą tego, co jemu
przeczy. Dlatego stereotypy nie tylko upraszczają, ale i fałszują postrzeżenia”
(Pilch, 2006: 990). Pełna wiedza studentów jako przyszłych nauczycieli na temat
występowania różnych stereotypów pomoże w przyszłości zrozumieć otaczający
świat i bardziej się na niego otworzyć.
Wartość stereotypów ma swoje przełożenie również między innymi na procesy poznawczo-intelektualne i osobowościowo-tożsamościowe (Pilch, 2006:
999). Jest to o tyle istotne, że jak dowodzą badania,
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wyobrażenia zarówno o grupie własnej, jak i o obcych są już wyraźnie sformułowane w świadomości dzieci. Przyjmuje się je wraz z językiem, który pełni tu ważną rolę, pod wpływem rodziny, rówieśników, szkoły i literatury. Każdy człowiek, żyjąc od urodzenia w pewnej kulturze,
przyswaja sobie normy zachowań i moralności, ale również stereotypy danej grupy etnicznej,
kulturowej, społecznej. (Czerniejewska, 2006: 263–264)

Oznacza to, że od najmłodszych lat, również przez proces edukacji, przekazujemy je kolejnym pokoleniom. To dzięki procesowi socjalizacji stereotypy
przekazywane są kolejnym członkom grupy. A to oznacza, zdaniem I. Czerniejewskiej, że
istnieje możliwość wpływania na powstawanie i kształtowanie się stereotypów. Wraz z nowymi doświadczeniami życiowymi, zdobytą wiedzą i umiejętnościami nabywamy lub zmieniamy
poglądy, opinie i wyobrażenia o świecie. Tak samo możemy wpływać na kształtowanie się stereotypów. (Czerniejewska, 2006: 270)

Podejście takie oznacza, że jesteśmy w stanie zmieniać obraz stereotypu
w umyśle jednostek i grup. Trzeba tylko nad tym popracować. Oczywiście nie
jest to zadanie łatwe, ale nie jest też niemożliwe. Wystarczy tylko wyznaczyć obszary pracy, które umożliwią zmiany w stereotypowym postrzeganiu świata
i innych. Praca ta powinna być wykonana w kilku różnych obszarach, które nie
są odosobnionymi częściami, lecz wzajemnie uzupełniającymi się działaniami.
Do głównych z nich zaliczyć należy przede wszystkim:
• Dostarczanie wiedzy: o grupach i zjawiskach objętych stereotypami i uprzedzeniami, tłumaczenie mechanizmów działania stereotypów, ich źródeł i funkcji;
• Umożliwienie doświadczenia: z grupami objętymi stereotypami, integracja i wspólne działanie z tymi grupami, stwarzanie sytuacji umożliwiających zrozumienie uczuć innych, odczucia odmienności;
• Ćwiczenie umiejętności: identyfikowania stereotypów, uprzedzeń, dostrzegania pozytywnego zróżnicowania między ludźmi, krytycznego spojrzenia na prezentowane przez media
(i innych ludzi) opinie i postawy;
• Wsparcie rozwoju osobistego: pomoc w określeniu własnej tożsamości osobistej i społecznej,
samoświadomość ograniczeń i umiejętność przekraczania stereotypowego myślenia;
• Dostarczanie wzorów: przybliżanie postaw prospołecznych, uczenie współpracy i negocjacji
w grupie, okazywanie szacunku dla innych, odmiennych kulturowo, rozbudzanie ciekawości
świata. (Czerniejewska, 2006: 270)

Patrząc z takiej perspektywy, trzeba też mieć świadomość, że stereotyp wymaga istnienia nas i innych. Tylko wtedy może nastąpić proces rozpoznawania
własnej tożsamości na tle tożsamości innych, tych należących do odrębnej grupy.
Dlatego też nie można rozpatrywać zagadnienia tożsamości zarówno własnej, jak
i innych, bez uwzględnienia zagadnienia stereotypu.
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Tożsamość Swoich i Obcych
Każdy z nas przez całe swoje życia poszukuje siebie. Próbuje odpowiedzieć sobie
na pytanie: kim jestem? Poszukuje swojej tożsamości. Ale to poszukiwanie siebie
zawsze odbywa się na tle widzenia innych. Anthony Giddens podkreśla przy tym,
że na kształt tożsamości wpływ ma wiele czynników. To właśnie one wraz z socjalizacją wykształcają u człowieka jego tożsamość (Kawula, 2008: 33–34). Czym
więc jest tożsamość i jak przebiega jej kształtowanie we współczesnym świecie?
Tożsamość jako zagadnienie interdyscyplinarne jest w kręgu zainteresowania
wielu różnych nauk (Karkowska, Skalski, 2010: 61). Z języka łacińskiego oznacza
identyczność i ciągłość. W potocznym użyciu zaczęto się nim posługiwać dopiero w XX wieku. Jak podkreśla Stanisław Kawula, dyskusje dotyczące tożsamości
toczyły się w dwóch kierunkach – psychodynamicznym i socjologicznym (Kawula, 2008: 402). Ale to Touraine podjął próbę bardziej wnikliwej analizy pojęć
występujących w teorii socjologicznej. Konsekwencją takiego podejścia był
przede wszystkim
złożony wzór grupowych afiliacji jednostki w społeczeństwie współczesnym, „rozmyte” granice kategoryzacji społecznych, szybkie zmiany sytuacji życiowych ludzi, ich zmieniające się interesy i sympatie ideologiczne, wszystko to – zdaniem Touraine’a – nakazywało zajmowanie
się w socjologii procesami „powstawania” aktora społecznego. (Bokszański, 2007: 24)

Na tym tle ważnym zadaniem okazało się kształtowanie własnej tożsamości.
Obecnie tożsamość traktuje się jako pewną kategorię, która zajmuje się opisem sytuacji jednostki w świecie. Erik Erikson zaproponował nowe rozumienie
pojęcia tożsamość, które zostało wykorzystane przez socjologię. Współcześnie
właśnie na bazie jego pojęcia interpretuje się zachowanie i wchodzenie w relację
człowieka z różnymi grupami i społecznościami (Kawula, 2008: 34).
Szybkie i dynamiczne zmiany zachodzące we współczesnym świecie powodują, że nie jest łatwo młodym ludziom zarówno określić własną tożsamość, jak
również tożsamość innych czy móc potrafić odnieść się obiektywnie do tożsamości innych. Zdarza się, że
ludzie przez całe życie szukają odpowiedzi na wiele dręczących pytań dotyczących ich życia,
ich osobowości, ich tożsamości jednostkowej, społecznej, narodowej. Pytają sami siebie: kim
jestem? Jaki jest cel mojego życia? Jak mam traktować swoje pochodzenie, swoją kulturę, swoją tradycję?. (Kawula, 2008: 37)

Patrząc z tej perspektywy na tożsamość, warto rozpatrywać ją w dwóch zasadniczych obszarach – osobistym, czyli jednostkowym, i społecznym. Tożsamość jednostkowa (osobista) podkreśla odrębność i swoistą indywidualność
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jednostki w stosunku do innych ludzi. Na tym etapie człowiek zaczyna rozumieć,
co to znaczy być sobą. Umożliwia to wykształcenie stosunku do otaczającego nas
świata i środowiska społecznego. To dzięki ciągłym interakcjom ze światem zewnętrznym stajemy się sobą (Kawula, 2008: 52). To właśnie interakcje ze światem zewnętrznym uzmysławiają nam, kim jesteśmy.
Tożsamość społeczna powiązana jest z tożsamością jednostkową. Jej zakres
obejmuje cechy, jakie jednostce przypisują inni ludzie. Cechy te rozumiane są
często jako pewne wyznaczniki wskazujące na to, kim jest ta jednostka. Oznacza
to, że jeden człowiek może mieć bardzo dużo różnych tożsamości, na przykład
jest jednocześnie matką, pracownicą, katoliczką, czy ojcem, dziadkiem, urzędnikiem itp. Posiadanie wielu różnych tożsamości społecznych wiąże się z pełnieniem wielu różnych funkcji społecznych. Oznacza to, że tożsamości społeczne
mają wymiar zbiorowy, ponieważ jednostki upodabniają się do innych ludzi.
Opierają się między innymi na wspólnych celach, różnych wspólnych doświadczeniach czy normach i wartościach (Kawula, 2008: 52).

Tożsamość Innego w opinii studentów pedagogiki
Roman Leppert zwraca uwagę, że młodość to „kategoria wiekowa, obejmująca
osoby aktywnie poszukujące własnej tożsamości”; „charakteryzująca się poszukiwaniem własnej tożsamości”; młodzi ludzie „poszukują swej tożsamości”;
„szukają, próbują odnaleźć własną tożsamość” (Leppert, 2010: 16). Maria Kielar-Turska, dokonując charakterystyki okresu dorastania, wyróżnia różne elementy
rozwoju, w tym rozwój tożsamości (Leppert, 2010: 22). Obok rozwoju motorycznego, dojrzewania biologicznego i rozwoju psychoseksualnego jest to jeden
z ważniejszych etapów naszego rozwoju, jakże ważny dla ukształtowania w pełni
jednostki. Te i wiele innych, podobnych poglądów pokazuje, że jest to okres dużej dynamiki zmian, a w dzisiejszym, zglobalizowanym świecie wiele osób ma
problemy z samookreśleniem. Jako ludzie wszyscy poszukujemy swojej tożsamości. Aby zrozumieć siebie, konieczne jest jej określenie i sprecyzowanie. Dotyczy
to zarówno tożsamości jednostkowej (osobowej), jak też tożsamości społecznej
czy narodowej (Kawula, 2008: 39). Na obraz naszej tożsamości wpływają nie
tylko elementy strukturalne, odziedziczone genetycznie po przodkach. Istotny
wpływ mają też elementy nabyte, szczególnie w środowisku rodzinnym i pozadomowym. Zaliczane są do nich następujące elementy dynamiczne:
– samoocena;
– mechanizmy przystosowujące:
• destrukcji (ucieczka i odcięcie się od wartości przekazywanych przez pokolenia),
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• transformacji (kierowanie się wartościami nowo nabytymi w nowych warunkach),
• mechanizm syntetyzujący (asymilacja bez wynarodowienia). (Kawula, 2008: 34)

Odnosząc wspomniane zagadnienie do analizy współczesnego polskiego pokolenia młodzieży, często zwraca się uwagę na istotną rolę transformacji ustrojowej, która była przełomem politycznym i społecznym w Polsce i stała się dla
współczesnych badaczy pewnym czasem odniesienia. W okresie tym młodzi
ludzie wchodzili w dorosłość. To wtedy, w nowych warunkach ustrojowych,
kształtowała się ich tożsamość. Istnieje wiele odniesień do tego okresu. Warto
jest wspomnieć o kilku, aby pokazać różne ujęcia, między innymi Witolda Września, Janusza Czapińskiego i Marii Zielińskiej.
Witold Wrzesień na określenie młodzieży tego okresu używał stwierdzenia
Pokolenie Końca Wieku. Zaliczał do niego tak zwane subpokolenia: Pokolenie
Dzieci Transformacji oraz pokolenie Maruderów Końca Wieku (Kawula, 2008:
79–80).
Zdaniem Janusza Czapińskiego często młodzi ludzie uważają, że są niezrozumiani przez dorosłych i rówieśników. Może się to wyrażać między innymi
występowaniem barier komunikacyjnych czy negatywnego stosunku do otoczenia.
Tego rodzaju zaburzenia zazwyczaj utożsamiane są z osobowością borderline, niestabilnością
psychiczną, zmiennymi nastrojami, podejmowaniem prób samobójczych czy pokazowych aktów samookaleczenia (np. subkultura Emo). (…) Przejawami osobowości borderline bywają
również multiplikacje osobowości, tworzenie klonów w świecie wirtualnym, a następnie przenoszenie ich do sfery rzeczywistej, tzw. realu, przez jej wirtualizowanie czy mitologizowanie.
Borderline jest prawie zawsze reakcją na wygórowane oczekiwania otoczenia, wyścig i konkurencję, a także na doznawaną frustrację potrzeb afiliacji i poczucia bezpieczeństwa. (Kawula,
2008: 790)

Odpowiedzią na w/w propozycje jest podział zaproponowany przez Marię
Zielińską, która podzieliła współczesne pokolenie młodzieży na:
• pokolenie historycznej nadziei i codziennego ryzyka; to osoby, które w 1989 r. miały osiemnaście lat, wchodzące w dorosłość równolegle z wydarzeniami Okrągłego Stołu; ich dorastanie przebiegało wokół dekompozycji dotychczasowego systemu społecznego i politycznego;
• pokolenie dzieci stanu wojennego; to osoby urodzone w latach 80. (Kawula, 2008: 78)

Takie podejście do interpretacji tożsamości sugeruje, że mogą się pojawić
problemy w samookreśleniu się młodych ludzi. Może to mieć również wpływ na
postrzeganie tożsamości Innych. Skoro nie potrafią sami określić siebie, to nie
będą potrafili też określić tożsamości Innych.
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W celu zbadania postrzegania swoich i obcych zapytano studentów pierwszego roku pedagogiki o wskazanie cech Swoich i Obcych. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, której zgodnie z założeniami M. Łobockiego
podstawową funkcją jest gromadzenie informacji o interesujących badacza problemach w wyniku relacji słownych osób badanych, nazywanych respondentami. (…) W przypadku odpowiedzi pisemnych przybiera ona formę ankiety czy – inaczej mówiąc – badań ankietowych…
(Łobocki, 2006: 243)

W celu lepszego zorientowania się w tendencjach postrzegania przez studentów swoich i obcych podczas badań zastosowano w ankiecie audytoryjnej (Łobocki, 2006: 260) pytania otwarte, które dały badanym całkowitą swobodę
w prezentacji swoich poglądów na charakterystyczne cechy Swoich i Obcych.
Takie przeprowadzenie procesu badawczego umożliwiło też badanym dowolne
poruszanie się w obszarze cech występujących w obu grupach. Badani mieli swobodę w wyrażaniu cech, zwracając przy tym uwagę na dziesięć cech najbardziej
(ich zdaniem) charakterystycznych. Taki charakter badań pozwolił na zbudowanie pewnego modelu najbardziej charakterystycznych cech (najczęściej wymienianych) przez studentów pierwszego roku pedagogiki. Poniżej zaprezentowane
zostały wyniki badań wstępnych, które obecnie będą pogłębiane i bardziej
uszczegóławiane w celu zbudowania modelu cech swoich i obcych.
Tabela 1. Cechy Swoich w opinii studentów pedagogiki. Źródło: badania własne luty 2015 r.
Liczba wyborów
22
19
14
9

8

7
6
5

Cecha charakterystyczna dla Swoich
Wspólny język – polski
Podobne zainteresowania
Taka sama kultura
Te same tradycje
Religijność
Przyjacielskość
Te same wartości
Te same cele
Ten sam kolor skóry
Szczerość
Poczucie humoru
Otwartość
Wspólne z moimi poglądy
Optymizm
Z tego samego miejsca zamieszkania
Lubiący się bawić, rozrywkowy, towarzyski
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Liczba wyborów
4

3

2

1

Cecha charakterystyczna dla Swoich
Te same normy, zasady
Wyrozumiałość
Można mieć do niego zaufanie
Otaczający mnie na co dzień
Koledzy, koleżanki z uczelni
Członek określonego narodu
Pomocność
Miły
Uśmiechnięty
Pewny siebie (przebojowy)
Podobny do mnie
Obchodzenie świąt w tym samym czasie
Zbliżone cechy charakteru
Rodzinny
Prawdomówny
Bliska znajomość
Odważny
Ta sama historia
Otwartość
Wspólne terytorium
Patriotyzm
Sympatyczny
Pozytywny
Z pasją
Bliskość przestrzenna
Znajomość realiów życia
Łatwość kontaktów
Kreatywny
Jest sobą
Niereligijny
Tolerancyjny
Lojalny
Rówieśnik
Przynależność do grupy
Podobne wychowanie

Prezentowane powyżej wybory studentów pedagogiki wskazują, że poszukiwanie własnej tożsamości jest wyraźnie widoczne. Wielość i różnorodność wskazywanych cech od cech charakteru, wyglądu czy przynależności terytorialnej
i grupowej po charakterystyczne sposoby zachowania wskazują, że to poszukiwanie nadal trwa.
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Tabela 2. Cechy Innych (Obcych) w opinii studentów pedagogiki. Źródło: badania własne luty
2015 r.
Liczba wyborów
18
11
10
8
7
6
5
4

3

2

1

Cechy charakterystyczne Innych
Inny język
Inna religia, wyznanie
Inny kulturowo
Inny kolor skóry
Fałszywy
Agresywny
Inna narodowość
Pesymista
Zamknięty w sobie
Egoista
Ktoś mający inne zainteresowania
Wulgarny
Brak porozumienia
Skąpy
Mieszkańcy innych krajów
O innej orientacji seksualnej
Nieznajomi
O innych cechach charakteru od własnych
Gburowaty
Wrogo nastawiony do innych ludzi
Smutny
Budzący poczucie niepewności, niebezpieczeństwa, lęku
Nudny
Brak wspólnych zainteresowań
Kłamliwy
Inne poglądy
Przeciwieństwo swoich
Nie towarzyski
Zakryte twarze
Jedzący psy
Więzień
Ktoś z innego miejsca zamieszkania
Z kim przebywam, lecz nigdy z nim nie rozmawiam
Samotnik
Ma inne tradycje, zwyczaje
Brak bliższej znajomości
Z brakiem chęci do życia
Zamknięty w swoich ideach
Fanatyk
Trudność kontaktów
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Liczba wyborów

Cechy charakterystyczne Innych
Krytyczny
Nachalny
Nie prawdziwy
Religijny
Leniwy
Brak tolerancji
Brak lojalności
Nieśmiały
Odrębność
Ponury
Nie potrafiący słuchać
Niewdzięczny

Dokonując porównania, jakimi cechami charakteryzują się Obcy w opinii
studentów pierwszego roku pedagogiki, wyraźnie obserwuje się podobne wybory
dotyczące języka – ten sam lub inny (pierwsza pozycja wyboru) i kultury – taka
sama lub inna (trzecia pozycja wyboru). Pozostałe wskazania cech charakterystycznych dla Obcych pokazują, że w większości są to cechy negatywne. Takie
postrzeganie charakterystycznych cech Innych może świadczyć o braku wiedzy
na temat innej narodowości, kultury czy tradycji. Wskazuje też na pewien powierzchowny sposób patrzenia na Innych.
Tabela 3. Stosunek studentów pedagogiki do Innych. Źródło: badania własne luty 2015 r.
Liczba wyborów
27
18
13

11
10
9

8
7
6

5

Stosunek do Innych
Ciekawość
Tolerancja
Szacunek
Irytacja
Złość
Dystans
Strach
Obojętność
Zdziwienie
Ostrożność
Radość
Uśmiech
Akceptacja
Zainteresowanie
Niepewność
Zrozumienie
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Liczba wyborów

Stosunek do Innych
Niechęć
Wstręt

4

Nieufność
Otwartość

3

Sympatia
Chamstwo
Wrogość
Podziw
Zachwyt
Nieśmiałość
Podejrzliwość

2

Lubię nowych
Empatia
Nie oceniam do czasu aż poznam daną osobę
Niepewność
Pozorna ocena
Kategoryzacja
Płacz
Smutek
Zażenowanie
Chęć do rozmowy
Chęć lub niechęć przebywania
Skrępowanie
Obawa

1

Życzliwość
Pierwsze wrażenie – krytyka bądź zachwyt
Wyrozumiałość
Neutralny
Wejść w jego historię
Zachowanie minimalnego dystansu
Uprzejmość
Rozczarowanie

Po analizie cech charakterystycznych dla Swoich i Obcych próbowano ustalić, jaki jest stosunek studentów pedagogiki do Innych. Studenci odnieśli się do
tego zagadnienia przez pryzmat emocji, jakie ich zdaniem towarzyszą im podczas
poznawania Innych. Najczęściej wymienianą cechą była ciekawość. To ona powoduje, że studenci zwracają uwagę na Innych. Ktoś inaczej ubrany, inaczej wy-
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glądający, inaczej zachowujący się to ten, który posiada inną tożsamość od naszej
– podkreślali. Stąd ciekawość – kto to jest? Co robi? Jak wygląda i dlaczego? Ale
jednocześnie najrzadszym odczuciem spośród wymienianych przez badanych
studentów była między innymi życzliwość w stosunku do Innych. W większości
wyborów pojawiła się też między innymi tolerancja i szacunek. Jest to ważny
kierunek do podjęcia dyskusji na temat stosunku do inności i kształtowania postawy otwartości na inność przez pryzmat cech pozytywnych.
Z przeprowadzonych badań wstępnych wyraźnie wynika, że na poziomie początkowego okresu studiów wyższych ważnym elementem w procesie kształtowania podejścia do tożsamości Innych jest edukacja. Ważnym etapem studiowania na pewno okazuje się kształtowanie odpowiedniego podejścia do inności
przez pryzmat poznawania stereotypów i uprzedzeń w stosunku do innych grup
i osób. A dzięki poznaniu tych stereotypów dokonywanie zmiany w patrzeniu na
Innych. Oczywiście nie jest to zadanie łatwe nawet na miarę współczesnego świata.
Z wymienionych powyżej współczesnych podziałów tożsamości, występujących wśród młodzieży, wyodrębnia się istotna różnica w kształtowaniu się tożsamości współczesnego młodego człowieka w stosunku do poprzednich pokoleń.
Poprzednie pokolenia, w których obserwowaliśmy kształtowanie się tożsamości,
miały z kim walczyć, miały o co walczyć, czyli miały cele, które pomagały im
kształtować tożsamość. Można nawet śmiało stwierdzić, że cele te wskazywały
drogę kształtującej się tożsamości. A jak jest obecnie? Obecnie stwierdza się, że
skoro nie ma z czym walczyć, wokół jest tylko pustka, brak wiążących niegdysiejsze pokolenia
wspólnych, trudnych doświadczeń, pozostaje jedynie dążenie do przyjemności i tymczasowego, krótkotrwałego zaspokojenia potrzeb materialnych przejawiających się w tendencji zwanej
brandingiem tożsamości, a realizowanej przez dążenie do nabywania i posiadania rzeczy mających odpowiednie logo, metkę, spełniających kryteria mody i przynależnych do najnowszych trendów. (Kawula, 2008: 84)

Czy tak właśnie ma wyglądać tożsamość młodego pokolenia XXI wieku? Kim
są współcześni młodzi ludzie? Jak określają siebie? Jak widzą Innych? Te i wiele
innych pytań, które pojawiły się w wyniku wstępnych badań studentów, pokazały, że współcześnie jeszcze bardziej uważnie należy zająć się młodymi ludźmi,
wchodzącymi w dorosłe życie, wspierając ich w odpowiedzi na nurtujące ich
pytania o tożsamość, czyli w pierwszej kolejności w pytaniach o siebie. Rolą nauczycieli, wychowawców i rodziców jest zadbanie, by kolejne pokolenia, kształtując swoją tożsamość i jednocześnie kształtując odpowiedni stosunek do tożsamości
Innego, potrafiły odpowiedzieć na te podstawowe pytania przede wszystkim
sobie.
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The identity of the “Other” from the Perspective
of Students of Pedagogy
Summary
The problem of the students of the pedagogics finding the others has been presented in the article.
Terms of a stereotype and an identity have been defined. On the basis of the aforementioned, the
issue of the Other’s identity has been found. In the present days, perceiving the Other, not only by
the students of the pedagogics plays a significant role in perceiving other countries and nations.
The first part is solely devoted to the term of a stereotype. A short historical background and
its range are given. Quality of a stereotype and its influences are presented. Going further, the
possibility of changing attitude towards a stereotype is touched upon, pointing out to gaining
knowledge, experiences and practicing some skills, the support of personal development and
providing with examples to follow.
In the second part, self-identity and the identity of the Others are provided. The term identity is
covered and the context of self and the Other’s. the problem of one’s struggle to fin down identity has
been highlighted. So were the following questions: Who am I? How should l find my ethnics, my
culture and habits? Various fields of identity are also presented: social, entity, national and others.
The third part features results of the pilotage studies conducted in order to learn about students opinions concerning the identity the Other. The studies reveal that education is of high
importance in terms of placing a found to the process of attitude towards identity of the Others.
An important stage of education is founding proper attitude to the Others in the prism of getting
familiar with stereotypes and prisms regarding other groups and people. Thanks to getting familiar
with stereotypes, there is a possibility to change one’s perception on the other people. This is not as
easy as it may sound even for the nowadays world.
Having a quick glance abovementioned present diversity of identities occurring among the
youth, we may notice a major distinction in the process of founding identity of present youth man
with regards to previous generations. The previous generations, in which we noticed founding the
identities, had a lot to fight for, which means they had aims. This helped them to found the identity. We can assume that those aims were crucial to found an identity. How this relates to the present
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days? Nowadays it is said „if you don’t have anyone to fight, there’s a void, no hardships. There is
only pursuit of pleasure and of short lasting material needs, which can be seen in the so called
branding identity tendency where people purchase materials with logos that are trendy”.
So, is this the way the current youth identity looks like? Who are the present young people?
How they define themselves? These and more questions appear in the results of an initial studies
and put an emphasis on issue – we should focus more on taking care of the youth turning into
adults, helping them with identity problems, most importantly questions about themselves. Role of
the teachers, lectures and parents is to make sure that the next generations should be able to answer questions themselves while founding their identity and founding attitude to the other’s identity.
After analysis of all characteristic features for Self and Other, there was an attempt to figure
out pedagogics students attitude towards the Others. Students related to this by prism of emotions
while meeting Others. The most common feature was curiosity, which is the reason why students
pay attention to the Others. Someone dressed and looking in a different way, behaving in a different way – who possesses other identity than ours – students highlighted. That’s why curiosity
occurs – who is that? What does he or she do? How does he or she looks like and why? Moreover,
the least common feeling was sincerity towards the Others. On the other hand, more common
were tolerations and respect. It i san important direction to start a discussion concerning attitude
towards the Others and founding base to openness to the Others by prism of positive features.
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As a consequence of globalization human life is subjected to many
mechanisms that go along with it for example homogenization, culture
diffusion, consumptionism, relativism and constant change, which lead
to unreflectiveness affecting all aspects of human life. A human beeing
exists in a common reality in accordance to a very flexible scenario,
without much thought about the sense of existence. This situation
reflects on education, which should concentrate on efficent spreading
of knowledge and skills necessary to live in current conditions, which
are a source of many chances but also dangers. Those changes can’t be
analyzed without taking markets into consideration, understood as
having and usefulness. Those trends cause the „production” of alumni
that are very efficient from an economical point of view and oriented
on self realization, but aren’t oriented on reflective exploration of the
world. This situation results in comparing humans to machines and in
an obsessive want of getting a diploma which certifies obtaining education understood as a commodity. This in turn is an incentive to reflect
upon the foundations of education a process that is the most important
investment in the development of human capital.

Edukacja staje się jedną z najważniejszych aktywności życiowych współczesnego
człowieka. Konieczność implementacji zasady longlife learning stanowi atrybut
egzystencji podmiotu w czasach „migotania znaczeń” (Melosik, Szkudlarek,
2010) oraz „płynnego życia” (Bauman, 2007). Powyższe stwierdzenie wydaje się
trywialne, jednak jego głębsza analiza pozwala dostrzec nowy wymiar edukacji.
Dotychczas identyfikowano ją z procesem prowadzącym do zdobycia wykształ-
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cenia, pełniącego rolę głównego czynnika determinującego przyszłość zawodową
jednostki. Jej trajektoria przybierała postać linii wznoszącej, która w pewnym
momencie osiągała stabilizację. Obecnie coraz częściej ludzkie biografie charakteryzuje przebieg sinusoidalny, przeplatanie się okresów sukcesów oraz porażek na
płaszczyźnie edukacyjno-zawodowej aktywności podmiotu (Gerlach, 2006: 177).
Redefinicja edukacji, dająca się zaobserwować akceleracja życia oraz rzeczywistość nowej jakości stanowią wynik procesów globalizacyjnych1. Konglomerat
warunkowanych przez nie zmian odkrywa „nowy nieporządek świata” (Bauman,
2000a: 71) oraz „wzajemnie przenikające się subprzestrzenie” (Burszta, 1998:
159), mające wymiar zarówno ekonomiczno-gospodarczy, jak i społeczny. Mimo
że pojęcie „globalizacja” na polu badawczym funkcjonuje od niedawna i nie ma
utrwalonej tradycji2, pozostaje w zasięgu zainteresowania wielu dyscyplin naukowych, takich jak filozofia, pedagogika, socjologia, politologia i ekonomia.
Zapoczątkowało ono dyskurs koncentrujący się na analizie życia współczesnego
człowieka, uwikłanego w oddziaływanie mechanizmów homogenicznego świata.
Badacze zjawiska dopatrują się różnych źródeł globalizacji. Stosunkowo często można spotkać się ze stwierdzeniem, że stanowi ona następstwo tak zwanej
trzeciej rewolucji przemysłowej, określanej mianem informatycznej, której specyfika odnosi się do szybkiego postępu technologicznego, oddziałującego na
wszelkie sfery ludzkiej egzystencji (Mayor, 2001: 12–13). W innych ujęciach
zwraca się uwagę na wszechobecność konsumpcji, upowszechnienia się macdonaldyzacji (zob. Ritzer, 1997), dążącej do wprowadzenia zasad obowiązujących
w restauracjach z szybkim jedzeniem we wszystkich dziedzinach życia, oraz unifikację kulturową, skutkującą kształtowaniem się kultury o zintegrowanym charakterze ponadnarodowym (Mathews, 2005). Warto zaznaczyć, że specyfika
globalizacji nie wynika wyłącznie ze współczesnych przemian ogólnoświatowych, ale stanowi konsekwencję wcześniejszych procesów historycznych, których zrozumienie pozwala na trafniejsze dookreślenie rozpatrywanej kategorii
(Cybal-Michalska, 2006: 23–30). Uzasadniona pozostaje zatem konkluzja traktująca o permanentnym rozwoju tendencji globalizacyjnych, będących konsekwencją postępujących zmian cywilizacyjnych.
W refleksji nad złożonym, wielowymiarowym i trudnym do zdefiniowania
konstruktem, jaki stanowi globalizacja, kluczową rolę odgrywa przeanalizowanie
sposobów jej ujmowania. Zrozumienie tego fenomenu pozwala na udzielenie
odpowiedzi na pytanie: „co dzieje się na świecie?”. Dlatego też uzasadniona wy_________________
1

Dokonujące się przemiany postrzegane są jednocześnie jako tło (kontekst) myślenia o współczesnej edukacji, bez analizy którego nie sposób rozważać tego zagadnienia.
2
Po raz pierwszy zostało użyte przez R. Robertsona w pracy The Relativization of Societies: Modern
Religion and Globalization w 1985 roku.
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daje się konkluzja traktująca o tym, że jest ona nieuniknionym i nieodwracalnym
procesem sterującym niemal wszystkimi aspektami funkcjonowania współczesnej rzeczywistości. Wyróżnia się dwa paradygmaty globalizacji – jeden z nich
odnosi się do zagadnień gospodarczo-ekonomicznych, drugi do płaszczyzny
społeczno-kulturalnej (zob. Giddens, 1997). Pomimo znaczącego dorobku naukowego, koncentrującego się na uporządkowaniu wiedzy dotyczącej przemian
cywilizacyjnych i rozwoju społeczeństw, nie stworzono całościowej teorii globalizacji (Hornstein, 2005: 9). Fakt ten dowodzi niejednoznaczności rozpatrywanego terminu, którego znaczenia pozostają w ścisłej relacji z ambiwalencją i niepewnością obecnego świata.
Omawiane zjawisko w literaturze przedmiotu najczęściej określane jest jako
proces tworzenia jednolitej płaszczyzny gospodarczej (wspólnego rynku) na
arenie międzynarodowej, skutkujący osłabieniem barier lokalnych, regionalnych
i krajowych oraz kontynentalnych3. Prawidłowość taka świadczy o determinującym znaczeniu globalizacji w przeobrażeniach porządku międzynarodowego.
Powstawanie sieci współzależności różnorodnych dziedzin życia społecznego
implikuje kształtowanie relacji, których oddziaływanie nie pozostaje bez znaczenia dla kreowania nowej jakości porządku kulturowego zarówno w skali mikro,
jak i makro. Pozostają jednak obszary geograficzne, w których oddziaływanie
procesów globalizacyjnych ma ograniczone znaczenie, co skutkuje ich marginalizacją i pogłębianiem się nierówności (Bauman, 2000a: 81). Najczęściej wskazuje
się tutaj na kraje Trzeciego Świata (Golka, 1999), w których zjawisko ubóstwa
oraz trudności w zapewnieniu warunków egzystencjalnych o odpowiednim
standardzie są powszechne.
Dyskurs obejmujący rozpatrywane zagadnienie ujawnia dychotomiczną naturę tego konstruktu. Nadaje się mu charakter zarazem homogeniczny4 i heterogeniczny5, globalny i lokalny, różnorodny i uniwersalny, dostrzega się w nim
także źródła rywalizacji międzynarodowej oraz powstawania ponadnarodowych
_________________
3

Szul, 1997: 341. Podobne znaczenie tego wymiaru globalizacji, często określanego mianem ekonomicznej, nadaje także B. Liberska, definiując ją jako „postępujący proces integrowania się krajowych
i regionalnych rynków w jeden globalny rynek towarów, usług i kapitału. Proces ten prowadzi do rosnącego przenikania i scalania się rynków oraz umiędzynarodowienia produkcji, dystrybucji, marketingu
i przyjęcia przez firmy globalnych strategii działania (Liberska, 2002: 17–18).
4
Zwolennikami tego podejścia są między innymi M. Golka, H.P. Martin, H. Schumann, M. Albrow,
R. Robertson. Rozpatrują je w kategoriach procesów, które prowadzą do ujednolicania struktury świata.
Koncentrują się na zjawisku dyfuzji kultur, w której dominującą rolę pełniła kultura społeczeństw zachodnich.
5
Wydźwięk tej opinii można odnaleźć w rozstrzygnięciach, które proponują Ch. Barker, A. Giddnes,
A. McGrew, P. Streenten, L. Roniger. Ujmują oni globalizację w kategoriach różnorodności, które wyznaczają kierunek rozwoju współczesnych społeczeństw.
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sieci współpracy. Globalizacja określa zatem „zarówno rozpowszechnianie, unifikację pewnych zachowań, jak również przenikanie się – dzięki szybkiemu rozwojowi technologii – różnych kultur” (Kukla, 2010: 18). Dlatego też zasadne
wydaje się ujmowanie globalizacji jako
procesu integracji w wymiarze gospodarczym, z wyraźnym przeciwstawieniem globalizacji
procesom ulokalnienia, albo jako dynamika kultury globalnej determinującej proces unifikacji
ekonomicznej i politycznej świata. Globalizacja odnosi się więc z jednej strony do kurczenia
się świata, a z drugiej strony – do narastania świadomości owej całości i różnorodności świata
zarazem. (Cybal-Michalska, 2006: 11)

W kontekście powyższych rozważań nie można pominąć kwestii przemian
społeczno-kulturowych, które stanowią konsekwencję wspomnianych oddziaływań globalizacyjnych. Wyraźnie dają się one zaobserwować w zmianach stylów
życia współczesnych ludzi oraz tworzenia się tożsamości o heterogenicznym
charakterze (Golka, 20001: 79). Zbigniew Bokszański podkreśla, że z powodu
szerzenia się idei autonomii jednostki się indywidualizują, w wyniku czego zatracają orientację na zinstytucjonalizowane i powszechnie uznawane wartości
i normy, co przyczynia się do osłabienia znaczenia autorytetów i sankcji społecznych. Ludzie zaczynają kreować własne biografie i osobowości, niezależne od
procesów zachodzących w zbiorowości. Prowadzi to do wyzbycia się zobowiązań
wobec społeczeństwa, wynikających z nieprzestrzegania zasad wspólnego życia
i zorientowania się człowieka na korzyści płynące z alternatywnych zachowań
(Bokszański, 2009: 151–169). Jednak mamy także do czynienia ze zjawiskiem
tworzenia się wielu wspólnot o charakterze ponadnarodowym, mających zwrócić
uwagę na fakt, że losy ludzkości stanowią temat poddawany wspólnej dyskusji
(Bauman, 2000b: 352).
Z jednej strony mamy do czynienia z coraz bardziej nasilającym się zjawiskiem autonomizacji jednostek, przy jednoczesnym utożsamianiu się ich z kulturą regionalną, czego konsekwencją staje się nieprzyjazne nastawienie do osób
„obcych”, przychodzących z zewnątrz (Giddens, 2008: 58), z drugiej zaś strony
można zaobserwować zjawisko skłaniania się w stronę kolektywizmu, solidaryzowania się i tworzenia wspólnot, a także „uniwersalizacji” (Tobera, 2000: 14).
Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że poruszane problemy dotyczą tylko określonych aspektów życia społecznego. Dlatego też orientowanie się w ich obrębie
umożliwia jednostce zarówno bycie indywidualistą posiadającym swoje własne
cele i system wartości, jak i człowiekiem działającym na rzecz dobra powszechnego, przejawiającym cechy charakterystyczne dla ogółu społeczeństwa (Dorna,
2001: 165–167).
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Jerzy Mikułowski-Pomorski zwraca uwagę na jeszcze jeden bardzo istotny
element współczesnego życia, będący efektem przemian globalnych, jaki stanowi
fragmentaryzacja. Interpretuje ją jako „nie zanik części dawnych całości, ich
całkowity rozpad, ale trwanie ich części we fragmencie, pewnym stanie wyróżnialnym i rozpoznawalnym, zdolnym zapewne, przez pewien czas samodzielnie
funkcjonować” (Mikułowski-Pomorski, 2006: 13). Podtrzymuje, że przenika
wszystkie sfery życia społecznego, dlatego też można dopatrywać się w niej pewnego niebezpieczeństwa globalizacji, ponieważ zagraża wytworzonym przez nią
zjednoczonym strukturom (Mikułowski-Pomorski, 2006: 15). W życiu społecznym polega ona na rozdrobnieniu kontaktów międzyludzkich oraz ich specjalizacji. Podkreśla też, że fragmentaryzacji ulega również kontekst tych relacji, który staje się charakterystyczny tylko dla poszczególnych spraw (Mikułowski-Pomorski, 2006: 26). Takie ujęcie powyższej kategorii pozostaje w bliskiej relacji
z tym, co Z. Bauman określa epizodycznością, w myśl której każdy fragment
życia społecznego stanowi odrębną całość (Bauman, 1993: 13).
Współczesne rozważania nad postępującymi procesami globalizacyjnymi nie
są oderwane od szerokiego spektrum problemów związanych z edukacją. W sytuacji narastającego tempa życia, permanentnych przemian i ambiwalencji jednostki coraz częściej zaczynają odgrywać swoje role rutynowo, bez większego
namysłu. Dokonujące się przeobrażenia mające miejsce w obecnej rzeczywistości
„powodują, że pojawia się silna potrzeba wypracowania wizji człowieka oraz
kształtowania takiego systemu edukacji, który dałby szansę egzystencji młodym
pokoleniom w świecie wielkich szans, ale także wielu zagrożeń” (Ćwikliński,
2005: 27). Skutkiem takich konotacji są coraz częstsze pytania o naturę ludzką,
„obraz człowieka”, sens egzystencji, a co z tym idzie – kształt edukacji.
Zmiany zachodzące w Europie w ostatniej dekadzie XX wieku oraz na początku XXI mają doniosłe znaczenie nie tylko dla Polski i naszych sąsiadów, ale
także dla całego świata, który odczuwa skutki tych przemian. Upowszechniająca
się idea demokracji oraz skok cywilizacyjny wymagały opanowania nowych mechanizmów adaptacyjnych umożliwiających funkcjonowanie w zaistniałych warunkach. Przeobrażenia te przyczyniły się do wykształcenia potrzeb zorientowanych na natychmiastowe zaspokajanie pragnień i żądzy posiadania. Wielorakość
oraz niebywała liczba oferowanych stylów życia i światopoglądów, a także wizji
człowieczeństwa skutkuje załamaniem stabilnej struktury tożsamości. Konstruowanie osobowości oparte na tradycyjnych wartościach staje się przeżytkiem.
Dlatego też wizja siebie budowana jest na zasadach wolności i kreacji, a także na
podstawie własnych doświadczeń i nie wzoruje się na rutynowych rolach społecznych (Bokszański, 1988: 12). Podmiot ma wrażenie swojej wyjątkowości,
jednak faktycznie zatraca swoją indywidualność i coraz bardziej upodabnia się
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do innych, podąża za modą i staje się anonimowy (Szmyd, 2006: 205–206). Zjawisko to skutkuje zatracaniem jednostkowej niepowtarzalności, zubożeniem
i prymitywizacją tożsamości (Szmyd, 2006: 207). Postępujący proces kształtuje
bardzo sfragmentaryzowany i niekoherentny obraz siebie, w związku z czym
zaczyna przypominać hybrydę, kalejdoskop lub kolaż różnych wartości (Pucek,
2004: 34, 36–37).
Konglomerat postępujących zmian implikuje powstawanie koncepcji sprowadzających człowieka do roli maszyny autorstwa Michela Foucaulta (zob. Foucault, 1993). W kontekście powyższych rozważań jest ona interesująca poznawczo, o ile pozwala zrozumieć specyfikę społecznego funkcjonowania podmiotu,
uwikłanego w konotacje mechanizmów konsumpcyjnych i cywilizacyjnych. Jednostki poddawane procesowi socjalizacji zostają zaprojektowane w myśl wcześniej
przyjętego standardu. Odczuwają pozorne wrażenie wolności, jednak tak naprawdę ich decyzje są konsekwencją zaprogramowania. Podmiot, chcąc usprawnić
swoje działanie (zminimalizować przeciążenie mózgu), korzysta z dostępnych
zewnętrznych struktur (komputer, instytucje społeczne, polityczne), które wspierają go w procesie rozwiązywania problemów, w wyniku czego osłabia znaczenie
indywidualnej racjonalności oraz odrębności. Ta dwukierunkowa interakcja,
koncentrująca się na poszerzaniu zasobu obrazów, skutkuje poszerzaniem granicy własnego Ja (Polak, Polak, 2014: 133–139).
Tomasz Polak i Beata Anna Polak, dokonując interpretacji teorii Yara Rondona Guasque Araujo6, dowodzą doniosłości tej narracji poprzez analizę powiązanych z nią pojęć emergencji (łac. e-mergere – wynurzać) i immersji (łac. inmergere – zanurzać). Ze względu na ich zależności etymologiczne perspektywa ta
okazuje się niezwykle cenna w odniesieniu do refleksji na temat edukacji. Autorzy tekstu, zaznaczają, że „immersja jako zjawisko konstruowane i kontrolowane
świadomie stanowi bowiem wykorzystanie możliwości, które daje rozpoznanie
emergentnej struktury rzeczywistości” (Polak, Polak, 2014: 139). Zgodnie z takim założeniem można przyjąć optymistyczną tezę, że jednostka nie jest biernym
odbiorcą, ale aktywnym podmiotem poznającym rzeczywistość, konstruującym
jej reprezentacje w porozumieniu z obrazami zapisanymi w pamięci „maszyny
społecznej”.
Rozstrzygnięciem proponującym podobną do powyższego narrację jest perspektywa koncentrująca się na obustronnej relacji indywidualnych jednostek
oraz ponadjednostkowych struktur, jaką jest teoria strukturacji Anthony’ego.
Giddensa (Giddens, 2003). Ten brytyjski socjolog, dokonując analizy różnorod_________________
6

Zainteresowania tego badacza koncentrują się między innymi na koncepcji „maszyn społecznych”,
którą przedstawia, poszerzając o kontekst współczesnego rozwoju środowisk wirtualnych i technologii
immersji.
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nych koncepcji zajmujących się zagadnieniem funkcjonowania człowieka w perspektywie społecznej, doszedł do wniosku, że dyskursy uznające prymat struktury nad podmiotem dostarczają niewystarczających wyjaśnień na temat jednostkowego działania, z kolei badacze podmiotu nie przywiązują należytej wagi do
znaczenia struktur społecznych. Dążył do stworzenia komplementarnej teorii,
łączącej te biegunowe orientacje. Skonstruowana przez niego propozycja opiera
się na złożeniu, że organizacje stanowią szansę dla rozwijania zbiorowej podmiotowości (Cybal-Michalska, 2013: 85). Jednostka posiadająca zdolność do odczytywania wartości nadanych symbolom społecznym może stać się decydentem –
podmiotem uczestniczącym w procesie przypisywania tych znaczeń. Ich rozpoznawanie, i co za tym idzie, powielanie, służy zatem reprodukcji, czyli wzmacnianiu istniejących układów. Procedura ta możliwa jest w wyniku funkcjonowania mechanizmu refleksyjności, który odzwierciedla samowiedzę oraz staje się
środkiem „kontroli nieprzerwanego życia społecznego” (Giddens, 2003: 664).
Tak nakreślona wzajemna zależność człowieka i społeczeństwa stanowi istotę
teorii strukturacji.
Okazuje się zatem, że rozwój cywilizacji niesie ze sobą nie tylko wiele perspektyw i możliwości, ale również szkodliwych następstw przeobrażeń życia społeczno-kulturowego, takich jak destabilizacja, zagrożenie własnego istnienia,
bezradność, odseparowanie, anonimowość czy zapośredniczenie relacji międzyludzkich (zob. Słomski, 2009). Dlatego też osnową myślenia o współczesnej edukacji jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: Jak realizowana edukacja przygotowałaby podmiot do prorozwojowego funkcjonowania w świecie podlegającym
permanentnej zmianie?
Próby dookreślenia roli tak rozumianej edukacji dokonuje Zbigniew Kwieciński, ujmując ją jako
ogół wpływów na jednostki i grupy ludzkie, sprzyjające takiemu ich rozwojowi, aby w najwyższym stopniu stały się one świadomymi i twórczymi członkami wspólnoty społecznej, kulturowej i narodowej oraz były zdolne do aktywnej samorealizacji własnej tożsamości i rozwijania własnego Ja poprzez podejmowanie zadań ponadosobistych, poprzez utrzymywanie
ciągłości siebie w toku spełniania zadań dalekich. (Kwieciński, 1991: 89)

Autor tej definicji bardzo silnie akcentuje podmiotowy wymiar edukacji,
zgodnie z którym ma ona służyć stworzeniu własnej koncepcji siebie, udzieleniu
odpowiedzi na pytania: „kim jestem?” oraz „jaką pełnię rolę w systemie społecznym?”. Ponadto, jednostka zobowiązana jest do rozwinięcia umiejętności planowania, a więc określania przyszłych celów. Na inny jej aspekt zwraca uwagę Teresa Wilk, która postuluje, by współczesna edukacja
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stała się przedstawicielem, a zarazem reprezentantem tej właśnie cywilizacji, w ramach której
następuje przystosowanie do zaspokojenia i równocześnie rozbudzenia humanistycznych i intelektualnych potrzeb ludzkich. (Wilk, 2003: 17)

Podobną perspektywę przyjmuje Stanisław Palka, prognozując, że
edukacja jutra określana z punktu widzenia dzisiejszej rzeczywistości pedagogicznej będzie
mieć z jednej strony głęboki wymiar humanistyczny, będzie skoncentrowana i na indywidualnościach uczniowskich, i na zespołach dzieci i młodzieży, z drugiej zaś strony ta edukacja będzie mieć wymiar działalności kształcącej, wychowującej, samokształcącej o wysokiej efektywności. (Palka, 1999: 57)

Z kolei Jerzy Kujawski formułuje główny cel edukacji koncentrujący się na
„wszechstronnym i harmonijnym rozwoju osobowości ucznia w sferze instrumentalnej, kierunkowej i duchowej” (Kujawski, 2014: 43). Wszystkie przytoczone propozycje pozostają zgodne z myślą neoliberalnego projektu edukacji, osadzonego w nurcie humanistycznym, propagującego indywidualizm, podmiotową
wolność i stającego w obronie naturalnych praw człowieka i jego autonomicznych wyborów (Walicki, Kraków 2013: 329)7.
Kreowanie edukacji w oparciu o teorię projektu stanowi interesujące poznawczo rozstrzygnięcie. Przede wszystkim skłania do namysłu nad jej autotelicznością oraz niezależnością od systemów społecznych (zob. Lewin, 1935)8 oraz
rodzi pytania o to, czy nie jest ona ograniczona pewnego rodzaju ramami konceptualnymi, które służą realizacji zamierzeń ich twórców, a nie dobru podmiotu,
a także o to, czy rozwój edukacji w duchu nurtu liberalnego jest dla niej jedynym
słusznym rozwiązaniem i nie przyczynia się do zawężania obszaru refleksji o niej.
Współczesne kształcenie koncentrujące się na propagowaniu idei ponoszenia
odpowiedzialności za swoje czyny oraz przekonaniu podlegających mu jednostek
o własnym sprawstwie i zdolności do zarządzania własnym życiem – zdecydowanie znajduje swoje odzwierciedlenie w neoliberalnej wizji człowieka. Eugenia
Potulicka, podejmując próbę wnikliwej analizy uwikłania edukacji w zależności
_________________
7
Rozstrzygnięcie to pozytywnie zapatruje się również na kwestię wolnego rynku, który stanowi
płaszczyznę emancypacji i samorealizacji jednostek. Autor wspomnianej pozycji do takiego ujęcia odnosi
się raczej krytycznie, dostrzegając w wolnym rynku ograniczenie wolności, uwikłanie podmiotu w różnego rodzaju powiązania, które blokują jego szansę na rozwój.
8
W kontekście powyższych rozważań warto wspomnieć o koncepcji pola K. Lewina, zgodnie z którą
istnieje zależność pomiędzy polem psychicznym jednostki a jej środowiskiem zewnętrznym. Przestrzeń
życiowa podmiotu zostaje podzielona na obszary, które nabierają znaczenia w kontekście potrzeb jednostki. Mogą pozostawać ze sobą w relacji pozytywnej lub negatywnej, dlatego znaczące jest utrzymanie
pomiędzy nimi homeostazy.
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tego nurtu, skłania się ku stwierdzeniu, że powiązania te są tak intensywne, że nie
sposób ich rozdzielać (zob. Potulicka, Rutkowiak, 2010)9.
Edukacja rozumiana jako projekt kontynuuje myśl wcześniej wspomnianej
teorii „maszyny społecznej”, która stanowi czynnik napędzający (dający energię)
jego realizację. Opiera się więc na triadzie tworzących ją elementów strukturalnych, takich jak: „projekt”, „przejmowanie energii” i „potwierdzenie/sukces” (Polak, Polak, 2014: 144), pomiędzy którymi istnieje stopniowa zależność. W tym
kontekście „projekt” stanowi pojęcie bardzo szerokie, odnoszące się do pewnego
planu odnajdującego odzwierciedlenie w realiach społecznych i co za tym idzie –
egzystencji podmiotu. Koncepcja ta wydaje się wygodna dla edukacji, ponieważ
przynosi „poczucie bezpieczeństwa, przejęcia odpowiedzialności, zwolnienia
z wymagań ustanawiania kryteriów tejże odpowiedzialności” (Polak, Polak, 2014:
145). Za zdecydowany walor niniejszego ujęcia można uznać jego wymiar pragmatyczny, wyrażający się w możliwości spełnienia potrzeb kreującego ją społeczeństwa. W sytuacji, gdy istniejący projekt przestaje być wystarczający – tworzy
się nowy o innej jakości.
Podjęta narracja dotycząca przemian globalizacyjnych mających miejsce
w ostatnim czasie zachęca do refleksji nad filarami edukacji. Przyjmując idealistyczne założenie, że jej główny cel powinien koncentrować się na optymalnym
przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu zdolności jednostek niezbędnych do egzystencji we współczesnej rzeczywistości, za Jacques’em Delorsem można stwierdzić, że podstawowe filary edukacji stanowią: uczyć się „aby wiedzieć, uczyć się”
aby działać, uczyć się „aby żyć wspólnie, uczyć się” aby być (Delors, 1998: 85–98).
Wnikliwa analiza przytoczonych idei pozwala na odnalezienie w nich wartości
ponadczasowych. Jednak opierając się na założeniu, że edukacja stanowi proces
podlegający przemianom zależnym od tendencji rozwojowych społeczeństw
(Wilk, 2002: 12), należy przypuszczać, że jej dążenia będą dookreślane przez
aktualne konfiguracje tychże zmian (w tym również politycznych). Taki postulat
znajduje odzwierciedlenie w klasycznej definicji edukacji Wincentego Okonia,
utożsamiającej ją z „ogółem procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży – stosowanie do panujących
_________________
9
Druga z autorek tej pozycji, J. Rutkowiak, akcentuje także, że wzajemne konotacje edukacji i ekonomii są tak wyraźne, że nie da się ich zatrzymać. Ekonomia neoliberalna, która w tej relacji postrzegana
jest jako jedynie słuszna, podporządkowuje sobie edukację, czego wynikiem okazuje się człowiek bezmyślny – pragmatyczny z punktu widzenia rynku. Prognozuje jednak kreowanie się nowej wizji ekonomii kulturowej oraz edukacji poneoliberalnej, pomiędzy którymi dochodzi do „refleksyjnej wymiany”,
a funkcjonujący w niej podmiot ma dostęp do różnorodnej wiedzy i „tworzy perspektywy poszerzania
kategorii świata, jako znaczącej dla relacji człowieka z rzeczywistością” (zob. Potulicka, Rutkowiak, 2010:
354–355).
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w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych” (Okoń, 2007: 93).
Propozycja Delorsa nadal stanowi jedną z najczęściej przytaczanych w literaturze, dlatego też nie można zaprzeczać jej aktualności, jednakże specyfika obecnych czasów sprawia, że ich priorytetowe znaczenie ulega zatracaniu na rzecz
postulatów sukcesu, samorealizacji i pragmatyzmu, których konsekwencją jest
relatywizm moralny (Dolata, 2002: 57–66). W sytuacji, w której moralność ulega
procesowi prywatyzacji (zob. Melosik, 1999), budowanie społeczeństwa samorealizujących i samodefiniujących się podmiotów staje się zadaniem beznadziejnym, ponieważ skutkuje sumowaniem się postaw egoistycznych (Dolata, 2002:
60), efektem czego jest propagowanie zasady indywidualnej odpowiedzialności
za własne sprawstwo.
Problemy współczesnej edukacji koncentrują się zatem na formowaniu się
różnego rodzaju nierówności społecznych, często będących wynikiem oddziaływania także jej mechanizmów. Zdaniem A. Gromkowskiej-Melosik w dyskusjach
na temat stratyfikacyjnej roli edukacji prezentują się dwa dyskursy. Jeden z nich
opiera się na tezie, że dyplom akademicki może stanowić „przepustkę do lepszego życia”, dlatego też powinno się upowszechnić dostęp do szkolnictwa wyższego, drugi zaś, wyrastający z narracji habitusu i „reprodukcji społecznej” (zob.
Bourdieu, 2006), utrzymuje, że szansę na odniesienie sukcesu mają jednostki
pochodzące z dobrze usytuowanych rodzin (Gromkowska-Melosik, 2003: 32–
–33). Warto zaznaczyć, że zagadnienie różnicowania odnosi się także do poziomów jakości kształcenia realizowanego przez placówki edukacyjne10. W czasach,
w których „w edukację i więzi społeczne inwestuje się tak, jak w każde inne
przedsięwzięcie gospodarcze – po to, aby zarobić” (Szkudlarek 2005: 14), na rynku edukacyjnym obowiązują zasady nieograniczonej konkurencji. Instytucje
oświatowe, kierując się chęcią odniesienia ekonomicznego sukcesu (wygrywając
rywalizacyjną walkę w sprzedaży swoich usług), zamieniają naukę w „towar”.
Społeczne oczekiwania wobec edukacji, coraz częściej sprowadzają się zatem do
uzyskania jednostek produktywnych i skutecznych w sensie ekonomiczno-gospodarczym, niż zorientowanych na samorealizację i wszechstronny rozwój
osobowości.
W kontekście współczesnych przemian nie sposób rozpatrywać roli edukacji
bez uwzględnienia znaczenia rynku pracy. Zasadność tego twierdzenia potwierdza myśl W. Hornsteina, który utrzymuje, że jednym z jej zadań jest „przygoto_________________
10

Przez efektywność kształcenia rozumie się tutaj za K. Denkiem „zespół pozytywnych cech procesu
dydaktyczno0wychowawczego, działań sensownych i optymalnych, a jednocześnie społecznie i ekonomicznie uzasadnionych, przynoszących najlepsze rezultaty w postaci wyników w nauce (obejmujących:
wiedzę, umiejętności, nawyki, zainteresowania i zdolności poznawcze, motywy, przekonanie i przyzwyczajenie do ustawicznego kształcenia)” (Denek, 1992: 42).
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wanie nowego pokolenia do wymagań kwalifikacyjnych systemu zatrudnienia,
który stanowi – przynajmniej zgodnie z założeniem – pozytywną ocenę zdobytych w młodości kwalifikacji oraz koniecznych w zawodowej praktyce właściwości moralnych i społecznych” (Hornstein, 2005: 16). Aktywność zawodowa staje
się rodzajem działalności, pochłaniającym coraz większy wycinek egzystencji
podmiotu, zatem istotne jest wykształcenie zdolności do podjęcia przyszłej roli
zawodowej. „Uzależnienie jakości wiedzy od wymagań globalnego rynku, który
wiąże się przede wszystkim z efektywnością i wykorzystywaniem informacji
w działaniu do celów produkcji, innowacji i zarządzania” (Cybal-Michalska,
2010: 23) sprowadza do postrzegania edukacji przede wszystkim przez pryzmat
użyteczności.
Rozstrzyganie zależności pomiędzy rynkiem a edukacją stanowi wątek niezbędny w obliczu prowadzonej dyskusji. Traktowanie tych obu płaszczyzn jako
obszarów niezależnych grozi samounicestwieniem społeczeństwa opartego na
wiedzy. Uwarunkowania tych koligacji warto rozpatrywać z perspektywy popularnego obecnie zagadnienia public relations (Wójcik, 1997), w myśl którego są
one ze sobą połączone na zasadzie komplementarności. W konsekwencji edukacja zobligowana jest do dostarczania społeczeństwu odpowiednio ukształtowanych jednostek zgodnie z jego potrzebami, natomiast rynek powołany jest do
racjonalnego ich wykorzystywania. Relacja ta ma charakter permanentnej homeostazy, w której wraz ze zmianą oczekiwań rynku, edukacja doskonali kompetencje obecnych na nim podmiotów (idea całożyciowego uczenia się11). Układ ten
byłby rozwiązaniem idealnym, jednak w sytuacji dynamicznych przemian potrzeba wzajemnej reakcji okazuje się tak szybka, że zawodzą nawet działania prognostyczne, w efekcie czego mamy do czynienia z sytuacją wzajemnego obwiniania się.
Konkludując powyższe rozważania, warto poddać namysłowi przesłanie zawarte w stwierdzeniu Z. Kwiecińskiego:
współczesność nieustannego kryzysu wymaga typu człowieka, który może sprostać trudnym
okolicznościom i zadaniom. Człowieka pełnomocnego – o ukształtowanych kompetencjach
do formułowania i rozwiązywania nowych, trudnych zadań, mądrego, odpowiedzialnego,
współczującego i zdolnego do solidarnego współdziałania, umiejącego krytycznie wybierać
i osądzać (…). (Kwieciński, 2000: 84–85)

Może ono stanowić cenną myśl dla edukacji. W świecie różnorodności, permanentnej zmiany i przenikania znaczeń korzystną propozycją staje się szeroko
_________________
11

Patrz: Commission of the European Communities, White Paper on Sectors and Activities Excluded
from the Working Time Directive, Brussels 1997.
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pojęta edukacja globalna, której celem jest nie tylko wyposażenie podmiotu
w wiedzę i umiejętności, ale także wykształcenie w nim tendencji do nieustannego weryfikowania własnych zasobów i co za tym idzie – ciągłego doskonalenia.
Czynnikiem warunkującym odniesienie sukcesu we współczesnej rzeczywistości
jest przede wszystkim kreatywność, która sprzyja rozwojowi postawy przedsiębiorczej i elastycznej oraz proaktywność ukierunkowana na konsekwentne realizowanie przyjętej wizji siebie (Bańka, 2009: 10–23). Zdaniem Zbyszka Melosika
priorytetowym zadaniem edukacji globalnej jest kształtowanie „globalnej świadomości”, zorientowanej na postrzeganie podmiotu jako obywatela świata (Melosik, 2001: 29–33)12. Postulat ten odnosi się nie tylko do dzieci i młodzieży,
poddawanych przymusowym oddziaływaniom edukacji, ale także do dorosłych,
którzy, chcąc przetrwać w starciu z „maszyną” współczesności, zobligowani są do
nieustannego rozwoju. W refleksji tej nie należy pomijać roli osób przygotowujących się do zawodu nauczyciela lub pełniących go, którzy powołani do przygotowywania młodych ludzi do aktywnego życia w zglobalizowanej rzeczywistości,
powinni dbać o własny progres oraz korzystać z odpowiednio zorganizowanego
systemu kształcenia.
Tak rozumiana edukacja stanowi pewien rodzaj relacji (nieustannego dialogu), którego aktywnymi podmiotami są wszystkie organy wspierające jej przebieg, zarówno organizatorzy tego procesu określający zakres jej treści, kanony
programowe oraz metody nauczania, jak i również rodzina, środowisko lokalne
oraz adresaci tej propozycji, pełniący także rolę jej odbiorców. Bez względu na
stosunek do zglobalizowanej rzeczywistości (negatywny – koncentrowany na
wymogach konformizmu, zredukowany do praw wolnego rynku, lub pozytywny
– bazujący na wierze w nieograniczony potencjał poznawczy jednostki oraz
drzemiący w niej czynnik sprawczy), jesteśmy skłonni zgodzić się ze stwierdzeniem, że przyszłość świata, a co za tym idzie – ludzkości, zależy od kształtu oraz
jakości edukacji. Dlatego też, powinna być ona zorientowana na stwarzanie oraz
wykorzystywanie szans i możliwości istotnych dla prawidłowego rozwoju człowieka (Kukla, 2010: 29)13.
_________________
12
Kategoria „globalnej świadomości” odnosi się także do kwestii odpowiedzialności. Jednostka zobligowana jest nie tylko do korzystania z możliwości oferowanych przez współczesną rzeczywistość, ale
także ponosi współodpowiedzialność za dokonujące się w niej przemiany. Ponadto, pozostaje w przekonaniu o istnieniu pewnych podobieństw pomiędzy ludźmi na całym świecie, jakim są potrzeby biologiczne i psychologiczne czy dylematy egzystencjalne.
13
Do wspomnianych szans z pewnością należy zaliczyć: nieograniczony i szybki dostęp do informacji, możliwość nawiązywania kontaktów w sposób zapośredniczony za pomocą szeroko pojętych mediów,
w tym Internetu (co zapewnia kontakt z kulturą ogólnoświatową), oraz mobilność uczniów i nauczycieli.
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Education in the World of Globalization
Summary
The contemporary human condition is not free from the influence of its context based on the
tendency of global changes. Living in the world of ‘flickering meanings’ and ‘liquid life’ is at the
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bottom of axionormative diversity that spreads itself in almost every sphere of the subject’s life. For
one thing, we are facing situation of cooperation and mutual support, but then again, we can observe areas of social inequality and extreme poverty. All this is a proof of the globalization’s heterogeneity, with emphasis to be placed on its ambiguous character. Processes of cultural unification
together with creation of common markets and network of mutual connections cause the formation of a particular relation of supranational range. However, fragmentation and creeping relativism of values lead to the breakdown of the solid structure of the subject’s identity. The conglomerate of all the above-mentioned circumstances has also its influence on the education which aims
to prepare the individual for functioning within encountered reality.
Education, which only a few dozen years ago was the determinant of the professional future,
nowadays, is merely one of the constituents of the full résumé. Consequently, the question ‘How to
put education into practice, so it can prepare the subject for prodevelopmental functioning in the
permanently changing world?’ appears within the context of considerations about this issue. An
attempt of answering that question can be made in accordance with the narration of “social machines”, which gives to the individual an apparent impression of freedom in the process of cognition of the social world. Another solution would be to focus on their comprehensive development
and strengthen their individuality.
The majority of the contemporary solutions concerning the education lie within the neoliberal
scope. The watchwords promoted by this policy such as: freedom, possibility of every individual to
achieve success, or competition, reflect the laws of the contemporary free market, resulting in the
interpenetration of those grounds. Educational establishments, directing their step towards the
economic success (through the medium of winning in the competitive battle of providing chargeable services) turn science into a ‘commodity’. Society’s expectations towards education more and
more frequently consist in gaining productive and efficient human resources in the economic and
commercial area, without paying attention to the self-fulfillment or comprehensive personality
development.
In the world of multiplicity, permanent changes, and interpenetrating meanings, broadly defined global education seems to be an advantageous proposal in order not only to provide
knowledge and abilities to the subject but also to verify continuously their learning, and hence
constant improvement. Creativity, which encourages development of enterprising and flexible
attitude as well as proactivity, is the main factor determining the success in the contemporary
reality.
Regardless of our stand towards globalized reality (negative: focused on the requirements of
conformity, reduced to the law of free market economics; or positive: based on the belief in
unlimited cognitive potential of the subject and in its causative factor) we are willing to agree
that the world’s future, and hence the mankind’s destiny, depends on the shape and quality of
education. Therefore, it should be oriented towards creating opportunities and chances together
with making the most of them for proper human development.
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This article briefly describes the skinhead subculture, its history, components, characteristics, values, attitudes and norms. It also presents the
various currents of the subculture, with an emphasis on the current
apolitical trend within this subculture. The article discusses not only the
skinhead subculture in England (its roots, development, etc.), but also
the situation in the Czech Republic. The skinhead scene in the Czech
Republic is characterised by disunity, caused by political orientation
and the engagements of its various supporters, who identify either with:
(a) the extreme right (National Socialism), (b) the traditional current
(patriotism and the classic themes of the original skinhead subculture),
or (c) the extreme left (Trotskyism, communism, and anarchist or ‘autonomist’ currents). It is difficult to establish how many skinheads there
are in the Czech Republic today, but one estimate puts the figure at five
thousand people when adding all currents together.

Introduction
The focus of this article is on the skinhead subculture, which has attracted significant media attention. It briefly describes how the subculture became established
and how it differentiated itself into often antagonistic currents. It also notes the
values, norms, and the self-image of this subculture, as well as topics it uses for
mobilisation. Definitions of key terms, such as ‘youth subculture’, ‘skinheads’,
and ‘patriotism’, form an integral part of the article.
The main focus is on the traditionalist current within the Czech skinhead
subculture, introducing selected musicians, zines, leisure activities and themes.
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(Youth) subculture
The topic of subculture first appeared in the 1920s, as a concern of the Chicago
School of Sociology, represented by Robert E. Park, Paul G. Cressey, Albert Cohen and others, who concentrated on meticulous empirical research into the
sociology of the city.
Given the wealth of definitions of, and approaches to, the study of subcultures, it is impossible to provide a precise definition of subculture in general or
youth subculture in particular. The definitions generally focus on individual
characteristics and qualities of subcultures, and it is difficult to provide an umbrella definition that would do justice to their huge variety.
Generally speaking, subcultures can be differentiated according to age (hence
‘youth subculture’), occupation, religion (sects, rituals), origin, nationality, ethnicity, race, segregation, social station, social institutions, interests, etc. If subcultures differ substantially, for example, if they exhibit tendencies that run counter
to those of general culture, tensions and conflicts arise that often produce very
dramatic situations (clashes with the police, for instance, or clashes between
subcultures).
More recently, the study of subcultures has been given increased attention,
with the trend not limited to sociology, in which the specific sub-discipline of
sociology of subculture is becoming established (cf. Hebdige, 1979; 2012). Characteristic signs of subcultures are distinctive symbolism, specific language, value
orientation, ideologies, norms of behaviour, attitudinal patterns, etc.
According to Syrový (2000), subcultures are especially typical of youths, creating a natural background for peer groups and providing temporary asylum
during an adolescent’s quest for identity. Subcultures also furnish an ideological
paradigm, within which the individual acquires values and attitudes, and creates
relationships with the world (Smolík 2005).
The potential for socialisation in subcultures is substantial. When a peer
group, which itself is part of a wider subculture, accepts an individual, it assigns
them a specific status and role; this then affects their socialisation, which unfolds
within a peer group. Within a subculture, an individual can develop a parallel
career that can differ considerably from their professional career. This is particularly important for those who are unsuccessful in schools or in their jobs, because high status within a group can significantly boost self-esteem (Smolík,
2010a). Of course, persons successful in wider society can also realise their potential in a subculture.
Historically, the development of youth subcultures in the Western world, especially in Great Britain and the USA, since the end of World War II has been
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remarkable. Although the individual subcultures of adolescents emerged in opposition to the culture of the adult world, they have gradually acquired a more
specific and relatively autonomous character. However, whether it makes sense
to speak of youth subcultures has been questioned by some authors, who propose understanding of these in reference to musical subcultures or even avoid
the term altogether, preferring concepts such as (neo-)tribes, scenes, styles, etc.
(cf. Smolík, 2010a; Kolářová, 2011).
It is important to note the individual roles and engagement of supporters
within a subculture. Each subcultural group features several different categories
of insiders. In addition to the movers and shakers who organise concerts and
protest marches, publish magazines and musical records, there is a much greater
proportion of passive supporters (or consumers), who might partake minimally
in the functioning of the subculture, which is nonetheless of great significance to
them (Smolík, 2010a). Then there are those who are outside the ‘scene’, and do
not perceive the ideology of the subculture. They do not observe to the set of
norms that govern the subculture, or express its attitudes, although they do adhere to its fashions. Among the Czechs, this type of fan is often called a ‘weekender’. Heřmanský and Novotná (2011: 98) describe this in reference to the
‘problem of authenticity’, distinguishing between three types of subcultural
membership: those ‘at the centre of the scene’, those ‘at the periphery of the scene’, and those ‘parasitising on the scene’. The problem of authenticity appears in
all youth subcultures, including the skinheads.
A question might be asked as to whether skinhead subculture is constituted
solely by young people. Although the category of youth mostly overlaps with
adolescence, it can be observed that some people involved in the Czech skinhead
scene certainly would not be described as ‘youths’ in terms of sociology and psychology. Nevertheless, the majority of a subculture’s supporters are teenagers or
young adults.

Skinheads: origins, roots, stories
According to various sources, the diverse actors involved in the skinhead subculture describe its evolution very differently. The main point of contention is
whether or not skinheads are racist in their origin and essence (Mareš, 2003; cf.
Marshall, 1994; 1996).
The first skinheads appeared in England in the 1960s, a period referenced by
traditional skinheads as having the ‘spirit of ‘69’. As a subculture, they constitu-
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ted themselves on the basis of several youth movements: the Teddy boys (teds1),
the mods,2 the ‘Rude Boys (or Rudies3), the rockers and the football hooligans
(the boot boys). However, it was the street mod gangs, the football hooligans and
the rude boys who ruled the dance clubs, which were of decisive importance in
the creation of the skinhead subculture. In the first wave, countless designations
appeared and the skinheads were given various names in different places:
noheads, baldheads, cropheads, suedeheads, lemons, prickles, spy kids, boiled
eggs, mates and even peanuts, which according to some contemporaries was
a reference to the engines of their scooters, which produced a sound similar to
peanuts rattling in a can. However, it was only in 1969 that skinheads definitely
singled themselves out from their predecessors, becoming an independent subculture, although they still occasionally continued to be termed mods for some
time (Marshall, 1994: 14).
The skinhead groups from that period defended their territories from other
skinheads, but their violence was also targeted against hippies and, eventually,
immigrants. Indeed, it was partly in order to set themselves apart from hippies
that skinheads created their style that involved close-cropped or shaven heads.
However, such a hairstyle had other advantages: a fighter could avoid being
grabbed by his hair by an opponent, and with a shaved head, the countenance is
generally tougher. Moreover, it was a low-maintenance hairstyle, which might
have appealed to the first skinheads, many of whom worked in heavy industry.
_________________
1

The teds of the fifties had been replaced by the mods, who at first had been a very exclusive, almost
secret, underground working class movement. They wore immaculate clothes, regarded themselves as an
élite and behaved like gods. They bought the finest Italian suits and rode on Vespas and Lambrettas. They
decorated the scooters with artificial fur fabric and as many accessories as possible. Contrasting with, and
in opposition to, the mods were the rockers or greasers, who with their leather jackets and heavy motor
bikes were a diluted version of the American Hell´s Angels (Knight, 1982: 8).
2
The mods were described as young working-class men enchanted, fascinated and, some might say,
possessed, by the US and continental fashion styles. They spent their time buying stylish clothes, visiting
clubs, listening to modern jazz, and keeping their hairstyles neat. The emphasis was on a smart and tidy
look, hence the preference for subtle colour schemes. The mods created a style that was suitable both for
school or job and for leisure time (cf. Hebdige, 1979; Mareš, Smolík, Suchánek, 2004). Also known as
hard mods, they reveled in the violent and aggressive image of post-´64 modernism and began to dress
accordingly. Smart suits were put away for nights on the town and fighting was done in shirt and jeans.
Similarly, expensive shoes were replaced by boots which were all the better for cracking heads. And hair
became shorter and shorter, as the French crew-cut came into fashion and then proceeded to go down
the barbers razor scale from four to one. (Marshall, 1994: 9)
3
The third source of the skinhead style was the hip young West Indians of the inner city areas, such
as Lambeth or Brixton. The whites and the blacks mixed freely at dance halls and club, both indulging
a common love of dancing and music. The black youths were known as Rude Boys or Rudies. They could
be seen hanging around street corners in Brixton, dressed in their long black coats, later to become the
crombies of the skinheads, with short trousers revealing white socks and flat, black shoes. (Knight, 1982: 10)
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The skinhead image, to which cropped or shaved hair is key, was then completed
with jeans (Levis, Lee Rider, Wrangler etc.), heavy work boots (Dr. Martens,
Gladiator, Get a Grip, Steel etc.), braces and, later, bomber jackets4 (see Mareš,
2003; Knight, 1982; Marshall, 1994; Smolík, 2008). Very popular brand shirts
have been Ben Sherman, Brutus, Jaytex and Fred Perry (“Bennies”, as they became known) (cf. Knight, 1982; Ridgers, 2014).
Attitudes to parents, school and the police were not specifically skinhead, but
like that of other working class youth. Being a skin did not normally imply
a break without your family. Mothers welcomed the short hair because it presented less problems than long hair. Fathers liked the style because it was neat
and workmanlike. Unlike the families of middleclass dropouts, skinhead families
were generally supportive, helping with money and acting as some sort of barrier
against school and the police. A skin would normally live at home. School and
police share the dislike of most working class youth. (Knight, 1982: 21)
Skinhead subculture is often associated with football. Football is also significant in terms of leisure activities, as well as concerts, clubs and so on.
The first skinhead mobs went into action during the 1988–1989 football season when Leeds United, Liverpool and Everton were the teams to beat. Nothing
did more to spread the skinhead style than travelling mobs who would to in action before, during and after a game. By the start of the following season even
pre-season friendlies went off and trouble spanned all four divisions in England
and the Scottish game too. (Marshall, 1994: 30)
Skinhead subculture was based on territoriality, patriotism, ethnicity5, and
later on political and social issues (unemployment, relationship to ethnic and
religious minorities, history of Great Britain, etc.). For this reason later appears
a politicisation of the subculture.
The subsequent politicisation of the skinheads caused a split in their subculture: some, such as the traditionalists and the Oi! skinheads, remained faithful to
the traditional interests of the movement (beer, football, street brawls), others
became political, such as the Nazi skinheads, who in many cases had links with
political parties on the radical right (for example the British National Party or
National Front6). For the former, being a skinhead was largely a distraction; for
_________________
4
One favoured jacket was the „flightie“ or MA1 nylon flight jacket, often in black rather than the
standard issue olive green (cf. Ridgers, 2014).
5
Ethnicity can be defined as an identification with real or imagined racial or national traditions. It is
usually associated with oppressed minorities. (cf. Knight, 1982; Giddens, 1999).
6
The National Front suddenly found the race card was coming up trumps and from virtually nowhere, managed to field hundreds of candidates and secure 250,000 votes in the 1977 local elections. The
voice of the far right had come in form the cold, and people were even beginning to talk about the Front
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the latter, it represented a mission (cf. Mareš, 2003; Smolík, 2010a; b). Marshall
(1994: 5) even claimed that for the skinhead subculture the best politics is no
politics.
Subcultures are a mass a contradictions. Thought they may be, at times,
loosely allied to a particular kind of politics, that alliance is uneven and transitory. There are black skinheads and SWP skinheads. There are skinheads who will
vote Conservative, Labour, Communist and SDO at the next General Elections.
Most skinheads probably won´t vote at all. Most skinheads (like the majority of
young people in Britain) couldn´t care less about organised politics of any kind.
(Knight, 1982: 33)
Despite that, in the 1980s some skinheads grouped themselves around the
platform Rock against communism (RAC). The most important racist skinhead
band was Skrewdriver, which emerged from the punk movement in 1977. Its
leading figure was Ian Stuart Donaldson, one of the most distinctive personalities among skinheads and on the neo-Nazi scene (Smolík, 2010a). By the summer of ´87, leading bands on the white power scene had broken away to form
Blood and Honour, an organisation that produced a magazine of the same name.
Issue one was for all nationalist music fans, but as early as issue two Blood and
Honour was describing itself as “the National Socialist music paper”. In September, a gig in London saw Skrewdriver, Brutal Attack, No Remorese and Sudden
Impact formerly launch the new organisation which, at least until the death of
Ian Stuart in a car crash in 1993, dominated the white power music world. (Marshall, 1996: 85)
In the late 1970s, red skins appeared in England. Certain skinheads, mindful
of their working class roots, became members of the Communist Party, Socialist
Workers Party and the Labour Party, adopting leftist ideologies of various flavours, including those from the far left. Drawing on this legacy, a more consistent movement appeared in New York in 1993, RASH (Red and Anarchist
Skinheads); this soon spread into other countries, including the Czech Republic.
Its adherents were often members of militant anarchist organisations, and for
this reason were sometimes hostile to the apolitical Oi! skinheads (Marshall,
1994; Smolík, 2010b).
Although no single narrative can encapsulate the history and internal differentiation in the skinhead movement, it is possible to state that this subculture is
not homogeneous, and that political ideas and the media have influenced it.
_________________

replacing the Liberal Party as the third force in British politics. Like all parties, the National Front had
a whole range of policies, but they were seen very much as a one plank effort, best summed up by the
slogan, IF THEY´RE BLACK, SEND THEM BACK. (Marshall, 1994: 134)
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Skinheads in the Czech Republic
Although some youth subcultures appeared in the Czech society in the 1960s, in
general subcultures have become increasingly prominent since the late 1980s. In
the post-revolutionary 1990s, the Czech situation was fundamentally transformed, and the intensification of the processes of European integration meant
that the majority of society’s members encountered the various subcultures
much more often. Skinheads are among the subcultures that appeared in the
country before the communist regime collapsed in 1989.
In the Czech Republic, skinheads are an imported subculture. They continue
to be fairly widespread, although there has been a notable decline since the
1990s. Several factors were instrumental in this retreat:
a) Demographic change;
b) New musical genres and styles (rap, hip-hop, but especially the dance
scenes of the late 1990s and beyond); and
c) Criminalisation of the far-right section of the skinhead subculture.
The skinhead scene is characterised by disunity, caused by political orientation and the engagements of its various supporters, who identify either with: (a)
the extreme right (National Socialism), (b) the traditional current (patriotism
and the classic themes of the original skinhead subculture), or (c) the extreme
left (Trotskyism, communism, and anarchist or ‘autonomist’ currents) (see Table
1 for more detail).
Although skinheads appeared in the Czech Republic and other postcommunist states prior to 1989, their boom years started in 1990 (cf. Kupka,
Laryš, Smolík, 2009; Heřmanský; Novotná 2011). In the late 1980s and early
1990s, more stable skinhead groups emerged in Czechoslovakia, mainly in Prague, Liberec, Northern Bohemia, Plzeň, Brno, and in the Bohemian-Moravian
Highlands (in Nové Město na Moravě and Žďár nad Sázavou; see Smolík,
2010b).
As the 1990s progressed, Czech skinheads also became significantly younger.
Whereas in the early 1990s, the typical skinhead was in his early twenties, today he
is a teenager, sometimes even a pupil at an elementary school. One possible explanation for this is that some skinheads from the 1990s lived their younger years in
punk subculture, which was more widespread in the country before 1989.
Development within the skinhead subculture is also noticeable in the fact
that some skinheads, who identify themselves with the extreme right, have distanced themselves considerably from the original subculture, even considering
themselves National Socialists. They have also abandoned the subcultural fashions, preferring branded street wear clothing (cf. Mareš 2003).
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Table 1. Currents within the skinhead subculture in the Czech Republic

NS current

Medium

Traditionalist current

Medium

Manifestations of
violence
Major (towards ideological opponents,
immigrants
and Romani)
Medium

Extreme left
current

Minor

Minor

Current

Quantity/
distribution

Political orthodoxy

Drug use

Vandalism

Major (relation to
National Socialism)

Minor

Medium

Minor (traditional
themes only such
as national identity, patriotism etc.)
Major (relation to
leftist concepts
and ideas)

Minor

Minor

Medium

Minor

A significant structuration occurred within the skinhead movement, mainly
in terms of ideological orientation, adoption of musical styles, and links with
other subcultures, thereby leaving the shaved head and skinhead image as the
only elements shared by all skinhead currents. However, it is very difficult to
provide an exact typology, given that boundaries are often blurry, and that alliances and hostilities are established along lines that are not always very clear.
Such currents are subject to tumultuous developments, and the situation differs
across countries.
Although every new classification of skinheads inevitably must recognise
further exceptions and specific gangs, in general skinheads can be divided into
the original or traditional skinheads (also called apolitical skinheads), SHARP
skinheads, RASH skinheads and White Power skinheads. In the Czech Republic,
there is also a specific current of ‘kališníci’, which literally means ‘the Utraquists’,
a reference to the country’s Hussite tradition (cf. Smolík, 2010a; Heřmanský,
Novotná, 2011).
The skinhead subculture continues to be an important topic in the media,
but also for the police. In this respect, the racist current within the subculture,
including the musical projects and bands linked to it, are of particular importance (see Mareš and Smolík 2012). The band Orlík continues to be legendary
on the skinhead musical scene, as testified to by the number of bands that play
its songs or its entire repertoire, which dates to 1990–1991.
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The band’s dominant personalities were young actors Daniel Landa and David Matásek. Orlík identified with the historic tradition of Czech nationalism
and with the Hussite reform movement of the early fifteenth century, which the
band chose to present as a form of struggle against foreign influence. This is
illustrated for example by the song Vozová hradba (“Wagon Square”, referring to
the Hussite’s famous military tactic). Verbally they rejected neo-Nazism. However, some of their songs – for example Bílej jezdec (White Rider) – are conceptually aimed at creating a common European white power identity7. Probably the
most controversial to this day is the song Bílá liga (White League) with its racist
passages (Mareš, 2003: 412-413).
In the early 1990s, the songs of Orlík and the ideology of ‘kališnictví’ (named
after the symbol of the Hussites, ‘kalich’, which means chalice) dominated expanding skinhead subculture (some skinheads began to attack the Romani and
the Vietnamese at that time, something from which Orlík members distanced
themselves). Already during Orlík’s time, other Oi! bands drew on its music, but
contributing a tougher style and rhetoric. One of these was Bráník, which issued
the album Bráník Power in 1990 (Mareš, Smolík, 2012: 71–72, cf. Trachta, 2011).
The 1990s were also the heyday of White Power Music bands, such as
Bráník8, Diktátor, Excalibur, Buldok, Agrese 95, Excalibur, Valašská liga, Vlajka,
S.A.D., Hlas krve and Zášť 88 (see Mareš, 2003).
At the end of the 1990s the Czech security agencies began to apply the available anti-extremist legislation more thoroughly, for example against the West
Bohemian section of Blood & Honour. Some distribution networks, run through
domestic P.O. boxes, were also broken up. Altogether, however, the first three or
four years of the new decade were still the “golden age” for events related to
WPM. Concerts were often played at the end of political demonstrations. The
rise of the internet enabled trade in music CDs from abroad, and a number of
Czech bands became known internationally. At the end of the 1990s the Czech
security agencies began to apply the available anti-extremist legislation more
thoroughly, for example against the West Bohemian section of Blood & Honour
(cf. Mareš, Smolík, 2012).
In the late 1990s, bands appeared that distanced themselves from the ideologies of both the extreme left and the extreme right, and established the so-called
Oi! scene, which identified itself with traditional currents within the subculture.
_________________
7

The song’s lyrics include “A white rider rides through the dark, a white sword above his head, galloping and yearning, through a sad Europe. White Rider, white light, white day and white face” (cf.
Mareš, Smolík, 2012).
8
A criminal complaint was filed against the members of Bráník, and they became the first white
power musicians in the CR to be convicted for racist hate speech (Mareš, 2003: 416).
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Bands that constituted this current were Operace Artaban, Lumpenproletariat,
The Protest, Pilsner Oiquell, The Riot (later Riot Reunion), Proi!ekt, Neparkovat
Vjezd, Prohibice, Normals?!, 3:2 pro MH and others. Among the longest established festivals on the traditionalist skinhead scene is Streetkids, 2015 was its
fourteenth year.
Apolitical skinheads consider themselves patriots and defenders of national
interests, criticising the political establishment and also the growth of Islamist
tendencies in Europe and the unresolved issues in the Czech Republic’s socially
excluded areas. Ideologically, they are close to the National Party (NS) and the
Association for the Republic–Republican Party of Czechoslovakia (SPR-RSČ),
although now both have disintegrated (cf. Smolík, 2010b).
In the past, the primary medium of communication were the so-called zines,
such as Patriot, Hubert, Fénix, Riot News, Bulldog, Messenger, Clockwork Legion, Ulice, SkinRead, Rytíř, Boots & Braces, Bootweiser, 4 Subculture and many
others. Zines saw their greatest era between 1994 and 1997, although they still
appear today, and older issues continue to be borrowed and copied (Mareš,
2003). Although zines continue to exert influence, today the bulk of the material
is found on the Internet, on specialised websites, social networks and in chat
rooms.
The media and state administration associated the skinhead subculture with
violent excesses, ‘political extremism’ and other negative phenomena, but the
socialisation function of this subculture is often ignored. The research into this
subculture is usually qualitative in character (cf. Stejskalová, 2011), or consists of
inquiries into specific issues.
For example, a 2010 sociological survey (40 respondents, 30 men, 10 women)
within the apolitical current of the skinhead subculture revealed respondents’
involvement in sports, including martial arts (boxing, kick boxing, Thai boxing),
that might relate to the masculine character of the subculture. Other leisure activities cited were music, visits to pubs, spending time with family, watching
football, etc. (cf. Smolík, 2010b).
It is difficult to establish how many skinheads there are in the Czech Republic today, but one estimate puts the figure at five thousand people when adding
all currents together. In summary, there are two main currents today, the traditional and the extreme right (National Socialist) one. During the 1990s, the latter
abandoned the classic skinhead image, focusing on political agitation, education
and activism.
The main topics used for mobilisation by the traditionalist current within
skinhead culture include:
• Patriotism, nationalism and ancestral pride;
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• Criticisms of political correctness and imposed conceptions of multiculturalism;
• Relationship to extreme right skinheads (or the neo-Nazis);
• Relationship to extreme left radicals (typically Anti-Fascist Action); and
• Relationship to immigrants and the Romani.
Within the extreme right current of skinhead subculture, the main topics
used for mobilisation include:
• Relationship to the current political representation and the state repressive
apparatus;
• Unresolved relationship to selected historical events of the twentieth century;
• Relationship to extreme left radicals (typically the Anti-Fascist Action);
• Relationship to political parties of the extreme right (such as the Workers’
Party of Social Justice (DSSS));
• Relationship to minorities (ethnic, sexual, etc.); and
• Critical attitude to postmodern values.

Conclusion
In the Czech Republic, skinheads constitute a traditional subculture, which first
appeared in the late 1980s. Today’s subculture is not identical to that of ten years
ago, but a cult of skinhead tradition, with myths drawn from 1969 and related to
events in England at that time, continues to exert influence.
The decline of the skinheads today can be explained by citing several factors:
1. Demographic change;
2. New musical genres and styles (rap, hip-hop, but especially the dance
scenes of the late 1990s and beyond); and
3. Criminalisation of the far right section of the skinhead subculture.
Both the traditionalist and far right currents of the skinhead scene consist of
active members and sympathisers, with bands and websites providing focal
points. Despite the decline in the movement, the number of supporters is still
sufficiently large, allowing the subculture continued existence, which will then
continue to attract social scientists and other scholars.
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Subkultura skinheadów w Republice Czeskiej
Streszczenie
Artykuł poświęcony jest medializacji subkultury skinheadów. Prezentuje w skrócie ewolucję, dyferencjację do wzajemnie antagonistycznych nurtów, ale także wartości, normy, image i tematy
główne subkultury skinheadów. Istotną częścią artykułu są również definicje podstawowych pojęć
(np. subkultura młodzieżowa, skinheadzi, patriotyzm itp.).
Tekst opisuje wybranych interpretatorów muzyki, ziny, aktywności czasu wolnego oraz tradycyjnie podejmowane tematy.
W Republice Czeskiej, podobnie jak w innych krajach postkomunistycznych, subkultura skinheads pojawiła się jeszcze przed 1989 rokiem, lecz jej prawdziwy boom przypada na lata po 1990
roku. Aktualnie można tylko z trudem oszacować liczbę zwolenników skinheads (czasami podaje
się liczbę 5000 osób – zwolenników wszystkich nurtów). Ogólnie można stwierdzić, że subkultura
ta dzieli się do dwóch nurtów – tradycjonalistycznego i skrajnie prawicowego (narodowo-socjalistycznego). Ten drugi nurt już w latach 90. XX w. porzucił klasyczny image i koncentruje
się na agitacji politycznej, edukacji i aktywizmie politycznym.
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Do głównych tematów podejmowanych przez nurt tradycjonalistyczny subkultury skinheadów należą:
 patriotyzm oraz duma narodowa;
 krytyka poprawności politycznej oraz narzucanej koncepcji multi-kulti;
 postawy wobec skrajnie prawicowych skinheadów (ewent. neonazistów);
 postawy wobec lewicowych radykałów (takich jak ruch Akcja Antyfaszystowska);
 stosunek do imigrantów i mniejszości Romów.
Do głównych tematów podejmowanych przez skrajnie prawicowy nurt subkultury skinheadów należą :
 stosunek do klasy politycznej oraz siłowych struktur państwa;
 niejednoznaczne postawy wobec wybranych wydarzeń z najnowszej historii;
 postawy wobec lewicowych radykałów (takich jak ruch Akcja Antyfaszystowska);
 postawy wobec skrajnie prawicowych partii politycznych (takich jak Partia Robotnicza
Sprawiedliwości Społecznej);
 postawy wobec mniejszości (etnicznych, seksualnych itp.);
 krytyczny stosunek wobec ponowoczesnych wartości.
W porównaniu z latami 90. XX w. aktualnie można zaobserwować spadek liczebności fanów
opisywanej subkultury. Stoi za tym kilka czynników:
 zmiany demograficzne;
 nowe nurty i style muzyczne (rap, hip-hop, dance);
 kryminalizacja skrajnie prawicowego nurtu subkultury skinheads.
Tradycjonalistyczna scena skinheadów, podobnie jak jej wariant skrajnie prawicowy, składa
się z zespołów muzycznych, stron internetowych, ale także poszczególnych aktywnych członków
i sympatyków. Z uwagi na relatywnie wysoką liczbę skinheads w Republice Czeskiej można się
spodziewać, że w dalszym ciągu subkultura ta będzie przyciągać uwagę (nie tylko) przedstawicieli
nauk społecznych.
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This article is a presentation of new empirical research and solutions for
educators who tend to examine new methods and philosophies designed for improving teaching-learning process around the world. For
that purpose, the author is introducing reader to the International Baccalaureate (IB) three-dimenstional way of creating school’s curriculum
with concept-based approach and idea to transfer knowledge between
disciplines using global, key and related concepts. Accomplishment of
this work provides a chance to form solutions according to each
school’s ‘wants and needs’, e.g. focusing on stimulation of pupils behaviour by implementing the Point System of Behavioral Assessment
like in the IB World School No. 006654 case. And then teachers are
able to standardize new teaching methods, such as gamification, successfully implementing them in their classes. What’s more gamification
can be easily used as a tool for form teachers in order to improve pupils’ social skills and strengthening their involvement in a lesson.

Introduction
Author of this paper is a history and social studies teacher as well as form teacher
in the IB World School No. 006654 International School of Bydgoszcz located in
Kuyavian-Pomeranian Voivodeship (Telecki, 2015) and would like to summarize proprietary pedagogical as well as methodical achievements and accomplishments from the school year 2014/2015.
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The empirical research refers to use of gamification covering three different
aspects and situations of teaching – learning process, specifically:
• preparations for Polish educational system examinations [Test Szóstoklasisty, ed. by JJ] with Grade 4, PYP’s 10 years old teenagers, organized as extra
curricular activities for students – 3 students in total;
• regular IB history and social studies classes with Grade 6, MYP’s 12 years
old teenagers, and Grade 7, MYP’s 13 years old teenagers – 12 students in total;
• as a Grade 7 form teacher who thanks to observations, consultations with
other schoolteachers, psychologist’s opinions and students’ questionnaires, including self- and peer-assessment, was able to emphasize the class’s ‘wants and
needs’ – 7 students in total.
The main goal was to stimulate each class’s engagement, academic performance and soft skills like collaboration, empathy in a lesson throughout real-life
scenarios or historical times special setting including Role Play Game (RPG)
basis in order to observe desirable behaviors. Due to the fact that the ISOB is
quite young international community1 and there was a necessity to provide
computers at school for each learner, besides students’ technological devices,
a representative number of them equals 15. If it comes to differentiation based
on gender we have 4 girls and 11 boys. The research time-frame under investigation was estimated for 4 months, from March to June 2015.
What’s more the school in cooperation with democratic institutions, namely
Students’ Council and Parents’ Council designed, implemented and used behavioral assessment system in October 2014. During each school year students are
collecting ‘plus points’ for appropriate actions and ‘minus points’ for inappropriate actions. Generally, form teachers are required to prepare special reports
for pupils analyzing and transferring their behavioral assessment points into
adequate marks monthly (ISOB, 2014: 44–45).
This is the reason why the author of this paper decided to use free online educational RPG – “Classcraft” (Classcraft, 2015) – and set some principles which
were presented to pupils in interactive way (Janiec, 2015).

Key words, rules and abbreviations
‘International Baccalaureate’ (IB)2 is an international educational fully flexible
and globally well-known cycle which consists of four programmes, namely Pri_________________
1

History and mission of the school, ibidem: “The Non-Public General Educational Complex of the
University of Kazimierz Wielki was formed on the 2nd of March 2009 (…)”.
2
International Baccalaureate Organization, IBO, www.ibo.org (dostęp: 16.07.2015).
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mary Years Programme (PYP) (IB, 2009) – Polish Primary School equivalent,
Middle Years Programme (MYP) (IB, 2014) – Polish Gymnasium equivalent,
Diploma Programme (DP) (IB, 2009) – Polish High School equivalent, and IB
Career – related Certificate (IBCC) (IB, 2012), founded for students in the age
from 3 to 19 in Geneva (Switzerland) in 1968 (Janiec, 2014: 185–186). According
to nowadays statistics the IB philosphy has been already implemented in 146
countries including Poland3. So in essence, more than 1 million teenagers is
aquainted with this project.
One of the main aims of it, from practical point of view, is to design, implement, applicate and evaluate concept-based curriculum and instructions (Erickson, 2012: 3). Lynn H. Eriksson clearly states that we are dealing with a threedimenstional model of teaching and learning where on the one hand we have to
define what students should know (factual content) and on the other hand what
kind of skills learners should be equipped with, adding to this disciplinary concepts, generalizations and principles (Erickson, 2012: 3). Undoubtedly, the IB
educational option stands in opposition to the traditional model of arranged
thematically two-dimensional curriculum focusing solely on knowledge and
skills, not necessarily on interdisciplinary transfer of knowledge. Moreover, the
already mentioned flexibleness means that educators are able to readjust its requirements on specific countries educational system obligations towards teachers and curricular contents, which must be covered.
The transfer of knowledge is achieved thanks to six global contexts occurring
in each subject: Identities and Relationships (Who am I? Who are we?), Orientation in Time and Space (What is the meaning of ‘when’ and ‘where’?), Personal
and Cultural Expression (What is the nature and purpose of creating expression?), Scientific and Technical Innovation (How do we understand the World in
which we live in?), Globalization and Sustainability (How is everything connected?) and Fairness and Development (What are the consequences of our common
humanity?) (IB, 2014: 18–19). They prove how learning best take place in context, e.g. covering in history and social studies classes Identities and Relationships
inquiry students will explore: identity; beliefs and values; personal, physical,
mental, social and spiritual health; human relationships including families,
friends, communities and cultures; what it means to be human. It automatically
corresponds with possible explorations to develop, e.g. competition and coopera_________________
3

We have to take into account 44 schools in total, source: International Baccalaureate Organization,
IBO,
http://www.ibo.org/en/programmes/find-an-ib-school/?SearchFields.Region=ibaem&SearchFields.
Country=PL&SearchFields.Keywords=&SearchFields.Language=&SearchFields.BoardingFacilities=&Sea
rchFields.SchoolGender=&page=3, 16.07.2015.
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tion, identity formation, etc. Next step is to choose one key concept4 and related
concepts5 from open IB catalogue6. Our choices should correspond with the
global contexts and they can be used as general topics in our unit as well.
History is one of the main representatives of a subject group entitled ‘Individuals and Societies’ in IB. To visualize how this philosophy works we are going
to favor ‘Ancient Egypt’ unit with Identities and Relationships global context.
Next step is to decide that our key concept will be, for instance ‘Culture’ and related concept ‘Significance’. Knowing characteristics of Ancient Egyptian art we
can initiate a problem-solving topic: Why did rulers portray themselves as descendants and agents of the gods? Teachers adopt suitable materials, methods
and technics of teaching.
The simplest way to define a term ‘Gamification’ is to understand it as a phenomenon transpiring when we “use (…) game design elements in non-game
contexts” (Detering, Dixon, Khaled, Nacke, 2011; Werbach, Hunter, 2012: 17–34,
69–84, 85–103), e.g. in education, “to solve problems [from teachers’ point of
view: students’ motivation, misbehaviors, lack of productivity working in groups,
issues with organizational, self-management, time-management skills, etc., on
the other hand designing a problem-solving topics, ed. by JJ] and engage users
[students but at certain point also teachers, ed. by JJ]” (Zichermann, 2015). According to our latest research it is more likely for this idea to be introduced when
school designs a gamification-friendly environment like the ISOB’s taking into
action the Point System of Behavioral Assessment7, first. The biggest advantage of
it is a fact that each learner is aware of positive and negative consequences, which
are determined by a specific response to the given situation.
General provisions are presented in the ISOB Handbook. The most important are as follows: “The behavior mark should take into consideration the
pupil's overall functioning in the school environment with respect to all the
members of the school community and to school facilities. Form teacher's duty is
to acquaint his students and their parents with detailed grading criteria of a student’s behavior at the first teacher-parent meeting. The form teacher establishes
a behavior mark basing on aggregated pupil's points, teachers' opinions and student’s self-assessment. The mark is final. Behavior grade does not influence par_________________
4
Ibidem, p. 15: “Key concepts, contributed from each subject group, provide interdisciplinary breadth
to the programme. Key concepts are broad, organizing, powerful ideas that have relevance within and
across subjects and disciplines, providing connections that can transfer across time and culture.”
5
Ibidem, loc. cit.: “Related concepts, grounded in specific disciplines, explore key concepts in greater detail, providing depth to the programme. They emerge from reflection on the nature of specific
subjects and disciplines, providing a focus for inquiry into subject-specific content.”
6
Ibidem, p. 106.
7
ISOB, loc. cit.
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ticular subject grades.”8 The Gamification part starts at the beginning of each
semester when students are given a credit of 400 points which is equal to Polish
equivalent of Good behavior grade. “The student’s self-assessment is graded in
the following way: Excellent +15 points, Very good +10 points, Good +5 points,
Satisfactory 0 points, Non-satisfactory –5 points, Reprehensible –10 points”9. If
any learner obtained 100 negative points cannot get Excellent behavior grade, if
anyone got reprimanded by a form teacher can obtain only up to Good behavior
grade, but if anyone got reprimanded by the school principal can obtain only up
to Satisfactory behavioral grade10.
The behavior grading system (the numbers represent collected points)11:
• 590 and more = Excellent (student is handed in a Polish Certificate with
a distinction – average from all of the school subjects needs to equal or be above
4.75)
• 520–589 = Very good (student is handed in a Polish Certificate with a distinction – average from all of the school subjects needs to equal or be above 4.75)
• 400–519 = Good (student is not handed in a Polish Certificate with a distinction even if average from all of the subjects equals or is above 4.75)
• 280–399 = Satisfactory
• 210–279 = Non-satisfactory
• 209 and less = Reprehensible
Table 1. Positive points. Source: ISOB Handbook 2014
No.

Criteria
Participation in competitions, sporting and artistic events (understood
as a form of school representation)
Diligent adherence to the rules on a school dress (assessed once a
month)
Praise put into the class register
Active participation in a lesson, demonstration of the IB Learner Profile
Attributes12
Contribution to the school and class (organization or help with school
events, decorations, etc.), other than CAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Impeccable manners (points are granted by a form teacher)

_________________
8

Ibidem.
Ibidem.
10
Ibidem.
11
Ibidem.
12
Description and sources: Janiec, 2014: 198 and footnote 29.
9

Points
30
20
30
5
30
40 – once per
term
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Criteria

Points

Exemplary attendance (lack of unexcused hours, lack of remarks on
being late)
Conscientious fulfillment of obligations (effective execution of a function in the class/school council, duties, etc.)

20 – once per
term
30 – once per
term

Table 2. Negative points. Source: ISOB Handbook 2014
No.

Criteria

Points

1.
2.
3.

Truancy.
Unexcused absence (each hour).
Being late for a lesson (each lesson) – 1 point per minute/ up to 5 points
max.
Student dress and appearance: distracting, provocative, eccentric outfit /
offensive slogans or symbols. Points will be given once every month.
Abusive language, gestures and comments.
Leaving the school premises during the lessons and breaks.
Admonition or reprimand notes written in the class’s register.
Technology misuse-inappropriate use of electronic devices (the cell
phones, audio devices, cameras and voice recorders, etc.) during the
lessons and breaks without teacher permission.
Using mobiles or social network websites and other available internet
features to abuse, threaten and harass school staff members, teachers
and students.
Not being prepared for the class (e.g. no homework or necessary student
equipment).
Acts of physical aggression (active participation in a fight).
Passive participation in a fight.
Vandalism.
Littering.
Possession and uses of any dangerous objects (forbidden by law, posing
hazard to people’s health and life)
Smoking, drinking alcohol, drugs or substance abuse within the school
premises
Theft.
Cheating, plagiarism and forgery.
Non – fulfillment of any teacher’s or school worker’s requests or orders.

50
5
max. 5

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

10
10
20
25
30

70

10
100
30
100
10
100
100
100
100
5

After in-depth analysis of changes at the ISOB connected with adaptation of
new behavioral assessment system and evaluation of ‘wants and needs’ as a history, social studies teacher and form teacher it was more than indisputable to
search for constructive and inspirational tool. Guidance was found in the
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“Classcraft” a free online fantasy-themed educational RPG. Learners choose
a class from warrior, healer or mage and form one team or small teams. By using
many conventions traditionally found in games today, students could level up,
and earn powers that have real-world consequences in order to use their characteristic individual skills in a collaborative work. Acting as a gamification layer
around any existing curriculum, the game transforms the way a class is experienced throughout the school year in a long-term effect approach. Students can
also lose hit points for negative behaviors unless another player intervenes and
handles a power on their favor if a Gamemaster does not block this ability. If
a student loses all of his/her hit points, he/she “falls in the battle” and must face
the repercussions (e.g. writing an extra essay, pop quiz or make a presentation
with a references). In each RPG game we come across abbreviations as follows:
HP (Health Points) stands for Behavioral Assessment Points; AP stands for manna points thanks to which we can use our skills; XP stands for Experience Points,
they are summed up with HP, but after collecting adequate number of those our
character is able to level up and next step is to choose and learn new skill.
As with special skills, there are some predetermined suggestions, but these can
be customized. In PYP and MYP history classes most of abilities were similar:
Table 3. Warrior’s skills. Source: http://jerzyjaniec.wix.com/great7middleages#!game-info/c9qb13
Skills
Protect 1
First Aid
Hunting
Protect 2
Ambush
Counter
Attack
Protect 3
Frontal
Attack
Secret
Weapon

Descriptions
The warrior can take up to 10 damage instead of his/her teammate,
receiving only 80% of the initial damage.
The warrior gains 1 AP/level for a minimum of 5 AP.
The warrior can finish eating after the bell in class.
The warrior can take up to 20 damage instead of his/her teammate,
receiving only 65% of the initial damage.
The warrior can hand in an assignment one day later14.

Costs in
APs
10
10
5
15
20

The warrior gets one hint on an exam question.

20

The warrior can take up to 30 damage instead of his/her teammate,
receiving only 50% of the initial damage.

20

All team members can hand in an assignment one day later.

30

All team members can decide on the final assessment task for the
given unit.

30

_________________
13

One of very important rules in “Classcraft” is that game principles can be changed by the
Gamemaster during a contest.
14
It stands not in opposition with the school rules – a student has additionally two days to bring
assignment after the deadline, check the ISOB Handbook.
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Table 4. Healer’s skills. Source: http://jerzyjaniec.wix.com/great7middleages#!game-info/c9qb
Skills

Descriptions

Heal 1
Sainthood
Ardent
Faith
Heal 2
Favor of
Gods

A teammate gains 10 AP monthly.
The healer can open or close a window.
During an exam the healer can ask the Gamemaster if his/her answer
to a question is correct (only once).
A teammate gains 20 AP monthly.

Revive
Heal 3
Healing
Circle
Prayer

The healer can listen to his/her iPod during classwork.
When a teammate (not including the healer) falls to 0 HP he/she
avoids all penalties and comes back to life with 1 HP.
A teammate gains 30 AP.

Costs in
APs
15
5
10
20
20
25
20

All team members, other than healer, gain 15 AP.

30

All team members can decide on place and time of their trip (once a
month).

50

Table 5. Mage’s skills. Source: http://jerzyjaniec.wix.com/great7middleages#!game-info/c9qb
Skills
Manna
transfer
Teleport
Invisibility
Manna
Shield
Cheat
Death
Time
Warp
Fountain
of Manna
Clairvoyance
Mage
Circle

Descriptions

Costs in
APs

All team members except mages gain 7 AP points.

35

The mage can trade places with any other classmate
The mage can leave the classroom to take something from the locker.
The mage can transfer damage to his/her AP, at the cost of 3 AP per
HP prevented.
A fallen teammate (other than the mage) can reroll the cursed die but
must accept the new outcome

5
10

The mage gains extra 8 min. to beat an exam.

35

A teammate who is not a mage, replenishes all of his/her AP.

40

All of the team members get one hint on an exam.

40

All team members gain an extra 5 min. to beat an exam.

40

0
15

The whole idea of gamification in the IB history and social studies classes
was presented to the ISOB principal on February 2, 2015 (Janiec, 2015a). She was
handed in lesson scenarios with game rules and a website adress. Thanks to her
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support and more importantly acquiescence Grade 7 students were introduced
to the project on February 6, 201515 first. All of them agree to join the Medieval
story: “You wake up on a beach during a breathtaking sunset. The sun is about to
disappear sailing into the red gulf on the Celestial Sphere. What a natural masterpiece!!! The most intriguing thing about this place is a Medieval Sandcastle,
which stands very close to the sea. You don't know who you are, where you are,
what are you doing on a sand beach. It seems to be the most difficult day in your
life, but six other people repeat all of the already mentioned questions. No, it’s
not a coincidence. All of you had formed one of the greatest team in the Universe. Indeed, someone sees in you a threat. Now it is a time for investigation –
who? The only person who can help you in finding your identity, strengths and
weaknesses as well as ability to group work is a... Historian”16.

Gamification in the PYP
According to Polish law there is a requirement to organize Polish, geography and
history classes for Polish speakers in order to prepare them for aforementioned
examinations resulting from educational system specifications. This is farreaching point for international community like the ISOB. But in the same time
educators’ assignment is to store a motivation in students in order to secure as
many points as they are competent to writing tests.
On the grounds that gamification is enforced each test may be a one-day
mission and each question a possibility to collect XP or necessary gold to exchange it with trained pets, assortments of new clothing or armor for our character in history lesson. Of course students can come across a giant cartoon monster
and to deal with it they need to give a corrent answer on the question if not they
lose HP. As far as we are concerned there is no adequate words to assess involvement or engagement of students in 45 minutes lesson noticing a breakthrough.
Grade 4 did amazing progress memorizing historical facts, figures and dates.
They were working with historical sources in a written form and maps, pictures,
photos, paintings, etc. How to interpret their words that ‘we do not want to finish this lesson’, as a misbehavior or a complement?

_________________
15
16

Ibidem.
Ibidem. Historian is a Gamemaster, so the teacher.
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Gamification in the MYP – Grade 6 example
Teaching history in the 21st century, which might be called the Age of Technology, is quite ambitious and very inspiring encounter especially when Grade 6 was
covering the last school year unit: ‘Ancient China’ with global context: Scientific
and Technical Revolution. ‘Perspective’ was chosen as the key concept and ‘Innovation and Revolution’ as related concept. Taking into account ancient Egyptians, Mesopotamians, Greeks and Romans achievements the question was how
we can define the ‘Chinese Perspective’?
Here is a place for successful gamification use and summative assessment in
a form of project (task) for students17. The plan was to make a documentary on
ancient civilizations. Firstly, they were aware to share roles in group: a leader,
a secretary, a research investigator who stays in contact with the teacher, a timekeeper and a specialist who presents the class’s work. Secondly, the requirement
was to create a free licensed account on ‘WeVideo – Free Online Video Editor’ to
create 60 seconds trailer and get extra 500 XP (the whole class). Next step was to
answer several questions: where is this documentary going to be shown (or
where do you envision it being shown)? Who is your targeted/primary audience?
Answering these questions helps learners determine the content, tone, style and
length of their documentary. Then they started building their audience: launching a Facebook page (or other social media) immediately and building a website
with a blog that they updated (this built “organic” web traffic) – another plus 750
XP. Content must include ancient Greece, Rome and China similarities and differences if it comes to gods and creation myths, political systems and inventions
(including references plus 1000 XP for the whole class). A time-frame for project
was 3 weeks (2 lessons periods weekly).
During this time period girls and boys followed their character’s life being
logged in on “Classcraft” accounts. They were taking care of XP and gold points
thanks to which they could buy clothes, armor and train pets. But in the same
they were looking forward to be awarded by the IB Learner Profile Attributes as
well. What was the biggest surprise a female student who generally was the shyest in the class became a leader. She swopped roles with a male learner who in
9 out of 10 activities used to be a man in charge. Moreover, he spotlighted her
strengths – organizational skills, reflective nature and being knowledgeable. The
final products are just outstanding18.
_________________
17

More information on IB assessed criteria: idem, Możliwości wykorzystania…, p. 185 and footnote

no. 11.
18

Grade 6, The Civilization Fight, http://grade6isob.wix.com/thecivilizationfight (dostęp:
20.07.2015).
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Form teacher and Grade 7 case
“Classcraft” in Grade 7 history and social studies classes was used during two
units “Medieval Europe: Society” (March–April) and “Medieval Europe: Spirituality” (May–June). It was the best class from 2013/2014 school year with seven
tremendous individualists. The main aim for the form teacher and subject teacher in this situation was to create, implement and develop a new classroom environment thanks to which pupils would be more welcome to use their individual
skills in a collaborative work. Dear readers please find a list of activities and
feedback below:
Table 6. New classroom environmental students’ activities and teacher’s feedback. Source:
http://jerzyjaniec.wix.com/great7middleages#!game-info/c9qb
Activities

Effective negotiations

Active listening – students are listening to
each other even if their opinions differ

Roles in group work – students share their
roles

Feedback
Students are given ability to negotiate. They
can use it once per two month time to negotiate the final project grade. The Historian
makes his decision independently when the
group is ready to be awarded.
Students are given Ability to listen badge. The
whole class is advised on helpful changes in
order to get better mark making a project. The
Historian makes his decision independently
when the group is ready to be awarded.
• A Leader (with a crown): makes sure that
every voice is heard and focuses work around
the learning task.
• A Secretary (with a pen): compiles group
members’ ideas on collaborative graphic organizer and writes on the board for the whole
class.
• A Time-keeper (with a watch): encourages the
group to stay on a task.
• A Research-Investigator (with a question
mark): is responsible for a contact with the
Historian and if there will be any problem
with a task he/she requests help.
• A Specialist (with a sunglasses): presents the
group’s finished work.
• An Errand Monitor (with Hermes schoes):
briefly leaves the group to get supplies.
• An Innovator (with a flying machine): en-
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Activities

Rights and Responsibilities in a group work

Diplomacy

Ability to recognize emotions

IB Learner Profile Attributes

Impeccable manners

Involvement in the school events

Feedback
courages imagination and contributes new
and alternative perspectives and ideas.
Each role in a group equals additional skill and
attribute. Thanks to them students are able to
restore AP points monthly.
Each student receives 10 diamonds once after
distribution of duties. Student who fulfills all
of the duties receives one diamond weekly.
Student who does not fulfill all of the given
duties will not receive a diamond and his/her
skills are blocked for one day.
The whole class receives 5 XP points thanks to
usage of a proper language.
Students need at least five weeks to gain this
ability collecting 1 point as the whole class per
week. A difficulty is to recognize emotions and
responds adequately to the emotional states.
This is called empathy. Thanks to this ability
the whole group’s experience is leveled up by
10 points in each week if the members are
going to solve any problem working together.
In each lesson students can be given individually 5 HP and XP by representing one of 10 IB
Learner Profile Attributes namely being Inquirer, Knowledgeable, Thinker, Communicator, Principled, Open-minded, Caring, Risktaker, Balanced, Reflective. Collecting 10 out of
10 of them opens a way to exchange them with
AP.
A chance to be given 40 HP and XP. Student
is also given a White Armor Badge – a symbol
of imeccable manners. It can disappear completely because learner collect too much negative points and it affects manna power points.
Student would not be able to use the most
powerful skill on the 9th level for one month.
Students are given 30 HP and XP as well as 10
diamonds for organizing a school event; 5
diamonds for active participation; coordinator
of the event is given Organizational Ability
Prize (50 diamonds), if the whole class will
actively participate in the event the coordinator would choose a task different than quiz.
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Activities
Fulfilling duties

Attendance and none remarks on being late
in the register

Praise in the register
Exchanging diamonds
Level up
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Feedback
Students are given 30 HP and XP as well as
1 diamond for fulfilling duties each day. Having two students required to do the work, both
is required to share their work.
Students are given 20 XP monthly and 20 HP
once per term. Thanks to this statistics the
learner is given additionally 50 XP and has
a chance to restore somebody’s AP from the
class.
Students are given 30 HP and XP as well as
1 diamond per 1 praise.
20 diamonds = 5 XP
50 diamonds = 10 XP
100 diamonds = 25 XP
To level up a character students need to collect
40 XP in the beginning of our game.

Students sticked to the rules and performed better than in the first term. The
whole class average in the end of the school year 2014/2015 equals 5,4 (first term:
4,98) and was the best at school with the highest average 5,93 and lowest 4,87
from all of the subjects. There was only one unjustified hour and three marks on
being late in the class register. All of the duties were fulfilled and all of the badges
and attributes collected. What’s more students actively participated in all school
events and they organized three trips (two of them in Poland took place this
school year, the third one abroad to England was postponed). Grade 7 has become a team, with one praise in the register as the whole class, who shares role in
a group work. The biggest encounter they have stumbled upon was to recognize
emotions their classmates. Students agreed that most common one for everybody is being stressed before exams, tests and quizzes from majority of subjects.
There was a need to organize a lesson about dealing with stress during meeting
with a form teacher one hour weekly.
With a reference to the units, learners were obliged to write and perform
a play entitled: “Medieval Times in the Eyes of G7” as two seperate groups. But
they assisted each other in making videos and sharing propositions to design
a website. The final products are magnificent (Janiec, 2015b).

Conclusions and recommendations
• Behind each solution and idea stands at least individual – inventor and
group of people who support him.
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• The teacher’s personality traits and skills including eagerness for improved
change make a difference.
• One of principles in education should be not to underestimate a new educational course which was chosen by educators at the given school to be implemented, for instance the IB philosophy.
• There should be always a brainstorm of ideas and finally consensus among
three crucial groups of interest: students, parents, the governing body, and educators on a new educational form of environment like in the behavioral assessment
case.
• In the interest of each school should be creation of interdisciplinary curriculum in order to provide a space for transfering knowledge between subjects
proving existance of connection among different academic disciplines for students.
• Gamification and its tools are satisfactory method as well as apparatus to
measure students’ involvement and engagement in a lesson on lower level of education.
• Gamification and its tools might be favorable apparatus for form teachers
and subject teachers to stimulate students behavior in order to achieve their goals
after in-depth research connected with defining learners ‘wants and needs’.
• This research paper should be interpreted as a prologue for future analyzis.
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Użycie gamifikacji na lekcjach historii IB
oraz jako narzędzia dla wychowawcy.
Nowe empiryczne badanie i rozwiązania
Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest zbadanie wpływu gamifikacji jako metody nauczania historii
i wiedzy o społeczeństwie oraz jako narzędzia dla wychowawcy w szkole IB, na motywację i zaangażowanie oraz pracę w grupie uczniów w wieku od 10 do 13–14 lat. Autor przybliża organizację
placówki międzynarodowej, w której sam pełni funkcję nauczyciela ww. przedmiotów. W celu
analizy postawionego problemu badawczego wybrał on trzy klasy, w których naucza: odpowiednik
polskiej klasy czwartej i szóstej szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy gimnazjum. Przedstawił
środowisko edukacyjne, w którym gamifikacja została wprowadzona, oraz zasady, na jakich opierała się rozgrywka między marcem a czerwcem roku szkolnego 2014/2015.
W pierwszej części pracy autor przedstawia i wyjaśnia potrzebne słowa kluczowe, zasady oraz
skróty stosowane w pracy. Wychodzi od filozofii IB, jej struktury i organizacji oraz idei przewodniej w konstruowaniu trójwymiarowego programu nauczania, polegającego na transferze wiedzy
na różnych przedmiotach szkolnych. Następnie opisuje środowisko edukacyjne i sposób narodzin
gramifikacji, wyjaśniając jej definicję. Płynnie przechodzi do zasad gry i skrótów językowych.
W drugiej części pracy autor wychodzi od ustawowego zobligowania szkół publicznych i prywatnych do organizacji zajęć z języka polskiego, geografii i właśnie historii dla polskiego słuchacza.
Sam prowadził zajęcia przygotowawcze do testu szóstoklasisty z klasą czwartą szkoły podstawowej.
Stwierdza, że najważniejsza jest na nich odpowiednia motywacja i zaangażowanie uczniów, które
można stymulować za pomocą gamifikacji. Autor utwierdza czytelnika w przekonaniu, że zupełnie
inaczej podchodzi się do rozwiązywania testów, jeżeli całość przedstawi się jako jednodniową
misję, a za każde dobrze rozwiązane zadanie można uzyskać nagrodę. Wspomniana nagroda może
zostać wykorzystana do zakupu ubioru lub broni dla postaci z „Classcrafta” (specjalistycznego
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programu online do tworzenia postaci i zasad RPG na potrzeby edukacji) – maga, wojownika bądź
kapłana.
Część trzecia: gamifikacja w MYP-ie na przykładzie klasy szóstej i czwarta: kwestia wychowawcy i jego klasy pierwszej gimnazjum stanowią podsumowanie osiągnięć uczniów ze starszych
klas. Z jednej strony autor niniejszego artykułu przedstawia czytelnikowi możliwe scenariusze
lekcyjne do wprowadzenia w ramach gamifikacji. Stwierdza on z całą pewnością, że dzięki nim
uczniowie wykonali wspaniałą pracę. Prezentuje on również prace swoich uczniów, które można
obejrzeć na stronach internetowych. Ponadto jako wychowawca autor dzieli się z rozwiązaniami
przyjętymi w klasie, które się sprawdziły.
W konkluzjach i rekomendacji uznaje gamifikację i jej narzędzia za miernik zaangażowania
uczniów wkładanego podczas zajęć dzięki wykorzystywanym do tego, wspomnianym w pracy,
parametrom. Gamifikacja ma stanowić narzędzie dla stymulowania odpowiednich zachowań
uczniów przez wychowawcę. Autor wierzy w to, że sprawdzalność tej metody nauczania wiąże się
z odpowiednim środowiskiem edukacyjnym, w tym ze współpracownikami, odpowiednią filozofią
nauczania i ze spełnianiem się jako nauczyciel.
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The paper deals with the issue of forest kindergartens as presented in
the German concept of Waldkindergarten. This concept makes a new
way of thinking about child pedagogy. These kindergartens are designed to support the child in its creative process along the fact to encourage the child to further explore the surrounding nature. These
specific institutions might be regarded as an answer to the challenges of
modern childhood, in which the child is exposed to a toxic environment. This very toxicity could be regarded also metaphorically as
a pollution of the mind through media and technology.

Wprowadzenie
Leśne przedszkola są odpowiedzią na wyzwania i problemy współczesnego dzieciństwa, na które chociażby negatywnie wpływa dynamiczny rozwój cywilizacji.
Der Waldkindergaerten (po przetłumaczeniu z języka niemieckiego oznacza to
leśne przedszkola) w Niemczech są nową alternatywą i perspektywą w przedszkolnej pedagogice. Decydujące dla zakładania organizacji tego rodzaju były
społeczne przemiany, które z biegiem czasu prowadziły do zakłócenia możliwości doświadczalnych u dzieci i ich prawidłowego rozwoju psychofizycznego. Leśne przedszkola dają dzieciom szansę na dzieciństwo, w którym jest czas na swobodną zabawę, bliski kontakt z przyrodą, polisensoryczne doświadczenia,

122

MARIA PIEPRZYK

bezpośrednie przeżywanie rytmu pór roku, poznanie siebie i swoich zainteresowań.
Bogactwo kształtów, barw, różnorodność zjawisk w świecie przyrody rozbudza ciekawość i zainteresowania dzieci. Otaczająca nas natura nasuwa wiele pytań, na które najmłodsi chętnie szukają odpowiedzi. Toteż można i trzeba wręcz
wykorzystywać kontakt dziecka z przyrodą dla jego ogólnego rozwoju (Daszewska, 1948: 7).
Dzieci na całym świecie tracą kontakt z przyrodą – lepiej rozpoznają zwierzęta z egzotycznych
krajów i z bajek, niż te żyjące w ich najbliższym sąsiedztwie. Naukowcy biją na alarm, bo
szkodzi to i dzieciom, i ochronie przyrody. (Mikołuszko, 2012: 62)

Życie z dala od natury niesie ze sobą wiele negatywnych konsekwencji dla
prawidłowego rozwoju dziecka.
Leśne przedszkola odpowiadają jakoby na zagrożenia współczesnego świata,
w leśnym przedszkolu nie ma bowiem drzwi, dachu i ścian – nie ma budynku.
Miejscem przebywania dzieci jest las, łąka, wydmy – w zależności od struktury
krajobrazu w danym miejscu. Niezależnie od tego, czy świeci słońce, czy pada
deszcz lub śnieg, dzieci z nauczycielami są zawsze (przez cały rok) na świeżym
powietrzu.
W dzisiejszych czasach ludzie funkcjonują w ciągłym pośpiechu, stresie.
Przechodząc przez park, mijając urokliwe ogrody, łąki, nie zauważają piękna
natury. Przyroda w życiowym pościgu za konsumpcją doskonałą staje się coraz
mniej znaczącym tłem życia lub co najwyżej źródłem tlenu (Dymara, Michałowski, Woltman-Mazurkiewicz, 1998: 15). Ponadto ludzie tracą życie duchowe,
zatracają się w konsumpcji i produkcji. Gromadzą dobra materialne, a jednocześnie odczuwają pustkę istnienia. Aby temu zjawisku zapobiegać, należy:
• umożliwić dzieciom wszechstronne poznanie przyrody i rządzących nią
praw, zrozumienie jej związków i zależności zachodzących w świecie przyrody;
• umożliwić najmłodszym wszechstronne poznanie otaczającego ich środowiska społecznego, zrozumienie związków i zależności zachodzących między ludźmi;
• umożliwić dzieciom poznanie samych siebie w toku zabawy, działania i pracy
(Dymara, Michałowski, Woltman-Mazurkiewicz, 1998: 113–119).
Funkcjonowanie leśnych przedszkoli w pełni realizuje powyższe postulaty.
Dają one szansę, by mimo realiów współczesnego świata dzieciństwo nadal było
szczęśliwym okresem obfitującym w mnogość polisensorycznych doświadczeń
oraz by był to czas, który stanie się solidnym fundamentem do budowania dobrego i satysfakcjonującego życia w dorosłości. Celem niniejszego artykułu jest
scharakteryzowanie funkcjonowania leśnych przedszkoli w Niemczech w kontekście realiów dzieciństwa we współczesnym świecie.
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Dzieciństwo we współczesnym świecie
Przełomowym okresem dla kształtowania się współczesnego obrazu dzieciństwa
było oświecenie. Zaczęto wtedy dostrzegać małego człowieka, jego charakterystyczne cechy i potrzeby. Przede wszystkim działo się to za sprawą dwóch ideologów dzieciństwa: Johna Locka (dziecko rodzi się jako czysta karta, a wychowanie
ma tę pustkę wypełnić) i Jeana Jacques’a Rousseau (dziecko przychodzi na świat
z wieloma nieskażonymi cnotami, a wychowanie ma przede wszystkim chronić je
przed niszczącym wpływem świata). Kolejną postacią, która wywarła znaczący
wpływ na obraz dzieciństwa, był Janusz Korczak. W jego pedagogice dziecko to
obywatel i partner dorosłego. Korczak nadaje dziecku podmiotowość i mówi
o dialogu między dorosłym a dzieckiem, który polega na wsłuchiwaniu się
w dziecko. Budowało to nowe relacje międzyludzkie oparte na wzajemnym szacunku i prawie do odmienności. Natomiast współcześni badacze dzieciństwa
stawiają tezę o likwidacji dzieciństwa. Przestają już istnieć przestrzenie charakterystyczne tylko dla dzieci. Media, komunikacja społeczna, społeczeństwo informacyjne i nowe technologie sprawiają, że dzieci mogą się znaleźć wszędzie i mogą zdobyć wszystkie potrzebne im informacje. Obecnie kultura dziecięca nie jest
już domeną dzieci, kurczy się jej przestrzeń i specyfika. Dziecko przy komputerze, przy zabawce, w przestrzeni wirtualnej przestało być dziecięcym kreatorem,
a stało się przede wszystkim konsumentem obrazów i towarów. Dziecko konsumuje tak jak dorosły, tylko trochę mniej i inaczej (Pilch, 2003: 868–871).
Sposób wychowywania dzieci odgrywa centralną rolę w każdym społeczeństwie. W końcu to dzieci są naszą przyszłością, więc stworzenie im odpowiednich
warunków i możliwości do pełnego rozwoju jest powiązane z pomyślnością
wszystkich obywateli danej społeczności. We współczesnym świecie rodzice coraz
częściej zadają sobie pytanie, jak wychować swoje dziecko na szczęśliwego dorosłego, który spełni się w interesującej pracy, dużo zarobi i będzie miał ładne
mieszkanie. Szczególnie we wrześniu można zaobserwować tysiące rodzicielskich
aut wyjeżdżających na ulice, by dowieźć swoje dzieci na zajęcia dodatkowe. Dzieci stają się centrum świata dla swoich rodziców, co oczywiście jest pozytywnym
zjawiskiem, ale niesie ze sobą także spore ryzyko – w morzu pytań (Szkoła prywatna czy publiczna? Angielski czy chiński? W jaką wiedzę wyposażyć dziecko na
przyszłość?) łatwo dziś zgubić same dzieci. Dr Julita Wojciechowska (Instytut
Psychologii UAM w Poznaniu) wskazuje, że szczególnie widoczne w polskiej
klasie średniej przeładowanie najmłodszych zajęciami na konto ich sukcesu
w późniejszym życiu służy również poczuciu bezpieczeństwa rodziców. Dorośli
przenoszą ambicje na swoje potomstwo, czyli dzieci końcowego Peerelu programują dzieci XXI wieku i ich spektakularne kariery. Strasznie się boją, że mogliby

124

MARIA PIEPRZYK

nie zauważyć jakiegoś talentu u swojego jedynaka. Im więcej zajęć ma dziecko,
tym dalej od wyrzutów sumienia jest dorosły. Mimo to rodzice z klasy średniej
(nazywanej również nową burżuazją) są w pewnym stopniu zdezorientowani,
gdyż nie można ukształtować szczęśliwego człowieka przyszłości (w tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości) za pomocą współcześnie dostępnych
narzędzi. Zauważa się także, że nowi mieszczanie coraz częściej zamykają się
w luksusowych gettach i tworzą hermetyczne grupy. Ich dzieci odziedziczą gotowe miejsca społeczne, zawodowe i nie będą wiedziały nic o życiu poza granicami
swojego getta. Niestety, należą już do przeszłości przyjaźnie zawierane przez
dzieci bawiące się pod blokiem, gdzie syn profesora z synem dozorcy wzajemnie
się od siebie uczyli. Ponadto zdecydowana większość rodziców podpowiada dzieciom, jakie zawody mają wybrać. Programowanie dzieci do tych zawodów rozpoczyna się często już u niemowlaków. Taka tendencja jest widoczna na całym cywilizowanym świecie, również w Polsce jest ona bardzo wyraźna (Kołodziejczyk,
2014: 10–12).
Współczesne dzieciństwo w literaturze przedmiotu nazywa się także toksycznym, a zjawisko to opisane jest chociażby w książce Toksyczne dzieciństwo Sue
Palmer.
W naszej globalnej kulturze, w której obywatele są zdrowsi, zamożniejsi i bardziej uprzywilejowani niż kiedykolwiek w historii, dzieci z roku na rok stają się bardziej nieszczęśliwe. Od
markotnych i niezadowolonych po depresyjne i dysfunkcyjne. Rośnie nam pokolenie, które nie
kocha niczego poza swoimi problemami z nastawieniem do świata. (Palmer, 2008: 8)

We współczesnym świecie, szczególnie w państwach najlepiej rozwiniętych
gospodarczo, jak Stany Zjednoczone, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, zaobserwowano w ciągu ostatnich trzydziestu lat wzrost liczby młodych ludzi mających problemy behawioralne, natomiast liczba młodzieży odznaczającej się zaburzeniami natury emocjonalnej wzrosła o 70%. Przyczyny zaistniałej sytuacji są
złożone i ściśle związane z nieprawdopodobnym tempem naszego cywilizacyjnego rozwoju. W ostatnich latach postęp przyspieszył tak bardzo, że ludzie nie potrafią już za nim nadążyć, a więc kultura ewoluuje szybciej niż nasza biologia.
Występuje więc kolizja pomiędzy kulturą napędzaną techniką a biologicznym
dziedzictwem człowieka, co niszczy w dzieciach zdolność myślenia, uczenia się
i zachowania. Pamiętać należy, że dzieci muszą się dopiero wyuczyć nawyków
cywilizowanego zachowania, skupiania uwagi, zasady w czasie odsuniętej nagrody, samokontroli, empatii i niemożliwe jest przyswojenie tego wszystkiego
z prędkością światła. Rozwój człowieka nadal przebiega w powolnym tempie
i dzieci we współczesnym świecie nadal potrzebują czasochłonnego wychowania,
jakiego potrzebowali nasi przodkowie (Palmer, 2008: 8–22).
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Długie godziny spędzone przed ekranem telewizora, czy komputera niosą za
sobą dalekosiężne skutki. Nadmierne oglądanie telewizji zabija wyobraźnię. Widzowie mają „na tacy” podany gotowy obraz, prosty, niezmuszający do żadnego
wysiłku intelektualnego. Niegdyś dzieci słuchały opowiadanych im baśni, same
wyobrażały sobie to, co słyszą, potem rozmawiały o swoich przeżyciach, wyobrażeniach. Ponadto zbyt długie siedzenie przed ekranem powoduje zaburzenia
rozwoju mowy. Dzieci są biernymi odbiorcami przekazu słownego i nie biorą
aktywnie udziału w komunikacji. Kolejnym bardzo ważnym skutkiem spędzania
czasu oglądając programy telewizyjne są wady postawy. Brak ruchu, aktywności
na świeżym powietrzu upośledza prawidłowy rozwój fizyczny (Haefner, 2002:
20–25). Panuje przy tym wyobcowanie, oddalenie od natury, co skutkuje niewykształceniem świadomości ekologicznej. Także wspieranie rozwoju inteligencji
emocjonalnej jest zaniedbane, co może prowadzić do wzrostu przemocy i zachowań aspołecznych.
Równie zdumiewające są przemiany społeczne. Coraz rzadziej spotyka się
rodziny wielopokoleniowe, coraz więcej matek pracuje, miejsca pracy zmieniają
się bardzo szybko, co sprawia, że życiu zawodowemu rodziców towarzyszy coraz
większy stres, małżeństwa są mniej stabilne, coraz popularniejsze stają się rodziny patchworkowe (Palmer, 2008: 21). Ponadto coraz mniej dzieci przychodzi na
świat, a rodzice coraz częściej decydują się na posiadanie tylko jednego dziecka
(skutkiem tego jest brak towarzysza zabawy dla jedynaka).
Współcześnie obserwuje się także rozluźnienie powiązań pomiędzy trzema
najważniejszymi środowiskami życia dzieci: domem, sąsiedztwem i społecznością miejską. Dzieci żyją w tych środowiskach jak w niezależnych od siebie enklawach, których powiązania przestrzenne, funkcjonalne, społeczne i symboliczne nie są im znane, gdyż nie przemieszczają się same między nimi i nie uczą się
ich rozumieć. Przebywanie w szkole, wśród kolegów z podwórka, w domu odznacza się separacją czasową (np. dzieci zawożone do „lepszych” szkół, ich dzień
dzieli się na czas szkoły, zajęć pozalekcyjnych, czas w domu) i przestrzenną (aktywność dzieci przebiega w zamkniętych pomieszczeniach – szkoły, centrów
handlowych, obiektów rekreacyjnych). Ponadto strach dorosłych przed przestrzenią miejską projektowany na dzieci implikuje wykluczenie najmłodszych
z publicznych przestrzeni miejskich (ulice, place, parki). Tymczasem niekontrolowana przez dorosłych obecność dziecka w publicznych przestrzeniach miejskich na jego własnych zasadach jest istotnym warunkiem rozwoju jego twórczych i poznawczych zdolności. Zjawisko wykluczenia dzieci z przestrzeni
miejskiej następowało równolegle do procesu XX-wiecznej „nowoczesnej urbanizacji”. Nowoczesne miasta (zwłaszcza amerykańskie) w XX wieku postrzegano
jako miejsce zagrożenia, w którym z łatwością dziecko mogło stać się ofiarą. Jed-
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nakże miasta z przełomu XIX i XX wieku stanowiły przestrzeń, w których dzieci
mogły samodzielnie przebywać i wyraźnie zaznaczały w tej przestrzeni swoją
obecność. Ulica była najważniejszą przestrzenią dziecięcych zabaw, ponieważ małe
mieszkania zajmowało często kilka rodzin i nie było warunków do zabaw w pomieszczeniach zamkniętych. Warto podkreślić, że świat dziecięcych zabaw był tym
bogatszy i bardziej twórczy, im mniej gotowych zabawek i placów zabaw oferowali dziecku dorośli. Również powojenne przemiany przestrzeni miejskiej
(rozwój komunikacji samochodowej i przestrzenna restrukturyzacja miasta)
powodowały stopniowe wykluczanie z niej dzieci. Także późniejsze zmiany
przyczyniły się do wykluczenia dziecka z przestrzeni miejskiej, a były one związane z metropolizacją – splot czynników ekonomicznych, technologicznych, przestrzennych, społecznych wywierających wpływ na charakter przestrzeni miejskich,
wynikających ze zmiany funkcji i pozycji miast obecnie w życiu społecznym i kulturze (Skórzyńska, 2011: 32–34). Obecne więc warunki życia ograniczają możliwość swobodnego poruszania się. Dzieci (coraz częściej jedynacy) bawią się
w swoich małych, często „zagraconych” zabawkami pokojach same lub z jedną
koleżanką/kolegą. Duże grupy dzieci bawiących się niegdyś na ulicy lub, wspólnym osiedlu są już rzadkością. Skutkiem tego jest brak doświadczenia socjalnych
kontaktów i nieumiejętność zachowania się w dużej grupie. Poza tym, przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach, przemieszczanie się wszędzie samochodem, sprawiają, że aktywność fizyczna i wygimnastykowanie wśród dzieci są na
bardzo niskim poziomie. Tymczasem zadbanie o prawidłowy rozwój fizyczny
implikuje dalszy prawidłowy i przebiegający bez zakłóceń rozwój najmłodszych.
Dorośli powinni dziś sensownie towarzyszyć dziecku w rozwoju, pomagać
mu poznać siebie, swoje możliwości, a także uczyć akceptacji samego siebie. By
dziecko mogło samo siebie poznać, potrzebuje czasu oraz miejsca na eksperymenty. Wszystko to wymaga odejścia od stereotypów dotyczących edukacyjnego
wyścigu i rywalizacji, zejścia z wytyczonych, powszechnie uczęszczanych ścieżek,
a podarowania dziecku czegoś więcej – autentycznej uwagi i czasu. W głośnym
filmie dokumentalnym „Alfabet” reżyserii Erwina Wagenhofera (premiera 11
października 2013) przedstawiono wiele czynników wpływających negatywnie na
współczesny system szkolnictwa i na ogólny rozwój dzieci. Edukacja opierająca
się na rywalizacji (kiedy to współpraca i umiejętność działania w grupie są szansą
na innowacyjne i skuteczne rozwiązywanie problemów), kontrolowaniu i testowaniu nie pozwala na indywidualny rozwój, a prowadzi do wyprodukowania
mas posłusznych konsumentów, którzy tak naprawdę są nieszczęśliwi, bo uniemożliwiono im odkrycie swoich talentów i zainteresowań.
Nie sposób wyliczyć wszystkich czynników negatywnie wpływających na
dzieciństwo we współczesnym świecie. Ważne jest, że zaczęto zauważać nega-
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tywne konsekwencje tak dynamicznego obecnie rozwoju cywilizacji. Wszystkie
te przedstawione powyżej przemiany (które z biegiem czasu prowadzą do zakłócenia możliwości doświadczalnych u dzieci i ich prawidłowego rozwoju psychofizycznego) stały się decydujące dla zakładania leśnych przedszkoli. Waldkindergaerten zaczęły powstawać i stały się wspaniałą alternatywą do tradycyjnej
edukacji przedszkolnej, by dać szansę dzieciom na dzieciństwo, w którym jest
czas na swobodną zabawę, polisensoryczne doświadczenia, bliski kontakt z przyrodą, bezpośrednie przeżywanie rytmu pór roku, poznanie siebie i swoich zainteresowań. Leśne placówki oferują swoim podopiecznym znacznie więcej korzyści,
które dokładniej zostaną przedstawione poniżej.

Leśne przedszkola w Niemczech
„Leśna pedagogika” ma swoje korzenie w Szwecji, w której od 1892 roku znajduje się organizacja Friluftsfraemjandet, oferująca całoroczną aktywność na łonie
natury dla dzieci w różnym wieku. W połowie XX wieku powstała pierwsza grupa leśnych przedszkolaków. W blisko położonej Danii pedagogiczne nowości
płynące ze Szwecji nie pozostały bez odpowiedzi: Ella Flatau z Soelleroed wyrusza w połowie lat pięćdziesiątych ze swoimi dziećmi do lasu. Nieco później zaczyna także zabierać ze sobą na codzienne wycieczki dzieci swoich sąsiadów.
W ten sposób zaczęła rozwijać się rodzicielska inicjatywa, która wkrótce założyła
pierwsze leśne przedszkole. Obecnie funkcjonuje w Danii około 100 organizacji
tego typu (Miklitz, 2007: 14).
W Niemczech pierwsze leśne przedszkole (nazwa ta występuje zamiennie
z przyrodniczymi i wędrownymi przedszkolami) zostało założone w Wiesbaden
przez Ursulę Sube. Śmierć jej męża zmusiła ją do samotnego wychowywania ich
pięcioletniego syna. Ponieważ w tamtych czasach brakowało miejsc w przedszkolach i nie mogła znaleźć odpowiedniej placówki dla swojego dziecka, postanowiła
założyć leśne przedszkole, które wiosną 1968 roku otrzymało urzędową zgodę na
działalność. Ursula Sube nie posiadała wykształcenia pedagogicznego, dlatego też
jej przedszkole nie otrzymywało dotacji od państwa, a było wyłącznie finansowane przez składki rodziców. Co ciekawe, pani Sube nie zdawała sobie sprawy
z istnienia leśnych przedszkoli w Danii. Z wypracowanego modelu Sube nie rozwinęły się żadne dalsze inicjatywy (Haefner, 2002: 34).
W kwietniu 1991 roku początkujące nauczycielki przedszkolne Kerstin Jebsen i Petra Jaeger przeczytały w czasopiśmie pedagogicznym „Spielen und Lernen” artykuł Ursuli Friedrich pt. „Przedszkole bez drzwi i ścian” („Ein Kindergarten ohne Tueren und Waende”), opisujący funkcjonowanie duńskich leśnych
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przedszkoli (Haefner, 2002: 33). Przedstawiona koncepcja odpowiadała ich własnemu wyobrażeniu o pracy z dziećmi, dlatego udały się na hospitacje przedszkoli w Danii i rozwijając interesującą je koncepcję, założyły stowarzyszenie
zrzeszające zwolenników „leśnej pedagogiki”. Dzięki ich zapałowi stopniowo
udało im się przekonać władze do pomysłu otworzenia leśnego przedszkola. I tak
w 1993 roku zostało otwarte pierwsze państwowe leśne przedszkole w Flensburg.
Inicjatorki dokonały ciężkiej pionierskiej pracy i włożyły wiele wysiłku w uzyskanie przychylności urzędników, którzy w tym czasie byli bardzo sceptycznie
nastawieni do takiej alternatywnej formy pracy z dziećmi. Dzięki intensywnemu
informowaniu opinii publicznej o tym dokonaniu, oraz licznym odwiedzającym
to przedszkole – idea leśnych przedszkoli rozprzestrzenia się na całe Niemcy.
Już w 1994 roku założono kolejne leśne przedszkole w Berglen (Badenia-Wirtembergia) i w Luebeck. W połowie lat 90. zostały otwarte następne takie
placówki, czemu towarzyszyła dyskusja pełna kontrowersji na łamach prasy pedagogicznej. Dzisiaj w całych Niemczech działa około 450 organizacji tego typu.
W 1996 roku powołane zostało „Bundesarbeitskreis der Naturkindergaerten in
Deutschland” (Związkowe Koło Pracy Przyrodniczych Przedszkoli w Niemczech), a w roku 2000 – Federalne Zrzeszenie. Landowe Stowarzyszenia działają
w Bawarii, Badenii-Wirtembergii, Nadrenii-Westfalii, Szlezwiku-Holsztynie
i Hesji.
Waldkindergarten w swojej pierwotnej formie różni się istotnie od tradycyjnego przedszkola. Nie ma ono bowiem budynku. Dzieci bawią się i spędzają czas
niezależnie od pogody zawsze na świeżym powietrzu. Umożliwia to bezpośrednie poznanie całorocznego rytmu przyrody. W lesie dzieci mają do dyspozycji
znacznie więcej przestrzeni do ruchu i aktywności niż w zamkniętych pomieszczeniach, zatem mogą zaspokoić swoją naturalną potrzebę aktywnej zabawy.
W leśnym przedszkolu nie tylko motoryka duża może się lepiej rozwijać niż
w tradycyjnych placówkach, również kształcenie precyzyjnych i starannych ruchów nie jest zaniedbywane (Haefner, 2002: 34).
Otaczająca natura wpływa na dobre samopoczucie dzieci. System odpornościowy zostaje wzmocniony przez długie przebywanie na świeżym powietrzu.
Przedszkolaki z takich placówek chorują rzadziej niż dzieci z tradycyjnych
przedszkoli, gdzie w pomieszczeniach często panuje zbyt wysoka temperatura
(Gamillscheg, 1987: 14). W lesie, dzięki wolnej przestrzeni, dzieci mogą lepiej
redukować nagromadzoną agresję, co jest bardzo korzystne nie tylko dla tych
nadpobudliwych. Poza tym rozwija się u nich pozytywny stosunek do przyrody.
Najmłodsi odbierają las jako coś niepowtarzalnego, co należy szanować i chronić. Tak zostają położone podwaliny do świadomej odpowiedzialności za naturę
w późniejszych latach ich życia.
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Istnieje diametralna różnica między podejściem do zabawek w leśnym a tradycyjnym przedszkolu. W leśnych placówkach całkowicie rezygnuje się z gotowych zabawek na rzecz narzędzi i półproduktów, z których dzieci same tworzą
dla siebie zabawki. Wspiera to w dużej mierze rozwój mowy, ponieważ dzieci są
skazane na werbalną komunikację ze współtowarzyszami zabawy. W lesie nie ma
nadmiernie pobudzających zabawek, co często ma miejsce w normalnych przedszkolach. Przedszkolaki bawią się korzeniami, gałęziami, zamiast lalkami czy
klockami lego. Takie zachowanie rozwija samodzielność, kreatywność i przede
wszystkim fantazję dzieci.
Wielkość grup w leśnych przedszkolach jest mniejsza niż w innych przedszkolach. Najczęściej formują się one z 15 do 20 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Na
każdą grupę przypada co najmniej dwóch opiekunów, a w niektórych leśnych
przedszkolach nawet trzech. Dzięki temu każde dziecko może liczyć na czas
i uwagę nauczyciela. W wypadku, gdy jeden z pracowników jest nieobecny, najczęściej na zastępstwo przychodzi chętna mama. Współpraca rodziców z leśnymi
placówkami jest niezwykle prężna i dynamiczna.
Koszty utrzymania Waldkindergarten są mniejsze niż w przypadku tradycyjnych placówek. Nie ma wydatków na budynek, ogrzewanie, czyszczenie/sprzątanie, utrzymanie obiektu w dobrym stanie, konserwacje itd. Ponadto
nie trzeba wydawać pieniędzy na zabawki, nowe ozdoby do sali, dywany itd.
W leśnych przedszkolach wydaje się jedynie pieniądze na materiały do majsterkowania, zajęć plastycznych i technicznych, narzędzia i inne drobne, niezbędne
zakupy.
Doświadczenia dzieci z okresu przedszkolnego mają szczególne znaczenie
w ich całym późniejszym życiu. Waldkindergaerten oferują wszechstronne możliwości i wystarczająco dużo przestrzeni do nabywania bezpośrednich doświadczeń. W dzisiejszych czasach wiele dzieci nie ma kontaktu z przyrodą, a przecież
przebywanie w otoczeniu natury przyczynia się do ich optymalnego rozwoju,
(Haefner, 2002: 35–37).
Niemieckie Waldkindergaerten, idąc za przykładem duńskich leśnych przedszkoli, stwarzają różne modele funkcjonowania. Dwoma podstawowymi formami
występowania leśnych przedszkoli w Niemczech są: „der reine Waldkindergarten” – klasyczne, typowe leśne przedszkole i „der integrierte Waldkindergarten”
– zintegrowane leśne przedszkole.
W typowych leśnych przedszkolach dzieci spędzają całe przedpołudnie w lesie, na określonym, przestrzennie ograniczonym obszarze. Las jest tutaj głównym miejscem pobytu dzieci. Często jednak miejsca pobytu leśnych przedszkoli
odzwierciedlają w całości krajobrazową różnorodność Niemiec. Tak np. możemy
spotkać przyrodnicze przedszkole na wyspie czy w Angielskim Ogrodzie w Mo-
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nachium. Las jest łatwo osiągalny i z reguły publicznie dostępny, dlatego większość organizacji tego typu w Niemczech oznacza się jako leśne przedszkola.
Czas opieki wynosi zazwyczaj od czterech do sześciu godzin dziennie (z reguły latem są to minimum cztery godziny, a zimą minimum trzy godziny), pięć
dni w tygodniu. W zlokalizowanych wyżej geograficznie przedszkolach czas
otwarcia ulega skróceniu podczas zimy, natomiast w okresie letnich miesięcy jest
odpowiednio wydłużony, aby wypracować założoną liczbę godzin. Niektóre
przedszkola oferują dodatkowo w tygodniu jedno lub dwa popołudnia opieki dla
przedszkolaków. Liczba leśnych przedszkoli z wydłużonym czasem otwarcia
ciągle wzrasta (Miklitz, 2007: 16).
Jak wcześniej zostało wspomniane, takie przedszkola nie dysponują stałym
budynkiem. Bawaria wyłamała się z tego schematu i tam leśne przedszkola zgodnie z przepisami muszą posiadać pomieszczenia ochronne (ten wymóg obecnie
na nowo podlega dyskusji). Jednakże każde przedszkole ma tzw. „schron”. Często w tym celu używa się kontenerów biurowych używanych na placach budów,
które w odpowiedni sposób są zaadaptowane. Przy ekstremalnych warunkach
atmosferycznych, jak np. burza, nawałnica, sztorm czy grad, dzieci chronią się
w takim kontenerze. Na co dzień „schron” pełni funkcję magazynu: przechowuje
się w nim materiały do majsterkowania, rezerwową odzież dzieci itp.
Poniżej temperatury –6oC oferuje się alternatywne zajęcia w ogrzewanych
budynkach, aby dzieci mogły nieprzerwanie, bez względu na warunki atmosferyczne, uczęszczać do przedszkola. Najczęściej w takich sytuacjach korzysta się
z gminnych pomieszczeń, np. świetlic, pokoi przeznaczonych na spotkania obywateli danej miejscowości czy sal należących do stowarzyszeń lub związków działających na terenie gminy. Takie pomieszczenia w godzinach przedpołudniowych zazwyczaj są nieużywane i spokojnie można je zagospodarować w ten
sposób (Miklitz, 2007: 17).
„Der integrierte Waldkindergarten” (zintegrowane leśne przedszkole):
W Danii model zintegrowanych leśnych przedszkoli jest bardzo rozpowszechniony, natomiast w Niemczech są one jeszcze wyjątkami. W zintegrowanych
leśnych przedszkolach pedagogiczna koncepcja leśnych placówek zostaje włączona w działalność przedszkoli tradycyjnych. Obecnie w Niemczech istnieją
różne, zintegrowane formy leśnych przedszkoli:
 tradycyjne przedszkola z leśnymi grupami;
 leśne przedszkola współpracujące z tradycyjnymi przedszkolami.
Leśna grupa w przedszkolach tradycyjnych może występować jako otwarty
zespół, do którego przyporządkowuje się dzieci z różnych grup, według ich własnego upodobania. Taka grupa każdego dnia wychodzi poza teren przedszkola
i spędza przedpołudnia w lesie. Ale mogą być też stałe, zamknięte leśne grupy,
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z cotygodniową bądź comiesięczną odgórnie zaplanowaną zmianą dzieci, tak aby
każdy przedszkolak miał szansę należeć do leśnej grupy.
Kooperacja między leśnymi, a tradycyjnymi przedszkolami wygląda w ten
sposób, że leśne przedszkolaki spędzają przedpołudnia w lesie, a popołudnia
w murach przedszkola. Dzięki takiej współpracy leśne przedszkola otrzymują
kwaterę od przedszkoli typowych, na czas godzin wczesnoporannych, czy popołudniowych. Przykładowo: już od 7.30 do ok. 9.00 mogą dzieci spędzać czas
w przedszkolu. Potem wyruszają do lasu. Następnie w godzinach popołudniowych jest zagwarantowana dalsza opieka w murach przedszkolnych (Miklitz,
2007: 18).
Kolejnymi formami funkcjonowania leśnych przedszkoli w Niemczech są tygodniowe projekty i regularne leśne dni. Istotą tygodniowych projektów jest
bezpośrednie doświadczanie natury w przedszkolach tradycyjnych. Najczęściej
przedsięwzięcie takie trwa od jednego do trzech tygodni. Jeśli jest możliwość, to
uprzednio nauczyciel danego przedszkola hospituje pracę w klasycznym leśnym
przedszkolu, ażeby zebrane przez niego doświadczenia mogły wpłynąć na plan
projektu tygodniowego. Ważne jest tutaj także poinformowanie odpowiednio
wcześniej rodziców, oraz ich współudział w projekcie.
Coraz częściej tradycyjne przedszkola oferują swoim podopiecznym leśny
dzień regularnie w każdym tygodniu (np. każdy piątek staje się leśnym dniem).
Przez intensywne informowanie opinii publicznej oraz wiele hospitacji nauczycieli w Waldkindergaerten, idea „leśnej pedagogiki” coraz częściej zostaje przenoszona do tradycyjnych przedszkoli (Miklitz, 2007: 19).
Należy podkreślić, że natura pobudza nasze zmysły w różnorodny sposób.
Każdy kij, drzewo ma inną powierzchnię. Zbutwiałe drewno pachnie inaczej niż
świeżo ścięte. Mech jest miękki w dotyku. Bardzo dobrze słychać kroki w liściach. Ściółka leśna paruje po letnim deszczu. Te i wiele innych wrażeń zapadną
dziecku głęboko w pamięć na całe życie. W leśnych przedszkolach dzieci mają
możliwość wejścia w bliską zażyłość z roślinami i zwierzętami. Dzieci, ucząc się,
chcą widzieć, dotykać i doświadczać, mają emocjonalny stosunek do przedmiotu
ich zainteresowania. Informacje zdobywane (a nie przekazywane przez dorosłych) w taki sposób z łatwością zostaną przyswojone przez dzieci. W tych placówkach nie zapomina się, że dzieci odznaczają się naturalną, dociekliwą i badawczą postawą.
W leśnych przedszkolach podkreśla się również, iż rozwój fizyczny i intelektualny są ze sobą ściśle powiązane. Dzieci, których swobodne poruszanie się jest
ograniczone, nie doceniają swoich możliwości. Przedszkolaki, które wdrapują się
na drzewa, uczą się zarazem, jak z nich spadać, aby się nie skaleczyć. Takie dzieci
wygrywają pewność siebie i samoświadomość, co wpływa na ich nastawienie do
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życia. Doświadczanie swoich fizycznych granic buduje stabilny fundament, dzięki któremu radzimy sobie lepiej z psychicznym obciążeniem i sytuacjami trudnymi (Miklitz, 2007: 28).

Zakończenie
Reasumując, należy zaznaczyć, iż nieprawdopodobne tempo cywilizacyjnego
rozwoju powoduje, że coraz więcej dzieci, mimo wszelakich dóbr materialnych,
jest nieszczęśliwych. Nieszczęśliwe dzieciństwo implikuje niestety zazwyczaj
nieszczęśliwą dorosłość. Tak trudna sytuacja dzieciństwa we współczesnym świecie
wymaga, by dorośli szukali rozwiązań, dzięki którym dzieci będą mogły cieszyć się
każdym dniem, który przyniesie bogate doświadczenia i możliwość swobodnej
zabawy. Leśne przedszkola są jedną z możliwości rozwiązania problemów, z którymi borykają się współczesne dzieci. U leśnych przedszkolaków wspiera się
motorykę poprzez naturalne aktywności wynikające z najbliższego otoczenia,
dzieci bezpośrednio przeżywają rytm pór roku i poznają towarzyszące im zjawiska przyrodnicze, postrzegają świat za pomocą wszystkich zmysłów, uczą się
ciszy i poszanowania przyrody, całościowo zdobywają wiedzę. W leśnych przedszkolach dzieci mają czas, by w swobodnej zabawie nawiązywać głębokie kontakty z rówieśnikami, dzięki temu rozwija się (tak często współcześnie zaniedbywana) inteligencja społeczna i emocjonalna. Nie sposób wymienić wszystkich
pozytywnych aspektów uczęszczania najmłodszych do leśnych placówek. Zrozumienie istotności bliskiego kontaktu dzieci z przyrodą i wybór opierającego się
na tym założeniu leśnego przedszkola, będzie szansą na prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci. Dzięki Waldkindergaerten dzieciństwo we współczesnym
świecie staje się znowu szczęśliwym czasem, w którym dzieci zdobywają wiele
nowych doświadczeń, nawiązują głębokie kontakty z rówieśnikami, mają czas na
zabawę, sensownie przygotowują się do zmierzenia się z późniejszymi życiowymi
wyzwaniami.
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Forest Kindergarten – Waldkindergaerten – in Germany
and the Modern Concepts of Childhood
Summary
Forest Kindergarten is the response to challenges and problems of present childhood especially
dynamic development of civilization. Long-term social transformations caused disturbances in
psychophysical development of children. Der Waldkindergaerten (German name for Forest Kindergarten) in Germany are the new alternative and perspective in kindergarten pedagogy. They
give children a chance to have close contact with the nature. Forest kindergarten has no doors, roof
and walls – no building. Children are spending time in forest, meadow or dunes – depending on
local ecosystem. No matter if it's sunny, rain or snow children and their teachers are always in the
fresh air. Kids in natural environment are confronted with structures that make a strong impression on them and which they can't experience in human-created world. A distinctive feature of
forest kindergarten and its main goal is holistic education which is inseparably connected to the
concept of this alternative educational institutions. This article characterizes forest kindergarten in
Germany in the context of modern concepts of childhood.
It is worth emphasizing that the nature stimulate our senses in many different ways. Every
stick or tree has different surface. Moldy wood smells different than freshly cut. Moss is soft to the
touch. It is easy to hear human footsteps walking through rustling leaves. Forest litter evaporate
after summer rain. Children remember these and many other impressions forever. Kids in forest
kindergarten have a chance to get familiar with various plants and animals. While learning, children want to see, touch and gain experience because they have an emotional attitude to their object
of interest. Knowledge gathered in this way is adopted very easily. Teachers in forest kindergarten
don't forget that kids are inquisitive by instinct.
Modern childhood in the literature for pedagogy is often called “toxic childhood”. In the
modern world especially in well developed countries such as United States, Japan, Germany or
Great Britain the number of young people with behavioral problems increased dramatically during
last thirty years. The number of youth with emotional problems increased by 70%. The reasons of
this situation are complex and strictly related to incredible pace of civilization development. Currently the progress accelerated so much that people can't follow it anymore. Our culture evolves
faster than our biology. There is a conflict of interest between culture which is driven by technology and human biological heritage. This conflict disturb children ability of thinking, learning and
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behaving. It should be remembered that kids have to learn certain behaviors like self-control,
empathy, concentration, patience. It isn't possible to learn it in the speed of light. Children development still needs a lot of time. Modern kids need time-consuming education like their ancestors.
Fast pace of life cause children to be unhappy, even if their financial status is high. Unfortunately
unhappy childhood very often implies unhappy adulthood. Adults have to find a solution for
uneasy modern childhood.
Children throughout the developed world are suffering, with obesity, dyslexia, ADHD, and
other serious ailments on the rise. And it’s not simply that our diagnostic ability has improved –
there are very real and growing problems. The main reasons are poor diet, lack of exercise, family
problems, early failure at school, lack of motivation and sleep deprivation, modern lifestyle of TV,
computer games, and cell phones. This combination of factors, along with parents’ increasingly
stressful lives, means that we are developing a toxic new generation, with its health and brains at
risk. 21st century life is damaging our children. In the last couple of decades, huge changes in adult
lifestyles have affected the way we look after children, both at home and in school. Electronic technologies are great for us but are not good for our children. Because of them, the world is changing
too fast. People are finding it harder and harder to keep up, and are becoming confused about their
priorities. Parents, instead of spending time reading to their children at night or talking to them,
plonk them in front of the television and treat it as an electronic babysitter. They buy their children
electronic games and junk food to keep them quiet, and spend less and less time with them. Thus
they deprive them of what they need most - a good old-fashioned upbringing where parents are in
charge, providing a safe, calm and nurturing environment, where they can develop at their own
pace and learn important moral and cultural values that are the foundation of a stable society. For
more than a decade, researchers have understood that frequent or continual stress on young children who lack adequate protection and support from adults, is strongly associated with increases
in the risks of lifelong health and social problems. What is more, children that spend most of their
time indoor have no contact with nature and their physical development is neglected.
Forest kindergarten is the solution for above mentioned problems. Kids are spending their
time in calm and wild environment. They can see and feel the rhythm of the seasons and experience the natural phenomenons. Kids become friendly with nature. Forest kindergarten ensure
children free play time, which is necessary to make deep contacts with classmates. Thanks to that
they develop their emotional and social intelligence. It is hard to mention all positive aspects of
forest kindergarten. It is a place where kids, despite the dangers of modern world, may have happy
and peaceful childhood.
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The article indicates ontological bases which are at the ground of the
religious education in Christianity. The touched problem considers
issues of Christian anthropology and concerns the category of the person. The definite concept of the man forejudges applied pedagogic
manners, that is the way of the approach to the pupil. The characteristics of the person indicates that for purposes of efforts of the man is his
salvation, that in Christianity is the achievement of Communion with
God, therefore the Christian religious education in its message points
soteriological goals and measures. However nowadays, pluralism and
multiculturalism and conditions of the public school extort using such
type of the religious education which on one hand will accomplish
ontological premises of Christian anthropology and on the other hand
requirements of the present day.

Jeśli przyjrzymy się podstawowym pojęciom z zakresu pedagogiki ogólnej, to na
plan pierwszy wysuwają się zagadnienia związane z edukacją, wychowaniem
i kształceniem. Leon Zarzecki wskazuje, że stanowią one przedmiot pedagogiki
jako dziedziny naukowej, a na pewnym poziomie ogólności są to pojęcia bliskoznaczne, które oznaczają pewien sposób oddziaływania wspierający warunki oraz
procesy służące rozwojowi jednostki tak, by mogła osiągnąć pełnię swoich możliwości oraz być zdolna do przejawiania postaw aktywności na rzecz dobra
wspólnego całego społeczeństwa (Zarzecki, 2012: 7). Autor, precyzując wymienione pojęcia, stwierdza, że edukacja ma najszerszy zakres znaczeniowy, który
dotyczy tego typu oddziaływań prowadzących do formowania, a więc zmiany
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i rozwoju zdolności życiowych człowieka w obszarze emocjonalnym, intelektualnym, motywacyjnym oraz interpersonalnym (Zarzecki, 2012: 11–12). Sama
pedagogika chrześcijańska wpisuje się w nieco szerszy nurt – pedagogiki religijnej (Marek, 2013: 102–103). Każda teoria pedagogiczna, formułując swoje twierdzenia, ma na uwadze określoną teorię człowieka, stąd rozważania tu podjęte
dotyczą antropologii chrześcijańskiej i ukazują ontyczną strukturę człowieka.
Pedagogika chrześcijańska na gruncie katolicyzmu ma charakter chrystocentryczny i odwołuje się do moralności chrześcijańskiej, personalizmu i humanizmu chrześcijańskiego. Moralność chrześcijańska głosi zasady ewangeliczne naśladowania życia Jezusa i upodabniania się do Niego, wskazuje na gotowość do
miłości i ofiary wobec wszystkich, a szczególnie tych najbardziej potrzebujących.
Założenia wychowawcze mają przede wszystkim na uwadze rozwijanie ducha
Chrystusowego oznaczające dążenie do dobra z jednoczesnym unikaniem zła,
oraz aktywność apostolską wraz z miłosierdziem i współczuciem. Te idee wychowawcze mają na celu przeobrażenie człowieka z naturalnego nastawienia
egoistycznego oraz rozwój jego najlepszych cech. Pedagogika chrześcijańska
według Stefana Kunowskiego opiera się na założeniach teizmu, akcentuje stosunek osobowy człowieka do Boga, w którym prawdy objawione w postaci dogmatów są wyznacznikiem dla aktywności człowieka. Z tego względu pedagogika
chrześcijańska przede wszystkim ma charakter teo-Chrysto-eklezjocentryczny
(Kunowski, 2004: 95). Rozumową podstawę dla niej stanowi filozofia realizmu
arystotelesowsko-tomistycznego, w której główną rolę odgrywają poglądy Tomasza z Akwinu. Kunowski wskazuje, że konsekwencją tomizmu było przyjęcie
dwóch podstawowych przesłanek:
Z założeń filozoficznych tomizmu najważniejsze dla wychowania w systemie chrześcijańskim
są: 1° – realistyczna teoria poznania i możliwości u człowieka obiektywnego i prawdziwego
poznawania całego świata na drodze wrażeń zmysłowych i abstrakcji umysłowej, czyli odkrywania cech istotnych dla tworzenia pojęć, co wyjaśnia proces nauczania konieczny dla rozwijania rozumu człowieka, oraz 2° – odróżnienie w rzeczywistości dwu porządków: istoty rzeczy
i ich istnienia, przy czym porządek istotowy, czyli esencjalny, stanowi – jako pełnia natury
przysługującej danej rzeczy – ideał, do którego urzeczywistnienia rzecz zdąża, natomiast porządek istnieniowy, czyli egzystencjalny, tworzy stan rzeczywistego istnienia, przez które rzecz
w procesie rozwojowym przechodzi aż do osiągnięcia pełni swej natury jako celu (entelechia).
(Kunowski, 2004: 95)

Cytowany autor zauważa, że jest to proces podlegający dynamicznym zmianom, w którym każdy byt stworzony, zgodnie z tym, czym jest, przechodzi od
potencji, czyli czystej możności, do aktu jako swojej realizacji, kształtując w określonym czasie przyporządkowaną sobie materię (Kunowski, 2004: 95). Z wymienionych podstawowych założeń wynikają pewne obszary, w których lokuje się
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całokształt przedsięwziętych zabiegów pedagogicznych. Autor, mając na uwadze
przesłanie o rozwoju cielesno-duchowym, wskazuje, że obszary te stanowią
współdziałanie pięciu przyczyn, które stanowią przestrzeń do działań pedagogicznych. Możemy mówić o następujących przyczynach:
• materialnej, jako cielesno-duchowe podłoże dla oddziaływań pedagogicznych;
• formalnej, która stanowi treść wychowawczą dla rozwoju fizycznego, umysłowego, społecznego, moralnego i duchowego;
• celowej, ujawniającej kierunek rozwoju, który wynika z natury ludzkiej;
• sprawczej, która dotyczy wykonawców czynności pedagogicznych, czyli
nauczycieli i opiekunów;
• wzorczej, wskazującej na przykłady z historii dopomagające w realizacji założonych celów (Kunowski, 2004: 95–96).
Z perspektywy kwestii tu podjętych największe znaczenie ma przyczyna
pierwsza, z której pozostałe bezpośrednio wynikają lub przynajmniej do której
pośrednio nawiązują. Przyczyna materialna bowiem odnosi się wprost do człowieka i stanowi podstawę do formułowania celów oraz nakreślania drogi zmierzania do nich. Z tego względu punktem wyjścia jest byt ludzki, który na gruncie
chrześcijaństwa stanowi kategoria osoby. Korzystając z charakterystyki dokonanej przez Wincentego Granata, możemy stwierdzić, że:
Osoba ludzka jest to jednostkowy, indywidualny, substancjalny, cielesno-duchowy podmiot
zdolny działać w sposób rozumny, dobrowolny, moralny i społeczny, w celu harmonijnego
ubogacania siebie i innych ludzi w zakresie kultury. (Granat, 1985: 69–70)

Osobie zazwyczaj przysługuje zestaw cech, które określają ją samą oraz w stosunku do innych osób. Antoni Podsiad wymienia następujące cechy:
a) zdolność do intelektualnego poznania, b) zdolność do miłości, c) wolność, d) podmiotowość wobec praw, e) godność, f) zupełność. Trzy pierwsze cechy (a, b, c) podkreślają rozumną
naturę osoby charakteryzującą jej odrębność i transcendentność w stosunku do całej natury;
trzy następne (d, e, f) określają stosunek osoby do innych osób, do społeczności, określają
osobę jako byt społeczny. (Podsiad, Więckowski, 1983: 260)

Wobec wyróżnienia w bycie dwóch jego porządków mówiących o istocie
i istnieniu bytu zachodzi pytanie o zależność tychże odnośnie do wskazanego
ducha i materii, jako elementów istnienia osoby. Jak się wydaje, kluczową kwestię dotyczącą osoby stanowi zagadnienie złożenia duchowo-materialnego, który
tworzy dychotomiczny obraz jednostki ludzkiej. Człowiek jest jednością duszy
i ciała, żadnemu z tych elementów nie można oddzielnie przypisać w sposób
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adekwatny bycia człowiekiem oraz kondycji osoby. Podkreśla to Tomasz Duma,
pisząc, że: „Związek duszy z ciałem jest konieczny, gdyż oba te czynniki tworzą
substancję ludzką, co znaczy, że ani sama dusza, ani samo ciało nie mogą być
człowiekiem” (Duma, 2013: 19). Relacja duszy i ciała posiada określone rozumienie, ze względu na pierwotne założenie dokonujące rozróżnienia na istotę
i istnienie, potencję i akt oraz formę i materię. Kwestia ta ma charakter złożony,
gdyż obydwa elementy są niezbędne w konstytuowaniu bytu ludzkiego, jednak
zarazem są niesymetryczne względem siebie co do ontologicznej ważności
w konstytuowaniu bytu ludzkiego. Jerzy Buxakowski, odnosząc się do kwestii
pierwszej, stwierdza, iż: „jest dogmatem, że jednostkowa i nieśmiertelna dusza
jest formą substancjalną ciała ludzkiego” (Buxakowski, 1998: 255). Współczesna
interpretacja ujmuje człowieka jako byt jednostkowy, którego elementami konstytuującymi są dusza i ciało. Z tego względu podkreśla się, że: „człowiek nie tyle
«posiada» duszę i ciało, lecz jest duszą i ciałem” (Kowalczyk, 2007: 233). W ujęciu bardziej szczegółowym, zaproponowanym przez Mieczysława Gogacza, dusza, współkonstytuując istnienie człowieka, przejawia się jako wola i intelekt.
Wola jest podmiotem dla czynności decyzyjnych, zaś intelekt dla czynności poznawczych; natomiast ciało, współkonstytuując istnienie człowieka, posiada zespół władz zewnętrznych i wewnętrznych oraz przejawia aktywność na bodźce
zwaną uczuciami (Gogacz, 1992: 15).
Wobec powyższego mamy tutaj wyraźne zaakcentowanie konieczności występowania obydwu elementów oraz wzajemnej niezbywalności każdego z osobna w konstytuowaniu bytu ludzkiego. Niemniej, jak już wspomniano, obok zagadnienia o równorzędności obydwu elementów tworzących człowieka możemy
mówić o ich radykalnej niewspółmierności, co wiąże się ostatecznie z duchową
naturą bytu ludzkiego. Jak łatwo zauważyć, zagadnienie pierwsze odnosi się do
problemu istnienia człowieka w ogóle, czyli formalnych warunków jego zaistnienia, i wskazuje, że skoro obydwa są niezbędne, to z tego względu są równie ważne, natomiast niewspółmierność dotyczy bardziej roli bądź znaczenia „udzielania
się w istnieniu”. Kategoria osoby ma złożoną strukturę bytową o układzie hierarchicznym. Przede wszystkim kwestia ta jawi się jako zadanie określenia podstawy
podmiotu ludzkiego, wskazania podłoża dla świadomości, czyli „Ja” człowieka.
Wobec tego należy się przyjrzeć ogólnemu podziałowi bytów, na jakie wskazuje
tradycyjna ontologia. Za Michałem Hempolińskim możemy wyróżnić następujące rodzaje bytów oraz przysługujące im cechy (Hempoliński, 1994: 14): a) byt
materialny – przestrzenny i czasowy; b) byt psychiczny i świadomościowy – czasowy, nieprzestrzenny i niefizyczny; c) byt idealny – nieprzestrzenny, niefizyczny, nieczasowy, nieduchowy, ogólny, będący czystą formą; d) byt duchowy –
rozumiany jako substancjalny, nieprzestrzenny i niefizyczny podmiot dla stanów
świadomości i stanów psychicznych oraz nie dający się zredukować do tych sta-
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nów. Pomijając rodzaj bytu typu trzeciego (c), czyli bytu idealnego, w przypadku
pedagogiki chrześcijańskiej pozostałe rodzaje bytów mają swoje zastosowanie,
ponieważ dotyczą człowieka w jego różnych aspektach. Oczywiście współczesne
odmiany materializmu nie podzielają takiego podziału, negując byt duchowy,
wskazują, iż życie psychiczne ma swoją genezę w materii. Według tych poglądów
człowiek jest zbudowany z uorganizowanej wielostopniowo materii i w zależności od stopnia jej złożoności ma możliwość realizacji określonych funkcji (Duma,
2013: 13). Zasadniczą kwestią sporną jest problem lokalizacji życia psychicznego
podmiotu ludzkiego i przysługujących mu najważniejszych aktów. Pogląd chrześcijański wskazuje na to, że u podstaw tożsamości działania człowieka jest jedna
konieczna podstawa bytowa. Potwierdza to samoświadomość podmiotu ludzkiego, świadomość własnej jaźni. Podstawa ta nie może być ulokowana na poziomie
bytu psychicznego, ponieważ nie można by było mówić o transcendencji aktów
poznawczych, aktów woli oraz transcendencji „Ja”, gdyż nie wykraczałyby one
poza funkcje naturalne jako pochodne czynności fizjologicznych. Z tego względu, jak pisze T. Duma, „jaźń musi być zapodmiotowana bezpośrednio w duszy,
co wskazuje z kolei na fakt, iż dusza musi istnieć w sobie i być podmiotem na
sposób niezależny od ciała, ujawniając w ten sposób swoją substancjalną naturę”
(Duma, 2013: 15). Substancjalność odnosi się do bytu duchowego i wskazuje na
to, co trwałe i niezmienne, istniejące samoistnie i niezależnie (Kosior, 1996: 447).
Jak łatwo zauważyć, podane jak dotąd wyszczególnienia odnoszą się do różnych
poziomów struktury bytowej człowieka, które ostatecznie mają na celu jakieś
najwyższe dobro, które przekracza wymiar doczesny i stanowi ostateczne spełnienie się osoby ludzkiej. Oczywiście, byt duchowy musi być bytem prostym,
inaczej mogłaby w nim zachodzić możliwość zmiany i tym samym czasowość,
a zarazem możliwość zmiany do jakiejś bardziej pierwotnej formy bytu. W stosunku do cech wymienionych szczególne znaczenie ma kwestia złączenia tego, co
duchowe, z materią. Dotyczy to cechy niepowtarzalności, która w kontekście
kategorii osoby ma dwa aspekty: egzystencjalny i esencjalny. Charakterystyka
osoby nie może się obyć bez tego rozróżnienia, gdyż w rzeczy samej aspekty te
nawiązują do substancjalności osoby, akcentując szczególnie właśnie jej jedyność
i niepowtarzalność, czy też nieudzielalność, jak określa to John F. Crosby. Pierwszy z wymienionych aspektów wskazuje, że każdy z ludzi, mimo przynależności
gatunkowej, ma pewną swoistość i jedyność, która nie może być w żaden sposób
zastąpiona i powielona. Wspomniany autor stwierdza, iż:
Tego, czym osoba jest, nie można w sposób właściwy ująć w oderwaniu od nieudzielalnego
bycia sobą każdej osoby. Naturalnie, żadnego konkretnego bytu nie można adekwatnie ująć
bez jego nieudzielalnego bycia sobą (…), ponieważ w oderwaniu od nieudzielalnego bycia sobą ów byt jest niczym. (Crosby, 2007: 76)
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Charakterystyka ta pragnie przekroczyć pewną przypadkowość zorganizowanej materii w jakiś swoisty kształt oraz oddać określoną konkretność i swoisty
ciężar istnienia osoby, w której materialne czynniki uczestniczą w byciu osobowym. Z kolei aspekt esencjalny akcentuje jedyność istnienia osoby w ogóle, bowiem nie ma „drugiej takiej” pod każdym względem, jaki da się skategoryzować.
Ujawnia się tutaj niepowtarzalność w sensie metafizycznym, czyli dotyczy bardziej
podmiotu duchowego o cechach substancji. Aspekt ten mówi o człowieczeństwie
w sensie ogólnym, które nie zatraca się w powszechności, jakiejś uniwersalności,
idei człowieczeństwa, lecz nadal akcentuje jedyność w swoim rodzaju jednostki
ludzkiej, mimo swej przynależności gatunkowej. J.F. Crosby, charakteryzując ten
aspekt, opisuje go w trzech punktach:
• Każda istota ludzka posiada swoje własne człowieczeństwo, które nie ma
charakteru uniwersalnego i nie znika w ogólnej idei człowieczeństwa, bowiem
w wymiarze istotowym każdy byt jest w pewnym sensie czymś własnym dla siebie.
• W drugim punkcie autor nawiązuje do specyficznego doświadczenia jedyności osoby niejako już na sposób pozafenomenalny i w zredukowaniu tego, co
powszechne w człowieku, np. dla kochającego mężczyzny kobiecość kobiety jawi
się jako „jedyna taka kobieta”.
• Trzeci aspekt dotyczy „esencjalnej treści”, która jest całkowicie w posiadaniu
przez tę, a nie inną osobę w taki sposób, iż inna osoba nie może w niej uczestniczyć, co oznacza, jak sugeruje autor, stawiając otwarte pytanie, czy każda istota
ludzka nie może istnieć na swój własny sposób, nie tyle uczestnicząc w gatunku,
lecz jako pewien „podgatunek ludzkości” (Crosby, 2007: 78–79).
Autor, konkludując swoje rozważania na temat niepowtarzalności osoby
w tym aspekcie, choć tyczy się to także aspektu egzystencjalnego, pisze sugestywnie, że:
Każda osoba posiada coś esencjalnego, coś, co tylko ona może posiadać lub raczej czym może
być (…), co świat na zawsze by stracił, co pozostawiłoby w nim nieodwracalną metafizyczną
wyrwę, gdyby osoba to ucieleśniająca miała zupełnie przestać istnieć. (Crosby, 2007: 80)

Analizy te ujawniają wartość każdej osoby i jej istnienia jako niezbędnego zarówno w wymiarze ogólnoludzkim, jak i dla całego uniwersum. Z perspektywy
ontologicznej jeśli mówimy o istnieniu, to odnosi się to przede wszystkim do
duszy, natomiast ciału z tego względu przysługuje istnienie wtórne, oczywiście
nie w sensie jakiegoś następstwa czasowego. Mieczysław Albert Krąpiec charakteryzuje tę kwestię w następujący sposób:
Istnienie (…) bytowe jest związane z duszą bezpośrednio; znaczy to, że akt istnienia aktualizuje w porządku bytowym duszę, która samo istniejąc, organizuje sobie (formuje) ciało potrzeb-
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ne jej do tego, by mogła działać, by mogła się wyrazić i dojść do pełnego rozwoju, używając
swoich władz działania. Dla ciała istnieć znaczy być organizowanym; moment dezorganizacji
ciała jest momentem zaprzestania istnienia ciała ludzkiego i powrotu do stanu materii nieludzkiej. (Krąpiec, 1991: 139)

Z tego względu chrześcijańska edukacja religijna ma na uwadze istnienie, ale
w swym szerokim aspekcie, które opiera się na religijnym postrzeganiu istnienia,
wykraczającym poza doczesność i z tej oto perspektywy dopiero wartościuje życie ziemskie człowieka. Stąd też nacisk i szczególna troska o ostateczne istnienie,
co odzwierciedla się w treści przekazu zawartego w edukacji religijnej w chrześcijaństwie. W głównej mierze przesądza o tym położenie akcentu na substancjalność osoby, czyli byt duchowy w strukturze ontycznej człowieka, a także „presja”
na taki sposób postępowania za życia, który ma na uwadze spełnienie się istoty
ludzkiej w wymiarze eschatologicznym. Jest tak ze względu na kwestię przewagi
uczestniczenia w konstytuowaniu bytu ludzkiego przez aspekt duchowy. Odzwierciedla on się w tym, że dusza jest formą substancjalną ciała, kształtuje je
i udziela mu istnienia. Za M.A. Krąpcem możemy zauważyć, iż:
Jest (…) tylko jedno istnienie człowieka, ale istnienie to człowiek posiada nie dlatego, że jest
ono wynikiem i następstwem organizacji materialnej, ale dlatego, że jest przynależne duszy,
która na mocy przysługującego sobie istnienia: będąc samoistną, jest także i formą ciała, któremu udziela swojego istnienia. (Krąpiec, 1991: 137)

Antropologia chrześcijańska wyraźnie wskazuje na poziom duchowy, na substancjalny i duchowy podmiot. Oczywiście, z tej perspektywy celem zabiegów
pedagogicznych jest człowiek jako istota duchowo-materialna, ale przede wszystkim pragnie oddziaływać na to, co duchowe i ostatecznie przekraczające wymiar
materialny i doczesny. Dzięki temu powstaje swoiste napięcie, które ujawnia się
w podejściu do edukacji religijnej. Jest to punkt widzenia akcentujący konsekwencje aktywności ziemskiej prowadzące do adekwatnego zadośćuczynienia za
moralne lub niemoralne życie. Bliższa analiza ukazuje, w gruncie rzeczy, podstawę nie tylko założeń dla edukacji chrześcijańskiej, ale każdej edukacji religijnej.
Jest nim odniesienie do substancjalnego podmiotu duchowego, które wykracza
poza to, co empiryczne, oraz poza doczesność. To przedmiot refleksji eschatologicznej doktryny religijnej, którego podstawowym przesłaniem jest wskazanie na
konsekwencje aktywności ziemskiej jednostki. Wynika z tego troska o właściwe
ukształtowanie człowieka, które w tej perspektywie jest postrzegane jako dobro
dla niego samego będące zwieńczeniem życia doczesnego. Kluczowa kwestia
dotyczy należytego wartościowania życia człowieka, czym jest i dokąd zmierza,
czyli jakie jest jego eschatologiczne przeznaczenie. W myśl poglądów chrześci-
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jańskich człowiek jest w stanie separacji z Bogiem, zaś życie doczesne jest elementem drogi powrotu do Boga i zjednoczenia z Nim. Cel soteriologiczny jest
głównym motywem przekazu zawartym w doktrynie, stąd też edukacja religijna
i wszelki wysiłek wychowawczy jest nakierowany na ów cel. Barbara Kiereś, rozważając to zagadnienie, przedstawia w syntetyczny sposób cele i środki pedagogiczne z perspektywy założeń religii chrześcijańskiej. Wspomniana autorka
wskazuje, że
istotnymi cechami wyróżniającymi wychowanie w kulturze chrześcijańskiej są: uznanie bezwzględnie ostatecznego celu życia, którym jest osiągnięcie pełni doskonałości w bezpośrednim
zjednoczeniu z Bogiem, swoista dla chrześcijan droga do celu – naśladowanie Chrystusa i usprawnianie się w dobrych uczynkach, a szczególnie w czynnej miłości Boga, siebie samego i bliźniego
w Bogu oraz swoiste dla chrześcijaństwa środki wychowawcze, takie jak liturgia i sakramenty –
obok wspólnych dla wszystkich ludzi środków wychowawczych opartych na naturze ludzkiej.
(Kiereś, 2007: 99)

Możemy powiedzieć za Jerzym Bagrowiczem w ujęciu bardziej szczegółowym,
iż celem zabiegów pedagogicznych z perspektywy chrześcijańskiej jest formacja
ludzkiej osoby, czyli taki rodzaj oddziaływania, w którym człowiek dojrzewa osobowo, staje się coraz bardziej osobą, realizując przy tym cele i właściwości społecznie pożądane (Bagrowicz, 2008: 356–357). Autor ten zauważa również, że proces
stawania się osobą zachodzi wtedy, gdy człowiek dąży do dobra, prawdy i piękna,
pragnie urzeczywistnić te wartości i zastosować w życiu, dokonując wyboru od
wartości materialnych poprzez wartości duchowe do wartości absolutnych. Stąd
zabiegi pedagogiczne zmierzają do „wzbudzenia osoby” w człowieku (Bagrowicz,
2008: 359), czyli, w rzeczy samej, odkrycia jego własnej tożsamości. To dążenie
do ukształtowania dojrzałej osobowości, u podstaw której istnieje formacja sumienia, gdyż jak pisze w innym miejscu wspomniany autor – „W nim to doświadcza się najbardziej osobowego wymiaru wychowania i urzeczywistnienia
swojego człowieczeństwa” (Bagrowicz, 2008: 364). Ponadto, podług religii chrześcijańskiej, sumienie jest napominającym głosem Boga w człowieku, przez co
jawi się jako niezbędny element w chrześcijańskiej soteriologii. Tadeusz Ślipko,
dokonując precyzyjnej charakterystyki sumienia, wskazuje, że
jest to w świetle ogólnej oceny lub normy uformowany osąd o moralnym dobru/złu zamierzonego przez człowieka jego własnego konkretnego aktu, którego zrealizowanie staje się dlań
źródłem wewnętrznej aprobaty bądź poczucia winy, własnego bycia dobrym lub złym człowiekiem. (Ślipko, 2004: 377)

Ów sąd sumienia to akt poznawczy mający charakter normatywny jako przesłanka do określonego postępowania. Formacja sumienia ma w domyśle na uwa-
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dze także drugą kwestię, która wskazuje, żeby pojawiające się akty poznawcze i w
konsekwencji sądy były egzekwowane, czyli, z jednej strony były obdarzone mocą
jednoznaczności, a z drugiej, aktywizowały wolę do ich spełniania. Kwestia realizacji przesłanek sumienia, czyli zgodności woli z powinnością wyrażaną przez
sąd sumienia, tworzy przyczyny do zasługiwania w sensie eschatologicznym,
a wobec zagadnień tu rozważanych stanowi także przedmiot chrześcijańskiej
myśli pedagogicznej.
Kluczowe z perspektywy ontologicznej jest to, że struktura bytowa człowieka
nie tylko kieruje ku transcendencji, akcentując dobro duszy, lecz również to,
w jaki sposób formułuje i wartościuje życie doczesne. Swoista ważność doczesności opiera się na tym, iż konsekwencje moralne życia według poglądów chrześcijańskich są ostatecznie tylko dwojakiego rodzaju – stan zbawienia i pełnia szczęścia albo stan potępienia, czyli ostateczna zagłada osoby – wieczne cierpienie
bądź anihilacja. Przyjęcie eschatologicznej perspektywy w konsekwencji powoduje właśnie silne wartościowanie sytuacji doczesnej człowieka, która dokonuje
oceny wszelkiej aktywności moralnej człowieka ze względu na jego pozytywne
lub negatywne skutki po biologicznej śmierci. Zatem troska o człowieka przyjmuje perspektywę eschatologiczną, czyli troski o dalsze jego losy po biologicznej
śmierci, która wynika bezpośrednio z przyjętych założeń ontologicznych. Ten cel
przyświeca również wszelkiej narracji pedagogicznej związanej z religią i wnikającego z niej oddziaływania. Z tego właśnie względu bardzo ważna jest formacja
sumienia i uwrażliwienie na dobro drugiego człowieka w myśl normatywnych
zaleceń ewangelicznych miłości bliźniego. Zdarzenia życia są rozpatrywane
z perspektywy eschatologicznej, czyli pod kątem ich pozagrobowych skutków.
Zatem wszelka aktywność ludzka ma przede wszystkim na uwadze cel soteriologiczny, stąd też źródłowo wszelkie czynności pedagogiczne przybierają w sposób
naturalny taki charakter, mając na uwadze realizację tegoż celu. Wobec tego rodzaju dążenia do realizacji normatywów danego systemu religijnego możemy
mówić o szczególnym typie chrześcijańskiej edukacji religijnej, mianowicie o edukacji katechetyczno-ewangelizacyjnej, nazywanej także katechetyczno-konfesyjną
lub separacyjną (Mąkosa, 2011: 125). Korzystając z rozróżnienia Pawła Mąkosy,
należy stwierdzić, że w tym przypadku położonon większy nacisk na realizację
funkcji eklezjalnej, czyli funkcji katechezy (nauczająca, wychowawcza, wtajemniczająca), niż funkcji szkoły (dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza). Autor
nieco dalej ujawnia, że typ ten koncentruje się na przekazie depozytu wiary, zasad moralnych, elementów kultu oraz zawiera wskazanie na przyjęcie tych treści
i stosowanie ich w życiu. Z tego względu katecheta nie tyle jest nauczającym religii, co głosicielem orędzia zbawienia (Mąkosa, 2011: 125–126). Wspomniany
autor zauważa także, iż ten typ edukacji religijnej wysuwa na pierwszy plan swój
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cel soteriologiczny i zmierza w swym przekazie do wypełnienia wiary chrześcijańskiej, czyli do osobowego zjednoczenia z Bogiem, opierając się przy tym na
Piśmie Świętym, liturgii i nauczaniu Kościoła (Mąkosa, 2011: 126). Jednak sprawą zasadniczą dla edukacji religijnej jest to, że powinna ona również sprostać
wyzwaniom, jakie niesie ze sobą współczesność. Jarosław Michalski, odnosząc się
do tego zagadnienia, pisze:
Edukacja religijna, będąc częścią całego procesu edukacji człowieka, nie pozostaje w oderwaniu od konkretnych uwarunkowań społeczno-kulturowych, których cechą charakterystyczną
jest obecnie postmodernizm ze swoim relatywizmem i kategorią wielości. (Michalski, 2013:
199)

Edukacja konfesyjna w ujęciu katechetyczno-ewangelizacyjnym jest zatem
konsekwencją określonej antropologii i spełnia przesłanki danego wyznania.
Jednak ten typ edukacji religijnej napotyka na trudności ze względu na swoją
nieadekwatność, gdyż wobec zachodzących współcześnie przemian w różnych
sferach praktyki życiowej oraz dla osób niewierzących i wątpiących obecna
w nim funkcja wtajemniczająca jest niezrozumiała i przedwczesna (Mąkosa,
2011: 127). Ograniczenia, które z tego wynikają, wymuszają zastosowanie innych
kryteriów, które prowadzą do swego rodzaju kompromisu, pozwalając na zachowanie równowagi między wymogami szkoły świeckiej a wyznaniową treścią
przekazu. Warunki te spełnia inny typ chrześcijańskiej edukacji religijnej, mianowicie w ujęciu informacyjno-wychowawczym. P. Mąkosa zauważa, iż ujęcie to
jest nakierowane na realizację zarówno celów eklezjalnych, jak i szkolnych zarazem, bez popadania w skrajności. Wspomniany autor pisze:
Propagowane jest ono przez zwolenników dialogu pedagogiczno-teologicznego, który z jednej
strony ma stać na straży własnej tożsamości wyznaniowej, z drugiej zaś uwzględniać współczesne przemiany kulturowe i kosmopolityczne nierzadko nastawienie uczestnika lekcji religii.
(Mąkosa, 2011: 127)

Zatem konkretne działania na polu pedagogiki chrześcijańskiej muszą z konieczności uwzględniać czasy współczesne, gdyż mimo zamysłu określonego
przekazu i oddziaływania mogą być niezrozumiałe i przedwczesne w odbiorze.
Wraz z różnicowaniem się społeczeństwa na tle religijnym i odchodzeniem od
religijności typu instytucjonalnego rośnie zapotrzebowanie na przestrzeń do
wolnego dyskursu. Konsekwencją tego trendu jest brak akceptacji w szkole publicznej dla modelu katechetyczno-ewagelizacyjnego w edukacji religijnej, który
nie tyle ma na uwadze sam przekaz informacji religijnej, co przede wszystkim
troszczy się o ostateczne losy człowieka, zgodnie zresztą z tym, jaką zakłada antropologię.

Ontologiczne podstawy edukacji religijnej w chrześcijaństwie

145

Należy dodać do powyższego, że oczywistym błędem byłaby marginalizacja
roli edukacji religijnej, czy też umniejszanie jej znaczenia w myśl jakichś tendencji redukcyjnych na tle światopoglądowym, jako wiedzy rzekomej lub niepełnowartościowej wobec innych przedmiotów programu szkolnego. Beata A. Orłowska wskazuje, że wychowanie religijne jest niezbędne ze względu na wymogi,
jakie stawia współczesność. Autorka odnosi się przy tym do szerszego zagadnienia, jakim jest współczesna edukacja międzykulturowa i wynikająca z tego konieczność dialogu z przedstawicielami innych kultur (Orłowska, 2012: 133).
Szczególnie dotyczy to wartości religijnych, gdyż stanowią one niezbywalny element kształtujący światopogląd człowieka jako punkt odniesienia do zachodzących zdarzeń, swoisty rdzeń, podług którego „ogląda się” i ocenia się świat. Autorka, mając na uwadze potrzebę edukacji religijnej w procesie nauczania,
wskazuje w innym miejscu, iż „współczesna szkoła musi brać pod uwagę również
wymiar religijny człowieka” (Orłowska, 2012: 134).
W podsumowaniu niniejszych rozważań należy stwierdzić, że założenia doktrynalne chrześcijaństwa, płynąca zeń antropologia, odzwierciedlają się w chrześcijańskiej pedagogice oraz stosowanych środkach pedagogicznych. Chrześcijańska
edukacja religijna odwołuje się do personalizmu i humanizmu chrześcijańskiego.
Rozumową podstawę dla pedagogiki chrześcijańskiej stanowi filozofia realizmu
arystotelesowskiego i tomistycznego z akcentem położonym na tę drugą. Konsekwencją jest realistyczna teoria poznania świata obiektywnego za sprawą wrażeń
zmysłowych i abstrahowania, czyli odkrywania cech istotnych dla tworzenia pojęć. Antropologia chrześcijańska wskazuje, że człowiek jest bytem osobowym,
stąd też punktem wyjścia jest kategoria osoby. To jednostkowy, substancjalny,
cielesno-duchowy podmiot, któremu przysługuje wrodzona godność i wolność.
Aspekt duchowy, czyli dusza, jest formą substancjalną ciała, która udziela mu
istnienia, kształtując je. Ważność duszy, jej samoistność i nieśmiertelność powoduje, że cel wszelkich wysiłków pedagogicznych w chrześcijaństwie skupia się na
formacji sumienia oraz doprowadzeniu do uczestniczenia w liturgii Kościoła.
Celem jest ukształtowanie wartości chrześcijańskich, ich przejawianie w życiu
codziennym oraz spełnianie sakramentów. Taki punkt widzenia jest charakterystyczny dla konfesyjnej edukacji religijnej w ujęciu katechetyczno-ewangelizacyjnym. Przyjmuje ona eschatologiczny punkt widzenia, postrzega życie ziemskie
jako drogę, jako czas aktywności, który znajdzie swoje adekwatne zadośćuczynienie po biologicznej śmierci. Określona koncepcja człowieka przesądza o zastosowanych środkach pedagogicznych, czyli sposobie podejścia do wychowanka.
Charakterystyka osoby wskazuje, że celem wysiłków człowieka jest jego zbawienie, czyli osiągnięcie komunii z Bogiem, stąd pedagogika religijna, jej konkretny
przekaz, ma swoje ugruntowanie w soteriologii. Niemniej panujący obecnie plu-
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ralizm i wielokulturowość, a także określone warunki, jakie stawia szkoła publiczna, wymuszają zastosowanie takiego typu edukacji religijnej, która będzie
spełniała ontologiczne przesłanki antropologii chrześcijańskiej a zarazem uwzględniała wymogi współczesności. Taki charakter ma edukacja religijna w ujęciu informacyjno-wychowawczym, która stara się już wskazywać na wielość dróg prowadzących do zbawienia, a przynajmniej nie powinna faworyzować jednej. Jednak
powoduje to, że przekaz, choć, z jednej strony uwzględnia strukturę ontyczną
osoby, jednak z drugiej – rezygnuje już z środków, które mają na uwadze cel soteriologiczny. Należy stwierdzić, że struktura ontyczna istoty ludzkiej jako osoby
warunkuje charakter narracji w edukacji religijnej. To co stoi u podstaw danej
edukacji religijnej, to antropologia, która suponuje określony typ tejże edukacji.
Jednakże skoro treść przekazu ulega zmianie to nie odzwierciedla tego, co sama
pierwotnie zakłada, stąd też w rzeczy samej ma już na uwadze także inną ontologię.
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Ontological Bases of the Religious Education in Christianity
Summary
The Christian religious education, that is otherwise the Christian pedagogics refers to the
personalism and the Christian humanism. The rational base of the Christian pedagogics is based
on the philosophy of the Aristotelian and Thomistic realism with an accent situated on the second.
A consequence of this is the realistic epistemology of the objective world because of sense impressions and abstractions, which are explorations of essential features for the creation of concepts.
Every pedagogic theory at base is determined by a specific anthropology. Christian anthropology
indicates that the man is a personal entity, for that reason the start point of this reflection is the
category of the person. It is an individual, substantial, bodily-spiritual subject to which is vested the
inborn dignity and freedom. The spiritual aspect, that is the soul is a substantial form of the body,
which founding his existence and shaping it. The importance of the soul, her independence and
the immortality causes that for purposes of pedagogic efforts it concentrate on a formation of the
conscience and bringing to the sacramental life. In accordance with confessional and catechumenal
Christian religious education has the space of the pedagogic influence consists of important elements like the school and the Church. However confessional religious educations significantly
differ between themselves, because they realize in different manner ecclesial functions, i.e. functions of the catechesis (teaching, educational and initiatory) and functions of the school (didactic, educational, protective). The configuration of Christian values is a goal for a man which
allows follow Christ in the daily life and the bringing to the realization of sacraments. This type of
confessional Christian education accepts an eschatological point of view which perceives the earthly life as the way, the time of the activity that will find his adequate satisfaction post mortem. However, the other type of religious education, the confessional but dialogical and non-catechumenal
Christian religious education also indicates the spiritual dimension, but the its eschatology has
only an informational character due to the public nature of the school and the pluralism of religions in nowadays. In consideration of this we can say that there are plurality of ways, or cannot
favor one at least. The article has in mind to points out ontological basics which are at the ground
of the religious education in Christianity. Specific conception of a man is behind in every pedagog-
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ics theory so it decides applied pedagogic measures and way of the approach to the pupil. The
characteristics of the person indicates that the sense of life for the man is his salvation after death,
that is the achievement of Communion with God, for that reason the religious pedagogics narration is finally based on soteriology, that is why the Christian religious education is confessional.
However bearing in mind conditions of modern times, it enforce using a such type of the religious
education which on one hand will fulfill ontological premises of Christian anthropology and at the
same time, on the other hand, will take into account requirements of the present day. It's causing
that the dialogical and non-catechumenal Christian religious education, one can admit, respects
the ontological structure of a man, but, due the circumstances also throws up soteriological
measures and any activity being tied with the cult.
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Moldova is a country of many paradoxes. three state capitals, located
on the territory of the historical Bessarabia. I wanted to conclude the
problem of Moldova's national identity and its impact on education
today, especially in the autonomous territories: Gagauzia and
Transnistria. Moldova is split between: the East – growing power of
Russia with her influence in Transnistria and the West – the European
Union and Romania. Therefore, the issue of education in Moldova is
due to bilingualism and dual citizenship. Lack of an official language
makes it difficult to make reforms in education. Moldova in education,
is trying to emphasize the uniqueness of national and ethnic.

Republika Mołdawska opuściła Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
(ZSRR) i odzyskała niepodległość 27 sierpnia 1991 roku. Minęło już 25 lat od
tego wydarzenia, a coraz więcej specjalistów zajmujących się problematyką byłych republik radzieckich sygnalizuje, iż kraj ten od wielu lat „stoi w martwym
punkcie”. Droga Mołdawii „ku normalności” coraz częściej przypomina pasmo
porażek, wzajemnych oskarżeń i pretensji. Ten niewielki kraj na południowym
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wschodzie Europy jest idealnym przykładem ścierania się ogromnych sił ekonomicznych, politycznych oraz społeczno-kulturowych.
Upadek Mołdawskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej dla wielu obywateli oznaczał nową nadzieję, szansę na zmianę dla kraju wolnego od wpływów
Moskwy, zakończenie pewnego etapu. Jednakże rzeczywistość okazała się o wiele
bardziej brutalna. Odłączenie od ZSRR, a w rezultacie ogłoszenie niepodległości
przez Republikę Mołdawską wzbudzało wiele pytań, często dość kontrowersyjnych. Najwięcej kontrowersji wzbudza ustanowiona 27 sierpnia 1991 roku Deklaracja Niepodległości Republiki Mołdawii. Stopniowo stała się celem „samym
w sobie”. Wywołała bardzo szybkie ochłodzenie entuzjazmu obywatelskiego,
silnie zdeterminowała konflikt pomiędzy rosnącą w siłę partią neokomunistyczną a partiami prokremlowskimi. Rezultatem okazał się powrót starej nomenklatury, jeszcze sprzed powstania niepodległej Mołdawii w 1991 roku (Ciobanu,
2013: 169–170).

Romania este partia mea1
Językiem urzędowym w Republice Mołdawii jest mołdawski. Paradoksem na
skalę światową jest fakt, iż żaden z mieszkańców tego niewielkiego kraju nie potrafi się nim posługiwać. Mołdawski uznawany jest przez lingwistów za tożsamy
z językiem rumuńskim lub traktowany jako dialekt rumuńskiego. Nie traktuje się
go jak odrębny, gdyż podobnie jak rumuński oparty jest na alfabecie łacińskim.
Także nazwa języka budzi duże kontrowersje – często przez Mołdawian określany jako „język państwowy”, „nasz język”. Jest to jeden z powodów, dla których
coraz częściej możemy zauważyć ścieranie się „mołdawianistów” i „unionistów”.
Zważywszy na wspólną historię, Mołdawia zawsze przez Rumunię traktowana
będzie ze szczególnym uprzywilejowaniem. Historia obu krajów związana jest
przede wszystkim z powstaniem Besarabii w 1812 roku, a potem przynależnością
do Wielkiej Rumunii2 (lata 1918–1940), co spowodowało szczególny charakter
stosunków pomiędzy Bukaresztem a Kiszyniowem. Rumuni zawsze z sentymentem wspominają Besarabię, w ich świadomości Mołdawianie nie są traktowani
jako odrębny naród, lecz jako „Rumunii besarabscy” (Pieńkowski, 2013: 152–
–154).
_________________
1

Rumunia to moja ojczyzna.
Okres przynależności Besarabii do Wielkiej Rumunii (1918–1940) cechuje się dużą brutalnością,
biedą, wysokim bezrobociem, korupcją oraz dużym zaniedbaniem tejże ludności. Symbolem jest wielki
kryzys w 1929 roku. Szczególnie lata 30. XX wieku były zdominowane dużym niepokojem wśród społeczeństwa rumuńskiego oraz mołdawskiego.
2
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Mołdawianie podobnie – traktują Rumunię z dużym uprzywilejowaniem.
Dzieje się tak za sprawą wstąpienia Rumunii do Unii Europejskiej (2007), a także
dzięki uproszczonej procedurze nadawania obywatelstwa etnicznym Rumunom,
mieszkającym w Mołdawii. „Rumuni rozdają obywatelstwa Mołdawianom”. To
właśnie Rumunia w 1991 roku, jako pierwszy kraj na świecie, uznała niepodległość Mołdawii. Poruszając problematykę relacji Rumunii z Mołdawią, należy
postawić pytanie: „Ile Rumunii w Mołdawii?”. Hasła zjednoczeniowe Rumunii
z Mołdawią cieszą się dużą popularnością w rumuńskim społeczeństwie. Pod
koniec 2013 roku były prezydent Rumunii Traian Băsescu w jednym z wywiadów telewizyjnych opowiedział się za przyłączeniem Mołdawii do Rumunii. Poparł on swoją tezę następującym argumentami: wstąpieniem Rumunii do NATO
i Unii Europejskiej. W związku z tym, według byłego prezydenta, głównym projektem politycznym Rumunii powinno być zjednoczenie z Mołdawią. Wydarzenie to miało miejsce przed szczytem Partnerstwa Wschodniego w Wilnie (2013),
a także silnie zakorzenionym w tożsamości mieszkańców Rumunii świętem
Zjednoczenia Rumunii (1 grudnia).
Edukacja w Mołdawii ma silny związek z tożsamością etniczną oraz podwójnym obywatelstwem. Szkoły rumuńskie w Mołdawii funkcjonowały do 1865
roku (Wojny Krymskiej). Ich zamknięcie spowodowane były nasilonym procesem rusyfikacji. Współcześnie w szkołach istnieje język rumuński, traktowany
jako przedmiot obowiązkowy. W związku z postępującym procesem rusyfikacji
w latach 70. XX wieku jedna rosyjskojęzyczna klasa przypadała na trzy mołdawskojęzyczne35. Ważne do podkreślenia jest, iż rosyjskojęzyczne szkolnictwo
w Mołdawii dominuje przede wszystkim w dużych miastach. Problematyka edukacji w Mołdawii związana jest z brakiem aktualnych danych statystycznych na
temat osób „dwujęzycznych” czy posiadających podwójne obywatelstwo. Przykładem mogą być Bułgarzy oraz Ukraińcy, którzy w Mołdawii prowadzą nauczanie w swoim rodzimym języku.
Doktorantka Szkoły Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
Natalia Sineava-Pankowska opisuje trzy modele tożsamości narodowych, które
ścierają się w Mołdawii i mają wpływ na współczesną edukację w tym kraju:
• Panrumunizm: Romania este partia mea. W wymiarze mołdawskim zbudowany jest na podstawie etnicznej i językowej więzi. Język mołdawski traktowany jako dialekt, bezpośrednio związany z językiem rumuńskim. Mołdawianie
natomiast są traktowani jako część składowa narodu rumuńskiego. Krytykuje,
a tym samym nie akceptuje, odrębnej mołdawskiej historii i literatury. Jest ona
nieodłączną częścią Rumunii. Państwo powinno się zająć rozpowszechnieniem
kultury i historii rumuńskiej. Więź Rumunii z Mołdawią określają jako tzw. „ge_________________
3

Oficjalna strona internetowa Józefa Darskiego – Jerzego Targalskiego www.jozefdarski.pl/6974kwestia-besarabska-1993 (dostęp: 10.11.2014).
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netyczne pokrewieństwo”. Panrumunizm, silnie akcentowany w szkolnym systemie edukacyjnym, nawiązuje do istnienia Wielkiej Rumunii. Powstał on na
podstawie szerzącej się propagandy, ukształtowanej na podstawie podobieństw
obu krajów. Objęcie prezydentury przez Bᾰsescu (2004–2014) znacznie uaktywniło poczucie tożsamości rumuńskiej wśród mieszkańców Mołdawii.
• Pansłowianizm – sowietyzm: bardzo silnie akcentowany w latach 1940–
–1989, szczególnie przez komunistów, związany z utworzeniem Mołdawskiej
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Jego głównym założeniem była integracja
mieszkańców Mołdawii z resztą ludności Związku Radzieckiego. Poczucie przynależności do radzieckiej kultury i edukacji. Współcześnie, ten rodzaj tożsamości
można najsilniej zaobserwować w Naddniestrzu. Silnie narastająca rusyfikacja
szkolnictwa mołdawskiego.
• Mołdawianizm: „Mołdawska Mołdawia” czy „Jeden naród, dwa państwa”.
Silnie akcentuje narodową i etniczną wyjątkowość Mołdawii. Wyjątkowość polegającą na odrębności historycznej (postać Stefana Wielkiego) a także rozwoju
społeczno-kulturowego. Z założenia mołdawianizm ma dwa podstawowe typy:
rdzenny i wieloetniczny. Sytuację komplikuje wewnętrzne rozdarcie kraju pomiędzy Wschodem a Zachodem. Najważniejszym celem jest chronienie niezależności kraju Mołdawskiego i skoncentrowanie wokół proeuropejskiego kursu
politycznego (Sineava-Pankowska, 2009, s. 65–70).

Gagauzja – ambicje narodowościowe kontra rzeczywistość
Autonomiczna Jednostka Terytorialna Gagauzja jest specjalnym obszarem administracyjnym leżącym w południowej Mołdawii. Utworzono ją w 1994 roku
w ramach Republiki Mołdawskiej. Zajmuje około 5% powierzchni rumuńskojęzycznej Mołdawii, w większości zamieszkanej przez Gagauzów, posługujących się
własnym językiem gagauskim (należy do grupy języków tureckich). Współcześnie
nie potrafimy jednoznacznie określić ich pochodzenia. Stolicą jest Komrat.
Przed ogłoszeniem specjalnego statusu w 1994 roku Gagauzja nie miała żadnego specjalnego statusu w ramach Mołdawskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Próba uzyskania odpowiedzi na pytanie „kim są Gagauzi?” jest niewątpliwie trudna. Oni sami określają się mianem „sturczonych Bułgarów” lub
„zbułgarzonych Turków”. Pozostaje nam głównie spekulacja, gdyż część mieszkańców Gagauzji uważa się za potomków Turków, inni za Karakałpaków, spotkać można także potomków Bułgarów czy Rosjan. W większości deklarują prawosławie (Solak, 2009: 75–76).
W wyniku wzrostu separatyzmu (szczególnie w Naddniestrzu) oraz istniejącej możliwości przyłączenia Mołdawii do Rumunii Gagauzja ma zagwarantowa-
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ną secesję i możliwość samookreślenia w sytuacji zjednoczenia Mołdawii z Rumunią. Stało się to możliwe dzięki długim staraniom gagauskich deputowanym
i założeniu ruchu społecznego Gagauz-Halki. Oznaczało to przede wszystkim
przerwanie „zimnej wojny” z Kiszyniowem trwającej od października 1990 roku.
Rok 2003 przyniósł nieznaczne zmiany w konstytucji Republiki Mołdawii, obejmujące sposobność ogłoszenia autonomii niektórych terytoriów gagauskich (Hatłas, 2009: 246–247).
Edukacja na terenie Gagauzji realizowana jest od przedszkoli aż po poziom
uniwersytecki. Na podstawie danych z 2005 roku funkcjonuje tam ponad 56
szkół (na poziomie podstawowym, gimnazjalnym oraz średnim). Nauczanie nie jest
prowadzone w rodzimym języku gagauskim, występuje dominacja języka rosyjskiego. Gagauzja posiada program rozwoju języka narodowego, a on sam nauczany jest
na każdym szczeblu edukacji, od 1986 roku jako przedmiot fakultatywny, natomiast
od 1 września 1989 roku traktowany jest jako przedmiot obowiązkowy od klasy
pierwszej do dziewiątej. Obowiązek szkolny obejmuje wszystkie dzieci zamieszkałe
na terytorium Gagauzji (Hatłas, 2009: 139–140).
Długotrwały okres „rozproszenia” Gagauzów wywarł ogromny wpływ na
edukację w tym rejonie. Przemiany społeczno-polityczne w latach 80. i 90. XX wieku, „jesień ludów”, uruchomiły ogromną chęć utożsamienia się i określenia własnej
narodowości. Duży wpływ wywarła polityka Turcji oraz Rosji. Państwa te, w tym
rejonie, posiadają duże oddziaływanie na tutejszą ludność (Solak, 2009: 77–83).
Kolejnym ważnym punktem w opisywaniu edukacji gagauskiej jest jej polityczny charakter. W Gagauzji nie występują żadne partie polityczne. Fakt ten
wynika przede wszystkim z prawa mołdawskiego, które nie dopuszcza możliwości rejestracji partii regionalnych. W związku z tym, mieszkańcy terenów Gagauzji, zainteresowani chęcią uczestnictwa w polityce, wchodzą zazwyczaj do partii
ogólnokrajowych. Ma to swoje przełożenie na rozwój edukacji w Gagauzji,
przede wszystkim w sytuacji przegłosowania ustaw, mających duże znaczenie,
dla uczniów gagauskich szkół (Oleksy, 2013: 281).
Sytuacja społeczna i geopolityczna często nie stwarza odpowiednich warunków dla rozwoju szkolnictwa. Jednak mimo wielu tych trudności i niepowodzeń
poziom nauczania jest wysoki.

Jedyny taki uniwersytet – znaczenie współpracy
turecko-gagauskiej
Jedna czwarta mieszkańców Mołdawii przebywa za granicą. Wśród nich są także
Gagauzi, którzy wyjeżdżają do Turcji „za chlebem” lub, jak się oficjalnie mówi,
„na nagraną pracę”. Wpływy Turcji w Gagauzji są bardzo silnie akcentowane.
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Przykładem może być uniwersytet w Komracie – jedyny uniwersytet na świecie
z filologią gagauską. Uniwersytet w Komracie jest powodem do dumy mieszkańców Gagauzji. Studiują na nim nie tylko Gagauzi, ale także Turcy i Bułgarzy.
Studia w Komracie są bardzo tanie, przez co są atrakcyjne i często wybierane.
Dyplom uniwersytetu w Komracie uznawany jest tylko w Mołdawii oraz Turcji
(Sierakowska, 2014: 133).
Komracki Uniwersytet Państwowy powstał w 1991 roku. Początek uczelni
przypominał bardziej powstanie szkoły podstawowej czy gimnazjum aniżeli
uczelni wyższej. Przeważała głównie skromność na nowo powstałej uczelni;
przykładem może być kadra naukowo-dydaktyczna złożona przede wszystkim
z nauczycieli pobliskich szkół. Zajęcia prowadzone są w języku rosyjskim. Według danych z 2006 roku na uczelni studiowało 2,6 tys. studentów. Uczelnia
składa się z czterech wydziałów: rolniczego, prawa, kultury narodowej, ekonomicznego oraz 17 katedr. Uniwersytet w Komracie nie posiada żadnego oficjalnego statusu narodowej uczelni, mimo to jest on chwalony przez wszystkich
Gagauzów i po części uznawany za symbol wielkiej intelektualnej Gagauzji.
Uniwersytet stał się także symbolem walki politycznej, jaka toczy się od wielu lat.
Ma ona podłoże w stosunkach stolicy Gagauzji – Komratem z Kiszyniowem,
który coraz bardziej dąży do zmiany statusu Uniwersytetu i przeniesienia go do
stolicy Mołdawii (Hatłas, 2009: 142–144).
Uniwersytet w Komracie wykształcił tysiące studentów, jednak jego dyplom
nie jest uznawany przez międzynarodową społeczność akademicką. Jedynym
krajem, prócz Mołdawii, uznającym dyplom uczelni w Komracie jest Turcja.
Dobre stosunki Gagauzji i Turcji są bardzo silnie zakorzenione w lokalnej społeczności, przede wszystkim za sprawą pomocy Turcji na płaszczyźnie gospodarczej. Jako przykład podam udzieloną przez rząd turecki w 1998 roku pożyczkę
w wysokości 15 mln dolarów, przeznaczoną w całości na budowę wodociągu
w Gagauzji. Turcja widzi w Gagauzji partnera biznesowego, gdyż dzięki współpracy z gagauskimi firmami tureckim przedsiębiorcom otwierają się drzwi do
rosyjskiego rynku oraz częściowo na rynki Europy Wschodniej. Turcja akcentuje
przynależność etniczną (m.in. wspólna rodzina języków tureckich), jednak nie
staje się ona tak ważna jak przynależność gospodarcza (Hatłas, 2009: 170–171).
Także uczelnie w Turcji stają się być bardziej przychylne dla młodzieży gagauskiej, chętnej podjąć studia w Turcji. Dlatego każdego roku akademickiego wolne są 24 miejsca na wszystkie uczelnie wyższe w Turcji. Młodzi ludzie chcący
podjąć studia w Turcji są zwolnieni z opłat za naukę. Współcześnie wielu Gagauzów nie identyfikuje się z państwem mołdawskim. Turcja jest zatem coraz bardziej atrakcyjna.
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Naddniestrze – zbuntowane, nieistniejące państwo
Podzielam opinię Roberta Rajczyka, iż Republika Mołdawii jest bardzo ciekawym obiektem badań politologicznych. Rozpad Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich dał w pewien sposób impuls dążeniu wielu obszarów byłego
Związku Radzieckiego do procesów narodowościowych. Przykładem może być
Krym na Ukrainie, Abchazja i Osetia Płd. w Gruzji. Jednak to na obszarze dzisiejszej Mołdawii procesy emancypacyjno-narodowościowe mają szczególne
znaczenie we współczesnej Europie (Rajczyk, 2013: 235–236).
Naddniestrzańska Republika Mołdawska to region autonomiczny, wchodzący w skład Republiki Mołdawii, ze stolicą w Tyraspolu. Deklarująca niezależność
od władz w Kiszyniowie od 1990 roku, ogłosiła niepodległość 28 sierpnia 1991
roku. Na arenie międzynarodowej uznawana przez podobne sobie quasi-państwa
takie jak: Abchazję, Osetię Płd. Naddniestrze w porównaniu z Gagauzją posiada
cechy w pełni uzasadniające suwerenność państwa, takie jak: terytorium (obszar
znajdujący się na lewym brzegu Dniestru oraz prawobrzeżne miasto Bendery),
ludność i język – na całym terytorium Naddniestrza dominuje język rosyjski
(Solak, 2009: 48–49).
Edukacja w Naddniestrzu silnie związana jest z wpływami rosyjskimi i przynależnością historyczną, językową oraz kulturową do Rosji. Lata 90. XX wieku to
dla Naddniestrza etap budowania własnej narodowej autoidentyfikacji, przejawiający się coraz szerzej rusocentryzmem jako „lingua franca”. Rusocentryzm
silnie jest akcentowany w oświacie i szkolnictwie. Wszystkie przedmioty nauczane są w języku rosyjskim. Nauczanie w Naddniestrzu coraz silniej związane jest
z intensywną kampanią propagandową. Rząd Naddniestrzańskiej Republiki
Mołdawskiej postarał się o zachowanie mechanizmu społecznej ochrony, odziedziczony po ZSRR. Ma to zapewnić przede wszystkim poparcie partii rządzącej
oraz odejście od identyfikacji rumuńskojęzycznej Besarabii (Solak, 2009: 77–83).
W związku z tym szkolnictwo naddniestrzańskie propaguje wychowanie patriotyczne, a także wybrane elementy wychowania socjalistycznego. Kampania
propagandowa daje zamierzone efekty, także w systemie edukacji. Przykładem
może być sprawa z lat 2004–2006, kiedy rodzice dzieci uczących się w Naddniestrzu zakwestionowali likwidację szkół prowadzących zajęcia w języku mołdawskim. Ustawa z roku 1992 zakłada używanie języka mołdawskiego, ale jedynie
w zapisie cyrylicą. Nowelizacja ustawy w 1994 roku głosi, iż używanie alfabetu
łacińskiego m.in. w naddniestrzańskim systemie edukacyjnym jest wykroczeniem administracyjnym. Europejski Trybunał Praw Człowieka zareagował na
istniejące „nielegalne” ustawy i skazał Rosję. Powodem jest pogwałcenie prawa
w dostępie do edukacji w Naddniestrzu. Trybunał w Strasburgu podjęcie takiej
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decyzji tłumaczył przede wszystkim popieraniem separatystycznego reżimu,
poprzez wspieranie militarne czy gospodarcze przez Rosję. Natychmiastowa
reakcja Moskwy daje nam ogląd, jak silnie kształcenie w Naddniestrzu związane
jest z sytuacją polityczną (www.lex.pl/czytaj/-/artykul/strasburg-rosja-winna-naru
szenia-prawa-do-edukacji-w-naddniestrzu?refererPlid=68467180 (dostęp: 30.10.
2014).
Duże znaczenie w Naddniestrzu ma Tyraspolska Wyższa Szkoła dla Politycznych Liderów Che Guevary. Powstała w Tyraspolu, odgrywa jedną zasadniczą rolę – ma być antidotum na „kolorowe rewolucje”. Geneza i znaczenie powstania tejże szkoły to tajemnica ściśle chroniona przez władzę w Tyraspolu, a w
samym Internecie trudno o jakąkolwiek informację z tego zakresu. Edukacja,
podobnie jak i samo quasi-państwo, przypomina skansen komunizmu. Silnie
akcentowane symbole minionej epoki: „sierp i młot”, pomniki Lenina i Stalina,
antyamerykanizm, zjednoczeniowe hasła: „Cała Nasza Nadzieja w Rosji. Tylko
Rosja nam pomoże”, wyraźnie pokazują, jaki kierunek obrał rząd w Naddniestrzu.

Quo vadis Mołdawia?
W Mołdawii od 2009 roku prowadzona jest reforma edukacji, przejawiająca się
w restrukturyzacji szkolnictwa podstawowego oraz średniego, wprowadzeniem
nowego programu nauczania i remontem infrastruktury szkolnej. Jednakże Mołdawianie nie są do końca przekonani o słuszności przeprowadzanych refom. Spowodowane jest to głównie, szerzącą się korupcją i brakiem środków finansowych.
Wybory parlamentarne, przeprowadzone 30 listopada 2014 roku, wyraźnie
pokazują podział narodowościowy w Mołdawii. Droga tego kraju do Unii Europejskiej może być znacząco zahamowana. Mimo możliwości utworzenia koalicji
rządowej, składającej się z Partii Demokratycznej i proeuropejskiej Partii Liberalnej, poparcie dla partii silnie akcentujących integrację Mołdawii z Unią Europejską uległo zmniejszeniu w porównaniu z poprzednimi wyborami (Całus,
2014).
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Ethnic and National Divisions in the Republic of Moldova.
The Impact and Significance of Education
in the Two Separate States – Gagauzia and Transnistria
Summary
In his article the author draws attention to the fact that the Republic of Moldova regained its independence from the Soviet Union in 1991. Twenty-five years have passed since that event, and
a growing number of experts dealing with the issues of the former Soviet republics are pointing
out, that the country has been in a deadlock for years. Moldova’s path “towards normality” is
increasingly resembling a catalog of failures, mutual accusations and grievances. This small country in South-Eastern Europe is the perfect example of a clash of enormous economic, political and
socio-cultural forces.
For many citizens the fall of the Moldavian Soviet Socialist Republic meant a new hope,
a chance for change in a country liberated from the influence of Moscow, and an end of a certain
era. The reality, however, turned out to be much more brutal. The separation and the resulting
declaration of independence from the Soviet Union by the Republic of Moldova raised many often
quite controversial questions. The Declaration of Independence of the Republic of Moldova adopted on 27 August 1991 stirs the most controversy. It gradually became “an end in itself”. It caused
a very rapid cooling of the civic enthusiasm, and strongly shaped the conflict between the increas-
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ingly powerful Neo-communist party and the pro-Kremlin parties. The result was a return of the
old nomenclature, even from before the establishment of the independent Republic of Moldova in
19911.
Education in Moldova is therefore strongly tied with ethnic identity and dual nationality. Romanian schools in Moldova functioned until 1865 (the Crimean War). The closure of these schools
was a result of the intensified process of Russification. Today the Romanian language is present in
schools and is a compulsory subject. Due to the progressing Russification, in the 1970s there was
one class with the Russian language of instruction for every three classes with the Moldovan language of instruction.
In reference to the views of Natalia Sineaeva-Pankowska the author describes three models of
national identity, which are clashing in Moldova and have an impact on contemporary education
in Moldova: a) pan-Romanianism: Romania este partia mea. In the Moldovan version it is built on
the basis of ethnic and linguistic ties. The Moldovan language is treated as a dialect, directly related
to the Romanian language. In turn the Moldovans are treated as a constituent part of the Romanian people; b) Panslavism – Soviet identity: Very strongly emphasized in the years 1940–1989,
particularly by the Communists, and associated with the establishment of the Moldavian Soviet
Socialist Republic. Its main foundation was the identification of the inhabitants of Moldova with
the rest of the territory of the Soviet Union and a sense of belonging to the Soviet culture and
education. Currently this model of identity can be observed most strongly in Transnistria. Heavily
intensifying Russification of the Moldovan education; c) Moldovenism: “A Moldavian Moldova”
or “One nation, two states”. It atrongly emphasizes Moldova's national and ethnic separateness,
based on historical distinctness (the figure of Stephen the Great) as well as socio-cultural development. In principle Moldovenism has two basic types: native and multi-ethnic. The situation is
further complicated as the country is internally torn between the East and the West. The most
important objective is to protect Moldova's independence and coalesce around the pro-European
political course.
In the conclusion it was emphasized, that since 2009 an educational reform has been underway in Moldova. It is manifested in the restructuring of primary and secondary education, the
introduction of a new curriculum and the renovation of the school infrastructure. The Moldovans,
however, are not entirely convinced as to the validity of the reforms carried out. The parliamentary
elections held in 2014, clearly demonstrated the national divisions in Moldova. Moldova's path to
the European Union could be significantly hampered. Despite the possibility of the formation of
a government coalition consisting of the Democratic Party and the pro-European Liberal Party, the
support for parties strongly emphasizing Moldova’s integration with the European Union decreased in comparison with the previous elections.
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engaged in various ,connected with education of such a
Wprowadzenie
Edukacja uczniów z niepełnosprawnością stanowi integralną część polityki
oświatowej w Polsce. Jej realizacja jest unormowana prawnie. Na przestrzeni lat
poddawane były dyskusji liczne i różnorodne kwestie z tą edukacją związane,
jednak wciąż stanowi ona źródło refleksji zarówno teoretyków, jak i – a może
przede wszystkim – praktyków, którzy na co dzień zmagają się z realizacją zadań
wobec ucznia z niepełnosprawnością. Bywa, że często dostrzegają oni słabe jej
strony, występujące w niej/z nią problemy.
Nie powinno to dziwić, w grę bowiem wchodzi złożoność samego kształcenia
specjalnego – kształcenia, które wymaga specjalnego, wyjątkowego podejścia.
Dzieje się to za sprawą adresata specjalnych działań edukacyjnych – ucznia z niepełnosprawnością. Uczeń ten łamie przyjęte standardy realizowane w szkole
masowej, najczęściej charakteryzującej się schematyzmem oddziaływań, nakiero-
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waniem na przeciętność ucznia. Doświadcza on niepełnej sprawności, odchyleń
w stanie zdrowia i rozwoju, co sprawia że jego bio-psycho-społeczne funkcjonowanie jest często w sposób istotny zaburzone. Mimo że człowiek z niepełnosprawnością ma wiele/więcej cech wspólnych z osobami, których problem ograniczeń
rozwojowych nie dotyczy, to jednak cechy swoiste wynikające z bycia nie w pełni
sprawnym decydują o ukształtowaniu się jego potrzeb specjalnych. Potrzeby te
z kolei wymuszają na systemie kształcenia ogólnie, a na każdej szkole w szczególności, dostosowanie się do indywidualnych potrzeb ucznia realizującego w jej
murach obowiązek szkolny. Prawo oświatowe jednoznacznie określa konieczność udzielenia uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wskazuje warunki i zasady jej realizowania1. Szkoła
ma obowiązek zabezpieczenia jednego z podstawowych praw dziecka – prawa do
edukacji2. Ma poczynić wszelkie starania, podjąć odpowiednie specjalistyczne
oddziaływania o charakterze opiekuńczym, socjalizacyjnym, wychowawczym,
dydaktycznym, rewalidacyjnym, by uczeń, wychowanek, podopieczny mógł mieć
zapewniony wszechstronny, optymalny, na miarę swych możliwości rozwój3.

Formy kształcenia specjalnego uczniów
z niepełnosprawnością
Troska o ucznia z niepełnosprawnością realizowana jest w różnych formach
kształcenia specjalnego. Liczebność i zróżnicowanie grupy uczniów z niepełnosprawnością spowodowały rozwój zróżnicowanych form ich edukacji. Uczeń
z niepełnosprawnością może być edukowany zarówno w tradycyjnej formie
kształcenia specjalnego – segregacyjnej – jaką jest szkoła specjalna, jak i w ramach kształcenia specjalnego o charakterze integracyjnym.
Wśród dostępnych możliwości tego typu kształcenia najczęściej obecnie
wymienia się edukację integracyjną (w postaci klas integracyjnych), edukację
inkluzyjną (włączającą pojedynczych uczniów w struktury klas w szkole powszechnej, nie-integracyjnych) oraz klasy specjalne w szkołach masowych
(Szumski, 2006). Należy dodatkowo wspomnieć o nauczaniu indywidualnym
ucznia z niepełnosprawnością, który z powodu swojej sytuacji zdrowotnej i ży_________________
1

Por. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach, Dz. U. 2013, poz. 532, z późn. zm.
2
Por. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 1997, Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483.
3
Por. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., tekst jednolity, Dz. U. 2004, Nr 256, poz.
2572.
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ciowej nie jest w stanie realizować obowiązku szkolnego, będąc obecnym w murach szkoły. Uczeń nauczany w swym środowisku domowych przez dochodzących nauczycieli jest jednak uczniem danej szkoły, przynależy do grupy klasowej,
jest odwiedzany przez rówieśników – kolegów ze szkoły, bywa „okolicznościowo” w szkole. To wszystko sprawia, że forma jego nauczania uznana może być za
formę integracyjną kształcenia specjalnego. Idąc tym torem myślenia, można
dopatrywać się znamion integracji nauczania dzieci pełno- i niepełnosprawnych
w przypadku szkół specjalnych. Nie są rzadkością bowiem szkoły specjalne, które
można by określić otwartymi na środowisko lokalne, współpracującymi właśnie
w tym środowisku ze szkołą nie-specjalną. Uczniowie tych dwóch szkół znają się,
wspólnie uczestniczą w organizowanych dla nich imprezach, ich nauczyciele
współpracują ze sobą, wspólnie realizują projekty, często wzajemnie się wspierają
(por. Lipińska-Lokś, 2014: 252–260).
Funkcjonowanie licznych i zróżnicowanych form edukacji uczniów z niepełnosprawnością skłania do analiz mających na celu ich porównywanie, uwzględniając pewne perspektywy tych porównań, a mianowicie:
a) perspektywa czasu, która pozwala na ukazanie genezy kształcenia specjalnego, dynamiki rozwoju szkół specjalnych – tradycyjnych, zmian zachodzących w ich funkcjonowaniu. Ta przeszłość łączy się z teraźniejszością, cechującą
się współistnieniem formy segregacyjnej i form integracyjnych kształcenia specjalnego, o których wyborze decyduje stan dziecka – jego ograniczenia, możliwości sprostania tym ograniczeniom wskazywanej w wyborze szkoły, opinie rodziców. Perspektywa czasu pozwala także spoglądać w przyszłość oceniającą
efektywność edukacji uczniów z niepełnosprawnością w danej formie kształcenia, ukazującą rolę danej formy w zmieniającej się edukacyjnej rzeczywistości;
b) perspektywa postrzegania wad i zalet poszczególnych form edukacji specjalnej uczniów z niepełnosprawnością. Porównywanie form uwzględniające
ściśle określone kryteria pozwala rzeczywiście na ocenę każdej z możliwości edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nie mniej jednak należy
przyznać, że nie ma jednej formy idealnej kształcenia specjalnego, a o wyborze
drogi edukacyjnej każdego dziecka z niepełnosprawnością powinno decydować
przede wszystkim jego dobro, jego swoiste ograniczenia i zachowane, przejawiane możliwości oraz jego specjalne potrzeby. Różnorodność form stanowi szansę
właściwego pokierowania karierą edukacyjną ucznia, podobnie jak i możliwość
zmiany danej formy na inną w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, stwierdzenia, że inna forma z właściwymi sobie warunkami realizacji edukacji wyjątkowego ucznia będzie dla niego korzystniejsza;
c) perspektywa świadomości społecznej dotyczącej sytuacji życiowej osób
z niepełnosprawnością. Ta świadomość społeczna leży u podstaw nastawienia
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społeczeństwa wobec osób z niepełnosprawnością. Dana postawa – ze swym
komponentem poznawczym – wiedzy na temat niepełnosprawności i osób jej
doświadczających, z komponentem emocjonalnym, stanowiącym o stosunku do
tej kategorii osób oraz z komponentem behawioralnym, przejawiającym się działaniami, zachowaniem wobec tych osób – na przestrzeni wieków różna – przyczyniała się do postrzegania osób „innych”, ich funkcjonowania, potrzeb. Analiza funkcjonujących postaw społecznych, form kształcenia specjalnego pozwala
na wskazanie długiej drogi, jaką musiały/muszą przejść osoby z niepełnosprawnością – od braku przyznawania im prawa do życia, poprzez izolację, segregację
do integracji, a właściwie jeszcze dalej – i wciąż daleko, bo do normalizacji, do
takiego stanu, kiedy niepełnosprawność będzie jedną z wielu cech człowieka,
obok jego płci, wieku, koloru skóry czy oczu, poziomu wykształcenia czy zainteresowań.
Choć to odległa przyszłość, ale warto o niej myśleć, szczególnie gdy refleksja
nakazuje nam ocenę aktualnej rzeczywistości, w której dostrzega się m.in. problemy w edukacji uczniów z niepełnosprawnością.

Obszary problemów edukacji uczniów
z niepełnosprawnością
Wyodrębnienie obszarów problemów dostrzeganych przez nauczycieli uczniów
z niepełnosprawnością możliwe było dzięki analizie treści literatury przedmiotu
oraz – przede wszystkim – realizacji badań własnych autorki niniejszego opracowania. Zaprezentowane wyniki stanowią tylko fragment badań o charakterze
jakościowym, z wykorzystaniem metody indywidualnych przypadków, dotyczących doświadczeń nauczycieli w edukacji uczniów z niepełnosprawnością (różnego
rodzaju i stopnia), zrealizowanych w grupie nauczycieli uczniów z niepełnosprawnością zatrudnionych w szkole specjalnej, w klasie integracyjnej, w szkole powszechnej w klasie nie-integracyjnej oraz realizujących nauczanie indywidualne.
Odwołano się do materiału badawczego uzyskanego w wyniku przeprowadzenia
wywiadów z 21 nauczycielami uczącymi w zielonogórskich szkołach podstawowych w latach 2010–2013. Dzięki zgromadzonemu materiałowi udało się zrealizować cel poznawczy badań: diagnoza doświadczeń nauczycieli w nauczaniu
dzieci z niepełnosprawnością i odpowiedzieć na szczegółowe pytanie problemowe: Z jakimi problemami w edukacji uczniów z niepełnosprawnością spotykają
się ich nauczyciele?
Badania ukazały, że nauczyciele dostrzegają liczne i różnorodne problemy
w edukacji uczniów z niepełnosprawnością. Problemy te dotyczą:
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a) unormowań prawnych edukacji uczniów z niepełnosprawnością,
b) zapewnienia odpowiednich warunków natury technicznej pobytu ucznia z
niepełnosprawnością w szkole,
c) organizacji procesu nauczania i metodyki ortodydaktyki,
d) kompetencji nauczyciela ucznia z niepełnosprawnością oraz możliwości
wsparcia nauczyciela w jego pracy,
e) współpracy szkoły z rodzicami uczniów zarówno pełnosprawnych, jak
i uczniów z niepełnosprawnością (por. Twardowski, 2014: 119–130).
Warto przyjrzeć się wymienionym problemom, tym bardziej, że każda z ich
grup, w mniejszym bądź większym stopniu, ale zawsze obecna jest w wypowiedziach nauczycieli uczniów z niepełnosprawnością poproszonych o wyrażenie
swych opinii w realizowanych badaniach.

„(…) w rozporządzeniach jedno jest jasne i pewne,
że się zmienią wcześniej lub później (…)”
Podstawą wszelkiej działalności edukacyjnej są unormowania prawne. Na nie
właśnie zwracają uwagę badani. Ci doświadczeni stażem pracy nauczyciele
wspominają np. początki edukacji integracyjnej, braki w przepisach, różną ich
interpretację, liczne wątpliwości co do samej słuszności realizacji idei społecznej
integracji osób niepełnosprawnych już na etapie szkoły, godziny rozmów przekonujących w zasadzie i siebie, i rodziców dzieci pełno- i niepełnosprawnych,
tworzenie w trudach warunków technicznych przebywania ucznia „innego”
w szkole ogólnodostępnej, poszukiwanie metod pracy z nim. Młodsi stażem nauczyciele cenią sobie, że prawodawca odpowiada na potrzeby społeczne, jasno
precyzuje prawa i obowiązki szkoły, uczniów, dyktuje warunki realizacji nauczania, pomocy. Przyznają się jednak do luk w wiedzy na temat unormowań prawnych, usprawiedliwiając się jednocześnie osobą dyrektora, który
(…) wie na pewno i powie co i jak (…) na radzie pedagogicznej, albo w biegu na korytarzu,
(…), albo wywiesi coś w pokoju nauczycielskim, by rzucić okiem.

Co ciekawe, kojarzą przepisy najczęściej z ich zmianą – albo tą, która właśnie
następuje, albo nastąpić ma w niedalekiej przyszłości:
(…) w rozporządzeniach jedno jest jasne i pewne, że się zmienią wcześniej lub później, i tylko
szkoda, bo część rzeczy jest ok., (…) no i człowiek się już przyzwyczaił, nauczył się czegoś, coś
sobie szkoła wypracowała, a tu znowu ktoś ma pomysł, podobno dobry, (…) nieraz mam wrażenie, że przepisy „udoskonalają” ludzie, którzy w szkole nie byli lub rzadko bywali (…).
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Wiele emocji wzbudza ten pewien poziom, jak to określił nauczyciel
rozmijania się idei z rzeczywistością (…), papier wszystko przyjmie a człowiek potem musi to
wykonać (…).

Gorącym tematem dyskusji w czasie realizacji badań była kolejna zmiana
w rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciele szkół masowych mieli więcej wątpliwości, bardziej poczuli się niepewni w swych działaniach, częściej wskazywali
na konieczność „poważnego przemyślenia tematu”, „nauczenia się czegoś nowego” (Lipińska-Lokś, 2014: 248–264).

„Podejście indywidualne do ucznia zawsze było,
jest i będzie, to normalne (…)”
Podobne opinie nauczyciele ci głosili w sytuacji, kiedy w ich szkole miało pojawić się pierwsze, czy też kolejne dziecko z niepełnosprawnością. Wątpliwość
zawsze dotyczyła gotowości szkoły do przyjęcia takiego dziecka i poradzenia
sobie z prowadzeniem go, a więc warunków technicznych, barier architektonicznych oraz kompetencji merytoryczno-metodycznych nauczycieli. W opinii nauczycieli nie zawsze łatwo jest (z powodów obiektywnych, finansowych) technicznie sprostać specjalnym potrzebom ucznia z niepełnosprawnością (Apanel,
2014: 247–257), choć jest to zdecydowanie prostsze w porównaniu z przygotowaniem się, jak to określiła nauczycielka z klasy integracyjnej, „mentalnie”,
wskazując na konieczność zaakceptowania takiego ucznia no i siebie w roli nauczyciela „ucznia trudnego, wymagającego inaczej i czegoś innego”. Badania
wykazały różnice w opiniach nauczycieli edukacji integracyjnej (klas integracyjnych) i edukacji włączających. Pewniej czują się ci, którzy uczą w teamie z drugim nauczycielem, choć zawsze pojawia się kwestia innych wspomagających
specjalistów. Na marginesie należy dodać, że samo wsparcie oceniane jest raczej
negatywnie, nauczyciele w zdecydowanej większości przypadków narzekają na
jego brak lub niedosyt, w efekcie czego często czują się osamotnieni w swych
działaniach, narażeni na porażkę zawodową. „Inność” ucznia nie stanowi z kolei
większego problemu dla nauczycieli szkół specjalnych:
Przecież w naszej szkole wszyscy uczniowie są inni w porównaniu z uczniami ze szkół „normalnych” i ja, pracując w tej szkole, wiem, że on taki jest, i muszę dostosować uczenie, metody
do jego poziomu.
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Podejście indywidualne do ucznia zawsze było, jest i będzie, to normalne (…) IPET czy nie
IPET – nazwa nie ma znaczenia, bo chodzi przecież o to, by każdy uczeń był odpowiednio zaopiekowany, bo to nie Down, tylko Asia z takim i takim problemem i to Asię trzeba nauczyć,
poddać tej i tej terapii dostosowanej do niej (…).

Nauczyciele uczący w szkole specjalnej charakteryzuje także większe poczucie wsparcia w swojej pracy. Deklarują oni, że
koleżanka zna tego ucznia, pracuje z nim, ma te same problemy, wypracowała sobie już sposób radzenia sobie z tym problemem, więc i ja już to wiem i mogę to wykorzystać.

„(…) wygadać się będzie można (…)”
Dodać należy, że wszyscy badani nauczyciele wskazują na – z jednej strony: konieczność podążania za uczniem, reagowania na jego potrzeby, doskonalenia
swojego warsztatu pracy, z drugiej – na konieczność istnienia możliwości otrzymania wsparcia w sytuacji nieradzenia sobie z problemami w edukacji uczniów
z niepełnosprawnością. Ich wypowiedzi stanowią swoisty apel o dostrzeżenie
potrzeby wręcz systemowego wsparcia nauczyciela ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, co pozwoli na naturalizację proszenia o pomoc i korzystania
z niej.
W odpowiedziach na pytanie, kto miałby tego wsparcia nauczycielom udzielać, pojawiają się zarówno inni nauczyciele – specjaliści, bardziej doświadczeni,
którzy mogliby udzielać porad, instruować i ukazywać możliwości praktycznego
rozwiązania napotkanego problemu, jak i rozwiązania „instytucjonalne”:
(…) ośrodek metodyczny, ale taki prawdziwy z fachowcami, gdzie nie tylko zarzucą literaturą,
ale konkretnie wskażą kierunek, zaproponują konkretne działanie (…), wygadać się będzie
można (…).

Ten aspekt możliwości podzielenia się z innymi swoimi opiniami, wątpliwościami, problemami często w rozmowach się pojawia, co wskazuje na ogromną
potrzebę być może tworzenia grup samopomocowych:
Jak sobie nie radzę, to zapraszam koleżanki na kawę, spotkamy się, pogadamy, coś wymyślimy
razem i już nam lepiej (…).
Mamy takie towarzystwo… wzajemnej adoracji (tu: śmiech rozmówczyni – przyp. J. L.-L.),
rozumiemy się, co dwie głowy…, zaspokajamy też potrzebę kontaktów towarzyskich, bo
w tym zabieganiu, trudno o relaks, a tu przyjemne z pożytecznym (…).
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„(…) oswoić rodzica z sytuacją (…)”
W związku z tym, że rzeczywistość szkolną tworzą nie tylko nauczyciele i uczniowie, wprost zapytano w badaniach o występowanie problemów związanych
z rodzicami uczniów z niepełnosprawnością. Analiza uzyskanych wyników pozwala na sformułowanie kilku wniosków:
a) nauczyciele zdają sobie sprawę z prawa rodziców do obecności w szkole,
do współpracy z nauczycielami w kwestiach dotyczących ich dzieci i samego
funkcjonowania szkoły;
b) wielu nauczycieli zadowolonych by było, gdyby współpraca rodziców ze
szkołą dla dobra dziecka była wręcz nakazanym rodzicom obowiązkiem, co może zwiększyć efektywność oddziaływań terapeutycznych i dydaktycznych;
c) nauczyciele spotykają się z różnymi postawami rodziców wobec szkoły
i nauczycieli, cenią sobie oczywiście otwartość rodziców na współdziałanie, ich
pozytywne nastawienie wobec działań nauczycieli, radosne – mimo trudów życia
– usposobienie, woleliby unikać rodziców roszczeniowych, wiecznie ze wszystkiego niezadowolonych i tych, którzy „mają to dziecko i uważają, że już dla niego
wystarczająco wiele zrobili (…), szkoła niech się wykaże (…)”;
d) brak chęci współpracy rodziców z nauczycielami jest ogromnym problemem, podobnie jak sytuacja, gdy rodzic próbuje narzucić szkole swoje zdanie,
działania, nie pozwalając szkole na ukazanie innych równie dobrych rozwiązań
oraz udzielenie pomocy zarówno dziecku, jak i jego rodzinie;
e) nauczyciele doceniają rodziców jako partnerów interakcji, współpracy, cenią sobie ich wiedzę, umiejętności, postawę życiową, chcą z doświadczeń rodzicielskich korzystać w swej pracy.
Nauczyciele uczący w formach integracyjnych wskazują dodatkowo w swoich wypowiedziach na problemy z rodzicami uczniów pełnosprawnych, szczególnie z tymi, którzy nie czuli się współdecydentami w sytuacji, gdy klasa ich
„zdrowego”, „normalnego” dziecka stała się klasą integracyjną. Rodzice ci musieli być informowani, instruowani, przekonywani, często wręcz pouczani, wszystko
po to by: „nie torpedowali każdego zebrania”, „nie wpajali swych poglądów przyjaznym inności dzieciom”, „nie atakowali rodziców dzieci trudnych”. Wielu nauczycieli sugerowało, że potrzebny był czas, by „oswoić rodzica z sytuacją (…),
inny nie znaczy gorszy, (…), że jego dziecko też wiele zyskuje” (Lipińska-Lokś,
2014b).
Wśród problemów dostrzeganych przez nauczycieli pracujących z uczniem
z niepełnosprawnością znajdują się także i te, które nieobce są również wszystkim innym nauczycielom, choć rzeczywiście w przypadku pedagogów specjal-
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nych, nauczycieli włączających, nauczycieli uczących w klasach integracyjnych
czy też realizujących nauczanie indywidualne skala tych problemów, ich nasilenie są zdecydowanie większe.

„Papiery, góra papierów (…)” –
problem wszystkich nauczycieli
Badani nauczyciele zapytani o najczęstszy powód zdenerwowania w pracy wskazują na biurokratyzację zawodu nauczycielskiego. Czują się wręcz przeciążeni
z tego powodu:
papiery, góra papierów (…) nieraz mam wrażenie że zupełnie nieuzasadnione jest ich produkowanie, nie widzę sensu powielania różnych informacji w różnych miejscach, (…) mam
uczyć, a nie być sekretarką, pisać wiecznie sprawozdania.
(…) początek i koniec roku szkolnego, (…) czas, gdzie człowiek mało śpi, bo albo coś pisze,
albo myśli co napisać, co jeszcze do udokumentowania zostało (…), często się zastanawiam,
czy to ktoś tak dokładnie czyta, jak ja dokładnie opisałam.

Wielu z nauczycieli wspomina „istną gonitwę” za zdobyciem kolejnego stopnia awansu zawodowego:
Miałam tyle kwitów, że w dwóch siatkach je niosłam.
Przez rok – mam wrażenie – że nie byłam nauczycielem, tylko jakąś maszynką do produkowania dokumentów, które miały świadczyć o mojej wartości i przydatności do zawodu.

W wypowiedziach nauczycieli pojawia się także kwestia elektronicznego
dziennika. Zdają sobie sprawę z tego, że zawsze zmiany, początki wprowadzania
czegoś nowego nie są łatwe, niemniej jednak konieczność prowadzenia podwójnie dziennika, samo wprowadzanie do e-dziennika danych traktują jako dodatkową uciążliwą czasowo pracę, która nie zawsze spotyka się z docenieniem:
Większość rodziców moich uczniów przyzwyczaiła się do tego, co i jak było, niechętnie zaglądają do e-dziennika, preferują kontakt osobisty, obawiają się, że w tym e-dzienniku nie ma
wszystkiego, że nie jest na bieżąco uzupełniany (...) no …tak jest w tym trochę racji.

„Nauczyciel to ma klawe życie (…)”?
Nauczyciele zmęczeni są nie tylko przeciążeniem „pracą biurową”. Wiele negatywnych emocji przeżywają także w związku ze świadomością tego, jak są z regu-
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ły postrzegani przez tzw. ogół społeczeństwa. Powszechnie obowiązująca opinia
głosi, że: „nauczyciel to ma klawe życie”, „kilka godzin zabawy w pracę w pracy,
masa dni wolnych, urlop i zimą i latem, i to jak długi – dwa miesiące laby, żyć nie
umierać”. Wszyscy badani nie są w stanie zgodzić się z tą opinią, choć niejednokrotnie przyznają, że rzeczywiście, patrząc z boku, nie znając istoty pracy nauczyciela można odnieść takie wrażenie. Jednocześnie wielu zaczyna się zastanawiać:
Skoro tak dobrze nam nauczycielom, jak twierdzi kuzyn, to dlaczego on nie został nauczycielem, skoro skończył polonistykę, mógłby uczyć w szkole, a nie uczy, tylko ciężko pracuje fizycznie w jakimś markecie?
Dlaczego rodzic mojego ucznia nie dostrzega tego, że pracę zabieram do domu i kiedy on odpoczywa po swojej ciężkiej pracy, to ja relaksuję się do 2–3 w nocy, sprawdzając pracę klasową, przygotowując się do zajęć, wypełniając kolejne dokumenty jego dziecka?
(…) obyś cudze dzieci uczył – chyba coś jest w tym przekleństwie zawodu nauczyciela (…)
tak, zdarzyło mi się iść do pracy i myśleć: za jakie grzechy sama siebie skazuję na taką mękę?
(…).

W wielu wypowiedziach wybrzmiewa właściwie żal do „opinii społecznej”, że
nie dostrzega trudów pracy nauczyciela związanych z koniecznością poświęcania
najczęściej „dużo więcej czasu niż ustawa przewiduje” na realizację swych zadań
zawodowych, że nie widzi podejmowania zadań dodatkowych, poza godzinami
pracy, w dni wolne w trosce o ucznia, jego rozwój, dobre samopoczucie; że nie
docenia zaangażowania nauczyciela, jego wysiłków, reprezentowanej postawy
zawodowej,
(…) tak łatwo krytykować.
(…), ale najprościej, tylko czyhać na błąd, rozliczać, narzekać, a samemu (…) przyglądać się,
umywać ręce, (…) nie to nie jego (rodzica – przyp. J. L.-L.) sprawa.

Obok wypowiedzi przepełnionych smutkiem, żalem są i te pełne złości, pretensji:
Wie (rodzic – przyp. J.L.-L.), jakie ma dziecko, sam sobie zupełnie nie radzi, ale ja (nauczyciel
– przyp. J. L.-L.) muszę (…) nie, nigdy nawet słowa dziękuję, pochwały jakiejś (…), dlaczego,
bo to przecież mój obowiązek.
Tak, usłyszałam kiedyś w czasie spotkania rodzinnego, że nie powinnam narzekać, bo przecież
dobrze zarabiam jak na taaaką pracę (…), nie wytrzymałam, wykrzyczałam informacje o mojej
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pracy, o tej niby fortunie, o uczniach, którzy z roku na rok trudniejsi (…) Reakcja szwagra?
Spodziewałam się, że powie: no nie wiedziałem, może troszkę ze zrozumieniem użali się, (…)
usłyszałam: chciałaś, to masz, nikt ci nie kazał iść na studia i to takie (…). Poniosło mnie, (…)
do dnia dzisiejszego unikamy rozmów na tematy zawodowe.

Zarysował się niezwykle trudny wątek rozmów z nauczycielami związany
z kwestią postrzegania prestiżu wykonywanego zawodu. Faktem jest, że wciąż
zawód nauczycielski nie cieszy się powszechnym uznaniem, praca nauczyciela
nie jest właściwie doceniana (nie tylko w opiniach, ale i w wymiarze formalnym
– finansowym). Co ciekawe, nauczyciele „specjalni” częściej przeżywają negatywne emocje z tego powodu – sami niejednokrotnie poruszają wątek prestiżu
nauczyciela „zwykłego” a prestiżu nauczyciela „specjalnego” – podkreślając, że
zdarza się, że postrzegani są przez pryzmat swoich niepełnosprawnych (szczególnie niepełnosprawnych intelektualnie) uczniów i tym samym uważani są za
gorszych nauczycieli, z mniejszymi kompetencjami:
(…) uczeń mało może, to i jego nauczyciel nie musi dużo potrafić.
(…) taka szkoła (specjalna – przyp. J. L.-L.), czego tam uczą, jak uczą, jakie efekty – żadne.

Najbardziej „poszkodowani” wydają się nauczyciele w szkołach masowych:
(…) mam ucznia autystycznego w klasie (…), koleżanki wiedzą, co to autyzm, (…) nie czuję
ich wsparcia, cieszą się, że to nie na nich padło uczenie w tej klasie (…) za plecami śmieją się,
że biegam na kurs, że kupuję książki (…).

Najlepiej natomiast radzą sobie nauczyciele uczący w szkole specjalnej,
szczególnie ci, którzy określają siebie jako nauczyciela z powołaniem:
(…), na początku to mnie może i drażniło, ale potem, teraz – robię swoje, mam świetne dzieciaki, widzę efekty swojej pracy, ona sprawia mi wciąż satysfakcję, wciąż się rozwijam i… nie
nudzę się, oj nie!

Ten sam nauczyciel, mimo że w swych opiniach tak odbiegający od wcześniejszych, dodaje jednak:
Pewnie, że miło by było, gdyby pieniążków było więcej w wypłacie, człowiek czułby się doceniony, dowartościowany, (…) może inni by więcej byli zaangażowani w pracy, gdyby nie musieli myśleć, jak dorobić (…), tak wiem o takich przypadkach i nie są to pojedyncze przykłady,
a jak sama nie dorabia, to biegnie do domu, bo mąż idzie na fuchę (…).

Uposażenia to nie jedyny aspekt wątku finansowego wybrzmiewającego
w badaniach. Nauczyciele nie tylko troszczą się o swą sytuację materialną, leżą
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im bowiem na sercu i warunki finansowe szkoły. Wskazują na nieustannie nie
w pełni zaspokojone potrzeby w środowisku szkoły. Dostrzegają poprawę własnych warunków pracy w porównaniu z „kiedyś”, „dawniej”, ale nadal muszą
dokonywać wyborów, co bardziej potrzebne (najczęściej wskazywano warsztat
pracy, pomoce dydaktyczne, terapeutyczne, możliwość organizowania zajęć
z uczniami), jaki zakup pilny, a co może jeszcze poczekać, by zaspokoić podstawowe kwestie, o luksusie nawet nie marząc. Przekonani są, że
(…) bogata… nie! nie bogata, wystarczy, że nie biedna szkoła, to lepsze warunki dla ucznia
i dla nauczyciela, (…) środki na realizację pomysłów, atrakcyjne zajęcia, lepsze dotarcie do
ucznia (…).

Liczne i różnorodne są problemy nauczycieli w edukacji uczniów. Jakby tego
było mało, nauczyciele muszą poradzić z sytuacjami trudnymi, mającymi miejsce
w relacjach w gronie współpracowników. Marzy się nauczycielom, by miejsce
pracy było spotkaniem z życzliwym współpracownikiem, kolegą z pracy, na którego można liczyć w każdej sytuacji, z kimś, z kim współpraca to czysta przyjemność, „kto rozumie cię w pół słowa, kto myśli i czuje podobnie jak ty, kto realizuje te same cele”. I tak często bywa, nauczyciele stanowią niejednokrotnie zgrany
zespół ludzi – partnerów w interakcji, kompetentnie dbających z równym zaangażowaniem o dobro dziecka jednakowo rozumiane. Są dla siebie wsparciem
w sytuacjach trudnych, wspólnie budują rzeczywistość szkolną i wypełniają codzienność ucznia. Nie mniej jednak należy wspomnieć o sytuacjach zgoła odmiennych. Badani nauczyciele dostrzegają bowiem w gronie pedagogicznym swej szkoły konkurowanie o względy przełożonego, nie zawsze zdrowe współzawodnictwo,
plotki, brak wspólnego frontu w działaniach z uczniami, pomniejszanie autorytetu
nauczyciela, zabieganie o lepsze warunki własnej pracy, kosztem współpracownika. Motywów takich zachowań upatrywać należy zgodnie z opiniami większości
badanych w prozie życia, w gonitwie za sukcesem zawodowym wiążącym się
z chęcią podniesienia własnego prestiżu i poprawy sytuacji materialnej.

„Robić coś dla siebie, dla uczniów, nie pod publiczkę (…)”
Ostatnią kwestią, o której należy wspomnieć, dotyczącą wszystkich nauczycieli,
jest ich obawa przed negatywną oceną. Nauczyciel poddawany jest nieustannie
ocenianiu i to ze strony różnych podmiotów. Ocenianie przez przełożonego wpisane jest w rolę zawodową. Na wynik tej oceny nauczyciel pracuje codziennie,
realizując swoje zadania. Kryteria oceniania są z reguły ściśle określone. Nauczyciel je zna, raczej o nich pamięta, zapewne stara się, by je spełniać, ale efekty mogą być różne. Życie i rzeczywistość szkolna niejednokrotnie pisze jednak scena-
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riusze, w których nie wszystko zależy od samego nauczyciela, jego wiedzy, umiejętności i kompetencji osobowościowych. W efekcie zawsze istnieje niepewność
nauczyciela co do możliwości sprostania stawianym oczekiwaniom mimo usilnych starań oraz rzetelności oceny swej osoby i podejmowanych przez siebie
działań.
Jestem dobrym nauczycielem, robię to, co do mnie należy, a nawet więcej, bo lubię swoją pracę, lubię dzieciaki. (…) nie da się wciąż myśleć – rób tak i tak, bo cię rozliczą, wtedy znika kreatywność, pojawia się sztywność myślenia, działania, a tak się nie da na dłuższą metę (…). Myślę, że tylko taki prawdziwy nauczyciel, po prostu robiący swoje, ma szansę być zadowolonym
z pracy.
Robić coś dla siebie, dla uczniów, nie pod publiczkę (…), nie dlatego, że cię ktoś oceniać będzie

– to tylko fragment wypowiedzi nauczyciela, ale w pełni oddający jego emocje związane z sytuacją oceniania.
Ocenianie przez przełożonego to nie jedyna ocena, z jaką spotyka się nauczyciel. Każdego dnia doświadcza on opinii na swój temat, na temat jakości swojej
pracy głoszonych przez rodziców uczniów. Zdecydowanie częściej badani nauczyciele deklarują, że są to opinie pozytywne. Rodzice doceniają nauczycieli za
ich codzienną pracę, za wysiłek ponoszony w edukacji i terapii ich dzieci. Niejednokrotnie podziwiają wręcz nauczycielską cierpliwość i umiejętne podejście
do tak trudnego przecież ucznia. Nauczyciele spotykają się z licznymi dowodami
sympatii ze strony rodziców, cieszą się ich zaufaniem, bywają traktowani jak
członkowie rodziny, przyjaciele, dobrzy znajomi (w ten sposób szczególnie często wypowiadają się nauczyciele realizujący nauczanie indywidualne ucznia
w jego środowisku domowym). Nie brak jednak i ocen negatywnych wystawianych przez rodziców uczniów szkole, nauczycielom. Dominują tu opinie rodziców charakteryzujących się tzw. postawą roszczeniową, uważających, że „szkoła
musi, ma obowiązek zająć się (…) dzieckiem, mają się na tym znać, (…) nie obchodzi mnie to (…) prawo jest po mojej stronie”. Niepokojące jest to, że rodzice
ci doszukują się w szkole, w nauczycielach źródła wszelkich swoich problemów.
Jednocześnie nie widzą potrzeby aktywności własnej w rozwiązaniu trudnej sytuacji, brak im otwartości we współpracy z nauczycielami. Najchętniej w ogóle
nie angażowaliby się w sprawy szkolne (a często pojawia się wrażenie, że w jakiekolwiek nawet) swych dzieci. W ich opinii to wyłącznie szkoła ma otoczyć dziecko opieką, wychować je, wyedukować i objąć terapią. Przyczyn takiej postawy
nauczyciele dopatrują się w bezsilności rodziców, w wypaleniu ich sił na przestrzeni lat, w poczuciu braku sukcesów w usprawnianiu dziecka, w ich braku
wiedzy, umiejętności pomocy dziecku. Zachowanie rodziców tłumaczą także ich
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przemęczeniem, zniecierpliwieniem, żalem i rozgoryczeniem oraz poczuciem
straty, brakiem możliwości realizacji marzeń i planów życiowych. To wszystko
może świadczyć o braku pełnej akceptacji niepełnej sprawności dziecka i siebie
w roli rodzica dziecka z niepełnosprawnością, co dowodzi zakłócenia przebiegu
procesu adaptacji do sytuacji naznaczonej niepełnosprawnością dziecka. Konsekwencje tego stanu rzeczy ponosi sam rodzic, ale i jego dziecko, a także… nauczyciel, który w kontakcie z rodzicem doświadcza jego postawy życiowej i przeżywanych emocji, sam często mocno tę sytuację przeżywając.
Podobnie jest w codziennym kontakcie z uczniem. Nauczyciel w swojej pracy
kieruje się rozumem, wykorzystuje swą wiedzę i umiejętności w sposób, który jak
najbardziej korzystnie wpływa na podopiecznego. Współczesny nauczyciel jest
świadomy swej roli w procesie nauczania dziecka ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, wciąż doskonalący swój warsztat zawodowy, zaangażowany
w swoją pracę. Wynika to nie tylko z oczekiwań rynku pracy, ale także z poczucia
pedagogicznej odpowiedzialności za ucznia. A uczeń, jak już wspomniano, jest
uczniem trudnym, odbiegającym od przyjętych szkolnych standardów. Szczególnie widoczne to jest w formach integracyjnych kształcenia specjalnego, gdzie
w jednej klasie funkcjonują dzieci o różnym stopniu sprawności, różnych możliwościach rozwojowych i zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Nauczyciel
szczególnie w klasie integracyjnej musi stawić czoła konsekwencjom tej sytuacji.
Nierzadko pojawia się kwestia posądzenia nauczyciela o brak obiektywizmu
w ocenianiu uczniów, szczególnie tych z niepełnosprawnością. W opiniach
uczniów nauczyciel jawi się jako niesprawiedliwy belfer. Musi sobie z tym poradzić. Zareagować na sytuację, że kiedyś być może nie wytłumaczono należycie
uczniom pełnosprawnym, że przy ocenianiu kolegi z niepełnosprawnością bardziej uwzględnia się poniesiony wysiłek, poczyniony przez niego postęp, osiągnięcie sukcesu na miarę ograniczonych możliwości. Wtedy może mniej będzie
krytycznych uwag uczniów na temat pracy nauczyciela, jego sposobu oceniania,
może prowadzenia lekcji i stosunku do poszczególnych uczniów. Może wtedy
nauczyciel będzie mógł spokojniej dobrze pracować, mając świadomość, że nie
poddawany jest niesprawiedliwej ocenie ze strony uczniów. Sama kwestia oceniania nauczyciela przez ucznia, choć zawsze obecna w rzeczywistości szkolnej,
nabiera nowego znaczenia, jeśli przyjmuje znamiona oceny formalnej stanowiącej jedno z kryteriów oceny nauczyciela przez przełożonego. W tej sytuacji pojawia się niebezpieczeństwo:
Uczeń ma mnie oceniać? Czy stanie ponad wszystko i będzie obiektywny? (…) Na ile to, jak ja
go ocenię, wpłynie na to, jaką ocenę on mi wystawi? (…) A jaka będzie moja rzetelność oceniania uczniów, kiedy pomyślę, że być może to transakcja wiązana? (…) Unikajmy sytuacji,
które niosą ze sobą jakieś zagrożenia.
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W tej wypowiedzi zawierają się wątpliwości nauczyciela i jego obawy związane z faktem, że jest oceniany, przy czym nie ma chyba większego znaczenia, czy
jest to ocena formalna czy nieformalna w postaci opinii na jego temat. Nie jest
także ważne. kto tej oceny dokonuje.

Refleksje końcowe
Zaprezentowane opracowanie ukazało szereg rozmaitych problemów obecnych
w edukacji uczniów z niepełnosprawnością sygnalizowanych przez nauczycieli.
Problemy te obecne w codziennej pracy nauczyciela, często ją utrudniają, niejednokrotnie wręcz zaburzają, co wymaga podjęcia odpowiednich działań, by tę
sytuację zmienić. Niewątpliwie potrzebne są działania ze znamionami działań
systemowych, wieloaspektowych, ciągłych i systematycznych. Warto też, by
punktem wyjścia do ich podjęcia było wniknięcie w źródła problemów. Źródeł
tych doszukiwać można się wielu, ich istota jest różna. Refleksja końcowa zakłada ogólne ujęcie kwestii uwarunkowań problemów w edukacji uczniów z niepełnosprawnością w opinii ich nauczycieli.
Głoszone opinie, postrzeganie edukacyjnej rzeczywistości uczniów z niepełnosprawnością być może zależy od samego sposobu spostrzegania inności ucznia
z niepełnosprawnością. Bo czyż nie ma znaczenia to, jak ta inność jest rozumiana? „Inny” postrzegany jako „Obcy” wywołuje wrogość, skłania do zachowań
zgoła agresywnych, odrzucających, pomijających go z jednej strony, z drugiej
natomiast ktoś nam obcy, kogo nie znamy wywołuje obawy, lękamy się go, traktujemy go jako potencjalne źródło zagrożenia naszego bezpieczeństwa. W konsekwencji wykształcona zostaje negatywna postawa wobec osoby określonej jako
„Inna”, co objawia się brakiem wiedzy na temat tej osoby, czy też wiedzą często
wyłącznie potoczną, obfitującą w stereotypy i mity oraz negatywnym czy obojętnym stosunkiem do niej, przejawiającym się m.in. odczuwaniem wyłącznie negatywnych emocji w kontakcie z tą osobą, a także zachowaniami negatywnymi
wobec osoby innej czy też unikaniem sytuacji, w której konieczne będzie wejście
w interakcję z nią. Podobnie być może będzie, kiedy inność osoby traktowana
będzie jako jej odrębność, odmienność. Na pewno osoba ta zwracać będzie na
siebie uwagę swym odbieganiem od norm, przyjętych standardów i związku
z tym będzie pojawiać się w kontakcie z nią myślenie o konieczności innego,
specjalnego jej traktowania. Jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że właściwie nie
wiemy, jak należy realizować tę specjalną interakcję, swoiste podejście, to może
bardziej skłonni będziemy nie do podjęcia poszukiwań rozwiązań, co zmusza do
wysiłku, lecz do wytworzenia pewnego dystansu w obcowaniu z „Innym”, uni-

174

JOLANTA LIPIŃSKA-LOKŚ

kania z nim kontaktu, a w razie konieczności pracy z „Innym”, traktowania jej
w kategoriach wypełniania obowiązku i realizowania formalnych wymogów roli
zawodowej. Zgoła odmiennie przedstawia się sytuacja, kiedy „Inny” postrzegany
jest jako „Różny” – różniący się od przeciętnego ucznia, kiedy ta jego odmienność postrzegana jest w kategoriach wręcz egzotyki wzbudzającej zainteresowanie, ciekawość, chęć poznania. Obecność „Innego” jest wręcz pożądana, bo daje
możliwość zaspokojenia głodu poznawczego, jest szansą sprawdzenia się
w nowej sytuacji, obcowanie z nim stanowi źródło nowych doświadczeń, może
wzbogacić. Takie podejście do inności ucznia z niepełnosprawnością stwarza
możliwość ukształtowania się pozytywnej, pożądanej z pedagogicznego punktu
widzenia, postawy nauczyciela, rokuje więc powodzeniem w pracy dydaktyczno-wychowawczej z nim (por. Pachowicz, 2013: 417–429).
Niewątpliwie rozumienie „Inności” to nie jedyne podłoże zróżnicowanego
postrzegania problemów edukacji uczniów z niepełnosprawnością przez uczących ich nauczycieli. Należy także zwrócić uwagę na postrzeganie przez nauczyciela postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, a także na prezentowaną przez samego nauczyciela postawę wobec niepełnosprawności i osób
z niepełnosprawnością. Postawa ta, rozumiana jako społeczna, dotycząca ogólnie
zjawiska niepełnej sprawności człowieka i ogółu osób należących do kategorii
niepełnosprawnych, dotyczyć będzie także mikrośrodowiska szkoły, klasy szkolnej i kategorii uczniów z niepełnosprawnością. Nie można oczekiwać, że nauczyciel negatywnie postrzegający niepełnosprawność i osoby nią dotknięte, nagle,
realizując rolę zawodową, zmieni swoje poglądy wobec świata, innych osób
i siebie samego, a jeśli nawet nastąpi dostosowanie się nauczyciela do „poprawności polityki społecznej nakazującej odpowiednią postawę”, to pojawia się wątpliwość co do intencji i wiarygodności jego działań. Tylko pełne wewnętrzne
przekonanie nauczyciela o słuszności idei równych szans w edukacji dzieci
o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych oraz społecznej integracji osób
z niepełnosprawnością od najwcześniejszych momentów ich życia pozwoli na
ukształtowanie pożądanej pozytywnej postawy wobec ucznia z niepełnosprawnością, na zaakceptowanie jego inności oraz satysfakcjonujące spełnienie się
w roli zawodowej jako nauczyciela ucznia z niepełnosprawnością.
Warto dodać, że będzie to tym łatwiejsze, im bardziej pozytywne będzie postrzeganie przez nauczyciela znaczenia edukacji, wykształcenia i aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością. Przekonanie o istotnej wartości wykształcenia i pracy w życiu osoby z niepełnosprawnością, o społecznych korzyściach
płynących z normalizacji życia tej kategorii osób, nadaje dodatkowy sens pracy
z osobami z odchyleniami w stanie zdrowia i rozwoju, wyznacza konkretne cele
i ukazuje znane – choć zazwyczaj „wyboiste” drogi do ich osiągnięcia.
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Nie bez znaczenia dla nazywania i charakteryzowania przez nauczycieli problemów w edukacji uczniów z niepełnosprawnością jest także nie tylko samo ich
zauważenie, nadanie im znaczenia, ale i świadomość możliwości ich rozwiązania,
sprostania sytuacjom trudnym, przeświadczenie o własnych nauczycielskich
kompetencjach, wiara w pozytywne zmiany systemowe oraz optymizm zarówno
w sferze działalności zawodowej, jak i w codzienności życiowej.
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Current Problems in Educating Pupils with Disabilities
in the Perception of Teachersengaged in Various Forms
of Special Education
Summary
Education of pupils with disabilities is integrated within the general education system in Poland.
By law, it may be implemented in various forms of special education. Children with a disability
may be educated both in traditional, segregated special schools and within special education pro-

176

JOLANTA LIPIŃSKA-LOKŚ

grammes in integrated settings. Among the options available for this type of education, there is
integrative education (integrative classes), inclusive education (including individual pupils in
primary school class structures, not integrative) and special classes in mainstream schools. There is
also individual instruction provided for children with a disability who are unable to attend school
because of their health status. However, pupils taught in their home environment by a school
teacher are formally part of a school, belong to a class community, are visited by their peers –
classmates, and occasionally attend school. These elements of home education make it possible to
recognise it as a form of integrative special education. Also in case of special schools, there are
some signs of integration in the education of children with disabilities, as indicated by the so-called
local integration, which implies openness on the part of special schools towards their local environment and their cooperation with mainstream schools functioning in the immediate vicinity.
Children who go to these two types of school know each other, co-participate in organised events,
such as parties, their teachers work together to jointly implement projects and are often mutually
supportive.
Regardless of the form of education, children with disabilities always constitute a challenge
both for their classmates and teachers.
Teachers experience a variety of problems in their daily work, which should not come as
a surprise in light of the complexity of special education and its intrinsic prerequisite for special,
unique methodology, all for the sake of very distinctive addressees, i.e. children with a disability.
They have specific aptitudes and limitations, and hence the special educational needs, familiarity
with which constitutes a basis for teachers’ requirements towards children and for the applied
working methods.
The problems of teachers who work with children with disabilities were diagnosed by means
of interviews conducted as part of qualitative research on teachers’ experiences, carried out in
a group of teachers employed in special schools, in integrative classes, in mainstream schools with
non-integrative classes or engaged in individual tuition.
The research made it possible to isolate some problem areas as seen by teachers of pupils with
disabilities, related to:
a) legal regulations concerning education of children with disabilities (where positive changes
are discernible throughout recent years, but some disadvantages are pointed out, mainly related to the
frequency of introduced changes, which negatively affects the sense of stability of those involved);
b) provision of adequate technical conditions facilitating children’s functioning at school
(which is especially important in a situation of financial shortcomings and very specific needs of
particular pupils);
c) organisation of the teaching process and orthopedagogical methodology (especially in classes with pupils of different levels of efficiency, where the teacher must meet different needs during
one teaching unit);
d) teachers’ competence (knowledge, skills, personality traits and mental readiness to work
with ‘non-mainstream’ children) and methods of supporting teachers in their work);
e) cooperation between school and parents of both able-bodied children and children with
disabilities, which, although is legally regulated in many ways, in reality, instead of promoting
children’s welfare, very often curbs the scope of constructive influence;
f) rather low social prestige of the teaching profession, particularly of special education teachers, who in public opinion need less competence because of the limitations of children with whom
they work;
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g) financial shortcomings in terms of salaries for teachers and expenditures for the functioning of "schools for all children", and it is not about high expectations, but about comprehensive
protection of real needs;
h) the sense of superiority of bureaucracy over didactic instruction in everyday life at school,
which is particularly noticeable in the first and last weeks of the school year and in the case of
applying for professional advancement;
i) fear of negative evaluation, both formal by the superior and less formal by pupils and their
parents.
It is worthwhile to take a close look at the above mentioned problems, the more that each of
the groups, to lesser or greater extent, affects teachers’ work quality.
The form of education in which the diagnosed teachers work, their length of employment and
the type and degree of addressed disability all differentiate the obtained results.
It is important to recognise these problems and make efforts to eliminate them from educational reality.
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The increasing waves of migration mean that naturally comes to the
interpenetration of cultures and the phenomenon of cultural diversity.
Increasing real multiculturalism in Polish schools contributes to the
necessity of making changes in the education system through the creation of new educational programs geared to the diversity and preparation of teaching staff, whose mission is to support and integrate culturally diverse students in the life of the school community.
Effective work that allows the inclusion of students in the school environment, requires of teaching staff not only knowledge of the principles
of pedagogy inclusion, but also a high level of intercultural competence, knowledge of the issues of migration, acculturation processes
and the accuracy of acculturation strategies, as well as the specifics of
the phenomenon of refugees and their traumatic experiences.

W procesie wychowania bardzo istotny wpływ na ukształtowanie nawyków dzieci i młodzieży mają nauczyciele i pedagodzy. Nie chodzi tutaj tylko o formalne
sposoby oddziaływania na wychowanków, ale również o postawy dorosłych wobec otaczającego świata (Przetacznik-Gierowska, Włodarski, 1994: 86). Na wczesnym etapie rozwoju dzieci ich postawy i nawyki kreowane są poprzez naśladowanie innych, więc istotne jest, aby mogły one czerpać pozytywne wzorce
zachowań na drodze do dorosłości, by w ten sposób rozwijać pożądane jednostkowo i społecznie cechy i kompetencje, na które składa się wiedza, umiejętności,
postawy umożliwiające pełne i aktywne uczestnictwo w życiu osobistym, społecznym i zawodowym.
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Zadania kadry pedagogicznej w warunkach różnorodności
kulturowej
Umiejętność współpracy, tolerancji, poszanowania odmienności jest szczególnie
pożądana ze względu na wzrastającą różnorodność kulturową we współczesnych
społeczeństwach, która jest skutkiem zwiększonej mobilności. Jednym z rejonów
atrakcyjnych dla migrantów jest kontynent europejski, a zwłaszcza kraje należące
do Unii Europejskiej (chociaż nie wszystkie w jednakowym stopniu), do których
migrują nie tylko osoby chcące znaleźć lepsze warunki pracy, ale również osoby
poszukujące bezpiecznego schronienia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia
w kraju ogarniętym konfliktami zbrojnymi. Współczesne migracje charakteryzuje
stosunkowo wysoki udział rodzin z dziećmi, co przekłada się na konieczność
podejmowania przez kraje przyjmujące działań wspierających umożliwiających
imigrantom adaptację w nowym środowisku. Jak wskazują badacze z krajów
o większym doświadczeniu w tej dziedzinie, pierwszą i najważniejszą agencją
państwową wspomagającą procesy inkluzji dzieci imigrantów i ich rodzin jest
szkoła, która powinna stwarzać przyjazne środowisko w procesach kształcenia,
wychowania i adaptacji (zob. Heckmann, 2008). To od niej w dużej mierze zależy, jakie postawy będą prezentowały dzieci wobec otaczającego świata i innych
ludzi (Gundara, 2000: 10–14).
Jak podkreślono w Zielonej Księdze Komisji Europejskiej, szkoły muszą odgrywać znaczącą rolę w tworzeniu społeczeństwa włączającego, gdyż stanowią
dla młodych ludzi najlepsze miejsce do wzajemnego poznania się i wzajemnego
szacunku (Komisja Europejska, 2008: 3).
Podejmowane przez nauczycieli i pedagogów działania powinny więc mieć
charakter oddziaływań integracyjnych, dzięki którym dziecko pochodzące z innej kultury będzie włączane w środowisko klasy i szkoły. Poprzez takie działania
pobudzone zostaną procesy tworzenia heterogenicznej kulturowo wspólnoty
wykorzystującej potencjał wszystkich jednostek, które w przyszłości będą tworzyły wspólnotę dorosłych obywateli.
Elementem przyczyniającym się do kreowania właściwych postaw obywatelskich i otwartości wobec innych jest odpowiednio przygotowana kadra pedagogiczna.
W odpowiedzi na zwiększającą się różnorodność kulturową uczniów grupa
robocza powołana przez Komisję Europejską zwróciła uwagę na konieczność
posiadania przez nauczycieli nowych kompetencji, do których zaliczyła m.in.
umiejętność pracy w wielokulturowej klasie, komunikację i wrażliwość międzykulturową, uwrażliwienie na kwestie kulturowe, umiejętność zarządzania konfliktami, świadomość procesów migracyjnych (Komisja Europejska, 2005). Samo
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pojęcie „kompetencje” nie jest jednoznaczne, ale ogólnie odnosi się ono do „potencjału” i „możliwości” – opartych na wiedzy, umiejętnościach, doświadczeniu
i działaniu danej osoby (Sielatycki, 2014).
Specyfika doświadczeń uczniów odmiennych kulturowo wymaga od kadry
pedagogicznej umiejętności diagnozowania ich potrzeb i problemów, podejmowania oddziaływań terapeutycznych pomagających skutecznie radzić sobie ze
stresem towarzyszącym migracji i adaptacji do warunków kraju przyjmującego
oraz wspomagania akulturacji i społecznej integracji, aby zapobiegać niepowodzeniom szkolnym i wykluczeniu społecznemu tej kategorii uczniów.
W warunkach zróżnicowania kulturowego niezbędne staje się kształtowanie
wiedzy o równości i prawach człowieka, a także kreowanie postaw wzajemnego
szacunku, tolerancji i dialogu, aby wspomagać proces integracji środowiska
szkolnego i rozwoju więzi międzygrupowej poprzez korygowanie stereotypów
oraz zwalczanie uprzedzeń, ksenofobii i etnocentryzmu.
Wiktor Rabczuk podkreśla, że w szkole przyjmującej dzieci imigranckie należy realizować międzykulturowe podejście w pracy dydaktyczno-wychowawczej,
określane jako ogół praktyk edukacyjnych, których celem jest propagowanie
szacunku i wzajemnego zrozumienia między uczniami bez względu na przynależność kulturową, etniczną i religijną (Rabczuk, 2007: 90).
Mający pod swoją opieką dzieci pochodzące z innych kultur powinni mieć
ogólne pojęcie na temat wpływu kultury na zachowanie i mentalność jednostki,
tj. wartości, motywacje, przekonania, światopogląd, style myślenia, percepcje,
zachowania społeczne, konformizm, agresja, stosunek do osób starszych i płci
odmiennej, wyrażanie emocji i potrzeb (zob. Boski, 2009).
Przekazywanie wiedzy na temat różnic kulturowych i ich wpływu na sposoby
widzenia świata, interpretacji ludzkich zachowań, strategii uczenia się, wyrażania
emocji lub umiejętności reagowania na zachowania przedstawicieli innych kultur, zapobieganie postawom etnocentryzmu i ksenofobii, powinny stanowić
istotny element w kształceniu przyszłej kadry pedagogicznej. Wzajemne wzbogacanie poprzez kontakt i dialog międzykulturowy jednak jak dotąd nie stanowi
powszechnego składnika kształcenia zawodowego przyszłych nauczycieli, pedagogów i psychologów (Borzykowski, Grzymała-Moszczyńska, 2013: 22). Dotychczasowe próby zwrócenia uwagi na konieczność wprowadzania do programów
kształcenia akademickiego edukacji międzykulturowej jako elementu rozwijającego kompetencje międzykulturowe przyszłej kadry pedagogicznej nie znalazły
akceptacji ze strony decydentów. W dalszym ciągu, pomimo wytycznych unijnych, nie dostrzegają oni potrzeby rozwijania tych umiejętności (zob. Rezolucja,
2009) i stale wzrastającej liczby uczniów pochodzących z innych kręgów kulturowych w polskich placówkach edukacyjnych.
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Obecność uczniów imigranckich stawia przed kadrą pedagogiczną nowe zadania, gdyż wymaga od nich podejmowania działań uwzględniających różnorodność i indywidualne potrzeby wszystkich uczniów, a zarazem stosowania
metod integrujących ułatwiających dzieciom wzajemne poznanie i uczenie się
oparte na współpracy. Nauczyciele i pedagodzy mający na terenie swoich placówek uczniów cudzoziemskich powinni stosować odpowiednie formy działań
wspierających. Aby te działania podejmować, konieczna jest wiedza o procesach
adaptacji do nowych warunków życia oraz o specyfice uczniów; ich pochodzeniu, aktualnych problemach, sytuacji rodzinnej, statusie pobytu, kulturze, religii,
doświadczeniach edukacyjnych, zdolnościach, aspiracjach itp.

Procesy adaptacji do nowego środowiska
Emigracja do innego kraju zawsze wiąże się z wieloma problemami i barierami,
które trzeba przezwyciężyć, zanim jednostka będzie w stanie w miarę normalnie
funkcjonować w nowym środowisku społecznym i kulturowym. Im większy
dystans kulturowy (język, normy, zwyczaje) i zmiany związane z warunkami
życia (warunki klimatyczne, miejsce zamieszkania, zwyczaje żywieniowe, interakcje społeczne, zdrowie, doświadczenie migracyjne), tym trudniej jednostce
pokonywać poszczególne fazy szoku kulturowego (Grzymała-Moszczyńska, 1998:
42). Szok kulturowy jest tu spostrzegany jako szczególna forma doświadczania
zmiany środowiska społecznego, powodującego zaburzenie funkcjonowania
psychosomatycznego, wywołane przedłużającym się kontaktem z odmienną,
nieznaną kulturą, dostrzeżeniem istotnych różnic funkcjonowania we własnej
i nowej kulturze oraz towarzyszącymi temu odkryciu stanami lęku i dezorientacji. Ma to miejsce zwłaszcza w początkowym okresie pobytu w nowym kraju,
często wiąże się z ogromnym obciążeniem psychicznym i fizycznym; dezorientacja, irytacja, agresja, ból, które z czasem ustępują i przeradzają się w zdolność do
rozumienia otoczenia i adekwatnego reagowania na bodźce i sytuacje.
W zależności od uzyskiwanego wsparcia lub jego braku ze strony przedstawicieli kraju przyjmującego proces edukacyjno-rozwojowy może mieć zarówno
negatywne, jak i pozytywne konsekwencje.
Niezależnie od przyczyn migracji wszystkie osoby migrujące przechodzą ten
trudny etap adaptacji, doświadczają problemów wykorzenienia i konieczności
dostosowania się do nowych warunków. Poszczególne kategorie imigrantów
mogą jednak doświadczać dodatkowych problemów. Imigranci nielegalni żyją
w ciągłym poczuciu zagrożenia deportacją, a więc lękiem przed identyfikacją
i konsekwencjami rozpoznania. Migranci czasowi nie identyfikują się z miejscem
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pobytu i nie są skłonni uczyć się nowego języka i kultury. Repatrianci natomiast
(formalnie uznawani za obywateli polskich) mają problemy z ukształtowaniem
własnej tożsamości ze względu na dostrzegane przez otoczenie i nich samych
odmienności wynikającej np. z niedostatecznej znajomości języka polskiego
i innych dotychczasowych wzorów codziennego życia (Badowska, 2011: 177).
Kategorią specyficzną i sprawiającą szczególne trudności w diagnozowaniu potrzeb i problemów dziecka są uchodźcy (Grzymała-Moszczyńska, 2000). Doświadczają oni destabilizacji dotychczasowego życia w wyniku rozprzestrzeniania
się konfliktów zbrojnych, prześladowań lub klęsk żywiołowych. Dotychczasowe
środowisko, spostrzegane jako bezpieczne, zmienia się w pełne traumatycznych
przeżyć miejsce, często eksponujące przemoc, której świadkiem lub co gorsza
uczestnikiem staje się samo dziecko. Okresem obfitującym w urazy psychiczne
i fizyczne jest także faza ucieczki do innego kraju. W tym okresie dziecko doświadcza licznych deprywacji, styka się z osobami zagrażającymi jego bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu, bywa świadkiem, ofiarą lub uczestnikiem aktów
wykorzystania i przemocy. Niejednokrotnie traci rodzinę lub zostaje z nią rozdzielone albo staje się osobą odpowiedzialną za jej słabszych członków. Samo
dotarcie do kraju pierwszego azylu również jest trudnym etapem, proces rejestracji i orzeczenia statusu uchodźcy trwa wiele miesięcy, pobyt w ośrodkach
recepcyjnych i oczekiwanie na decyzję władz również odciska swoje piętno na
psychice dziecka. Traumatyczne przeżycia i doświadczenia skutkują zmianami
w funkcjonowaniu, których konsekwencją są zaburzenia psychofizyczne w wyniku reakcji psychologicznych. Wszystkie traumatyczne doświadczenia powodują
poważne zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu jednostki.
Do najczęstszych i najlepiej opisanych problemów funkcjonowania dzieci
z doświadczeniem uchodźczym, zaliczają się: zespół przewlekłego stresu pourazowego (PTSD – post-traumatic stress disorder), stres walki (stres bojowy), syndrom sztokholmski oraz syndrom ocalonych (Grzymała-Moszczyńska, 2000: 81;
por. Januszewska, 2010: s. 46–86). W konsekwencji traumatycznych przeżyć
najczęściej jednostka odczuwa przerażenie i bezradność. Towarzyszą temu natrętne myśli, wspomnienia, sny, nagłe emocje, strach, często pojawia się odrętwienie czyli spadek aktywności fizycznej i psychicznej, ból fizyczny trudny do
zdiagnozowania, albo symptomy stałego pobudzenia towarzyszące ciągłemu
odtwarzaniu lub unikaniu myśli o traumatycznych doświadczeniach tj. drażliwość, wybuchy gniewu, nadwrażliwość na bodźce zewnętrzne, trudności z koncentracją, napady panicznego lęku (Grzymała-Moszczyńska, 2000: 80; por. Januszewska, 2010: 74–76; Krzywicka, 2007: 126).
Kompetentna ewaluacja potrzeb, zachowań i problemów oraz będące jej
konsekwencją efektywne oddziaływania wspomagające są w stanie umożliwić
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uchodźcy powrót do zdrowia i odzyskać stan równowagi. Jednym z najistotniejszych elementów wpływających na poprawę kondycji psychicznej i fizycznej
jednostki przezwyciężającej skutki traumy jest więź dająca poczucia bezpieczeństwa. Dziecko doświadczające bliskich więzi z rodzicami lub opiekunami jest
w stanie skutecznie walczyć ze stresem. Istotną rolę odgrywają także jego indywidualne cechy, jak np. umiejętność rozwiązywania problemów i pozytywne
myślenie. Jednakże niezależnie od indywidualnych cech, najważniejsze jest odpowiednie wsparcie społeczne, które w znaczący sposób wpływa na procesy
zwalczania skutków traumatycznych przeżyć (Lis-Turlejska, 1998: 104–109).
W przypadku pozostawienia takiej osoby samej sobie proces ten trwa bardzo
długo lub zaburzenia te wciąż mogą się pogłębiać.

Prezentacja wyników badań
W okresie od kwietnia do grudnia 2012 roku przeprowadziłam badania ankietowe wśród nauczycieli i pedagogów pracujących w 20 warszawskich szkołach, do
których uczęszczały dzieci cudzoziemskie. W badaniu udział wzięło 193 nauczycieli i 28 pedagogów szkolnych (199 kobiet i 22 mężczyzn).
Podjęte przeze mnie badania miały na celu między innymi rozpoznanie wybranych aspektów wiedzy nauczycieli i pedagogów na temat specyfiki powierzonych ich opiece dzieci pochodzenia imigranckiego.
Dla potrzeb niniejszych badań sformułowane zostały następujące pytania
badawcze:
1. Jaka jest wiedza badanych na temat różnic kulturowych i ich znaczenia dla
funkcjonowania dziecka w szkole?
2. Jaka jest wiedza badanych na temat specyfiki kulturowej/sytuacyjnej powierzonych ich opiece dzieci cudzoziemskich?
3. Jaka jest wiedza badanych na temat specyficznych problemów uchodźców
i imigrantów?
Wiedza badanych na temat różnic kulturowych i ich znaczenia dla funkcjonowania dziecka w szkole
Chcąc dokonać diagnozy poziomu wiedzy badanych odnośnie różnic kulturowych i znaczenia kultury dla funkcjonowania dziecka w szkole, poprosiliśmy,
aby wskazali oni, które z przedstawionych obszarów mają istotny wpływ na
kształtowanie się kompetencji ważnych z punktu widzenia procesów dydaktycznych oraz społecznego funkcjonowania dziecka (tab. 1).
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Tabela 1. Wiedza badanych na temat różnic kulturowych i ich znaczenia dla funkcjonowania
dziecka w szkole. Źródło: opracowanie własne
Stanowisko
Obszar wpływu określany jako istotny

nauczyciel

pedagog

Ogółem

[N]*

[%]

[N]**

[%]

[N]

[%]

Styl komunikowania się

179

95,7

26

92,9

205

95,3

Zachowania społeczne
Stosunek do płci odmiennej
Stosunek do nauczycieli

173
171
163

92,5
91,4
87,2

28
28
28

100,0
100,0
100,0

201
199
191

93,5
92,5
88,8

Styl uczenia się
Stosunek do obowiązków szkolnych
Poszanowanie norm społecznych
Potrzeby poznawcze
Motywacja do nauki
Agresywność
Pilność
Potrzeby emocjonalne
Zdolność uczenia się
Inteligencja

165
161
159
161
155
133
155
147
116
116

88,2
86,1
85,0
86,1
82,9
71,1
82,9
78,6
62,0
62,0

22
26
24
22
26
24
22
22
14
4

78,6
92,9
85,7
78,6
92,9
85,7
78,6
78,6
50,0
14,3

187
187
183
183
181
157
177
169
130
120

87,0
87,0
85,1
85,1
84,2
84,0
82,3
78,6
60,5
55,8

N* – liczba nauczycieli, którzy udzielili odpowiedzi = 187, N** – liczba pedagogów, którzy udzielili odpowiedzi = 28

W grupie nauczycieli 6 respondentów nie udzieliło odpowiedzi. Pozostali
badani nauczyciele i pedagodzy ogólnie mieli dobre rozeznanie w znaczeniu
czynników kulturowych dla funkcjonowania uczniów, do których zaliczono styl
komunikowania się (95%), ogólnie pojmowane zachowania społeczne oraz postawy wobec dorosłych i płci przeciwnej (93%), stosunek do obowiązków szkolnych, styl uczenia się (87%) i motywację do nauki (84%). Natomiast znaczna
część badanych wyraźnie przeceniała wpływ czynników kulturowych na potrzeby poznawcze (85%), które są naturalną potrzebą rozwojową dzieci ze wszystkich
kręgów kulturowych, wpływ kultury na inteligencję (56%), uznawaną jako cecha
wrodzona niezależnie od kultury oraz zdolność uczenia się (60%), która wiąże się
nie tylko z inteligencją, ale również z funkcjami pamięci, zdolnością koncentracji, analizy wzrokowej i słuchowej oraz stabilnością emocjonalną.
Tendencję do przeceniania roli kultury w kształtowaniu zdolności uczenia się
i inteligencji uczniów częściej wykazywali nauczyciele niż pedagodzy szkolni.
Powierzchowność poczynionych w tym względzie obserwacji nie pozwala dokładniej określić, z czego wynika tak wysoki odsetek wskazań nauczycieli na
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takie uwarunkowania (zwłaszcza na inteligencję 62%). Wskazuje jednak na potrzebę podjęcia dodatkowych badań w tym właśnie zakresie.
Wiedza badanych na temat specyfiki kulturowej/sytuacyjnej powierzonych ich
opiece dzieci cudzoziemskich
Badania pokazują, że ogólnie respondenci nie są szczególnie zainteresowani
sytuacją swoich podopiecznych (tab. 2).
Tabela 2. Wiedza badanych na temat specyfiki kulturowej i aktualnej sytuacji uczniów cudzoziemskich. Źródło: opracowanie własne

Relacje z nauczycielami

Stanowisko
nauczyciel
pedagog
[N]*
[%]
[N]**
[%]
163
84,5
22
78,6

[N]
185

[%]
83,7

Kraj pochodzenia

153

79,3

24

85,7

177

80,1

Postępy w nauce

157

81,3

20

71,4

177

80,1

Uczestnictwo w życiu klasy

157

81,3

20

71,4

177

80,1

Długość pobytu w Polsce

80

41,5

12

42,9

92

41,6

Status pobytu

74

38,3

16

57,1

90

40,7

Relacje rodzinne

76

39,4

12

42,9

88

39,8

Religia

72

37,3

10

35,7

82

37,1

Zakres wiedzy określany
jako dobry

Ogółem

Oczekiwania edukacyjne

68

35,2

10

35,7

78

35,3

Kultura

58

30,1

10

35,7

68

30,8

Warunki bytowe

56

29,0

10

35,7

66

29,9

Doświadczenia migracyjne

40

20,7

6

21,4

46

20,8

Wykształcenie rodziców

30

15,5

8

28,6

38

17,2

Doświadczenia szkolne

28

14,5

6

21,4

34

15,4

N* – liczba nauczycieli, którzy udzielili odpowiedzi = 193, N** – liczba pedagogów, którzy udzielili odpowiedzi = 28

Większość badanych (około 80%) była zorientowana głównie w sytuacji
dzieci cudzoziemskich w szkole (jakie miały relacje z nauczycielami i rówieśnikami, postępy w nauce, uczestnictwo w życiu klasy) oraz z jakiego kraju pochodziły. Znacznie mniej osób (około 40%) orientowało się, jak długo dane dziecko
przebywa w Polsce, jaki jest jego status pobytu, relacje rodzinne oraz wyznawana
religia. Tylko 1/3 respondentów interesowała się oczekiwaniami rodziny wobec
edukacji, kulturą pochodzenia uczniów i warunkami bytowymi. Najmniejsze
zainteresowanie przejawiali badani odnośnie doświadczenia migracyjnego (21%),
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wykształcenia rodziców (17%) i dotychczasowych doświadczeń szkolnych uczniów pochodzących z innych krajów (15%).
Badani nauczyciele byli lepiej (i ogólnie najlepiej) zorientowani w postępach
dzieci w nauce, relacjach z nauczycielami i zaangażowaniu uczniów w życie klasy, natomiast pedagodzy – w tym, z jakiego kraju pochodzą uczniowie cudzoziemscy. Wyższy stopień orientacji prezentowali także pedagodzy odnośnie statusu pobytu uczniów, ich relacji z rodziną, warunków bytowych i wykształcenia
rodziców, niemniej jednak tylko co trzeci badany z tej grupy deklarował wiedzę
w tym zakresie.
Na podstawie uzyskanych danych możemy stwierdzić, że większość zarówno
nauczycieli, jak i pedagogów nie przywiązywała wagi do znaczenia kultury, religii, doświadczeń migracyjnych, a nawet dotychczasowych doświadczeń edukacyjnych uczniów. Wygląda na to, że nie brali oni pod uwagę problemów towarzyszących migracjom międzykulturowym i obciążeń psychofizycznych swoich
podopiecznych, a jedynie interesowali się aktualnym funkcjonowaniem uczniów
cudzoziemskich w szkole, co było najłatwiej dostępne w codziennej obserwacji.
Trudno jednoznacznie określić, czy wynika to z ogólnego podejścia do
wszystkich uczniów, czy z niewiedzy o dodatkowych obciążeniach towarzyszących dzieciom migrującym.
Biorąc pod uwagę wyniki badań dotyczące wiedzy respondentów o specyfice
problemów uczniów imigrantów i wcześniejsze stwierdzenia braku rozwijania
kompetencji międzykulturowych kadry pedagogicznej w instytucjach kształcących i doskonalących nauczycieli i pedagogów szkolnych, można pokusić się
o stwierdzenie, że wynika to raczej z nieznajomości problemu.
Wiedza badanych na temat specyficznych problemów uchodźców i imigrantów
Zakres wiedzy niezbędnej dla planowania i prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami cudzoziemskimi jest bardziej rozległy niż w odniesieniu do uczniów polskich. Chcąc prawidłowo zdiagnozować sytuację dziecka
cudzoziemskiego, należy mieć świadomość jego problemów adaptacyjnych (szok
kulturowy, nieznajomość języka, poczucie niepewności i zagrożenia, brak kompetencji społecznych i kulturowych, poczucie wyizolowania, zależność od innych) doświadczanych przez wszystkich imigrantów oraz wiedza dotycząca
szczególnych doświadczeń uchodźców.
Diagnozując wiedzę respondentów, zapytaliśmy ich o problemy doświadczane przez uczniów cudzoziemskich uczęszczających do polskich szkół oraz różnice pomiędzy problemami doświadczanymi przez dzieci uchodźcze i imigranckie
(tab. 3).
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Tabela 3. Wiedza badanych na temat specyficznych problemów dzieci cudzoziemskich uczęszczających do polskiej szkoły. Źródło: opracowanie własne
Stanowisko
nauczyciel
pedagog
[N]*
[%]
[N]**
[%]
137
71,0
26
92,9

Czy dzieci cudzoziemców uczęszczające
do polskiej szkoły mają jakieś specyficzne
problemy?
Tak ( jakie?)

Ogółem
[N]
163

[%]
73,7

Nie

26

13,5

2

7,1

28

12,7

Nie wiem

30

15,5

-

-

30

13,6

193

100,0

28

100,0

221

100,0

Ogółem

N* – liczba nauczycieli, którzy udzielili odpowiedzi, N** – liczba pedagogów, którzy udzielili odpowiedzi

Blisko trzy czwarte badanych (73,7% wszystkich wskazań, w tym: pedagodzy
92,9%, nauczyciele 71%) miało świadomość istnienia specyficznych problemów
towarzyszących migracji międzykulturowej. Stosunkowo lepiej poinformowani
wydawali się pedagodzy szkolni, spośród których żaden nie zadeklarował braku
orientacji w danym zakresie (czynił to ponad co dziesiąty nauczyciel). Wśród
respondentów były osoby, które stwierdzały, że dzieci cudzoziemskie nie doświadczają żadnych specyficznych problemów powiązanych z migracjami międzykulturowymi. Stanowisko takie prawie dwukrotnie częściej zajmowali nauczyciele (13,5%), niż pedagodzy (7,1%).
W odpowiedzi na prośbę o wskazanie konkretnego problemu wymieniano
jednak tylko brak znajomości języka polskiego. Żaden z badanych nie wspomniał
o innych problemach towarzyszących akulturacji i wrastaniu w środowisko nowego kraju.
Badani nauczyciele i pedagodzy prezentowali także słabą zdolność do różnicowania problemów dzieci uchodźczych i imigranckich (tab. 4).
Tabela 4. Wiedza badanych na temat różnicy pomiędzy uchodźcami a imigrantami. Źródło: opracowanie własne
Czy dzieci uchodźców lub dzieci-uchodźcy mają problemy różniące
ich od dzieci imigrantów?
Tak (jakie?)
Nie

Stanowisko
nauczyciel
pedagog
[N]*
[%]
[N]**
[%]
55

28,5

12

Ogółem
[N]

[%]

67

30,3

42,9

3

1,5

4

14,2

7

3,2

Nie wiem

135

70,0

12

42,9

147

66,5

Ogółem
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100,0

28

100,0

221

100,0

N* – liczba nauczycieli, którzy udzielili odpowiedzi, N** – liczba pedagogów, którzy udzielili odpowiedzi
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Dzieci uchodźcze i imigranckie, mimo wspólnych problemów towarzyszących akulturacji, doświadczają także problemów specyficznych, wynikających
z odmiennych okoliczności migracji oraz towarzyszących temu doświadczeń
i przeżyć emocjonalnych. Fakt ten nie wydawał się oczywisty dla większości badanych (66,5%), którzy zadeklarowali brak wiedzy (w tym 70% nauczycieli
i 42,9% pedagogów). Pomimo deklaracji lepszej orientacji pedagogów w tym
zakresie w tej grupie wyższy był odsetek deklarujących brak istnienia specyfiki
problemów uchodźców i imigrantów (14,2% pedagogów i 1,5% nauczycieli).
Jedynie mniej niż co trzecia badana osoba miała świadomość istnienia owej specyfiki. Relatywnie częściej orientację taką deklarowali pedagodzy szkolni (42,9%) niż
nauczyciele (28,5%).
Respondenci, wymieniając problemy charakterystyczne dla dzieci uchodźczych, wskazywali na specyfikę reakcji na traumatyczne doświadczenia będące
udziałem uchodźców (wyrażane m.in., stwierdzeniami „prawdopodobnie trudniej im ze względu na doświadczenie zespołu stresu pourazowego”, „mają poczucie zagrożenia bezpieczeństwa”), niestabilność statusu i sytuacji („częste
zmiany pobytu i szkoły, tymczasowość sytuacji życiowej”, „dzieci «rodzice»
uchodźców nie traktują naszego kraju jako docelowego miejsca pobytu, więc
szkołę traktują mniej obowiązkowo”), większe problemy z dostosowaniem się do
norm i standardów życia społecznego („Czeczeńcy niechętnie chodzili do szkoły”, „wykazywali większe problemy integracji z kolegami i koleżankami, dopasowywanie się do zasad i norm postępowania w szkole”) oraz większe problemy
materialne.
Czasami podkreślano także większą złożoność i wielowymiarowość ich sytuacji, nakładające się problemy emocjonalne i bytowe, niewyjaśniony jeszcze formalny status, poczucie tymczasowości, strach, lęk, wycofanie.
Powyższe wyniki pokazują, że część osób orientuje się, jakich problemów doświadczają dzieci uchodźcze, jednak znaczny odsetek respondentów ma znikomą
wiedzę na ten temat. Szczególnie niepokojąca jest słaba orientacja pedagogów
w tym zakresie, bo przecież ich zadaniem jest wspieranie uczniów z problemami,
a badania pokazują, że 3/5 nie ma pojęcia o potencjalnych problemach dzieci
uchodźców.

Podsumowanie
Reasumując: badane osoby dostrzegały znaczenie czynników kulturowych dla
kształtowania się kompetencji uczniów, ale prezentowali tendencję do niedoceniania roli czynników sytuacyjnych, doświadczeń migracyjnych i różnic indywi-
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dualnych, co jest niepokojące zwłaszcza w odniesieniu do pedagogów szkolnych,
z założenia przygotowywanych do indywidualnej pracy z każdym uczniem.
Niezbyt wysoka była również wiedza respondentów dotycząca problemów
towarzyszących migracjom. Niektórzy w ogóle nie uświadamiali sobie specyfiki
tego rodzaju doświadczenia, a pozostali dostrzegali przede wszystkim problemy
językowe, wykazując brak wiedzy co do innych i bardziej istotnych problemów,
jak na przykład akulturacyjnych. Ponad połowa badanych nie zdawała sobie
także sprawy ze specyfiki traumatycznych doświadczeń uchodźstwa, a nawet byli
tacy, którzy negowali istnienie takich doświadczeń. Nie zdając sobie sprawy
z takich zjawisk i problemów uczniów cudzoziemskich, nie mieli oni dostatecznej świadomości potrzeby diagnozowania i dostosowywania metod pracy do
specyfiki uczniów oraz podejmowania odpowiedniego wsparcia.
Ogólne wyzwanie dla edukacji i kadry pedagogicznej to przede wszystkim
poszanowanie inności, poszukiwanie płaszczyzn pozytywnej komunikacji, tolerancja i zrozumienie pomiędzy osobami reprezentującymi odmienne kultury
oraz niedopuszczanie do dyskryminacji jakichkolwiek grup.
Jednym z elementów, który wpływa na sposób traktowania ucznia i podejmowane działania wobec niego, jest wiedza związana z jego pochodzeniem, potencjałem intelektualnym, problemami i potrzebami.
Należy dostosować pracę szkoły do kulturowej heterogeniczności uczniów
poprzez uaktualnianie programów kształcenia, metod pracy, organizacji pracy
z uczniami oraz skuteczne indywidualne wsparcie (wypracowanie systemu wczesnej diagnozy i interwencji), a także rozwijać kompetencje nauczycieli, pedagogów, kadry zarządzającej i psychologów, do wspierania uczniów pochodzących
z innych krajów i promowania wzajemnego zrozumienia między wszystkimi
uczniami, aby kształtować właściwe postawy wobec innych, stosowania podejścia
międzykulturowego czyli uczenia się dialogu międzykulturowego poprzez edukację. Aby to realizować, należy wprowadzić do programów kształcenia nauczycieli i pedagogów szkolnych obligatoryjne zajęcia kształtujące kompetencje pracy
z uczniami cudzoziemskimi i ich rodzicami.
Warto również zastanowić się nad zmianą formuły zawodowej pedagoga
szkolnego, który nie powinien ograniczać się do działań o charakterze korekcyjnym i terapeutycznym, lecz także (a może przede wszystkim) realizować zadania
związane ze wspomaganiem społecznego rozwoju ucznia oraz profilaktyką nieprzystosowania i wykluczenia społecznego, adaptując metody pracy streetworkera (pedagog wychodzący do uczniów poza ściany swego gabinetu, zamiast czekający, aż uczeń zostanie do niego skierowany).
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Cultural Diversity of Students is a Challenge for Contemporary
of the School
Summary
The surveyed people perceived importance of cultural factors for the development of the competencies of students, but presented a tendency to underestimate the role of situational factors, migration experience and individual differences. It was also not very high knowledge of the respond-
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ents concerning the problems associated with migration. Some even did not realize the specifics of
this kind of experience, while others perceived above all, language problems, demonstrating a lack
of knowledge about other important issues, such as problems of acculturation. More than half of
those surveyed did not realize also the case with the specifics of traumatic experiences of refugees.
Unaware of these phenomena and problems of foreign students, they did not have sufficient
awareness of the need to diagnose and adapt working methods to the specific students, and to take
appropriate support.
School should be adapted to the cultural heterogeneity of the students by updating curricula,
working methods, organization of work with students and develop a system of effective individualized support of pupils from other countries. We need to develop the skills of teachers, educators,
managers and psychologists, to support this category of students through education and implementation of intercultural learning, acceptance of diversity, understanding and dialogue.
To achieve this, we need to introduce into education programs for teachers and school counselors, items affecting the competence to work with migrant students and their parents.
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Katarzyna Segiet, Dziecko i jego dzieciństwo w perspektywie naukowego poznania
i doświadczania rzeczywistości. Studium pedagogiczno-społeczne, Wydawnictwo
Naukowe UAM, Poznań 2011, 368 s.

Problematyka dziecka i dzieciństwa cały czas pozostaje w obszarze zainteresowań przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. Ma ona także swoje tradycje w pedagogice społecznej, gdzie
akcentuje się wzajemne wpływy jednostki i środowiska oraz konieczność działań służących
modyfikacji warunków życia. Dotyczy to również dziecka, które potrzebuje odpowiedniego
środowiska wychowawczego, aby mogło kształtować swoją osobowość i które zasługuje na
optymalny start egzystencjalny, gdyż: „Człowiek rozwija się przez całe życie, ale jednak to, co
nabył w dzieciństwie, pozostaje zasadniczą wytyczną na dalszy ciąg jego nieraz zmiennej
i burzliwej historii” (A. Kępiński) oraz „(…) dzieciństwo jest jedyną porą, która trwa w nas
całe życie” (R. Kapuściński). Jest to problematyka wciąż aktualna i wymagająca eksploracji
naukowej ze względu na zmienność, czyli tę kategorię, która już na stałe wpisała się w funkcjonowanie świata i często dyktuje jego przeobrażenia, także te, niestety, niekorzystne. Powoduje to, iż pojawiają się nowe problemy, wymagające natychmiastowej reakcji, w tym zaangażowania wielu różnych osób oraz instytucji i, co trzeba podkreślić, współpracy między nimi.
Dlatego tak ważne staje się, akcentowane przez Helenę Radlińską, prawo do dzieciństwa,
które winno być szczęśliwe i zapewniające dziecku warunki optymalnego rozwoju. W ten nurt
doskonale wpisuje się praca Katarzyny Segiet. I pomimo że literatura dotycząca omawianych
kwestii jest bogata i obfituje w wiele niezwykle ciekawych propozycji, ta jednak zasługuje na
uwagę ze względu na walory i naukowe, i społeczne, zwłaszcza iż Autorka oddaje głos dzieciom i to one „rysują” swój świat, ujawniając jego troski i radości.
Praca ma 368 stron. Dzieli się na dwie część, w tym pierwsza – na pięć rozdziałów,
a druga – na cztery, w których wyodrębnione są jeszcze poszczególne podrozdziały. Ich nazwy w pełni odpowiadają treściom w nim zawartym oraz akcentują komplementarność całości pracy, zgodnie z zachowaniem logicznego następstwa poruszanych w nich zagadnień.
Tytuł, zawsze najogólniej charakteryzujący rodzaj pracy i będący, można rzec, swego rodzaju
przewodnikiem dla czytelnika, w pełni uświadamia mu zawarte treści. Jest on bezpośrednio
związany z celami, które akcentuje sama Autorka we wstępie.
Katarzyna Segiet w pierwszej części podejmuje problematykę dzieciństwa jako kategorii
analizy teoretycznej, wykorzystując interdyscyplinarne i wielowymiarowe ujęcie. Dokonuje
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tego w niezwykle przemyślany sposób, odnosząc się do obszaru antropologii, filozofii, historii,
psychologii, socjologii i pedagogiki, eksponując charakterystyczne dla ich specyfiki naukowej
ujęcia tematu. Zaczyna od pytania podstawowego: kim jest człowiek?, czyli od odniesienia do
samej struktury istnienia osobowego, by następnie przeanalizować okres dzieciństwa w perspektywie antropologiczno-teologicznej, odwołując się w tym miejscu do poglądów m.in. Jana
Pawła II (dziecko jest bytem osobowym, a dzieciństwo podstawą ludzkiej egzystencji),
M. Bubera (filozofia dialogiczna), M.J. Langevelda (bycie dzieckiem to pełna forma istnienia
ludzkiego, to okres, do którego przynależy potrzeba wychowania).
Następnie analizuje perspektywę historyczną, wprowadzając tu w tytule trafne określenie
– wędrówka idei. Bo też właśnie „wędruje” Autorka przez różne okresy w dziejach i ukazuje
usytuowanie w nich dziecka. Od Starożytności i traktowania go jako własność zbywalną, jako
przedmiot, przez Średniowiecze i wizerunek dziecka jako tego, który uzupełnia świat dorosłych, mającego niską pozycję społeczną, źle traktowanego, przez czasy nowożytne i stopniową legalizację obecności dzieci w społeczeństwie, poszerzenie wiedzy o nich, ale także pogłębiające się dramaty tego wieku, aż do czasów najnowszych, kiedy to wzrasta znaczenie
dzieciństwa i z jednej strony mamy akcentowanie wszelkich działań, które służą poszanowaniu godności dziecka, a z drugiej właśnie konieczność przeciwdziałania wciąż obecnym
i bardzo wyraźnym przejawom ekskluzji społecznej tej kategorii wiekowej.
W dalszej kolejności Autorka podkreśla znaczenie dzieciństwa w biografii człowieka.
Odwołuje się tu do psychologii rozwojowej dziecka, przedstawia wybrane koncepcje i teorie
jego rozwoju oraz akcentuje teorię ekologii humanistycznej U. Bronfenbrennera, zgodnie
z którą warunki, w których dziecko wzrasta i rozwija się, mogą być badane na czterech poziomach: mikro (rodzina, szkoła, kluby osiedlowe, rówieśnicy, plac zabaw, grupa kościelna,
służba zdrowia), mezo (wzajemne relacje między mikrosystemami), egzo (dalsza rodzina,
sąsiedzi, urzędy, komitet szkolny, instytucje społeczne, miejsce pracy, środki masowego przekazu, przyjaciele rodziny) i makro (podstawy i ideologie występujące w kulturze). Jest to
o tyle istotne, co podkreśla sama Autorka, iż te poziomy są dla niej znaczące w kontekście
potrzeb badawczych. Szczególne miejsce przypisuje ona mikrosystemowi, gdyż to właśnie
rodzina tworzy pierwsze i niewątpliwie znaczące środowisko życia dziecka. A zatem traktuje
je jako punkt wyjścia, pozwalający płynnie przejść do analizy kolejnych przestrzennych jego
aktywności, co znajduje wyraz w poszukiwaniach badawczych dotyczących czynników warunkujących wymiary współczesnych typów dzieciństwa. W tym podrozdziale Autorka opisuje również stadia rozwoju dziecka, odwołując się do koncepcji wybranych przedstawicieli
(m.in. E. Eriksona, J. Piageta, L. Kohlberga, M. Debesse’a).
Kolejny rozdział dotyczy znaczenia procesów socjalizacyjnych w kształtowaniu osobowości dziecka, czyli mamy tam odniesienia do nauk socjologicznych, gdzie pojawia się m.in.
teoretyczna interpretacja socjalizacji J. Modrzewskiego, rozumienie socjalizacji i wychowania
K. Hurrelmana i K.J. Tillmana, modele procesu socjalizacji W.A. Corsaro (deterministyczny
i twórczy), teoretyczne modele socjalizacji R.H. Schaffera (pozostawienie zupełnej swobody,
model lepienia z gliny, model konfliktowy), trzy koncepcje socjalizacji S. Kowalika (nieograniczona determinacja, ograniczona determinacja, funkcjonalna determinacja zachowania) czy
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też analiza różnic w spojrzeniu na dziecko i dzieciństwo między socjologią dzieciństwa
a klasyczną psychologią rozwojową.
Następny rozdział odnosi się do kontekstu nauk pedagogicznych, czyli Autorka akcentuje
tu kategorię wychowania i edukacji oraz jako przedstawicielka wspomnianej już na wstępie
pedagogiki społecznej odwołuje się właśnie do tego obszaru, wskazując i na tradycyjne, i na
współczesne przedstawienie problematyki (kierunki: opiekuńczy, socjalny i kulturowy jako
dominujące, wzajemnie się przenikające oraz zarysowujące w rozwoju pedagogiki społecznej).
W następnym podrozdziale natomiast porusza niezwykle ważne zagadnienie, a mianowicie
praw dziecka i jego ochrony. Dokonuje syntetycznego przeglądu kwestii poszanowania tych
praw na przestrzeni lat, także w kontekście przywołania dokumentów o znaczeniu międzynarodowym, oraz rysuje wizję pomocy dziecku i rodzinie w środowisku zamieszkania, akcentując
konieczność przedsięwzięć socjalnych i pedagogicznych o walorze profilaktycznym i kompensującym.
Część druga pracy ma wymiar empiryczny. Autorka na początku przedstawia podstawy
metodologiczne badań własnych, charakteryzując kluczowe pojęcia, pola dociekań naukowych dotyczących poruszanej tematyki, czyli dziecka i dzieciństwa oraz środowiska życia
i przedmiot, problematykę badań oraz cele, metody i źródła danych. Bardzo wyraźnie akcentuje, iż ramę teoretyczną stanowi dla niej pedagogika społeczna, a podstawową przyczyną
zajęcia się w wymiarze empirycznym właśnie tym zagadnieniem „było dążenie do zebrania
informacji pozwalających na ukazanie życia i funkcjonowania dzieci oraz zobrazowanie
w oparciu o zgromadzone spostrzeżenia i oceny – dzieciństwa w globalizującym się społeczeństwie” (s. 192). Stosuje dwie kategorie metod: jakościowe i ilościowe, co niewątpliwie
pozwala na uzyskanie pełnego obrazu zjawiska. K. Segiet przygląda się dziecku, wykorzystując
szeroki kontekst, tzn. różne środowiska życia, czyniąc to zarówno w wymiarze jednostkowym,
jak i społecznym. Ten pierwszy odpowiada, jak sama zaznacza, przeżywaniu dzieciństwa, ten
drugi natomiast – warunkom życia dziecka. Przyjmuje zatem dwie perspektywy poznawcze
(ujęcie obiektywne – to badacz patrzy na życie dziecka, i subiektywne – ono samo to czyni).
Grupa badawcza to 299 rodzin i 299 dzieci w wieku szkolnym (klasy piąte i szóste) z terenu
Wielkopolski (mieszkańcy dużego miasta, małego miasta i wsi). W celu zebrania informacji
Autorka posłużyła się sondażem diagnostycznym (kwestionariusz rozmowy z dzieckiem
i kwestionariusz wywiadu dla rodziców) oraz zastosowała obserwację bezpośrednią, obserwację uczestniczącą, wypracowanie pisane przez dzieci („Moje dzieciństwo. Smutki i radości”),
test niedokończonych zdań i wywiady narracyjne. W metodologii jakościowej wykorzystała
studium przypadku (12 dzieci reprezentujących trzy wcześniej wspomniane środowiska –
duże miasto, małe miasto i wieś, mające osobliwe dzieciństwo, tzn. dające możliwość uzyskania wielu informacji i dowiedzenia się czegoś nowego).
W celu syntetycznego ujęcia poruszanych zagadnień zawarła je w czterech zakresach tematycznych, stanowiących treść dalszych rozdziałów części drugiej pracy. Zaczyna od familializacji dzieciństwa, czyli przynależności dziecka do rodziny w kontekście jego warunków
i rozwoju, następnie zajmuje się instytucjonalizacją dzieciństwa, czyli miejscem szkoły i znaczeniem życia szkolnego dziecka, później analizuje to, co składa się na mediatyzację dzieciństwa (obszar środowiskowych uwarunkowań uczestnictwa dzieci w różnych formach służą-
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cych zagospodarowaniu ich czasu wolnego) i w końcu przedstawia dzieciństwo w narracjach
dzieci (dziecięce wspomnienia życia rodzinnego, szkoła w strukturze doświadczeń codziennych dziecka, marzenia i oczekiwania dzieci). Rozdział ostatni to wybrane elementy biografii
dziecka. Jest to treść dzieciństwa w percepcji badanych dzieci w nawiązaniu do przeżywanych
przez nie emocji, w tym pojawiających się stanów lękowych i ich źródeł, radości oraz smutków i ich przyczyn; następnie tendencje i uwarunkowania nastawień dzieci w odniesieniu do
własnego życia i dzieciństwa oraz obraz dzieciństwa w kontekście przeżyć i wspomnień badanych dzieci, gdzie – jak się okazuje – dominuje zdecydowanie zadowolenie nad niezadowoleniem. W oparciu o wypowiedzi dzieci Autorka przedstawia samoopis dzieciństwa w obszarze
trzech wyróżnionych jego obrazów (typów): szczęśliwego („bezpiecznej oazy”), zakłóconego
(„krzywdzącego”) i niestabilnego („ruchomego”). Dzieciństwo dla większości badanych to
„powszechność polegająca na działaniach, trudach, zmaganiu się z przeciwnościami, na obcowaniu z drobnymi bądź dużymi rozczarowaniami i podobnymi satysfakcjami przejawiającymi się we wszystkich sferach codzienności dziecięcej” (s. 336).
Całość pracy stanowi przykład niezwykle wnikliwie przemyślanej struktury, która tworzy
spójny obraz wiedzy o współczesnym dzieciństwie. Bardzo dużym walorem, co warto jeszcze
raz podkreślić, jest uwzględnienie spojrzenia samych dzieci, które oceniając to, co już przeżyły, co je spotkało, dają wyraźny sygnał, na czym trzeba skoncentrować wysiłki, by eliminować
wszelkie czynniki negatywnie wpływające na sposób ich odczuwania, przeżywania i reagowania. Wszelkie interpretacje czynione przez Autorkę są jasne i precyzyjne. Dba też ona o przejrzystość swych rozważań, a tym samym o komfort czytającego, i dokonuje, po zakończeniu
analizy wyodrębnionych przez siebie kategorii tematycznych, podsumowania ich treści. Taki
przekrój przez poszczególne zagadnienia wymaga odpowiednio dobranej literatury. I w tej
pozycji, charakteryzującej się bogatą bibliografią, ten wymóg został spełniony.
Reasumując, książkę tę na pewno należy polecić wszystkim tym, którzy interesują się
problematyką dziecka i dzieciństwa. Czytelnik na każdej stronie pracy, oprócz rzetelnej, wnikliwej wiedzy, będącej świadectwem niezwykłej znajomości tematu przez Autorkę, odnajdzie
troskę o współczesne dziecko i jakość dzieciństwa, co z kolei jest dowodem jej wrażliwości
pedagogicznej i świadomości potrzeby czynienia wszystkiego, by poprawiać szeroko pojmowane warunki życia, czyli tak modyfikować środowisko, by było ono korzystne dla rozwoju,
co z kolei jest potwierdzeniem jej tożsamości jako pedagoga społecznego.
Kamila Słupska
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Sprawozdanie z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Diagnozowanie i opiniowanie w pracy podmiotów pieczy zastępczej”, Poznań, 19 czerwca 2015 roku
W dniu 19 czerwca 2015 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, pod patronatem Dziekana WSE UAM prof. zw. dr. hab. Zbyszko
Melosika oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Diagnozowanie i opiniowanie w pracy podmiotów pieczy
zastępczej”. Konferencja ta została zorganizowana przez Zakład Podstaw Wychowania
i Opieki WSE UAM we współpracy z Wielkopolskim Ośrodkiem Adopcyjnym w Poznaniu,
a jej głównym celem było opracowanie wytycznych dla diagnozowania i opiniowania w pracy
podmiotów pieczy zastępczej, jak również przygotowanie wzoru diagnozy rozwoju/stanu
psychofizycznego dziecka. W wydarzeniu uczestniczyło około 160 osób (pedagogów i psychologów), którzy na co dzień pracują z dziećmi i ich rodzinami, stosując się do przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r.
poz. 135, z późn. zm.).
Wspomniana diagnoza jest jednym z kluczowych dokumentów niezbędnych dla realizacji elementarnych zadań ośrodków adopcyjnych1, a od rzetelności jej sporządzenia zależy
m.in. kwalifikacja dzieci do przysposobienia, a co za tym idzie, zabezpieczenie ich dobra. Jak
się jednak okazuje, sporządzane w placówkach diagnozy niejednokrotnie różnią się pod
względem zawartości merytorycznej, co między innymi wynika z braku ogólnodostępnego
wzoru takiej diagnozy i podstawowych wytycznych dla jej sporządzania. Organizowana kon_________________
1

Zgodnie z art. 156 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.) do zadań ośrodków adopcyjnych należy między innymi
„kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego
do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji
o stanie zdrowia dziecka (…)”. Dla realizacji tych i wielu innych zadań ośrodki adopcyjne otrzymują od
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu
rodzinnego informacje i dokumentację, które zostały wymienione w art. 38a ust.1 ww. ustawy (podaję na
podstawie: art. 139a ww. ustawy). Są to między innymi (za: art. 38a ust.1. ww. ustawy): „informacje
o sytuacji prawnej dziecka, w tym informacje o sytuacji prawnej umożliwiającej przysposobienie; szczegółowe informacje o dziecku i jego sytuacji rodzinnej, w tym informacje o rodzeństwie (…), diagnoza
psychofizyczna dziecka (…)”.
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ferencja odpowiadała zatem na społeczne zapotrzebowanie, stwarzając swoistą przestrzeń
wymiany doświadczeń oraz propozycji rozwiązań praktyków i pracowników nauki w zakresie
diagnozowania oraz opiniowania.
Pierwsza część konferencji odbyła się w auli, gdzie licznie przybyłych gości przywitała
pani Barbara Grenda, kierownik Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Poznaniu2.
Otwarcia konferencji dokonała pani Aleksandra Kowalska, dyrektor Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Poznaniu, po czym głos zabrała pani Maria Krupecka, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
wskazując na doniosłe znaczenie organizowanego wydarzenia.
Następnie wygłoszono trzy wykłady. Prof. UAM dr hab. Ewa Muszyńska poprowadziła
wykład pt. „Diagnozowanie i diagnoza rozwoju psychofizycznego dziecka”, podczas którego
omówiła proces diagnozowania oraz jego efekt, jakim jest diagnoza. Z kolei dr Karolina Kuryś-Szyncel wygłosiła wykład pt. „Metoda biograficzna jako podstawa budowania opinii”,
podczas którego zaprezentowała charakterystykę diagnozy środowiska rodzinnego dziecka
uwzględniającą kontekst biograficzny i jego znaczenie w konstruowaniu opinii przez podmioty pieczy zastępczej. Dalej, przedstawicielka Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pani
Aleksandra Kowalczyk dokonała analizy zadań podejmowanych przez organizatora rodzinnej
pieczy zastępczej oraz placówkę opiekuńczo-wychowawczą w odniesieniu do zadań realizowanych przez ośrodki adopcyjne.
Druga część konferencji miała charakter warsztatowy. Przybyli goście pracowali w czterech grupach prowadzonych przez pracowników Zakładu Podstaw Wychowania i Opieki oraz
przedstawicieli placówek zajmujących się pieczą zastępczą. Moderatorami byli: w grupie 1 –
prof. UAM dr hab. Ewa Muszyńska (kierownik Zakładu Podstaw Wychowania i Opieki) oraz
Mirosław Sobkowiak (dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu);
w grupie 2 – dr Karolina Kuryś-Szyncel (Zakład Podstaw Wychowania i Opieki) i Ewelina
Baron (Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Poznaniu); w grupie 3 – dr Aneta Mac (Zakład
Podstaw Wychowania i Opieki) i Barbara Morawska (leszczyńska filia Wielkopolskiego
Ośrodka Adopcyjnego) i w grupie 4 – dr Łukasz P. Ratajczak (Zakład Podstaw Wychowania
i Opieki) i Magdalena Idczak (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach). Funkcje sekretarzy w poszczególnych grupach warsztatowych pełniły doktorantki Zakładu Podstaw Wychowania i Opieki: mgr Małgorzata Dyrdół, mgr Magdalena Gajtkowska, mgr Patrycja Wesołowska oraz studentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i pracy z rodziną, lic.
Agnieszka Nymś. Celem działań każdej z grup było opracowanie (na uprzednio przygotowanych przez pracowników ZPWiO arkuszach) propozycji standardów diagnozowania i opiniowania dzieci zgłaszanych do przysposobienia. Należy podkreślić, iż zaproponowana forma
_________________
2
Wielkopolską sieć ośrodków adopcyjnych tworzą: Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Poznaniu
wraz z filiami w Lesznie i Pile (ośrodki publiczne działające w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Poznaniu), a także Niepubliczny Ośrodek Adopcyjny w Kaliszu i Koninie (prowadzone
przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci) oraz Niepubliczny Ośrodek Adopcyjny w Poznaniu (prowadzony
przez Towarzystwo Przywracania Rodziny – źródło: http://www.rops.poznan.pl/wielkopolskie-osrodkiadopcyjne.html, dostęp 15.07.2015; Por. http://www.tpd.konin.pl/Osrodek-Adopcyjny,22.html, dostęp
15.07.2015; por. http://www.tpdkalisz.drl.pl/index.php?mod=1, dostęp 15.07.2015.
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pracy spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i aprobatą uczestników konferencji. Zorganizowane warsztaty stanowiły bowiem przestrzeń dla wymiany myśli i doświadczeń osób na
co dzień pracujących z dziećmi i ich rodzinami. Przedstawiciele różnych instytucji, przygotowując propozycję ww. standardów diagnozowania i opiniowania, chętnie dzielili się swoimi
pomysłami i spostrzeżeniami.
Zakończenie konferencji miało miejsce w auli, gdzie pan Mirosław Sobkowiak przedstawił wyniki prac wszystkich grup warsztatowych oraz podawane przez uczestników warsztatów propozycje rozwiązań problemów związanych z diagnozowaniem i opiniowaniem
w pracy podmiotów pieczy zastępczej. Następnie pani Barbara Grenda wyraziła podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia, wskazując na jego ważki
cel zarówno w ujęciu społecznym, jak i jednostkowym. Zamykając obrady, wskazała na chęć
i potrzebę dalszych spotkań. Jak się bowiem okazuje, podejmowanie tego typu działań jest
dziś niezwykle istotne, gdyż, jak pisze Marek Andrzejewski: „Reforma pieczy zastępczej
w Polsce (…) trwa i pomimo przeciwności, a także tego, że idzie powoli, doprowadziła już do
wielu korzystnych zmian (…). Nie jest jednak tak, że mamy w tej reformie poniedziałek. Do
niedzieli daleko (…)”3. Mając na uwadze powyższe, pracownicy Zakładu Podstaw Wychowania i Opieki oraz Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Poznaniu wyrażają chęć i nadzieję na dalszą współpracę. Jesteśmy przekonani, że wówczas „szybciej do niedzieli dojdą ci,
którym chcemy pomagać4”.
mgr Magdalena Gajtkowska

Sprawozdanie z Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Konflikt społeczny.
Uwarunkowania – specyfika – przezwyciężanie – skutki”, Poznań, 12 grudnia
2014 roku
W dniu 12 grudnia 2014 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Konflikt społeczny. Uwarunkowania – specyfika – przezwyciężanie – skutki”, zorganizowana przez Zakład Edukacji Dziecka Wydziału Studiów
Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Zakład Psychologii Edukacji
i Wychowania Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Konferencję patronatem
objęli: Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik
oraz Dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego prof. UWr dr hab. Anna
Oleszkowicz.
Celem konferencji było zwrócenie uwagi na ponadkulturowy i ponadczasowy charakter
konfliktu społecznego; na jego uwarunkowania, specyfikę, sposoby przezwyciężania i skutki.
_________________
3

M. Andrzejewski, Domy na piasku. Domy dziecka. Od opieki nad dzieckiem do wspierania rodziny,
Media Rodzina, Poznań 2007, s. 204.
4
Tamże.
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Konflikty społeczne wynikają z różnic między ludźmi i grupami społecznymi, dlatego też
stanowią naturalne, znamienne zjawisko społeczne. Naturalność i nieuchronność ich występowania sprawia, iż konstruktywne radzenie sobie z nimi powinniśmy traktować jako podstawową umiejętność życiową implikującą odkrycie funkcji rozwojowej konfliktu, wzbogacającej ludzką egzystencję. W trakcie konferencji podejmowano dyskusję nad podstawami
procesów społecznych o fundamentalnym znaczeniu dla zrozumienia i zarządzania konfliktami na poziomie interpersonalnym, wewnątrzgrupowym i międzygrupowym, a także w ujęciu
interdyscyplinarnym: socjologicznym, pedagogiczno-psychologicznym, uwzględniającą także
środowiskowy oraz osobowościowy wymiar konfliktów społecznych.
Konferencja stanowiła płaszczyznę wymiany doświadczeń wybitnych przedstawicieli polskich ośrodków naukowych zajmujących się tą ważną tematyką. Uczestniczyło w niej 13
profesorów reprezentujących główne ośrodki akademickie w kraju. W czasie obrad wygłoszono blisko 20 referatów, a prelegentami byli przedstawiciele 10 znaczących uczelni.
Prof. UAM dr hab. Małgorzata Cywińska oraz prof. UWr dr hab. Danuta Borecka-Biernat – przewodniczące komitetu naukowego i organizacyjnego konferencji – powitały
Gości, a Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik wygłosił przemówienie otwierające obrady. Podkreślił w nim istotną rolę, jaką odgrywają tego rodzaju spotkania w rozwoju nauki oraz wskazał najnowsze osiągnięcia w dziedzinie pedagogiki, również dokonania Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM.
Po uroczystym otwarciu konferencji rozpoczęła się część pierwsza sesji plenarnej dotycząca socjologicznego wymiaru konfliktów społecznych, której przewodniczyły: prof. UAM
dr hab. Małgorzata Cywińska oraz prof. UWr dr hab. Danuta Borecka-Biernat.
Pierwszym prelegentem był prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik (Konflikty tożsamości
w społeczeństwie współczesnym: w niewoli władzy i wolności?), który dokonał opisu dwóch
rzeczywistości znamiennych dla funkcjonowania współczesnego człowieka oraz ukazał związane z nimi konteksty pedagogiczne. Pierwsza rzeczywistość – co podkreślił Profesor – odnosi
się do potężnych regulatorów życia społecznego i tożsamości, druga natomiast łączy się
z pozorną (być może) wolnością jednostki w zakresie kreowania własnej tożsamości dzięki
swobodnym wyborom w ramach kultury popularnej i konsumpcji.
Kolejny referat, który wygłosił prof. UAM dr hab. Tomasz Gmerek (Konflikt językowy.
Studium porównawcze obszarów Arktyki) dotyczył istotności wartości języka jako podstawy
formowania się przynależności kulturowej różnych grup etnicznych w obszarach Arktyki.
Profesor wykazał, iż kwestie językowe w szczególny sposób ukazują paradoksy ochrony własnej tożsamości przez reprezentantów autochtonicznych społeczności, jak i konflikt istniejący
pomiędzy nieuprzywilejowanymi i dominującymi grupami etnicznymi.
W drugiej części sesji plenarnej, której nadal przewodniczyły prof. UAM dr hab. Małgorzata Cywińska oraz prof. UWr dr hab. Danuta Borecka-Biernat, obrady skoncentrowane
zostały wokół pedagogiczno-psychologicznych aspektów konfliktów społecznych.
Jako pierwszy – w tej części obrad – głos zabrał prof. zw. dr hab. Andrzej Olubiński
(Konflikt jako sytuacja wychowawcza), który przedstawił konflikt jako czynnik przeobrażeń
społecznych, zaznaczając, iż proces wychowania często przebiega w sytuacjach konfliktowych.
Profesor wyjaśnił, iż stosunek wychowawczy w istocie może być swoistą, interpersonalną
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sytuacją konfliktową, ponieważ celem oddziaływań wychowawcy jest ingerencja w zachowania podopiecznego. Prelegent podkreślił, jak istotny jest właściwie zaplanowany proces wychowania polegający na umiejętności konstruktywnego rozgrywania sytuacji konfliktowej.
Następny prelegent, prof. zw. dr hab. Andrzej Twardowski (Konflikty interpersonalne –
geneza, przebieg, przezwyciężanie) zaprezentował szerokie teoretyczne podejście do problematyki konfliktów; wskazał na proces powstawania konfliktu, zaznaczając jego destrukcyjny
i konstruktywny charakter. Profesor podkreślił, iż obecnie konflikty są nieuniknione, a nawet
konieczne, ale sprawą najistotniejszą jest umiejętne radzenie sobie z nimi. I choć nadal sądzi
się, że znaczna część konfliktów ma charakter dysfunkcjonalny, to część z nich ma naturę
funkcjonalną, przyczyniającą się do wzbogacania doświadczeń jednostki i motywującą do
działania.
Wystąpienie drugiego prelegenta zakończyło część obrad plenarnych, a zaprezentowane
referaty skłoniły uczestników konferencji do ożywionej dyskusji, która stała się okazją do
wymaniany spostrzeżeń na temat – zasygnalizowanych tu – bardzo istotnych kwestii.
Kolejna część obrad odbyła się w dwóch równoległych sesjach – pierwszej przewodniczyła prof. UAM dr hab. Małgorzata Cywińska, a poruszane tematy skoncentrowane były wokół
środowiskowych odniesień aspektów pedagogiczno-psychologicznych konfliktów społecznych. W drugiej sesji, której przewodniczyła prof. UWr dr hab. Danuta Borecka-Biernat,
przedstawione zostały osobowościowe uwarunkowania wymiaru pedagogiczno-psychologicznego konfliktów społecznych.
Pierwszą prelegentką sesji I była dr hab. Bogusława Lachowska (Style rozwiązywania konfliktów i ich efekty w kontekście jakości życia adolescentów), która przedstawiła zależności
między efektami oraz stylami rozwiązywania konfliktów w relacji między rodzicami i adolescentami, a przekonaniem o własnej skuteczności adolescentów, a także postrzeganej przez
nich jakości życia. Prelegentka podkreśliła, jak istotnym czynnikiem przemian w relacjach
wewnątrzrodzinnych w rodzinach z adolescentem jest komunikacja oraz rozwiązywanie
konfliktów. A to, jak rodzina radzi sobie z konfliktami, istotnie oddziałuje na dobrostan dzieci, ich rodziców i całych rodzin.
Dr Katarzyna Walęcka-Matyja (Obraz wybranych sytuacji konfliktowych i sposobów ich
rozwiązywania w percepcji rodziców adolescentów – analiza psychologiczna) przedstawiła
obraz wybranych obszarów konfliktów między rodzicami a adolescentami, a także dokonała
określenia ich uwarunkowań. Autorka stwierdziła, że mimo iż rodzice najczęściej podejmowali – co wynikało z badań prelegentki – konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów,
to nadal część rodziców ulegała trudnym emocjom bądź unikała konfrontacji z problemem.
Następna prelegentka, dr Elżbieta Napora (Parentyfikacja dziadków warunkiem bezkonfliktowości w rodzinach o różnej strukturze) ukazała różnice w ocenie wsparcia społecznego
dziadków dokonanej przez wnuczki i wnuków w rodzinach o odmiennej strukturze. Autorka
wykazała, że wsparcie i pomoc dziadków ze strony matki jest znacząco korzystniej oceniane
przez wnuczki niż wnuki, niezależnie od struktury rodziny.
Ocena ryzyka występowania konfliktów w związkach kohabitacyjnych w zależności od
stażu wspólnego życia partnerów została dokonana przez prof. UŁ dr hab. Iwonę Janicką
(Staż związku kohabitacyjnego a ryzyko występowania konfliktów między partnerami). Prele-
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gentka na podstawie badań własnych wskazała na wysokie wskaźniki niestabilności tych
związków w porównaniu z małżeństwami. Stwierdzono też zależność między stażem a poziomem integracji badanych związków (p = 0,001). Wzrost stażu zwiększa prawdopodobieństwo występowania konfliktów, co dotyczy związków kohabitacyjnych (p = 0,017).
Kolejna prelegentka, dr hab. Hanna Przybyła-Basista (Co oznacza skuteczność i satysfakcja stron z udziału w mediacjach rodzinnych?) nakreśliła problem skuteczności w mediacjach
rodzinnych, które można postrzegać zarówno na płaszczyźnie obiektywnej, jako dojście do
porozumienia końcowego (całościowego, częściowego), jak i subiektywnej, wyrażającej się np.
w satysfakcji stron z udziału w procesie mediacji. Szczególnie istotna jest – co podkreśliła
prelegentka – skuteczność mediacji realizowana w różnych kontekstach, jak np. mediacje
prowadzone w systemie obligatoryjnym bądź dobrowolnym.
Na konflikty wśród dzieci w swoich rozważaniach uwagę zwróciła prof. UAM dr hab.
Małgorzata Cywińska (Specyfika konfliktów interpersonalnych w okresie średniego i późnego
dzieciństwa). Podkreśliła, iż konflikty interpersonalne dzieci mają szczególny charakter, implikowany ich rozwojowym dynamizmem. Mogą one zatem wynikać między innymi z egocentrycznego postrzegania świata przez dzieci, kształtowania się u nich podstaw tożsamości
osobistej, trudności dzieci w dokonywaniu decentracji, nieumiejętności w radzeniu sobie
z silnymi, negatywnymi emocjami. Prelegentka wskazała także na rozwojowy wymiar konfliktów dziecięcych, który należy łączyć ze stymulowaniem umiejętności emocjonalnych, społecznych i intelektualnych dzieci.
Kolejny prelegent, dr hab. Tomasz Zimny (Źródła konfliktów szkolnych i ich znaczenie
dla procesu edukacji młodzieży) swoje rozważania skupił wokół źródeł konfliktów występujących w środowisku szkolnym. Jednostka organizacyjna, jaką jest szkoła, stanowi zbiorowość
społeczną, która nierzadko generuje konflikty. Konflikty – co ukazał Prelegent – mogą dotyczyć osoby nauczyciela lub ucznia oraz sytuacji. Najczęściej występującymi konfliktami między nauczycielami a uczniami są te wynikające z nagannego zachowania uczniów, a także
odnoszące się do ich ocen szkolnych. Między uczniami zaś źródłem konfliktów są ich agresywne zachowania (zaczepki, wyśmiewanie, obraza członków rodziny), rywalizacja.
Prof. PWSZ dr hab. Wojciech Maliszewski (Konflikty w szkole. Uwarunkowania organizacyjne (instytucjonalne) i personalne (podmiotowe)) zaprezentował szkołę jako miejsce,
w którym zderzenie szerokiego spektrum niezbieżnych interesów występuje permanentnie.
Konflikt w szkole jest procesem, który można opisać za pomocą różnych zmiennych. Różnorodność interakcji społecznych występujących w szkole wpływa na częstotliwość oraz charakter konfliktów. Szkoła jako system społeczny o tzw. gęstym nasyceniu relacjami komunikacyjnymi jest swego rodzaju – jak mówił prof. Maliszewski – „wulkanem” i dość często
występuje tu erupcja sytuacji konfliktowych.
Ostatnia prelegentka sesji I dr hab. Alicja Senejko (Specyfika globalizacji a konflikty zawodowe) podczas swojego wystąpienia ukazała, jakiego rodzaju konflikty dotyczące aktywności zawodowej, zwłaszcza pracowników zatrudnionych w korporacjach, wynikają z globalizacji. Prelegentka dokonała przeglądu potencjalnych źródeł konfliktów zawodowych we
wspomnianej tu dobie globalizacji. Referat został zakończony przedstawieniem możliwych
strategii zapobiegających występowaniu konfliktów zawodowych związanych z zarządzaniem.
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Sesja II, pod przewodnictwem prof. UWr dr hab. Danuty Boreckiej-Biernat, rozpoczęła
się wystąpieniem dr Krystyny Balawajder (Rola orientacji retrospektywnej w wyjaśnianiu
eskalacji konfliktu), która przedstawiła funkcję, jaką w rozwoju eskalacji konfliktu pełni orientacja temporalna zorientowana na przeszłość. Badania prowadzone przez autorkę referatu
potwierdziły, że orientacja retrospektywna jest zmienną pośredniczącą między zagrożeniem
wywołanym przez zachowania drugiej osoby a zachowania wrogie w sytuacji eskalacji. Najsilniej na podejmowanie zachowań konfrontacyjnych wpływa afektywnie ujmowana przeszłość
oraz retrospektywne oczekiwania.
Następnie dr Krystyna Węgłowska-Rzepa oraz dr Justyna Jagiełło przedstawiły zależność
pomiędzy cechami osobowości a stylami rozwiązywania konfliktów (Osobowość a style rozwiązywania konfliktów). Prelegentki zaprezentowały wyniki badań, w których wskazały, iż
cecha ugodowości koreluje dodatnio ze stylem kompromisowym i ujemnie ze stylem rywalizacyjnym, natomiast cecha neurotyzmu koreluje dodatnio ze stylem unikowym.
W referacie prof. UO dra hab. Wiesława Sikorskiego (Lęk komunikacyjny u uczniów i jego następstwa w radzeniu sobie z konfliktami interpersonalnymi w klasie szkolnej) podkreślono, iż lęk komunikacyjny objawia się strachem przed werbalnym porozumiewaniem się
w różnych sytuacjach interpersonalnych. Badania wykazały, iż wysoki poziom lęku komunikacyjnego skutkuje atakiem i obroną w obliczu nieporozumień w klasie szkolnej; częściej
pojawiają się siłowe metody w walce z oponentem, a znacznie rzadziej dochodzi do wykorzystywania sposobów opartych na perswazji, argumentowaniu czy negocjowaniu.
Prof. UWr dr hab. Danuta Borecka-Biernat (Emocje jako wyznacznik strategii radzenia
sobie w sytuacji konfliktu społecznego uczniów polskich szkół gimnazjalnych w Wilnie) przedstawiła znaczenie emocji w generowaniu konstruktywnych i destruktywnych strategii radzenia sobie adolescentów w sytuacji konfliktu społecznego. Na podstawie analizy zebranego
materiału badawczego prelegentka stwierdziła, że adolescenci stosujący w sytuacji konfliktu
społecznego strategie destruktywne przejawiają wyższy poziom emocji negatywnych. Natomiast gimnazjaliści, którzy w sposób konstruktywny sterują swoim zachowaniem, w tego
rodzaju sytuacjach charakteryzują się wyższym poziomem emocji pozytywnych.
Wystąpienie dr Małgorzaty Kuśpit (Postawa twórcza a zachowania agresywne w sytuacji
konfliktu społecznego u osób w okresie wczesnej dorosłości) skoncentrowane zostało na określeniu wzajemnych relacji pomiędzy zachowaniami agresywnymi a postawą twórczą oraz
postawą odtwórczą. Na postawę twórczą składają się określone właściwości, takie jak nonkonformizm czy zachowania heurystyczne, natomiast na odtwórczą – konformizm i zachowania
algorytmiczne. Prelegentka przedstawiła rezultaty badań, które wykazały, że istnieją wzajemne relacje pomiędzy postawą twórczą a reakcjami agresywnymi.
Ostatnia prelegentka, mgr Monika Kostusiak (Mechanizm powstawania konfliktu w organizacji na przykładzie relacji tancerza i aktora z reżyserem i choreografem) ukazała znaczenie i mechanizm powstawania konfliktu w organizacji oraz jego pozytywne rozwiązania na
przykładzie relacji w mikrośrodowisku teatralnym. Rozważania teoretyczne zostały skonfrontowane z doświadczeniami Autorki referatu z jej pracą w teatrze, a także z obserwacjami oraz
wywiadem z zawodową tancerką i osobą debiutującą w zawodzie aktorki.
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Po zakończeniu obrad w dwóch sesjach, przewodniczące komitetu naukowego i organizacyjnego konferencji – prof. UAM dr hab. Małgorzata Cywińska oraz prof. UWr dr hab.
Danuta Borecka-Biernat – dokonały oficjalnego zakończenia konferencji, dziękując prelegentom oraz słuchaczom za liczne przybycie, obrady, spotkania i rozmowy umożliwiające interdyscyplinarne pochylenie się nad konfliktami społecznymi we współczesnym świecie – nad umiejętnym zarządzaniem tymi niezwykle trudnymi i znaczącymi sytuacjami w naszym życiu.
mgr Julia Kisielewska-Meller
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Majów w Gwatemali, unpublished MA thesis, Poznań (when citing a BA, MA or PhD thesis
please include the academic title, name and surname of the tutor)
– Internet sources have to include the initial of the author’s name and full last name, title
in italics, address of the web page and the date of the entry.
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Procedura recenzowania
Autorzy, przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie, wyrażają zgodę na proces recenzji.
Warunkiem dopuszczenia tekstu do dalszych czynności recenzyjnych jest jego zgodność
z profilem czasopisma. Nadesłane publikacje są poddane ocenie formalnej przez redakcję,
a następnie są recenzowane przez dwóch recenzentów, niebędących członkami redakcji czasopisma. Są oni samodzielnymi pracownikami naukowymi oraz nie są zatrudnieni w tej samej
jednostce, która wydaje czasopismo, nie są też osobami mogącymi pozostawać z autorem
w konflikcie interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem
a autorem: bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacje
podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo zgodnie
z zasadami „podwójnie ślepej recenzji” (autorzy i recenzenci nie znają nawzajem swoich
nazwisk). Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.
Pracy nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący ją na dalszych etapach procesu wydawniczego. Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji, następnie możliwa jest
korespondencja z Redakcją czasopisma dotycząca ewentualnych uwag bądź kwalifikacji do
druku. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny. Recenzja musi mieć
formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do
publikacji lub jego odrzucenia. Redakcja zastrzega sobie możliwość odesłania artykułu autorowi do przeredagowania w przypadku recenzji negatywnej. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości
na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do
publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.
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