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Szanowni Czytelnicy!
Oddajemy do Waszych rąk kolejny numer czasopisma pedagogicznego. Pragniemy,
aby byáo ono forum dzielenia siĊ z innymi naukowcami i praktykami wynikami swoich badaĔ w zakresie pedagogiki. Pedagogiki w bardzo szerokim znaczeniu, począwszy od problematyki związanej z teorią wychowania, poprzez róĪne obszary tematyki ogólnopedagogicznej, po przedstawienie badaĔ z zakresu dydaktyk przedmiotowych. BĊdziemy oczekiwali na artykuáy przedstawiające najnowsze badania z pogranicza pedagogiki i psychologii,
a szczególnie z zakresu neurodydaktyki. BĊdziemy teĪ zamieszczali krótkie recenzje ciekawych ksiąĪek o tematyce pedagogicznej. Wszystkich chĊtnych gorąco zapraszamy do
wspóápracy. Szczególnie liczymy na artykuáy, w których autorzy bĊdą przedstawiali wyniki
ostatnio przeprowadzonych badaĔ. Artykuáy prosimy nadsyáaü na adres redakcji.
W numerze tym zamieszczono artykuáy mające dwóch autorów. Jednym z nich jest
pracownik naukowy, a drugim student. Artykuáy te są plonem dziaáaĔ mających na celu
wáączenie studentów do badaĔ naukowych.
Powszechnie przyjĊáa siĊ zasada, Īe prace naukowe mogą powstawaü tylko w zaciszu
gabinetów naukowców. Wáączenie studentów do prac naukowo-badawczych pozwala na
rozszerzenie ich horyzontów myĞlowych, a zarazem zaszczepienie potrzeby prowadzenia
badaĔ, i przeáamanie wyobraĪenia, Īe dobrą pracĊ naukową moĪe wykonaü tylko wysokiej
klasy naukowiec profesjonalista.
Máodzi ludzie mają zupeánie inne spojrzenie na otaczającą ich rzeczywistoĞü, nie posiadają wyrobionych wieloletnich nawyków, a co za tym idzie są wolni od stereotypów. Podejmują czĊsto zagadnienia, które uchodzą uwadze rutynowych badaczy. Dlatego zachĊcam
równieĪ do publikowania wyników badaĔ naukowych prowadzonych razem ze studentami.
TreĞü zamieszczonych w tym numerze artykuáów jest zróĪnicowana, jednak przedstawiono w nich istotne problemy i dylematy wspóáczesnej pedagogiki.
Michaá Korbelak i Justyna Burkot w swoim artykule Autorytet nauczyciela w percepcji uczniów i ich rodziców poruszają jakĪe aktualny i waĪny zwáaszcza w dobie przemian
poglądów w pedagogice na proces wychowawczy. Swoje rozwaĪania popierają wynikami
przeprowadzonych badaĔ.
RozwaĪania o szkolnym obowiązku dziecka – w kontekĞcie spoáecznej debaty i wyników badaĔ to artykuá autorstwa Janusza Morbitzera i Joanny Nowak, w którym autorzy odnoszą siĊ do problemu szkolnego obowiązku dziecka, który jest coraz czĊĞciej dyskutowany w naszym spoáeczeĔstwie.
Ryszard Mysior i Tomasz Máynaryk zajmują siĊ problematyką uzaleĪnienia nieletnich, co przedstawiają w artykule Blokowisko duĪego miasta miejscem inicjacyjnego kontaktu ze Ğrodkami odurzającymi.
Kolejny artykuá, autorstwa Jana Rajmunda PaĞki i Moniki Grabowskiej, zatytuáowany
Z badaĔ nad zjawiskiem káamstwa wĞród uczniów porusza ciągle istotny problem, jakim
jest mówienie nieprawdy przez uczniów. RozwaĪania poparte są wynikami badaĔ.
5
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Aktualnym problemem w dobie postĊpującej komputeryzacji jest, czy preferowaü
e-podrĊczniki, czy pozostaü przy tradycyjnych wersjach papierowych. Co o tym sądzą sami
uczniowie, zawarte jest w opracowaniu Jana Rajmunda PaĞki i BoĪeny Lazarowicz, zatytuáowanym E-podrĊcznik czy podrĊcznik w wersji papierowej – w opinii uczniów.
Yurii Pelekh i Klaudia Sorys na podstawie przeprowadzonych badaĔ zajmują siĊ problematyką związaną z emitowaniem reklam telewizyjnych oglądanych przez dzieci. ProblematykĊ tĊ przedstawiają w opracowaniu Reklama telewizyjna i jej odbiór przez dzieci
w wieku przedszkolnym.
Anna Wawrzonkiewicz-Sáomska i Paulina Cabak pokazują, jakim zagroĪeniem dla
wspóáczesnego czáowieka są sekty. Przedstawiają problemy związane z powstawaniem sekt
oraz werbowaniem do niej czáonków.
Redaktor naczelny
prof. MWSE, dr hab. Jan Rajmund PaĞko
Tarnów 2016
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Autorytet nauczyciela
w percepcji uczniów i ich rodziców
Michał Korbelak, Justyna Burkot1
Wydział Nauk Społecznych, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

A b s t r a k t: Prezentowany artykuá dotyczy autorytetu nauczyciela. Przedstawiono w nim jego
definicjĊ w ujĊciu kilku róĪnych autorów ksiąĪek oraz badanej grupy osób. WyróĪniono kilka
rodzajów autorytetów nauczycieli: ze wzglĊdu na zakres wpáywu autorytetu, ze wzglĊdu na rodzaj kwalifikacji nauczyciela oraz ze wzglĊdu na charakter stanów psychicznych, których wystĊpowanie uzaleĪnione jest od poszczególnych kryteriów. Poruszone zostaáo równieĪ zagadnienie dotyczące roli, jaką peáni autorytet nauczyciela w procesie nauczania oraz uczenia
uczniów. W niniejszym artykule omówiono w skrócie grupĊ osób badanych, miejsce badaĔ,
a takĪe przyjĊte na potrzeby prowadzonych badaĔ: problem gáówny, hipotezy oraz zmienne.
Ukazano, jakie znaczenie – zdaniem uczniów oraz rodziców – peáni autorytet nauczyciela, jakie
cechy wpáywają pozytywnie, a jakie negatywnie na jego posiadanie oraz jakie filary warunkują
jego wystĊpowanie. Przytoczono cel badaĔ dla uzyskania niezbĊdnych informacji dotyczących
znaczenia autorytetu nauczyciela w badanym Ğrodowisku szkolnym oraz roli, jaką odgrywa on
w procesie nauczania, jak i uczenia siĊ poszczególnych uczniów. Ponadto przyjĊty zostaá problem gáówny, sformuáowano takĪe hipotezĊ gáówną oraz hipotezy szczegóáowe. W podsumowaniu podano wnioski koĔcowe, wynikające z analizy przeprowadzonych badaĔ.
S á o w a k l u c z o w e: autorytet, nauczyciel, uczeĔ, edukacja, rozwój, wychowawca, motywacja, szacunek, zaufanie

1. Wprowadzenie
Autorytet to z áaciny ‘powaga’, ‘znaczenie’. Czáowiek z autorytetem jest powaĪny,
wiarygodny, znaczący i godny zaufania. Autorytet nie zawiera w sobie Īadnego przymusu,
a czáowiek z autorytetem pociąga innych swoją ogromną wewnĊtrzną siáą. SkutecznoĞü
kaĪdej pracy wychowawczo-dydaktycznej nauczyciela z uczniami, jak równieĪ moĪliwoĞci
Korespondencja w sprawie artykuáu: dr Michaá Korbelak, Maáopolska WyĪsza Szkoáa Ekonomiczna, Wydziaá Nauk
Spoáecznych, Katedra Nauk o Wychowaniu, ul. WaryĔskiego 14, 33-100 Tarnów, Poland, tel. +48 14 65 65 524,
e-mail: michal.korbelak@mwse.edu.pl.
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wywierania na nich wpáywu i budzenia motywacji do nauki w duĪej mierze uzaleĪnione są
od tego, czy dany wychowawca cieszy siĊ wĞród swoich uczniów autorytetem (Paszkiewicz, 2014). We wspóáczesnej pedagogice pojĊcie „autorytet nauczyciela” rozumiane jest
jako „szacunek, zaufanie i powaĪanie dla nauczyciela jako eksperta naukowego, doradcy,
przewodnika w trudnoĞciach” (RóĪycka, 2004, s. 254). Autorytet nauczyciela definiowany
jest równieĪ jako „zespóá wielu róĪnorodnych wáaĞciwoĞci wychowawcy, dziĊki którym
uczeĔ bez wyraĨnych zakazów i bez strachu przed karą ulega wychowawczemu wpáywowi
nauczyciela, a w szczególnoĞci chĊtnie stara siĊ stosowaü do jego wymagaĔ” (Pomykaáo,
1993, s. 35). Nauczyciel z autorytetem to osoba ceniona i szanowana przez uczniów, stanowiąca wzór do naĞladowania. Posiada duĪy zasób wiedzy z przedmiotu, którego naucza,
a takĪe pozytywne cechy osobowoĞci, które motywują uczniów do nauki oraz pomagają
w obraniu dalszej drogi Īyciowej (Kaszubska, 2013, s. 34). Posiadany przez nauczyciela
autorytet powinien ujawniaü siĊ przede wszystkim w atmosferze oraz szacunku dla
uczniów. Na autorytet skáada siĊ: prawoĞü charakteru, wysoka kultura osobista (czyli klasa), kapitaá intelektualny, zaufanie innych, fachowoĞü, a takĪe odwaga cywilna. ħródáem
autorytetu nauczyciela mogą wiĊc byü nie tylko jego umiejĊtnoĞci, wiedza oraz cechy osobowoĞciowe, ale takĪe okreĞlony sposób dziaáania i postĊpowania zgodny z takimi wartoĞciami jak: sprawiedliwoĞü, uczciwoĞü, prawdomównoĞü oraz szacunek do drugiego czáowieka (Paszkiewicz, 2014, s. 112).

2. Rodzaje autorytetu nauczyciela
Autorytet nauczyciela nie jest wiĊc „zjawiskiem wystĊpującym samoistnie, lecz jest záoĪonym zjawiskiem spoáecznym, które wynika ze specyficznych stosunków interpersonalnych
i stanowi istotny element niektórych dziedzin Īycia spoáecznego” (Badura, 1981, s. 95). To od
samych nauczycieli zaleĪy, czy dając przykáad swoim postĊpowaniem oraz podejmując wysiáek związany z rozumieniem Ğwiata, staną siĊ dla uczniów autorytetem, czy jedynie zagubią
siĊ w chaosie informacji otaczającego Ğwiata i jego záoĪonoĞci (LeĞniak, 2008). Istnieje duĪa
rozbieĪnoĞü miĊdzy potrzebą posiadania autorytetu a sposobem jego zdobywania. Potrzeba ta
dotyczy gáównie nauczycieli, natomiast drogi prowadzące do jej zdobycia są zróĪnicowane.
Powoduje to powstanie róĪnego rodzaju autorytetów, których wystĊpowanie uzaleĪnione jest
od poszczególnych kryteriów (Jazkiewicz, 1999).
WyróĪniü moĪna nastĊpujące rodzaje autorytetu nauczyciela (Szempruch, 2013):
1. Ze wzglĊdu na zakres wpáywu autorytetu:
Ϋ a u t o r y t e t Ğ r o d o w i s k o w y – nauczyciel staje siĊ tutaj autorytetem dla rodziców, innych podmiotów, a takĪe partnerów procesu pedagogicznego
w Ğrodowisku, w zakresie programowania, organizowania, koordynowania oraz
egzekwowania dziaáaĔ wychowawczych;
Ϋ a u t o r y t e t s z k o l n y – nauczyciel jest autorytetem przede wszystkim dla
uczniów, z którymi prowadzi zajĊcia w szkole.
2. Ze wzglĊdu na rodzaj kwalifikacji nauczyciela:
Ϋ a u t o r y t e t n a u k o w y (intelektualny) – oznacza dyspozycje instrumentalne
z zakresu wiedzy oraz specjalnoĞci zawodowej nauczyciela. WiąĪe siĊ on z zaufaniem w prawdziwoĞü wypowiedzi, uzasadnieĔ oraz twierdzeĔ;
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Ϋ a u t o r y t e t m o r a l n y (wychowawczy) – dotyczy dyspozycji kierowanych
w rozumieniu norm i zasad postĊpowania wobec uczniów. Jest on rozpatrywany
w kontekĞcie norm etycznych, które obowiązują w zawodzie nauczyciela, a takĪe
w kategoriach obowiązków i powinnoĞci.
3. Ze wzglĊdu na charakter stanów psychicznych:
Ϋ a u t o r y t e t z e w n Ċ t r z n y – wynika z Īądzy wáadzy i wygórowanych ambicji
nauczyciela, dąĪącego do podporządkowania sobie uczniów poprzez stosowanie
wobec nich przymusu oraz ustanowienie zakazów i nakazów, nie zaĞ z osobistych
jego zalet czy teĪ usáug. Nauczyciela takiego charakteryzuje wrogoĞü wobec indywidualizmu ucznia oraz wymuszanie ulegáoĞci. Autorytet ten wykorzystywany
jest w wychowaniu autorytatywnym;
Ϋ a u t o r y t e t w e w n Ċ t r z n y – intencją dziaáaĔ nauczyciela jest tutaj przede
wszystkim dobro uczniów, a takĪe pobudzanie ich energii twórczej, mobilizowanie
do dziaáania i wysiáku oraz wytrwaáoĞci w realizacji przyjĊtych celów. Nauczyciel
taki konstruktywnie wpáywa na postĊpowanie swoich uczniów, mobilizując ich do
samodzielnego dziaáania, poprzez stymulowanie ich wyobraĨni oraz intelektu.
W Ğrodowisku szkolnym, w którym przebywają uczniowie, moĪna spotkaü dwa podstawowe typy autorytetu nauczyciela (Paszkiewicz, 2014):
Ϋ a u t o r y t e t u j a r z m i a j ą c y – oparty na bezwzglĊdnym podporządkowaniu siĊ
wychowanków. Nauczyciel budujący swój autorytet w powyĪszej formie táumi samodzielnoĞü oraz inicjatywĊ swoich uczniów, narzucając im z góry gotowe wzory,
sądy i postawy. Zmusza on tym samym uczniów do zajmowania biernej postawy,
która powoduje wywoáanie w nich poczucia braku wiary we wáasne moĪliwoĞci;
Ϋ a u t o r y t e t w y z w a l a j ą c y – polega na budzeniu przez nauczyciela inicjatywy w uczniach, a takĪe ksztaáceniu ich samodzielnoĞci. Nauczyciel skáania tym
samym uczniów do aktywnej postawy, budząc w nich wiarĊ we wáasne moĪliwoĞci oraz rozwijając twórcze postawy, zdolne do samodzielnego doskonalenia wáasnej osobowoĞci.
W Ğrodowisku szkolnym preferuje siĊ wystĊpowanie autorytetu nauczyciela, któremu
uczniowie dobrowolnie siĊ podporządkowują i wysoko sobie go cenią, nie czyniąc tego jedynie ze strachu, obowiązku czy teĪ podporządkowując siĊ poleceniu. Autorytet wychowawcy
nie powinien ograniczaü rozwoju intelektualnego oraz spoáeczno-moralnego uczniów, lecz
przede wszystkim winien go wspomagaü, a takĪe skáaniaü do samodzielnego doskonalenia
wáasnej osobowoĞci, rozwijania postaw twórczych i wiary we wáasne siáy oraz moĪliwoĞci.
Nauczyciel swoją postawą, cechami osobowoĞci, a takĪe sposobem dziaáania ma budziü
uznanie, podziw oraz chĊü wspóápracy, a nie jedynie lĊk i strach. Autorytet nauczyciela powinien dawaü wiĊc uczniowi szansĊ wyboru lepszej drogi rozwoju, a nie ograniczaü jego wolnoĞü (Jazukiewicz, 1999, s. 71).

3. Rola oraz znaczenie autorytetu nauczyciela w ğrodowisku
szkolnym w oparciu o wyniki przeprowadzonych badaĕ
Celem prowadzonych badaĔ ankietowych byáo uzyskanie niezbĊdnych informacji dotyczących znaczenia autorytetu nauczyciela w badanym Ğrodowisku szkolnym oraz roli, jaką odgrywa on w procesie nauczania, jak i uczenia siĊ poszczególnych uczniów. Badaniami
zostaáo objĊtych 73 uczniów Zespoáu Szkóá im. Jana Pawáa II w StróĪówce, którzy dobro9
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dowe – 15 osób, Ğrednie ogólnokszztaácące – 7 osób, policealne – 5 ossób oraz wyĪsze –
16 osó
ób. SpoĞród ankietowanych rodziców 38 osób mieszka na wsi, naatomiast pozostalli
w liczb
bie 16 mieszkają w mieĞcie.
Osoba,naktórejmoǏna
polegađ
21%

Osobagodna
naƑladowania,wzó
ór
49%

waǏny,znany
KtoƑw
15%

Osoba,którainspiru
uje
innych
10%

KtoƑ,ktozasųuǏyyųsiħdla
spoųeczeŷsttwa
5%

unek 1. Procentow
wy obraz znaczen
nia pojĊcia „autory
ytet” z punktu wiidzenia uczniów
Rysu
ħ r ó d á o: opracowanie wáasne
w
na podstawiee wyników ankiety.

Jak wynika z dan
nych przedstawio
onych na rysunk
ku 1, uczniowie uuczĊszczający do
o
y Podstawowej orraz Gimnazjum w StróĪówce uwaaĪają nauczycielaa z autorytetem zaa
Szkoáy
osobĊ godną naĞladowaania, stanowiącą wzór
w
dla innych. W dalszej kolejnooĞci jest to osobaa,
órej moĪna zawszze polegaü; ktoĞ waĪny,
w
znany; daalej osoba, która inspiruje innych
h;
na któ
najmniiej osoba zasáuĪona.
Tabela 1.
1 NajwaĪniejsze cechy charaktery
yzujące nauczycieela
z autoryteteem w opiniach uczzniów
Lp.

Cechy
charakteryzu
ujące nauczyciela z autorytetem

Liczba
odpowiedzi

Odsetek
badanych*

1.

Jest nauczyciellem z powoáania

34

46%

2.

Traktuje ucznió
ów po partnersku
u

32

44%

3.

Odznacza siĊ wysoką
w
kulturą ossobistą

30

41%
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4.

Charakteryzuje siĊ wysokim
poziomem wiedzy ogólnej

30

41%

5.

Potrafi byü krytyczny wobec siebie

25

34%

22

30%

21

29%

6.
7.

*

Jest zaangaĪowany w dziaáalnoĞü spoáeczną,
polityczną, religijną
Ciągle podnosi swoje kwalifikacje
(studia podyplomowe, kursy itp.)

8.

Odznacza siĊ idealną postawą moralną i etyczną

16

22%

9.

Zachowuje dystans w relacjach z uczniami

16

22%

% nie sumują siĊ do 100, gdyĪ respondenci mogli wybraü wiĊcej niĪ jedną odpowiedĨ.

ħ r ó d á o: opracowanie wáasne na podstawie wyników ankiety.

Nauczyciel z autorytetem jest osobą obdarzoną przez uczniów wielkim szacunkiem.
Stanowi on wzór warty naĞladowania. Zdaniem uczniów nauczyciel z autorytetem to
przede wszystkim nauczyciel z powoáania (46%), traktujący uczniów po partnersku (44%).
Cechuje go wysoka kultura osobista (41%), wysoki poziom wiedzy ogólnej (41%) oraz
krytycyzm wobec samego siebie (34%). Jest zaangaĪowany w dziaáalnoĞü spoáeczną, polityczną, religijną (30%). Ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje, realizując studia podyplomowe, kursy (29%). Odznacza siĊ idealną postawą moralną i etyczną (22%). Zachowuje
dystans w relacjach z uczniami (22%).
Tabela 2. Cechy negatywnie wpáywające na sposób postrzegania nauczyciela
Lp.

*

Negatywne cechy nauczyciela

Liczba
odpowiedzi

Odsetek
badanych*

1.

NiesprawiedliwoĞü wobec uczniów

62

84%

2.

SurowoĞü

41

56%

3.

Brak zaangaĪowania w pracĊ z uczniami

39

53%

4.

Brak umiejĊtnoĞci zainteresowania
uczniów tematem

35

48%

5.

Dystans w kontaktach z uczniami

16

22%

6.

Ciągáa nieobecnoĞü

14

19%

7.

Luki w wiedzy

13

18%

8.

Niekonsekwencja

12

16%

% nie sumują siĊ do 100, gdyĪ respondenci mogli wybraü wiĊcej niĪ jedną odpowiedĨ.

ħ r ó d á o: opracowanie wáasne na podstawie wyników ankiety.
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Wedáug badanej grupy uczniów nauczyciela bez autorytetu wyróĪnia przede wszystkim
niesprawiedliwoĞü wobec uczniów (84%), surowoĞü (56%), brak zaangaĪowania w pracĊ
z nimi (53%), a takĪe nieumiejĊtnoĞü zainteresowania uczniów tematem zajĊü (48%), dystans
w kontaktach z uczniami (22%), ciągáa nieobecnoĞü (19%), luki w wiedzy (18%) oraz niekonsekwencja (16%).
Nauczyciel bez autorytetu swoim przykáadem i postawą nie motywuje uczniów do nauki oraz rozwijania i pogáĊbiania swoich zainteresowaĔ. Prowadzi on czĊsto swoje zajĊcia
w maáo interesujący i atrakcyjny sposób, uczniowie ignorują jego polecenia i przeszkadzają
w prowadzeniu zajĊü. Brak autorytetu nauczyciela wpáywa zatem w sposób negatywny na
ogólny poziom edukacji.
Natomiast z punktu widzenia rodziców nauczyciel z autorytetem wpáywa w znaczący
sposób na proces ksztaácenia. ZachĊca on uczniów do nauki, staje siĊ dla nich wzorcem do
naĞladowania, mobilizuje do rozwijania i pogáĊbiania zainteresowaĔ, poszerzania zakresu posiadanych umiejĊtnoĞci, jak równieĪ otwierania siĊ na to, co nowe, a dotychczas nieznane.
Tabela 3. Istotne cechy charakteryzujące nauczyciela z autorytetem w opiniach rodziców
Lp.

*

Cechy
charakteryzujące nauczyciela z autorytetem

Liczba
odpowiedzi

Odsetek
badanych*

1.

Jest nauczycielem z powoáania

45

83%

2.

Charakteryzuje siĊ wysokim poziomem wiedzy
ogólnej

27

50%

3.

Odznacza siĊ wysoką kulturą osobistą

25

46%

4.

Odznacza siĊ idealną postawą moralną i etyczną

21

39%

5.

Ciągle podnosi swoje kwalifikacje (studia
podyplomowe, kursy itp.)

21

39%

6.

Traktuje uczniów po partnersku

19

31%

7.

Potrafi byü krytyczny wobec siebie

13

24%

8.

Zachowuje dystans w relacjach z uczniami

11

20%

9.

Jest zaangaĪowany w dziaáalnoĞü spoáeczną,
polityczną, religijną

10

19%

% nie sumują siĊ do 100, gdyĪ respondenci mogli wybraü wiĊcej niĪ jedną odpowiedĨ.

ħ r ó d á o: opracowanie wáasne na podstawie wyników ankiety.

Nauczyciel z autorytetem to przede wszystkim nauczyciel z powoáania (83%). Cechuje go wysoki poziom wiedzy ogólnej (50%) oraz wysoka kultura osobista (46%). Odznacza
siĊ on idealną postawą moralną oraz etyczną (39%). Podnosi wáasne kwalifikacje (39%),
a ponadto traktuje uczniów po partnersku (31%). Potrafi byü krytyczny wobec siebie
(24%), zachowuje dystans w relacja z uczniami (20%) i jest zaangaĪowany w okreĞlony rodzaj dziaáalnoĞci (19%).
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Jak wynika z analizy badaĔ przeprowadzonych w gronie rodziców, nauczyciel winien
posiadaü autorytet, gdyĪ wzrasta wówczas poziom edukacji. Zdaniem rodziców uczniowie
niechĊtnie uczĊszczają na zajĊcia do wychowawców, którzy budzą lĊk, niepokój, brak empatii, ignorują uczniów.
Na potrzeby prowadzonych badaĔ przyjĊty zostaá problem gáówny: Jaki wpáyw na
efektywnoĞü nauczania ma autorytet nauczyciela? Na podstawie zgromadzonych odpowiedzi naleĪaáo stwierdziü, iĪ autorytet nauczyciela wpáywa w pozytywny sposób na proces
edukacji uczniów. DziĊki swojej postawie, cechom osobowoĞciowym, a takĪe odpowiedniemu przygotowaniu metodycznemu mobilizuje on uczniów do nauki oraz rozwijania
i pogáĊbiania swoich zainteresowaĔ. Potrafi w bardzo áatwy, przyjemny i zarazem zrozumiaáy sposób przekazaü dzieciom wiedzĊ. Uczniowie bardzo chĊtnie uczĊszczają na jego
lekcje i – co najwaĪniejsze – chcą siĊ uczyü i poszerzaü swoje zainteresowania. Z problemu
gáównego wynikają problemy szczegóáowe: W jaki sposób brak autorytetu osáabia proces
nauczania oraz w jaki sposób nauczyciel z autorytetem motywuje uczniów do nauki, a tym
samym pozytywnie wpáywa na proces nauczania i zwiĊksza szacunek wĞród uczniów?
W odpowiedzi na postawiony problem gáówny sformuáowano takĪe nastĊpującą hipotezĊ gáówną, która brzmi: Przypuszcza siĊ, iĪ na korzystne efekty w procesie nauczania
wpáywa autorytet nauczyciela. Mając na uwadze powyĪsze przypuszczenie, przyjĊto hipotezy szczegóáowe:
1. Zakáada siĊ, iĪ brak autorytetu nauczyciela osáabia efektywnoĞü procesu nauczania.
2. Przypuszcza siĊ, iĪ nauczyciel z autorytetem wpáywa pozytywnie na proces nauczania i motywuje uczniów do nauki.
3. UwaĪa siĊ, iĪ nauczyciel z autorytetem ma wiĊkszy szacunek wĞród uczniów.
4. Przypuszcza siĊ, iĪ brak autorytetu nauczyciela jest jednoznaczny z nieposiadaniem szacunku wĞród uczniów.
Zgodnie z zaáoĪeniem (hipotezą gáówną) autorytet nauczyciela wpáywa korzystnie na
efektywnoĞü procesu edukacyjnego uczniów. Hipotezy szczegóáowe takĪe okazaáy siĊ prawdziwe. Nauczyciel z autorytetem nie tylko wpáywa pozytywnie na proces nauczania uczniów,
ale takĪe motywuje ich do nauki oraz pogáĊbiania i rozszerzania swoich zainteresowaĔ, cieszy
siĊ on wiĊkszym szacunkiem oraz uznaniem wĞród wychowanków niĪ zwykáy nauczyciel pozbawiony autorytetu. Brak autorytetu nauczyciela wpáywa zawsze negatywnie na proces edukacji uczniów, osáabiając jej efektywnoĞü. Wychowawca nie potrafi przekazaü uczniom wiedzy w prosty i zarazem zrozumiaáy sposób. Budzi on lĊk oraz niepokój, a takĪe brak szacunku, gdyĪ cechuje go czĊsto wrogie nastawienie, ignorancja, surowoĞü i brak empatii. Uczniowie nie sáuchają jego poleceĔ, przeszkadzają, rozmawiając z sobą.
Posiadanie autorytetu przez nauczyciela uzaleĪnione jest od róĪnych czynników peániących funkcjĊ zmiennych zaleĪnych. Opinie uczniów są w zasadzie zbieĪne z poglądami
rodziców (tabela 4). NajwaĪniejszym czynnikiem ksztaátującym autorytet nauczyciela są
jego cechy osobowoĞciowe, wpáywające na wspóápracĊ z uczniami. Dalsze miejsce zajmują
posiadana wiedza oraz przygotowanie metodyczne.
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Tabela 4. Filary warunkujące posiadanie przez nauczyciela autorytetu
Filary warunkujące
posiadanie autorytetu

Wskazania uczniów

Wskazania rodziców

N

%

N

%

Cechy
osobowoĞciowe

36

49

23

43

Posiadana wiedza

27

37

21

39

Przygotowanie
metodyczne

10

14

10

18

Razem

73

100

54

100

ħ r ó d á o: opracowanie wáasne na podstawie wyników ankiety.

4. Podsumowanie
Autorytet nauczyciela odgrywa ogromną rolĊ w procesie edukacji uczniów, jest on
przede wszystkim Ğrodkiem prowadzącym do realizacji zadaĔ wychowawczych. Pobudza
inicjatywĊ uczniów, ksztaáci ich samodzielnoĞü oraz aktywizuje do samoksztaácenia
i samowychowania, zapewniając im jednoczeĞnie zadowolenie i szczĊĞcie osobiste.
Jak wynika z analizy literatury oraz prowadzonych wĞród uczniów badaĔ, niski poziom autorytetu nauczyciela moĪe takĪe wpáywaü w sposób ograniczający na wszechstronny rozwój uczniów. WĞród uczniów zdecydowanym poparciem cieszy siĊ autorytet nauczyciela, który pobudza ich inicjatywĊ, ksztaáci samodzielnoĞü oraz wpáywa mobilizująco
na proces samoksztaácenia i samowychowania. Relacja uczeĔ – nauczyciel wynikająca
z posiadania autorytetu wskazuje na wspóázaleĪnoĞü obu stron, jest to wiĊĨ oparta na szacunku i wzajemnym zaufaniu.
Podsumowując przeprowadzone badania i zgromadzony dziĊki nim materiaá, moĪna
stwierdziü, Īe autorytet nauczyciela peáni znaczącą rolĊ w procesie edukacji. Wpáywa pozytywnie na nastawienie uczniów wobec osoby wychowawcy oraz sposobu uczenia siĊ. Jego
oddziaáywanie jest zgodne z interesem drugiej osoby i jest przez nią dobrowolnie przyjmowane. Staje siĊ on dla nich wzorcem wartym naĞladowania, a takĪe osobą, na którą zawsze
mogą liczyü.
NaleĪy pamiĊtaü, Īe w procesie edukacji uczniów waĪne jest nie tylko to, co mówi
nauczyciel-wychowawca, lecz takĪe jak to robi, kiedy i gdzie wypowiada swoje zdanie oraz
w jakim stopniu to, co mówi, zgadza siĊ z tym, co czyni w rzeczywistoĞci. JeĞli oczekujemy
czegoĞ od uczniów, winniĞmy tego samego wymagaü od siebie. Nauczyciel musi wiĊc postĊpowaü zgodnie z uznanym przez siebie systemem wartoĞci. JeĞli chce, aby uczniowie byli dobrze przygotowani do zajĊü, sam musi wywiązywaü siĊ w sposób naleĪyty z podejmowanych
zadaĔ. JeĞli chce, aby uczniowie go sáuchali, sam musi nauczyü siĊ ich uwaĪnie sáuchaü. Nauczyciel buduje swój autorytet w oczach uczniów zachowaniem i postawą W budowanie autorytetu wychowawca powinien angaĪowaü siĊ we wszystkich obszarach Īycia, nie tylko zawodowego i spoáecznego, ale takĪe osobistego.
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JeĞli nauczyciel nie bĊdzie wykonywaá swojej pracy z zamiáowaniem i pasją, kochaá tego, co robi, podnosiá swojej wiedzy i rozwijaá zainteresowaĔ, nie przyniesie to zamierzonych
korzyĞci w procesie edukacji. Osoba taka nie wpáynie równieĪ pozytywnie swoim postĊpowaniem, cechami osobowoĞci na proces nauczania oraz uczenia siĊ uczniów. Nauczyciel bez
autorytetu nie jest osobą poĪądaną w Ğrodowisku szkolnym, poniewaĪ wpáywa on negatywnie
na proces edukacji uczniów. Autorytet nauczyciela zawsze kojarzony bĊdzie z osobą godną
zaufania, na której moĪna polegaü, stanowiącą wzór dla innych. KaĪda szkoáa powinna wiĊc
w swoim gronie pedagogicznym posiadaü takich przedstawicieli. DziĊki nim nauka staje siĊ
dla uczniów czymĞ áatwym i przyjemnym, dającym wiele radoĞci i zadowolenia, a nie wynika
jedynie z przymusu czy teĪ obawy i strachu przed karą.
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The teacher as a role model as perceived by pupils and their parents

A b s t r a c t: This article concerns the topic of the teacher as a role model, and presents the
definition of this term based on the opinion of several different authors, and a studied group of
people. This article addressed several types of “teacher as a role model” figures and further discusses the distinction, qualifications, and specific criteria of each category. Further, this article
addresses the role of the teacher as a role model as it applies to the influence a teacher has in the
teaching and learning process. This article shortly describes the group of studied people, the
place of study, and the followings aspects adopted for the purposes of the conducted studies: the
main problem, hypotheses and variables. Both pupils and parents’ views on the importance of
the “teacher as a role model” have been shown, as well as the relation of positive and negative
influence a teacher can have on the student body. The objective of the study was to gather necessary information about the importance of the teacher as a role model in the school environment, the role played by the role model in the teaching process, as well as its impact on the
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learning process of individual pupils. In addition to discussing the main problem, the main hypothesis and specific hypotheses have been formulated. Final conclusions that result from the
analysis of the conducted studies have been described in the conclusion.
K e y w o r d s: role model, teacher, pupil, education, development, tutor, motivation, respect, trust
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Rozważania o szkolnym obowiązku
dziecka --- w kontekście społecznej
debaty i wyników badań
Janusz Morbitzer, Joanna Nowak
Wydział Nauk Społecznych, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

A b s t r a k t: W artykule podjĊto problem sytuacji dziecka rozpoczynającego naukĊ w szkole
podstawowej. Ukazano szeroką debatĊ, jaka rozpoczĊáa siĊ – i w zasadzie trwa nadal – nad problemem wieku dziecka, które powinno byü objĊte obowiązkiem szkolnym. Przywoáano argumenty zarówno zwolenników, jak i przeciwników rozpoczynania edukacji szkolnej w wieku
szeĞciu lat. Opisano szczególnie istotne dla tej debaty zaáoĪenia reformy oĞwiaty z 30 sierpnia
2013 roku wraz z jej nowelizacjami. Przedstawiono wyniki badaĔ ankietowych, jakie zostaáy
przeprowadzone w lutym 2016 roku w jednej z niepublicznych szkóá podstawowych w Tarnowie wĞród nauczycieli i rodziców oraz páynące z nich wnioski i postulaty. Zwrócono równieĪ
uwagĊ na spoáeczny wymiar decyzji o rozpoczĊciu przez dziecko obowiązku szkolnego i na koniecznoĞü ksztaátowania dobrej wspóápracy miĊdzy rodzicami a szkoáą.
S á o w a k l u c z o w e: reforma, obowiązek szkolny, rozwój dziecka, badania ankietowe, edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna

1. Wprowadzenie
WspóáczeĞnie Īyjemy w epoce nieustannych zmian, które polski socjolog Zygmunt
Bauman okreĞliá mianem páynnej nowoczesnoĞci (Bauman, 2012). Zmiany te dotyczą niemal wszystkich obszarów naszego Īycia, w tym tak wraĪliwych, jak edukacja, w szczególnoĞci edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.
Gorącym tematem jest obecnie wiek, w jakim dziecko powinno podjąü obowiązek
szkolny. Temat ten jest bardzo popularny zarówno wĞród rodziców, nauczycieli, jak i innych
osób związanych z edukacją bądĨ tylko nią zainteresowanych. KaĪdy chce mieü pewnoĞü, Īe
Korespondencja w sprawie artykuáu: prof. MWSE, dr hab. Janusz Morbitzer, Maáopolska WyĪsza Szkoáa Ekonomiczna, Wydziaá Nauk Spoáecznych, Katedra Nauk o Wychowaniu, ul. WaryĔskiego 14, 33-100 Tarnów, Poland,
tel. +48 14 65 65 524, e-mail: janusz.morbitzer@mwse.edu.pl.
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jego pociecha bĊdzie siĊ w szkole czuü bezpiecznie i komfortowo, Īe bĊdzie to wáaĞciwe
miejsce dalszego rozwoju dziecka. Niestety, nie wszyscy rodzice mają takie poczucie. U wielu z nich pojawiają siĊ liczne obawy, czy pierwszoklasista jest na tyle samodzielny, aby poradziü sobie w szkole nie tylko ze stresem, ale i z nowymi obowiązkami, czy jest na tyle dojrzaáy, aby nawiązywaü poprawne relacje z innymi dzieümi i umieü z nimi wspóápracowaü.
Dyskusje na temat wieku rozpoczĊcia przez dziecko obowiązku szkolnego bardzo
czĊsto przybierają charakter emocjonalny, mają silne zabarwienie polityczne, a argumenty
merytoryczne są marginalizowane.
Angielski edukator Ken Robinson1, ceniony specjalista w zakresie kreatywnoĞci i potencjaáu ludzkiego, podkreĞla, Īe zasadniczym pytaniem nie jest to, w jakim wieku dzieci zaczynają szkoáĊ, ale w jaki sposób je na początku uczymy. Zapytany, jaką decyzjĊ podjąáby
w sprawie ewentualnego posáania szeĞciolatka do szkoáy, odpowiedziaá: „JeĞli w Polsce dzieci
mają rok wczeĞniej byü przygotowywane do standaryzowanych egzaminów i wkuwaü wiedzĊ, siedząc w áawkach, to oczywiĞcie zagáosowaábym przeciw. Ale jeĞli miaáby to byü rok
takiej edukacji, za którą siĊ opowiadam, a wiĊc pozwalający dzieciom na swobodną zabawĊ,
pracĊ nad projektami, spĊdzanie czasu razem, cieszenie siĊ z przebywania w szkole i nawiązywania znajomoĞci, to jestem zdecydowanie za. Moje dzieci poszáy do Īáobka bardzo wczeĞnie, ale Ğwietnie siĊ tam bawiáy. JeĞli dzieci w Polsce mają pójĞü do szkoáy wczeĞniej kosztem czasu na kreatywną zabawĊ czy na uspoáecznianie siĊ, czego w tym wieku potrzebują, to
widziaábym w tym duĪy problem” (Wywiad…, 2015). Z wypowiedzi tej wynika, Īe najwaĪniejsze jest to, jakie szkoáy oferujemy dzieciom, a nie to, kiedy je do nich poĞlemy. Ten kluczowy merytorycznie argument zostaá niestety zagubiony w emocjonalnym zgieáku, jaki towarzyszyá starciom zwolenników i przeciwników wczeĞniejszej szkolnej edukacji.
Wielu wspóáczesnych rodziców wykazuje teĪ nadmierną opiekuĔczoĞü. Są oni okreĞlani
mianem helicopter parents (Bayless, 2016; Bąk, 2016), gdyĪ jak helikoptery krąĪą nad swoimi dzieümi, nieustannie monitorując ich poczynania, ograniczając samodzielnoĞü i w rezultacie wychowując je na emocjonalne i spoáeczne kaleki. Tacy rodzice dąĪą do maksymalnie
moĪliwego odroczenia w czasie podjĊcia przez swoje dzieci nauki w szkole.
Znamienna byáa teĪ reakcja wielu rodziców, a takĪe innych osób mniej osobiĞcie zainteresowanych tematyką, na twitterową wypowiedĨ z sierpnia 2015 roku prof. Jerzego Vetulaniego – jednego z najbardziej znanych i cenionych w Ğwiecie polskich naukowców: psychofarmakologa, neurobiologa, biochemika, profesora nauk przyrodniczych, czáonka Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii UmiejĊtnoĞci, jednego z najczĊĞciej cytowanych
naukowców polskich w dziedzinie biomedycyny. Stwierdziá on, Īe „SzeĞciolatki niezdolne
do rozpoczĊcia nauki są albo niedorozwiniĊte, albo chore, albo leniwe, albo gáupio chowane. Wspóáczujmy rodzicom” (Tomczuk, 2015).
Ta byü moĪe kontrowersyjna wypowiedĨ spotkaáa siĊ z niewybredną krytyką wiĊkszoĞci internautów, caákowicie emocjonalną i najczĊĞciej pozbawioną racjonalnej argumentacji. Ale byáy teĪ i takie wpisy: „Od dziesiĊciu lat mam do czynienia z rodzinami koreaĔskimi w Polsce. Te dzieci zaczynają edukacjĊ w wieku 4 lat. Z piĊciolatkiem, szeĞciolatkiem moĪna swobodnie rozmawiaü po angielsku. Po roku pobytu duĪo mówią po polsku.
Nie wspomnĊ o posáugiwaniu siĊ wszelkimi sprzĊtami elektronicznymi. Wczoraj piĊcioletnia dziewczynka Seo Yeon [so jan] pokazaáa mi w moim nowym telefonie róĪne cuda. Jedna rzecz, która teĪ rzuciáa mi siĊ w oczy: KoreaĔczycy nie są agresywni w stosunku do
1

Ken Robinson urodziá siĊ w roku 1950 w Liverpoolu. W roku 2001 opuĞciá Wielką BrytaniĊ i zamieszkaá w Los
Angeles (USA).
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dzieci. Zero krzyku, szarpania, bicia. Jak dziecko siĊ buntuje, to matka zostawia wszystko
(gotowanie, sprzątanie, prasowanie, gadanie przez telefon), siada na podáodze i táumaczy
dziecku, co Ĩle robi. Dziecko ryczy, krzyczy, a ta ze stoickim spokojem mówi, np. juĪ jadáaĞ dzisiaj lody, jutro dostaniesz nowe, albo oglądaáaĞ juĪ godzinĊ TV i wiĊcej dzisiaj juĪ
nie bĊdziesz, umówiliĞmy siĊ, Īe grasz tylko 20 minut na tablecie. Rodzice są konsekwentni i nie ma mowy, aby dziecko wymusiáo coĞ wiĊcej niĪ byáo w umowie. MyĞlĊ, Īe polskie
dzieci teĪ mogą siĊ uczyü w wieku szeĞciu lat, tylko czy rodzice chcą mieü wiĊcej obowiązków?” (Vetulani, 2015).

2. Reforma oğwiatowa z roku 2013 i jej nowelizacje
Reforma oĞwiaty z 2013 roku, dotycząca sytuacji edukacyjnej dzieci szeĞcioletnich,
przez wielu uwaĪana byáa za jedną z najwaĪniejszych zmian w polskim szkolnictwie.
Zgodnie z ustawą z 30 sierpnia 2013 roku we wrzeĞniu 2014 roku w szkoáach podstawowych pojawiáy siĊ dzieci szeĞcioletnie urodzone od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku.
Ich rówieĞnicy urodzeni w drugiej poáowie roku do szkoáy przybyli w roku 2015. Zmiana
dotychczasowej sytuacji dzieci szeĞcioletnich miaáa swoich zwolenników i przeciwników
zarówno wĞród rodziców, jak i nauczycieli czy psychologów. Osoby, które uwaĪaáy, Īe reforma oĞwiaty z 2013 roku wprowadzaáa korzystne zmiany, chĊtnie podkreĞlaáy, Īe posáanie dziecka do szkoáy wczeĞniej przyczyni siĊ do szybszego zdiagnozowania trudnoĞci
w nauce i ich wyeliminowania. Zwolennicy zauwaĪali równieĪ, Īe dziecko wczeĞniej skoĔczy swoją edukacjĊ, a tym samym bĊdzie aktywne zawodowo o rok dáuĪej, co miaáo siĊ
wiązaü z korzyĞciami gospodarczymi i ekonomicznymi. Pojawiaáy siĊ równieĪ gáosy sprzeciwu, podkreĞlające, Īe obecnie szkoáy nie są dostosowane do potrzeb dzieci szeĞcioletnich,
mali uczniowie nie wykazują siĊ dostatecznie rozwiniĊtą umiejĊtnoĞcią koncentracji uwagi,
a ich rozwój emocjonalny czĊsto uniemoĪliwia prawidáową adaptacjĊ do nowych warunków. Przeciwnicy reformy zdecydowali siĊ na wiele protestów, które jednak okazaáy siĊ
bezskuteczne, a ustawa zostaáa wdroĪona w Īycie. NiezaleĪnie od opinii wszyscy zgodnie
twierdzili, Īe pojawienie siĊ w szkole dzieci szeĞcioletnich wymaga od nauczycieli zmiany
sposobu codziennej pracy.
Temat dotyczący dzieci szeĞcioletnich staá siĊ w Polsce kwestią polityczną. ObniĪenie
wieku rozpoczĊcia nauki w klasie pierwszej byáo sporym wyzwaniem dla kilku kolejnych
ministrów edukacji.
Jednym ze spoáecznych sprzeciwów posáania dziecka szeĞcioletniego do szkoáy byáa akcja „Ratujmy Maluchy”. Osoby biorące w niej udziaá byáy przekonane, Īe na chwilĊ obecną
polskie szkolnictwo nie jest gotowe na tego typu zmiany. PodkreĞlaáy one, Īe proces ksztaácenia w klasach niĪszych nie zawsze przypomina nauczanie zintegrowane. Codzienna praca
nauczyciela z uczniami opiera siĊ – ich zdaniem – tylko i wyáącznie na tradycyjnych zajĊciach, w czasie których dziecko, siedząc w szkolnych áawkach, wypeánia karty pracy (Baáachowicz, 2014).
Pojawienie siĊ dzieci szeĞcioletnich w szkole wiązaáo siĊ z wieloma planami, które,
biorąc pod uwagĊ codzienną szkolną rzeczywistoĞü, musiaáy byü dostosowane do panujących realiów. Postanowiono, by nauczyciel – wychowawca klasy, podobnie jak nauczyciel
w edukacji przedszkolnej, miaá do pomocy drugą osobĊ w nauczaniu i wychowaniu dzieci
szeĞcioletnich. Pomysá ten nie zostaá jednak wdroĪony, podobnie jak propozycja, by mali
uczniowie w szkoáach podstawowych mieli osobną ĞwietlicĊ bądĨ salĊ z przydzieloną dla
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nich nauczycielką, która miaáaby po zakoĔczonych lekcjach sprawowaü opiekĊ i organizowaü zajĊcia dostosowane do ich moĪliwoĞci. Propozycja ta rzadko byáa realizowana. Tylko
nieliczne szkoáy mogáy pozwoliü sobie na to, by przeznaczyü osobne pomieszczenie dla
dzieci szeĞcioletnich, dlatego po zakoĔczonych zajĊciach uczniowie klas pierwszych przebywali w ogólnodostĊpnej Ğwietlicy szkolnej. Udaáo siĊ natomiast zrealizowaü zaáoĪenie,
zgodnie z którym sale lekcyjne podzielone są na dwie czĊĞci. Pierwszą z nich jest czĊĞü
edukacyjna, mieszcząca stoliki uczniowskie, tablicĊ i biurko nauczyciela. Drugą czĊĞü sali
stanowi miejsce przeznaczone do zabawy. To tak zwana czĊĞü rekreacyjna, w której znajduje siĊ dywan, zabawki.
Wskazane jest, by szeĞcioletni uczniowie zajĊcia lekcyjne spĊdzali nie tylko w áawkach, ale i na kolorowym dywanie, na którym mogą na przykáad sáuchaü opowiadania czytanego przez nauczyciela. Lekcje w pierwszych klasach miaáy siĊ odbywaü w systemie bez
dzwonków, umoĪliwiając nauczycielom dostosowanie ich przebiegu do aktualnego samopoczucia wychowanków. Podstawa programowa zachĊca do tego, by w klasach znajdowaáy
siĊ liczne pomoce dydaktyczne i przedmioty, które bĊdą wykorzystywane podczas zajĊü
lekcyjnych. Mowa wiĊc o wszelkich pomocach uáatwiających opanowanie umiejĊtnoĞci
dodawania i odejmowania, jak liczmany, patyczki, gry dydaktyczne itp., zalecane są takĪe
kąciki tematyczne czy klasowe biblioteczki. NaleĪy w tym miejscu podkreĞliü, Īe niejednokrotnie olbrzymi wkáad w wyposaĪenie klasy w te sprzĊty i pomoce mają równieĪ rodzice
szeĞciolatków. Obecnie uczniowie klas pierwszych mają moĪliwoĞü pozostawienia w klasie
swoich przyborów bądĨ ksiąĪek (SmoleĔ, PiĊkoĞ, 2013, s. 13). W czĊĞci rekreacyjnej klasy,
oprócz typowych zabawek, mogą siĊ równieĪ znaleĨü przybory dydaktyczne wykonane
z naturalnych materiaáów. Nauczyciele korzystający z tej alternatywy mają ĞwiadomoĞü, Īe
zaletą takich Ğrodków jest nie tylko ich przystĊpnoĞü i niska cena. Ogromnym pozytywem
jest takĪe fakt, Īe dziecko poznaje dziĊki nim swoje najbliĪsze Ğrodowisko, rozpoznaje roĞliny, ich zapach, strukturĊ, budowĊ i sposób wykorzystania. Podczas kaĪdego z etapów
pracy z naturalnym materiaáem – zbieranie, suszenie, przygotowanie zabawek – zaangaĪowane są wszystkie zmysáy. Dziecko moĪe dotykaü, wąchaü, porównywaü, sáuchaü wydawanych odgáosów. Produkty sypkie moĪna wykorzystaü do zajĊü matematycznych, gdy
mowa jest o objĊtoĞci czy wielkoĞci. MoĪna je takĪe zastosowaü do üwiczeĔ na koncentracjĊ lub koordynacjĊ ruchową. Dla niektórych dzieci w tym wieku nie lada wyzwaniem bĊdzie przesypanie kaszy z naczynia do wąskiego sáoiczka, tak by nie rozsypaü Īadnego ziarenka. Mali uczniowie mają takĪe problemy z tworzeniem szeregów. Z materiaáów dostĊpnych wokóá nas i kolorowych obrazków moĪna stworzyü ciekawe gry planszowe (FischerTietze, 2004, s. 176–177).
Sprawująca urząd ministra edukacji narodowej do 2015 roku Joanna KluzikRostkowska proponowaáa równieĪ, by nauczyciele pracujący w klasach czwartych byli
szkoleni, a tym samym odpowiednio przygotowani do pracy z dzieümi, które w szkole pojawiáy siĊ w wieku szeĞciu lat, tak by mogáy one áagodnie przejĞü z edukacji wczesnoszkolnej do edukacji, w której dominuje nauczanie przedmiotowe. W 2014 roku minister zapowiedziaáa, Īe dokona pewnych zmian w zakresie funkcjonowania klasy, która liczyü miaáa
co najwyĪej 25 uczniów. W tym czasie proponowano, by rodzice mieli wiĊkszy wpáyw na
los dziecka. ZwiĊkszyáy siĊ uprawnienia rodziców, którzy mogli odroczyü edukacjĊ szkolną
swojego dziecka w przypadku, gdy uzyskano taką opiniĊ w poradni psychologicznopedagogicznej. Ustalono, Īe rodzice mogą mieü prawo do posáania pierwszoklasisty ponownie do przedszkola, by tam odpowiednio przygotowaá siĊ do nowej roli. W sytuacji,
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gdy uczeĔ miaáby problemy w szkole, rodzic mógá záoĪyü wniosek o edukacjĊ domową dla
swojego dziecka (Polak, 2013).
Uprawnienia rodziców miaáy siĊ zwiĊkszyü, jednak nikt nie zaproponowaá radykalnych zmian w systemie oĞwiaty, o których pisze miĊdzy innymi wspomniany Ken Robinson, zwolennik tezy, Īe najlepiej dostosowaü program nauczania do moĪliwoĞci i umiejĊtnoĞci uczniów. W szkoáach typowe jest, Īe dzieci w tym samym wieku chodzą do jednej
klasy, uczą siĊ tych samych przedmiotów, zgodnie z jednakową dla wszystkich podstawą
programową, co wĞród nauczycieli bywa nazywane „zasadą uniwersalnego rozmiaru”. Nauczyciel, pracując z liczną klasą, nie jest w stanie dostrzec róĪnic pomiĊdzy dzieümi, a co
za tym idzie, nie moĪe dostosowaü poziomu zadaĔ do moĪliwoĞci kaĪdego dziecka.
K. Robinson zwraca uwagĊ na fakt, Īe wychowawca klasy pierwszej bĊdzie miaá do czynienia z róĪnymi dzieümi. CzĊĞü z nich bĊdzie juĪ páynnie czytaü i piĊknie pisaü, inne bĊdą
jedynie znaáy alfabet i litery, pozostali natomiast nie bĊdą posiadaü takich umiejĊtnoĞci
i dla nich podziaá wyrazu na sylaby bĊdzie nie lada wyzwaniem. Wszystkie te dzieci po
pewnym czasie bĊdą páynnie czytaáy, jednak w chwili obecnej dostrzec moĪna pomiĊdzy
nimi znaczące róĪnice (Robinson, Aronica, 2015, s. 124–125).
Wszelkie planowane zmiany dotyczące dzieci szeĞcioletnich doczekaáy siĊ wielu komentarzy i ocen. Zespóá Problemowy do spraw Polityki OĞwiatowej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN przygotowaá dokument, w którym oceniá, Īe jedynym sáusznym zaáoĪeniem jest ograniczenie liczebnoĞci klas do 25 uczniów. Natomiast obniĪenie wieku rozpoczĊcia przez dzieci nauki w szkole podstawowej naleĪy okreĞliü jako zjawisko negatywne,
bowiem jest to dziaáanie niezgodne z zasadami spoáeczeĔstwa demokratycznego. PodkreĞlono braki w przygotowaniu planów regulujących caáodzienną opiekĊ nad dzieümi
w wieku szeĞciu lat. Zwrócono uwagĊ na przestarzaáy system nauczania. Zdaniem osób
przygotowujących ten dokument sam pomysá obniĪenia wieku szkolnego jest sáuszny, naleĪy jednak gruntownie zreformowaü polską szkoáĊ (Baáachowicz, 2014).
Dla rodziców, którzy nie byli przekonani, czy ich dziecko poradzi sobie w szkolnej rzeczywistoĞci, pewnym rozwiązaniem jest nowelizacja opisanej wyĪej reformy. Ministerstwo
Edukacji Narodowej zniosáo obowiązek rozpoczĊcia przez dziecko szeĞcioletnie nauki
w szkole podstawowej. Posáowie z Prawa i SprawiedliwoĞci oraz partii Kukiz’15 gáosowali za
tym, by dziecko staáo siĊ uczniem w wieku siedmiu lat, przeciwni temu byli posáowie z Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Nowelizacja przewiduje, Īe dziecko szeĞcioletnie bĊdzie mogáo pójĞü do szkoáy i staü siĊ uczniem pierwszej klasy, gdy odbĊdzie roczne przygotowanie przedszkolne. W innym wypadku potrzebna bĊdzie pozytywna opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zmiany zakáadają równieĪ, Īe dzieci, które rozpoczĊáy naukĊ
w szkole w wieku szeĞciu lat, bĊdą mogáy powtórzyü klasĊ pierwszą w kolejnym roku. Rodzice, którzy zdecydują siĊ na takie rozwiązanie, bĊdą zobowiązani do záoĪenia odpowiedniego
wniosku. Tym samym dziecko nie bĊdzie podlegaáo klasyfikacji rocznej i nie otrzyma promocji do klasy drugiej. Rodzice zadecydują, czy bĊdzie ono kontynuowaáo naukĊ w pierwszej
klasie, czy powróci do przedszkola. Prawo do decyzji o powtórzeniu roku przez dziecko bĊdą
mieli równieĪ rodzice dzieci urodzonych w pierwszej poáowie 2008 roku, bowiem te dzieci
jako pierwsze rozpoczĊáy obowiązkową naukĊ w klasie pierwszej.
Nowelizacja dotycząca sytuacji dziecka szeĞcioletniego w Polsce wprowadziáa kolejne
istotne zmiany. Dotyczą one zarówno dzieci, jak i ich rodziców oraz nauczycieli pracujących
w szkoáach i przedszkolach. Obawy rodziców dotyczące tego, czy ich dziecko jest juĪ gotowe, by z przedszkolaka staü siĊ uczniem, są w peáni uzasadnione. Pojawiáy siĊ liczne pytania,
czy szkoáa jest odpowiednio przygotowana do rozpoczĊcia pracy z dzieümi, czy umiejĊtnoĞci
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i rozwój tych dzieci pozwolą im prawidáowo realizowaü obowiązek szkolny oraz czy bĊdą
one umiaáy sprostaü wymaganiom i oczekiwaniom systemu. Te liczne problemy spowodowaáy, Īe bardzo popularne staáy siĊ dyskusje i debaty nad tym, czy wspóáczesna polska szkoáa
oraz polskie dzieci są gotowe na to, by dobrze i solidnie ze sobą wspóápracowaü.
Temat rozpoczĊcia przez dziecko nauki w szkole angaĪuje zainteresowane osoby emocjonalnie i generuje wiele róĪnych opinii. Niektórzy uwaĪają, Īe to niemoĪliwe, by dziecko
przyzwyczajone do zabawy i beztroskiego spĊdzania czasu byáo w stanie wytrzymaü w klasie
szkolnej na typowej, tradycyjnej lekcji. CzĊĞü osób popiera pogląd, Īe obowiązek szkolny nie
powinien dotyczyü dzieci szeĞcioletnich ze wzglĊdu na brak wyposaĪenia wiĊkszoĞci szkóá
w odpowiedni sprzĊt i miejsce do zabaw. Dla tych osób dziecko szeĞcioletnie pocháoniĊte jest
zabawą, która niekoniecznie wiąĪe siĊ z rozwijaniem umiejĊtnoĞci szkolnych, takich jak liczenie i pisanie. Osoby te uwaĪają, Īe szkoáa, pomimo obietnic i zapewnieĔ, nie realizuje
w peáni wszystkich postulatów. Wymaga od dzieci, by te podczas 45-minutowej lekcji skoncentrowaáy siĊ na podawanych przez nauczyciela informacjach, a zabawa, która miaáa byü
nieodáącznym elementem szkolnej edukacji, to jedynie drobny skáadnik, stosowany przez nauczyciela zbyt rzadko. Wedáug tych osób nadal w szkolnej rzeczywistoĞci dominują metody
sáowne, takie jak opis czy pogadanka, a wszelkie nowoĞci dotyczą tylko szkóá w wiĊkszych
miastach. Osoby te w instytucji przedszkola dostrzegają bezpieczny azyl dla swojego dziecka,
w którym bĊdzie ono przygotowywaáo siĊ do rozpoczĊcia nauki w szkole podstawowej.
Profesor Danuta Waloszek prowadziáa wraz ze swymi studentami badania, wykazując,
Īe wĞród obaw rodziców wymieniü naleĪy takĪe nieporadnoĞü dziecka, które zdaniem rodziców nie radzi sobie z wiĊkszoĞcią czynnoĞci, jakie powinno wykonywaü samodzielnie. Kolejny argument to czekające na dzieci zagroĪenia związane z narkotykami, przemocą fizyczną
i seksualną ze strony starszych kolegów, która jest niebezpieczna dla zdrowia i Īycia najmáodszych uczniów. Ta grupa dorosáych nie bierze pod uwagĊ zdania dzieci, które pozytywnie wypowiadają siĊ na temat szkoáy i akcentują, Īe są juĪ gotowe, by rozpocząü tam naukĊ,
bowiem uwaĪają, Īe maáe dzieci nie znają szkolnych realiów (Waloszek, 2015, s. 392–393).
Inni natomiast są zwolennikami tego, by dziecko staáo siĊ uczniem i w szkole podstawowej zdobywaáo wymagane umiejĊtnoĞci. Gáoszą oni, Īe dobrze przygotowana szkoáa to
doskonaáe miejsce do rozwijania dzieciĊcej kreatywnoĞci, w którym ich pociechy bez wiĊkszego wysiáku mogą zdobyü bardzo cenne umiejĊtnoĞci oraz doskonaliü te, które juĪ posiadają. Osoby te popierają pogląd, Īe maáy uczeĔ to dla szkoáy pewne wyzwanie, jednak odpowiednie przygotowanie infrastrukturalne, jak i przygotowanie merytoryczne nauczycieli
pozwolą dzieciom sprawnie funkcjonowaü w spoáecznoĞci szkolnej i uzyskiwaü satysfakcjonujące wyniki w nauce.
Truizmem jest stwierdzenie, Īe szkoáa to miejsce, w którym dziecko spĊdza bardzo duĪo
czasu, nawiązuje nowe znajomoĞci, zdobywa wiedzĊ, rozwija zainteresowania i pasje. Szkoáa
to nie tylko budynek, ale przede wszystkim pracujący tam ludzie. WspóáczeĞnie wymaga siĊ,
by nauczyciel pracujący z dzieümi w edukacji wczesnoszkolnej byá wyksztaáconym specjalistą, stale rozwijającym swoje kompetencje. Wedáug niektórych to wáaĞnie dziĊki takim osobom dziecko bez wiĊkszych problemów moĪe staü siĊ uczniem, jednoczeĞnie nie tracąc dzieciĊcej fantazji, ekspresji, naturalnej ciekawoĞci i chĊci odkrywania nowych zakątków Ğwiata.
Biorąc pod uwagĊ, Īe szkoáa speánia wiele istotnych funkcji, naleĪy dodaü, Īe przedszkole to równieĪ miejsce, w którym dzieci nabywają licznych cennych umiejĊtnoĞci i wiadomoĞci
o tym, co ich otacza. Uczą siĊ teĪ prawidáowego funkcjonowania w grupie rówieĞniczej.
Byü moĪe dlatego tak trudno jest rodzicom rozstrzygnąü, w którym miejscu ich pociecha bĊdzie siĊ czuáa bardziej komfortowo. Aby podjąü jak najlepszą decyzjĊ, naleĪy zastano22
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wiü siĊ, czy rozwój emocjonalny, psychiczny i spoáeczny danego dziecka zapewni mu wáaĞciwe realizowanie funkcji ucznia, czy moĪe jeszcze przedszkolaka. NaleĪy jednoczeĞnie pamiĊtaü, Īe kaĪde dziecko jest inne i dlatego tak nieáatwo jest jednoznacznie okreĞliü, gdzie
powinno ono uczĊszczaü – do przedszkola czy do szkoáy podstawowej.

3. Badania i najwaīniejsze wnioski
Przedstawione dotychczas rozwaĪania skáaniają do sformuáowania istotnego spoáecznie
pytania – problemu badawczego: Jaka jest opinia dorosáych na temat rozpoczĊcia przez
dziecko nauki w szkole podstawowej? Przedmiotem badaĔ warto uczyniü problem podejmowania obowiązku szkolnego przez dziecko, poznaü poglądy, a przede wszystkim ewentualne
obawy, jakie towarzyszą zarówno rodzicom, jak i nauczycielom w związku z tym obowiązkiem. Dla tak sformuáowanego problemu badawczego nie sposób jest postawiü odpowiedniej
hipotezy, zatem odpowiedzi na niego naleĪy poszukiwaü na drodze badaĔ empirycznych.
Stosowne badania zostaáy zrealizowane w lutym 2016 roku w naleĪącej do Zespoáu
Szkóá Niepublicznych w Tarnowie Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Polskiej Marynarki Handlowej (Nowak, 2016). Szkoáa ta powstaáa w 2012 roku, po likwidacji Publicznej
Szkoáy Podstawowej nr 19 w Tarnowie. Siedzibą placówki jest budynek przy ulicy ks. Skorupki 9. Atutem szkoáy jest dobre umiejscowienie. PoáoĪona jest ona w zacisznym i spokojnym miejscu na obrzeĪach miasta. Szkoáa jest otwarta i skoncentrowana na potrzebach
dzieci, o czym Ğwiadczą zgromadzone na korytarzach i w salach kolorowe pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w róĪnorodnych konkursach. Uczniowie klas pierwszych mają w szkole oddzielne piĊtro (parter). Sale są przestronne, dostosowane do wáaĞciwoĞci rozwojowych
dzieci, wyposaĪone w odpowiednie pomoce dydaktyczne i szereg zabawek, które zachĊcają
maáych uczniów do podejmowania róĪnorodnej aktywnoĞci oraz sprzyjają rozwijaniu zainteresowaĔ. Na parterze mieĞci siĊ takĪe szkolna Ğwietlica, która otwarta jest w godzinach
6.30–16.30. Wszystkie pomieszczenia znajdujące siĊ na parterze zostaáy odnowione. ĝciany
sal zostaáy pomalowane na przyjazne dla dzieci kolory, które zachĊcają do przebywania
w tym miejscu. Wewnątrz szkoáy, na parterze, znajduje siĊ duĪy, przestronny hol, szatnia
dla dzieci, áazienka dla cháopców i dziewczynek. Na piĊtrze znajduje siĊ 5 sal lekcyjnych,
pokój nauczycielski, biblioteka, szkolny sklepik. Na drugim piĊtrze mieszczą siĊ sale lekcyjne starszych klas, począwszy od klasy czwartej szkoáy podstawowej, a koĔcząc na trzeciej klasie gimnazjum. Szkolny ogród wyposaĪony jest w nowoczesny sprzĊt do zabaw
oraz przyrządy rekreacyjne umoĪliwiające wszechstronny rozwój dziecka.
Badaniami ankietowymi objĊtych zostaáo 20 nauczycieli pracujących z uczniami klas
pierwszych. Przebadano równieĪ 40 rodziców. W grupie respondentów byáo 36 kobiet
i 4 mĊĪczyzn.
Na podstawie zgromadzonego materiaáu badawczego i jego analizy sformuáowano
poniĪsze wnioski.
x Edukacja przedszkolna ma pozytywny wpáyw na sytuacjĊ dziecka rozpoczynającego naukĊ w szkole podstawowej. Dzieci, które rozpoczĊáy naukĊ w szkole podstawowej, uczĊszczaáy do przedszkola i tam przy pomocy nauczycieli edukacji
przedszkolnej i rodziców przygotowywaáy siĊ do nowego zadania – roli ucznia.
x Rozwój pierwszoklasistów oceniany jest jako prawidáowy.
x Dostrzegalne są róĪnice miĊdzy uczniem szeĞcioletnim a jego siedmioletnim kolegą. Analizując wypowiedzi nauczycieli, wyodrĊbniono 4 ogólne grupy róĪnic:
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1) dziecko szeĞcioletnie potrzebuje wiĊcej czasu na wykonanie zadaĔ, którym towarzyszy skupienie uwagi i koncentracja, podczas zajĊü nieustannie pyta, kiedy zakoĔczy siĊ lekcja, kiedy wykonywaü bĊdzie inne zadanie, jest niekiedy marudne
i znudzone przebiegiem zajĊü;
2) dziecko siedmioletnie dąĪy do uzyskania jak najlepszej oceny, jest nastawione na
sukces, za poprawne wykonanie zadania oczekuje oceny;
3) szeĞcioletni uczeĔ chĊtnie podejmuje róĪnorodne dziaáania, jest otwarty na nowe
zadania, wykonując dziaáanie, angaĪuje siĊ caáym sobą;
4) dziecko siedmioletnie jest bardziej roszczeniowe, potrafi przeciwstawiü siĊ starszemu koledze, koleĪance.
x Opinia nauczycieli edukacji przedszkolnej, wáasne spostrzeĪenia rodziców oraz
zdanie fachowców okazaáy siĊ najwaĪniejszymi sugestiami dotyczącymi posáania
dziecka do klasy pierwszej. Mniej istotne byáo zdanie dziecka, najbliĪszej rodziny
lub rodziców, których dzieci uczĊszczają juĪ do szkoáy.
x WiĊkszoĞci rodziców, którzy zdecydowali siĊ posáaü swoje dziecko do klasy pierwszej, nie towarzyszyáy Īadne obawy. JeĞli juĪ siĊ pojawiáy, związane byáy z niesamodzielnoĞcią dziecka, zbyt licznymi klasami. Znaczące okazaáy siĊ tu takĪe nowe obowiązki, nie tylko te, które dotyczyáy dziecka i odrabiania przez nie zadaĔ domowych,
ale i nowe zadania rodziców, które wiązaáy siĊ z niemoĪnoĞcią pogodzenia pracy zawodowej z udziaáem w zebraniach, konsultacjach, waĪnych wydarzeniach szkolnych.
x Nauczyciele rozpoczynający pracĊ z pierwszoklasistami obawiali siĊ przede
wszystkim duĪej emocjonalnoĞci dzieci, która jest trudna do opanowania, oraz
nieufnoĞci ze strony rodziców. Obawy dotyczyáy takĪe innego stylu pracy,
uwzglĊdniającego pojawienie siĊ w klasie pierwszej szeĞciolatków.
x ZajĊcia adaptacyjne pozytywnie wpáywają na przystosowanie dziecka do nowej sytuacji. Są one czĊsto wykorzystywane w szkoáach podstawowych. Ich zalety dostrzegają zarówno rodzice, jak i nauczyciele. Wedáug pierwszych cenne jest, Īe pokazują, w jaki sposób pracuje szkoáa oraz z jakimi nauczycielami dziecko rozpocznie
wspóápracĊ w pierwszej klasie. Nauczyciele doceniają, Īe zajĊcia adaptacyjne umoĪliwiają dziecku oswojenie siĊ z nową sytuacją.
x Wspóáczesna szkoáa speánia wiele waĪnych funkcji. Oprócz przekazywania wiedzy
i rozwijania zainteresowaĔ uczniów ma pozytywnie wpáywaü na ich rozwój, przygotowaü do funkcjonowania w szybko zmieniającym siĊ Ğwiecie. Aby tak waĪne funkcje
zostaáy prawidáowo wypeánione, szkoáa musi dbaü o nieustanny rozwój swojej kadry.
x Rodzice uczniów klas pierwszych, jak i wiĊkszoĞü nauczycieli, dostrzegają wyáącznie pozytywne zmiany w zachowaniu swych dzieci. Nieliczni nauczyciele pracujący w klasach pierwszych zauwaĪają zarówno zmiany pozytywne, jak i negatywne. NajczĊĞciej opisywanymi pozytywnymi zmianami u pierwszoklasistów są:
wiĊksza samodzielnoĞü w wykonywaniu zadaĔ oraz podejmowaniu decyzji, wzrost
pewnoĞci siebie, a takĪe lepsza organizacja pracy. Pozytywne zmiany dotyczą
równieĪ kontaktów z rówieĞnikami. PierwszoklasiĞci áatwo zawierają znajomoĞci.
WĞród negatywnych zmian nauczyciele wymieniali zazwyczaj: Ğwiadome niestosowanie siĊ do poleceĔ nauczyciela, notoryczne przeszkadzanie na lekcji, które
wczeĞniej u tych dzieci nie wystĊpowaáo.
x Szkoáy podstawowe są odpowiednio przygotowane do potrzeb pierwszoklasistów.
Dzieci mają zapewnione odpowiednie miejsce do zabawy, jak i nauki. LiczebnoĞü
klas sprzyja indywidualnemu nauczaniu podczas zajĊü.
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x Dzieciom uczĊszczającym do klasy pierwszej zapewniono opiekĊ Ğwietlicową przed
lekcjami i po ich zakoĔczeniu. Zdecydowana wiĊkszoĞü dzieci korzysta z niej codziennie. ĝwietlica szkolna zapewnia dzieciom opiekĊ oraz organizacjĊ róĪnorodnych
zajĊü plastycznych, ruchowych, sportowych. Dzieci mogą takĪe korzystaü z róĪnorodnych zabawek i sprzĊtów, które dostosowane są do ich wieku i umiejĊtnoĞci.
x Podczas zajĊü z uczniami klas pierwszych wykorzystuje siĊ róĪnorodne metody wychowania i nauczania. NajwiĊkszą popularnoĞcią wĞród metod wychowawczych cieszą siĊ: metoda perswazji, zadaniowa i nagradzania. Wychowawcy czĊsto wykorzystują takĪe metodĊ modelowania i metodĊ karania. Biorąc pod uwagĊ, Īe nauczanie
w klasach pierwszych ma swoją specyfikĊ, nauczyciele wykorzystują metody sáowne, czynne i oglądowe.
x W placówce, w której pracują badani nauczyciele, wykorzystuje siĊ przede wszystkim ksiąĪki oraz przedmioty codziennego uĪytku. Szczególnie cenne we wczesnym
nauczaniu jest odwoáywanie siĊ do przeĪyü i doĞwiadczeĔ dziecka, dlatego korzystna
sytuacja wystĊpuje w momencie, gdy oprócz omawiania danych treĞci na podstawie
tekstu z podrĊcznika dziecko ma szansĊ dostrzec konkretny przykáad przy wykorzystaniu przedmiotów codziennego uĪytku.
x OgólnodostĊpne, bezpáatne podrĊczniki zostaáy pozytywnie ocenione przez rodziców i wiĊkszoĞü nauczycieli. Ich gáówną zaletą jest strona graficzna. Zwrócono
równieĪ uwagĊ na to, Īe dziecko, wykonując zawarte w nich zadania, musi liczyü na
pomoc osoby dorosáej, bowiem treĞü zadaĔ nie jest dla niego zrozumiaáa i jasna.
x PierwszoklasiĞci na wykonanie zadaĔ domowych poĞwiĊcają zazwyczaj od 30 do 60
minut dziennie. Rodzice i nauczyciele uwaĪają, Īe jest to wystarczająca iloĞü czasu.
Zadania domowe są wykorzystywane po to, by utrwaliü wiedzĊ zdobytą na zajĊciach
lekcyjnych, uczyü obowiązkowoĞci oraz rozwijaü zainteresowania dzieci.
x W klasach pierwszych szkoáy podstawowej dominuje ocenianie tradycyjne – ocena od
1 do 6. Najlepszą motywacją dziecka do nauki są pochwaáy nauczyciela i rodziców.
x Uczniowie klas pierwszych mogą braü udziaá w róĪnorodnych zajĊciach pozalekcyjnych dostosowanych do ich wieku, zainteresowaĔ, moĪliwoĞci i predyspozycji.
x Szkoáa zapewnia rodzicom i ich dzieciom dostĊp do specjalistów wspierających
prawidáowy rozwój ucznia.
x Uczniowie klas pierwszych mają bardzo dobre relacje z uczącymi ich nauczycielami. Kontakty miĊdzy nauczycielami a rodzicami moĪna okreĞliü jako dobre.
x Rodzice uczniów klas pierwszych uwaĪają, Īe nauczyciel ich dziecka powinien
byü przede wszystkim osobą odpowiedzialną. Nauczyciele doceniają w swoim
zawodzie osoby, które wykazują siĊ kreatywnoĞcią i pomysáowoĞcią, oraz te, które
chcą nieustannie doskonaliü wáasne umiejĊtnoĞci.
x Nauczyciel pracujący w klasie pierwszej peáni przede wszystkim rolĊ przewodnika.
Jest dla dzieci takĪe mistrzem, który wáasnym przykáadem pokazuje, jak naleĪy siĊ
zachowywaü.
x WiĊkszoĞü dzieci uczĊszczających do klasy pierwszej dobrze czuje siĊ w szkole
podstawowej.
W odniesieniu do powyĪszych uogólnieĔ sformuáowano nastĊpujące postulaty:
x Rodzice i ich dzieci powinni korzystaü z moĪliwoĞci udziaáu w zajĊciach adaptacyjnych organizowanych w szkole.
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x Warto, by nauczyciele pamiĊtali o dostosowaniu sposobu prowadzenia zajĊü do
wieku uczniów.
x Zaleca siĊ, by proces nauczania w klasach pierwszych wiązaá siĊ z poszukiwaniem
przez nauczycieli innowacyjnych sposobów pracy, tak aby nauczanie byáo procesem
nieustannej dzieciĊcej przygody. Stosowanie róĪnorodnych metod stwarza okazjĊ do
zdobycia nowej wiedzy zarówno dzieciom wybitnie zdolnym, jak i tym, które mają
problemy z przyswojeniem wiadomoĞci i potrzebują wsparcia dorosáej osoby.
x Wychowawcy klas pierwszych powinni rozbudzaü w dzieciach zaciekawienie
miejscem zamieszkania, tradycjami i kulturą miasta oraz paĔstwa.
x Trudno jednoznacznie wskazaü, jaką iloĞü czasu uczeĔ klasy pierwszej powinien
przeznaczyü na odrobienie pracy domowej. Warto pamiĊtaü, Īe iloĞü zadania nie
moĪe przekraczaü realnych moĪliwoĞci dziecka. Zadanie powinno byü utrwaleniem wiedzy, którą dziecko zdobyáo podczas zajĊü lekcyjnych. Nie musi byü to
typowe zadanie w zeszycie üwiczeĔ lub podrĊczniku, moĪe byü to projekt, makieta, praca przestrzenna. WaĪne, by jego wykonanie byáo moĪliwe dla ucznia klasy
pierwszej.
x Zaleca siĊ, by Ğwietlica szkolna posiadaáa miejsce do komfortowego rozwiązywania zadaĔ domowych.
x Nauczyciele pracujący w klasach pierwszych powinni czĊĞciej wykorzystywaü róĪnorodne sposoby oceniania. Warto zainwestowaü w kolorowe pieczątki z motywującym napisem i informacją zwrotną dla rodziców. Równie waĪna dla dziecka jest pochwaáa sáowna nauczyciela na forum klasy, która motywuje i wzmacnia poczucie
wartoĞci.
x Szkoáa powinna zadbaü o to, by nauczyciele mieli do dyspozycji nowoczesny sprzĊt
multimedialny, który pozwoli im urozmaiciü zajĊcia i wprowadziü najmáodszych
uczniów w cyfrowy Ğwiat.

4. Podsumowanie
Tematyka dotycząca sytuacji dziecka rozpoczynającego naukĊ w szkole podstawowej
jest waĪna zarówno dla nauczycieli pracujących z najmáodszymi uczniami w szkole podstawowej, jak i dla rodziców tych dzieci. Poznając dokáadnie róĪnorodne aspekty funkcjonowania dziecka w szkole, osoby dorosáe mogą podjąü dziaáania, by wspieraü najmáodszych w peánieniu nowych obowiązków, zdobywaniu wiedzy oraz rozwijaniu pasji i zainteresowaĔ.
Decyzja o posáaniu dziecka do szkoáy bądĨ odroczeniu obowiązku szkolnego ma takĪe
swój gáĊboki wymiar spoáeczny. Ma ona bezpoĞredni wpáyw na przejĞcie dziecka do dalszych
etapów edukacyjnych, a w dalszej perspektywie ma wpáyw bardziej poĞredni na moment jego
wkroczenia na rynek pracy. Ale najistotniejsze wydaje siĊ ksztaátowanie juĪ od samego początku pozytywnych relacji rodziców ze szkoáą. Ich zaangaĪowanie, dobra wspóápraca na linii
szkoáa – rodzice są kluczowe dla budowania odpowiedniego klimatu przez caáy czas uczĊszczania dziecka do szkoáy. Konieczna jest tu szeroko rozumiana edukacja dorosáych, gdyĪ
ogólna wiedza pedagogiczna i ogólna kultura są istotnymi warunkami poprawnej, partnerskiej
wspóápracy rodziców ze szkoáą. Wspóápraca oparta na wiedzy, wzajemnym zaufaniu i dostrzeganiu wspólnego celu, jakim jest dobro dziecka, w duĪej mierze gwarantuje ujednolicenie oddziaáywaĔ dydaktyczno-wychowawczych szkoáy i rodziny, a takĪe wspóádziaáanie
w zakresie rozpoznawania moĪliwoĞci rozwojowych dziecka.
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Considerations about the school duty of a child
in the context of a public discussion and the results of the study

A b s t r a c t: The article revolves around the issue of most advantageous age at which a child
should enter primary school. This debate concerns the age at which a child should be subject
to compulsory education. Arguments of both supporters and opponents of starting the education
at the age of 6 have been presented in the article. Moreover, guidelines of the educational reform from the 30th of August, 2013 with amendments have been described. The article presents
the results, conclusions and statements of questionnaires conducted among parents and teachers
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in February 2016 in a private primary school in Tarnów. Moreover, attention has been drawn
to the social aspect of the decision about starting compulsory education and the necessity
of shaping good cooperation between parents and schools.
K e y w o r d s: reform, school duty, child development, questionnaire, preschool education,
early education
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A b s t r a k t: W pierwszej czĊĞci artykuáu przywoáywane są podstawowe pojĊcia i przedstawione w ujĊciu socjokulturowym determinanty wpáywające na uzaleĪnienie od alkoholu i innych substancji odurzających. W tej czĊĞci zasygnalizowano równieĪ wpáyw alkoholu i innych
substancji odurzających na organizm máodego czáowieka. W nastĊpnej czĊĞci artykuáu przedstawiono przyjĊtą metodykĊ prowadzonych badaĔ oraz charakterystykĊ Ğrodowiska rodzinnego
grupy badanej. W ostatniej, trzeciej czĊĞci prezentowane są wyniki badaĔ przeprowadzonych
wĞród máodzieĪy z miejskich blokowisk, wsparte badaniami prowadzonymi na szkolnych grupach uczniów.
Celem badaĔ byáo poznanie skali spoĪywania przez máodych ludzi alkoholu i innych Ğrodków
odurzających oraz przyczyn i okolicznoĞci, w jakich dochodzi do odurzania siĊ. Integralną czĊĞcią tego rozdziaáu są wyprowadzone z badaĔ wnioski.
S á o w a k l u c z o w e: uzaleĪnienie, model socjokulturowy, inicjacja alkoholowa

1. Wprowadzenie
W Polsce od kilkunastu lat moĪna zaobserwowaü postĊpujące zjawisko spoĪywania
alkoholu i Ğrodków psychoaktywnych. Niepokojące jest, Īe po Ğrodki skutkujące uzaleĪnieniem siĊgają coraz máodsi, nierzadko uczniowie starszych klas szkóá podstawowych. WĞród
przyczyn tego zjawiska eksperci wskazują zmiany spoáeczne i obyczajowe, którym towarzyszą poczucie niepewnoĞci i zagroĪenia wyraĪające siĊ frustracją i stresem.

Korespondencja w sprawie artykuáu: dr Ryszard Mysior, Maáopolska WyĪsza Szkoáa Ekonomiczna, Wydziaá Nauk
Spoáecznych, Katedra Nauk o Wychowaniu, ul. WaryĔskiego 14, 33-100 Tarnów, Poland, tel. +48 14 65 65 524,
e-mail: ryszard.mysior@mwse.edu.pl.
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Zasadniczym celem podjĊtych badaĔ byáo poznanie, w jakim stopniu spoĪywanie
przez máodych ludzi alkoholu i innych Ğrodków odurzających jest zjawiskiem masowym
oraz jakie są okolicznoĞci, w których dochodzi do inicjacji. Sformuáowane cele pomocnicze, jak: stosunek nieletnich do Ğrodków odurzających, czĊstotliwoĞü i przyczyny ich spoĪywania czy ĞwiadomoĞü konsekwencji pierwszego siĊgniĊcia po Ğrodki odurzające, powinny zapewniü áad metodologiczny w planowanych badaniach.
Badania przeprowadzono w latach 2013–2015 wĞród uczniów szkóá gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych oraz wĞród máodzieĪy spotykającej siĊ w róĪnych miejscach na terenie blokowisk miejskich Tarnowa. W przypadku szkolnych grup uczniowskich badania
prowadzono w wybranych szkoáach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z zastosowaniem
metody sondaĪu diagnostycznego, techniki ankietowania, na wyselekcjonowanej metodą
losowego doboru systematycznego grupie 200 uczniów. W przypadku grup niezorganizowanych (liczących áącznie 50 osób) korzystano z techniki wywiadu i obserwacji ukrytych.
Badanie prowadzono równoczeĞnie na kilku miejskich osiedlach (blokowiskach) przez
okres jednego roku. WĞród uczniów grup szkolnych i máodzieĪy z grup niesformalizowanych badania prowadzili studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunku pedagogika z Maáopolskiej WyĪszej Szkoáy Ekonomicznej w Tarnowie.
Celem niniejszego artykuáu jest zaprezentowanie, w jaki sposób wĞród nieletnich
mieszkaĔców blokowisk na terenie duĪego miasta dochodzi do inicjacyjnego kontaktu ze
Ğrodkami odurzającymi, które po krótkim okresie spoĪywania mogą silnie uzaleĪniaü.

2. Zarys uzaleīnieĕ w ğwietle literatury
2.1. Pojċcie uzaleīnienia
Termin „uzaleĪnienie”, bliskoznaczny z terminami „naáóg” i „zaleĪnoĞü”, mimo powszechnego uĪywania i szerokiego zainteresowania badaczy nie jest jednoznacznie definiowany. OkreĞlenie to stosowane jest przede wszystkim, ale nie wyáącznie, do opisu zachowaĔ związanych z uĪywaniem (spoĪywaniem) substancji psychoaktywnych (Stutton,
2001, s. 699).
W powszechnym rozumieniu uzaleĪnieniem okreĞla siĊ nawracające zaburzenia, które
mogą obejmowaü procesy psychiczne, wegetatywne i somatyczne. Cechą podstawową uzaleĪnienia jest kompulsywne poszukiwanie dostĊpu do czynnika uzaleĪniającego oraz utrata
kontroli nad zachowaniami popĊdowymi, czyli stanem aktywującym zachowanie jednostki,
ukierunkowanym na zaspokojenie potrzeby. Stan uzaleĪnienia kojarzony powszechnie ze
spoĪywaniem Ğrodków odurzających moĪe równieĪ przyjmowaü formĊ zwykáej codziennej
aktywnoĞci w postaci np. jedzenia, pracy, zakupów, powtarzających siĊ czynnoĞci bez ich
racjonalnego wyjaĞnienia.
Philip Robson uzaleĪnienie definiuje jako formĊ uwiĊzienia w okreĞlonym schemacie myĞlenia, który polega na pragnieniu dokonania czegoĞ, co – jeĪeli zostaje zaspokojone – eliminuje
napiĊcie i negatywne odczucia. Pomimo osiągniĊcia chwilowego stanu równowagi potrzeba pojawia siĊ ponownie z silną determinacją jej zaspokojenia (Robson, 1977, s. 163). Oznacza to, Īe
powstające uzaleĪnienie dziaáa wedáug mechanizmu spirali: coraz czĊĞciej pojawia siĊ potrzeba
i wymaga ona coraz intensywniejszego zaspokojenia. Anna Dodziuk pisze, Īe czáowiek uzaleĪniony wciąĪ na nowo uĪywa sztucznego sposobu uzyskania doznania – niezaleĪnie od tego, czy
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chodzi o sennoĞü, czy teĪ wzmoĪoną ĪywotnoĞü – które powinno byü wynikiem harmonijnej
równowagi panującej w caáym jego Īyciu (Dodziuk, 2007, s. 61–62).
Problematyka uzaleĪnieĔ, mimo iĪ obejmuje caáy wachlarz powodujących je przyczyn, najpowszechniej rozumiana jest jako uzaleĪnienie od substancji odurzających, do których zalicza siĊ przede wszystkim alkohol, narkotyki oraz nikotynĊ. Podstawowym wskaĨnikiem Ğwiadczącym o uzaleĪnieniu jest pojawienie siĊ trwaáej oraz nawracającej reakcji
w postaci poszukiwania oraz przyjmowania kolejnych, zwiĊkszających siĊ porcji substancji. Jest to skutek zmian neuroadaptacyjnych zachodzących pod wpáywem dáugotrwaáego
przyjmowania Ğrodka psychoaktywnego (Rabe-JabáoĔska, 2004, s. 339–340).

2.2. Skala zjawiska uzaleīnieĕ wğród dzieci i mâodzieīy
Dokáadne okreĞlenie skali zjawiska uzaleĪnieĔ wĞród dzieci i máodzieĪy jest niezmiernie
trudne. Alkohol pije siĊ wszĊdzie: w duĪych miastach, w maáych miejscowoĞciach, a takĪe na
wsi. Istnieje spoáeczne przyzwolenie na spoĪywanie alkoholu i równoczeĞnie spoáeczny ostracyzm w stosunku do osób uzaleĪnionych. Paweá Skoczylas i Michaá R. ĩebrowski zauwaĪają,
Īe zmianie ulega wiek inicjacji alkoholowej i po alkohol siĊgają osoby coraz máodsze. Ich
zdaniem gáównym determinantem takiego stanu rzeczy jest brak podstawowej kontroli ze
strony rodziców, a takĪe zanik wiĊzi wewnątrzrodzinnych oraz dysfunkcjonalnoĞü rodzin.
„Dzieci, które nie znajdują w rodzinach zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb, jak: poczucie bezpieczeĔstwa, afiliacji, wiĊzi z bliskimi – czĊsto siĊgają po alkohol. Panująca w rodzinie patologia pogáĊbia dodatkowo problem. Dzieci i máodzieĪ z rodzin dysfunkcyjnych,
naraĪone są czĊsto na bodĨce, przekraczające moĪliwoĞci ich mechanizmów przystosowawczych, w wyniku czego moĪe utrwaliü siĊ u nich poczucie beznadziejnoĞci, bezradnoĞci, niska
samoocena, etc.” (Skoczylas, ĩebrowski, 2009, s. 271–272).
Na podstawie badaĔ ankietowanych przeprowadzonych w 2011 roku w ramach Europejskiego Programu BadaĔ Szkolnych na temat Alkoholu i Innych Narkotyków – ESPAD
wĞród uczniów w wieku pomiĊdzy 15. a 16. rokiem Īycia oraz miĊdzy 17. a 18. rokiem
stwierdzono, Īe najbardziej rozpowszechnioną substancją odurzającą jest alkohol (EMCDDA,
2012). Uzyskane wyniki dowiodáy miĊdzy innymi, Īe alkohol spoĪywa ponad 95%
uczniów starszych oraz ponad 87% máodszych. Badania wykazaáy ponadto, Īe najwiĊkszą
popularnoĞcią wĞród máodzieĪy cieszy siĊ piwo, ale wzrastają równieĪ wskaĨniki spoĪywania napojów wysokoprocentowych. Z przeprowadzonych badaĔ wynika równieĪ, Īe spadkowi ulegáa czĊstoĞü spoĪywania alkoholu, a takĪe iloĞü alkoholu wypijanego jednorazowo.
Niemniej, jak wskazują wyniki badaĔ, aĪ 70% máodzieĪy starszej oraz 50% ich máodszych
kolegów przyznaáo siĊ do tego, Īe w ciągu ostatniego roku zdarzyáo siĊ im upiü. Na podstawie uzyskanych danych zauwaĪono, Īe alkohol jest Ğrodkiem coraz trudnej dostĊpnym,
choü wskaĨniki jego dostĊpnoĞci są nadal wysokie. RównoczeĞnie badania ujawniáy negatywne tendencje w spoĪywaniu innych substancji odurzających. WĞród máodych ludzi coraz wiĊkszy odsetek chĊtnie eksperymentuje z takimi substancjami, jak: marihuana lub haszysz, amfetamina, LSD lub inne halucynogeny, kokaina, heroina, ekstazy, grzyby halucynogenne itp. TendencjĊ wzrostową w tym wypadku zanotowano zarówno wĞród uczniów
máodszych, jak i starszych (EMCDDA, 2012).
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Janusz Sierosáawski pisaá, Īe o ile w 2007 roku nastąpiá silny spadek odsetka eksperymentujących z przetworami konopi zarówno w máodszej grupie, jak i wĞród uczniów
szkóá ponadgimnazjalnych, o tyle w 2011 roku w obu grupach nastąpiá wzrost – i to do nienotowanego dotychczas poziomu (Sierosáawski, 2011, s. 41).
Licznie prezentowane dane na temat skali wystĊpujących uzaleĪnieĔ wskazują, Īe
polska máodzieĪ wydaje siĊ naraĪona na uzaleĪnienie od nikotyny. Porównanie wyników
badaĔ z 2011 roku z danymi z lat 2003 i 2007 wykazaáo lekki wzrost odsetka uczniów, którzy mają doĞwiadczenia z paleniem tytoniu (Sierosáawski, 2011, s. 13–14).

2.3. Wpâyw uzaleīnieĕ na rozwój dzieci i mâodzieīy
SpoĪywanie substancji odurzających, a takĪe podejmowanie innych zachowaĔ prowadzących do rozwoju uzaleĪnienia, wywiera negatywny wpáyw na rozwój dzieci
i máodzieĪy. Jak podkreĞlają Dorota ĩoánierczuk-Kieliszek i wspóáautorzy, w przypadku
máodego, rozwijającego siĊ organizmu naduĪywanie alkoholu w krótkim czasie powoduje
nieodwracalne zmiany w postaci róĪnego rodzaju uszkodzeĔ organicznych. Zaburzona zostaje równieĪ sfera psychiczna, gdzie dochodzi gáównie do dysfunkcji pamiĊci i osáabienia
krytycyzmu. Powstają konflikty w sferze interakcji spoáecznych (ĩoánierczuk-Kieliszek
i in., 2013, s. 162). Analogiczne spostrzeĪenia wysuwają Joanna Sadowska-Mazuryk
i wspóáautorzy, którzy zauwaĪają, Īe spoĪywanie alkoholu we wczesnym etapie rozwojowym niesie za sobą powaĪne, negatywne konsekwencje zarówno w aspekcie rozwoju fizycznego, jak i spoáecznego. WĞród efektów picia alkoholu przez dzieci i máodzieĪ autorzy
wyróĪniają miĊdzy innymi: problemy zdrowotne, konflikty z prawem, wypadki i urazy, podejmowanie zachowaĔ ryzykownych w postaci wczesnej inicjacji seksualnej, a takĪe problemy w nauce, czego konsekwencją moĪe byü przerwanie edukacji prowadzące do trudnoĞci w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia, a tym samym brak moĪliwoĞci utrzymania siĊ,
co z kolei moĪe przyczyniaü siĊ do wykolejenia (Sadowska-Mazuryk, Tomczuk-Ismer, Jakubczyk, Wojnar, 2013, s. 177).
Podobnie jak alkohol negatywny wpáyw na rozwój i funkcjonowanie czáowieka ma
równieĪ zaĪywanie narkotyków, które są Ğrodkami psychoaktywnymi, co oznacza, Īe ingerują w psychikĊ jednostki i zmieniają ją. Zdaniem Philipa Robsona zaĪywanie narkotyków
oraz uzaleĪnienie od nich oddziaáuje negatywnie na wiele aspektów codziennego funkcjonowania czáowieka. Autor podkreĞla miĊdzy innymi, Īe wpáyw tych Ğrodków na energiĊ,
koncentracjĊ, nastrój i samopoczucie fizyczne niejednokrotnie przyczynia siĊ do napiĊü
i destrukcji rodziny, a takĪe do konfrontacji i rozczarowaĔ w szkole czy w miejscu pracy
(Robson, 1997, s. 32). Analizując wpáyw poszczególnych Ğrodków narkotycznych, Bohdan
T. Woronowicz zauwaĪyá, Īe w kaĪdym przypadku przyczyniają siĊ one do wyniszczenia
organizmu i spadku odpornoĞci. Osoby uzaleĪnione od tych substancji mają tendencjĊ do
popadania w paranoje, wahaĔ nastroju; obserwuje siĊ u nich utratĊ masy ciaáa. Najbardziej
zagraĪające jest jednak przekonanie wĞród máodzieĪy, iĪ siĊganie po Ğrodki odurzające
w sposób rekreacyjny, to znaczy dla poprawy samopoczucia, jest bezpieczne.
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2.4. Sposoby zapobiegania uzaleīnieniom
Na wstĊpie analizy zagadnienia dotyczącego sposobów zapobiegania uzaleĪnieniom
wĞród dzieci i máodzieĪy naleĪy podkreĞliü, Īe – w przewaĪającej liczbie przypadków –
przyczyn spoĪywania alkoholu, zaĪywania narkotyków czy innych substancji odurzających
przez tĊ grupĊ spoáeczną naleĪy upatrywaü w zaburzonych relacjach wewnątrzrodzinnych.
Nie otrzymując zrozumienia w domu rodzinnym, máodzieĪ poszukuje go poza nim, wybierając czĊsto niewáaĞciwe grupy rówieĞnicze. Badacze w tej kwestii są zgodni, Īe dziaáania
profilaktyczne powinny rozpocząü siĊ od edukacji rodziców dotyczącej ich obowiązków
oraz zadaĔ wychowawczych. Joanna SzymaĔska podkreĞla, Īe pierwszym i podstawowym
ogniwem profilaktyki powinni byü rodzice. Gdy dziecko powiela ich zachowania, stosują
kary albo, próbując ustrzec przed podobnymi zachowaniami, dają przekaz: RÓB TO, CO
CI MÓWIĉ, A NIE TO, CO JA ROBIĉ! Jednak dzieci postĊpują z reguáy odwrotnie niĪ
Īyczą sobie ich opiekunowie. Obserwują i kopiują zachowania osób znaczących (SzymaĔska, 2012, s. 50). Autorka zauwaĪa jednoczeĞnie, Īe czĊstym problemem, w przypadku profilaktyki uzaleĪnieĔ realizowanej przez szkoáĊ czy teĪ inne instytucje, jest „torpedowanie”
tych dziaáaĔ przez rodziców. Dokonują tego przede wszystkim opiekunowie, którzy sami
przejawiają zachowania problemowe w postaci palenia papierosów czy spoĪywania alkoholu. Z tego wzglĊdu konieczne jest zaznajamianie rodziców z podstawami programów profilaktycznych, realizowanych wĞród dzieci i máodzieĪy, z ich celami, przekazywanymi wartoĞciami oraz zamierzonymi efektami. Ze wzglĊdu na to, Īe rodzice stanowią wzór do naĞladowania przez dzieci, to wáaĞnie oni powinni stanowiü integralną czĊĞü profilaktyki.
Wzrost ich kompetencji przyczynia siĊ bowiem do budowania wáaĞciwych relacji i nawiązywania wiĊzi. Edukacja rodziców powinna obejmowaü taką tematykĊ, jak: potrzeby rozwojowe dzieci na okreĞlonym etapie rozwoju, üwiczenie umiejĊtnoĞci komunikacyjnych,
wprowadzanie i utrzymywanie zdrowej dyscypliny, stanowczoĞü i konsekwencja w utrzymywaniu reguá, koniecznoĞü angaĪowania siĊ w Īycie dziecka i jego aktywnoĞü, prowadzenie z dzieümi rozmów dotyczących potencjalnych zagroĪeĔ itp.

3. Charakterystyka badanej grupy
W badaniu grup sformalizowanych (szkolnych) uczestniczyáo 200 uczniów, w tym
trzy czwarte (75%) badanych byáo uczniami gimnazjów w przedziale wiekowym od 13. do
16. roku Īycia. Pozostali uczĊszczali do szkóá ponadgimnazjalnych. W grupach szkolnych
przewaĪaáy dziewczĊta (53%), natomiast w grupie nieformalnej cháopcy (62%). W nieformalnej grupie najwiĊkszy odsetek stanowili máodzi ludzie w przedziale wiekowym pomiĊdzy 13. a 18. rokiem Īycia (88%), w tym co trzeci pomiĊdzy 13. a 15. rokiem Īycia. Máodsi
stanowili najmniej liczną grupĊ (12%).
Wyksztaácenie rodziców máodzieĪy uczestniczącej w badaniu byáo znacznie zróĪnicowane. W grupie uczniów szkoáy gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej dwie trzecie matek
(66%) miaáo wyksztaácenie Ğrednie i wyĪsze, z przewagą wyksztaácenia wyĪszego. Odwrotnie wĞród ojców: najliczniejsza grupa miaáa wyksztaácenie Ğrednie zawodowe, mniejsza wyĪsze. Zdecydowanie gorzej byli wyksztaáceni rodzice máodzieĪy grupy nieformalnej,
w której co trzecia matka miaáa wyksztaácenie wyĪsze (34%) i co czwarta wyksztaácenie
Ğrednie (26%). WĞród ojców co piąty miaá wyksztaácenie wyĪsze (22%) i co trzeci Ğrednie
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zawodowe (32%). Szczegóáowa analiza wyksztaácenia rodziców potwierdziáa równoĞü poziomu wyksztaácenia rodziców w znacznej grupie rodzin (36%).
Analiza zawodów rodziców i sytuacji ekonomicznej rodzin wykazaáa znaczne zróĪnicowanie. Szczególnie wyraĨnie zarysowaáa siĊ niekorzystna sytuacja ekonomiczna rodzin
grupy nieformalnej máodzieĪy. W przypadku rodzin grupy szkolnej uczniów, zwáaszcza
z wyksztaáceniem wyĪszym, zadziaáaáa juĪ zasada spójnoĞci statusowej.
Porównanie obydwu grup wedáug kryterium pozycji zawodowej i ekonomicznej rodziców wykazaáo, Īe dwie trzecie (66%) máodzieĪy z grupy nieformalnej pochodzi z rodzin
o niĪszym statusie. UpowaĪnia to do wnioskowania, Īe w jednej trzeciej rodzin powinna
wystĊpowaü doĞü wysoka kultura Īycia rodzinnego, poniewaĪ wyĪsze wyksztaácenie,
szczególnie matek, oddziaáuje edukacyjnie i kulturotwórczo na zachowania w rodzinie,
a poprawne relacje w tych rodzinach powinny byü standardem.
Máodzi ludzie uczestniczący w badaniu pochodzili z rodzin o zróĪnicowanej sytuacji
rodzinnej. Dwie trzecie uczniów i máodzieĪy (68%) pochodziáo z rodzin peánych, ale o róĪnej liczbie rodzeĔstwa. Analiza porównawcza pomiĊdzy rodzinami grupy szkolnej i grupy
nieformalnej wykazaáa, Īe wiĊkszy odsetek máodych ludzi z grupy nieformalnej pochodzi
z rodzin zrekonstruowanych lub rozbitych. Komentarze máodzieĪy, czĊĞciej niĪ uczniów,
wskazywaáy na dysfunkcjonalnoĞü rodzin.
Szczegóáowa analiza udzielonych odpowiedzi uczniów grupy szkolnej uprawnia do
wnioskowania, Īe uczniowie tej grupy mieszkający w blokowiskach mają inklinacje do
spotkaĔ w ramach nieformalnych grup osiedlowych. Ujmując problem jakoĞciowo, wedáug
przyjĊtych kryteriów bĊdą to uczniowie z rodzin niepeánych i zrekonstruowanych oraz
o niĪszej pozycji zawodowej i ekonomicznej.

4. Postawy prezentowane przez mâodzieī wobec alkoholu
oraz innych substancji uzaleīniajĆcych
4.1. Jakie mâodzieī ma nastawienie do substancji odurzajĆcych?
W kaĪdym sklepie kolorowe butelki o róĪnej pojemnoĞci, szeroki bukiet smakowy
i doĞü sympatycznie brzmiące nazwy róĪnych gatunków wódek i nalewek oraz – co najwaĪniejsze – przystĊpna cena zachĊcają máodego czáowieka do kupna alkoholu. Máody alkoholik na spotkaniu z máodzieĪą wspominaá: „Najbardziej emocjonujący i stresogenny dla
osoby niepeánoletniej byá samodzielny zakup pierwszej butelki alkoholu, zresztą zakoĔczony sukcesem. Wtedy zostaáa przekroczona psychologiczna bariera”.
Pierwszym zagadnieniem interesującym badacza byáo poznanie stosunku (odniesienia) máodych ludzi do alkoholu i innych Ğrodków odurzających. Swoje nastawienie mogli
wyraziü przez zaznaczenie jednej z trzech odpowiedzi: pozytywny, negatywny, obojĊtny.
Uzyskane odpowiedzi wykazaáy, Īe znaczna grupa máodzieĪy osiedlowej przejawia
pozytywny stosunek do alkoholu (42%). Pozostali deklarują wobec niego obojĊtnoĞü (44%)
lub mają negatywne nastawienie (14%). Kontrolne pytanie o stosunek do poszczególnych
gatunków alkoholi wykazaáo, Īe máodzieĪ ma pozytywny stosunek do piwa (52%) i wódki
(42%), innych gatunków alkoholi (40%) i wina (24%).
WiĊkszą czujnoĞü máodzieĪ zachowuje w stosunku do narkotyków. Poáowa (50%) postrzega je negatywnie, ale co piąty (20%) ma pozytywne nastawienie, zwáaszcza do marihuany.
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Nastawienie máodzieĪy do narkotyków twardych jest zdecydowanie negatywne (72%). W przeciwieĔstwie do narkotyków miĊkkich máodzieĪ obawia siĊ narkotyków twardych.
Szczegóáowa analiza danych upowaĪnia do wnioskowania, Īe máodzieĪ wartoĞciuje
napoje alkoholowe i narkotyki gáównie wedáug skutków dziaáania i ich szkodliwoĞci. Piwo
czy teĪ marihuanĊ uwaĪa za Ğrodki bezpieczne, których moĪna uĪywaü bez obawy uzaleĪnienia, jeĪeli kontroluje siĊ dawkĊ i czĊstotliwoĞü uĪywania. Komentarze tej grupy wskazują na doĞwiadczenia máodzieĪy z narkotykami miĊkkimi, np. z doĞü popularną marihuaną.
MáodzieĪ odnosi siĊ negatywnie do Ğrodków odurzających typu dopalacze (64%), podobnie jak do narkotyków twardych (75%). Negatywne odniesienie nie wynika z obawy
szybkiego uzaleĪnienia, ale z nieprzewidywalnoĞci skutków. Co trzeci máody czáowiek
(32%) ma pozytywny stosunek do narkotyków twardych i dopalaczy i uwaĪa je za bezpieczne, jeĪeli pochodzą z pewnego Ĩródáa.
Najpopularniejszym, powszechnie dostĊpnym i tolerowanym Ğrodkiem odurzającym
jest akceptowana prawie przez dwie trzecie máodzieĪy (66%) nikotyna zawarta w papierosach. Pozostaáa grupa badanych ma do palenia papierosów stosunek zdecydowanie obojĊtny (18%) bądĨ negatywny (14%).
Dane dotyczące spoĪywania leków przeciwbólowych i nasennych w iloĞciach powodujących odurzenie potwierdziáy, Īe dwie trzecie máodzieĪy (66%) odnosi siĊ do nich obojĊtnie. Są w grupie osoby, które w ogóle nie tolerują tego rodzaju substancji i przejawiają
wobec nich stosunek negatywny (14%). Pozostali (20%) mają do tych Ğrodków nastawienie
pozytywne. UwaĪają, Īe są skuteczne w osiąganiu stanu odurzenia i bezpieczne
w spoĪywaniu. Problemem, jak wskazuje máodzieĪ, jest ograniczony do nich dostĊp.
Badania prowadzone na liczniejszej grupie uczniów szkóá gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wskazują na ewolucjĊ postaw uczniów w stosunku do Ğrodków odurzających
związaną z latami nauki i wiekiem badanych. Máodsi gimnazjaliĞci w zdecydowanej wiĊkszoĞci (73%) dokonali doĞü radykalnej negatywnej oceny alkoholu i innych Ğrodków odurzających, w przeciwieĔstwie do swoich starszych kolegów ze szkóá ponadgimnazjalnych.
Zmiana nastawienia uwidoczniáa siĊ takĪe w odniesieniu do Ğrodków odurzających.
Zmniejszyá siĊ odsetek uczniów o nastawieniu obojĊtnym, natomiast wzrósá procent o nastawieniu pozytywnym w wiĊkszym stopniu niĪ negatywnym.
Szczegóáowa analiza danych umoĪliwiáa sformuáowanie wniosku, Īe im starsza máodzieĪ, tym bardziej ma ona okreĞlony stosunek do papierosów, alkoholu, narkotyków
miĊkkich i leków. Negatywny stosunek máodzieĪy do narkotyków twardych oraz dopalaczy
utrzymuje siĊ na tym samym poziomie.
Prezentowane dane wyraĪające stosunek máodych ludzi do alkoholu i innych substancji
odurzających mogą budziü zaniepokojenie z uwagi na niski wskaĨnik negatywnego i obojĊtnego odniesienia do papierosów, alkoholu, narkotyków miĊkkich i leków. Pozytywne nastawienie lub warunkowa obojĊtnoĞü moĪe Ğwiadczyü o braku psychologicznej bariery powstrzymującej przed siĊgniĊciem po raz pierwszy po te substancje. Oznaczaü moĪe takĪe
przejmowanie przez máodzieĪ kulturowego stereotypu opartego na wartoĞciowaniu substancji
uzaleĪniających wedáug kryterium mniejszej szkodliwoĞci i spoáecznego przyzwolenia.
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4.2. Jaka jest skala spoīywania alkoholu przez mâodzieī?
Analiza danych o spoĪyciu alkoholu przez máodzieĪ wykazaáa niespójnoĞü
z deklaracjami odniesienia siĊ (nastawienia) do tych substancji. Co czwarty máody czáowiek (24%) zadeklarowaá, Īe nigdy nie piá alkoholu i równoczeĞnie staraá siĊ unikaü towarzystwa osób spoĪywających alkohol (20%). Pozostali nie potwierdzili niespoĪywania alkoholu (70%) i unikania przebywania w towarzystwie osób pijących (70%). Mimo Īe máodzieĪy nie imponują rówieĞnicy pijący alkohol (70%), to jednak poáowa badanej grupy
(52%) lubi przebywaü w towarzystwie osób pijących. RównoczeĞnie prawie dwie trzecie
máodzieĪy (64%) przyznaáo, Īe lubi alkohol (62%) i traktuje go jako substancjĊ pomagającą
siĊ rozluĨniü (64%), pozwalającą lepiej siĊ bawiü (62%) i nawiązywaü kontakty interpersonalne (54%). Poáowa máodzieĪy (52%) potwierdziáa, Īe podczas spotkaĔ koleĪeĔskich spoĪywaáa alkohol i to w duĪych iloĞciach. Oznacza to, Īe máodzieĪ generalnie nie stroni od
alkoholu i kultywuje tradycjĊ spoĪywania tego rodzaju napojów przy nadarzających siĊ
okazjach w przekonaniu, Īe spoĪywanie alkoholu nie jest szkodliwe dla zdrowia i jest bezpieczne, jeĪeli spoĪycie siĊ kontroluje.
Analogiczne badania prowadzone na liczniejszej grupie uczniów gimnazjów i szkóá
ponadgimnazjalnych potwierdziáy prezentowane postawy máodzieĪy grupy nieformalnej
(osiedlowej). WĞród uczniów wyraĨnie zarysowuje siĊ grupa osób o identycznym nastawieniu do alkoholu. ĝrednio tylko co czwarty uczeĔ (24%) prezentuje negatywną postawĊ
do spoĪywania alkoholu, konsekwentnie unika jego spoĪywania i przebywania w towarzystwie osób pijących. Pozostali uczniowie w róĪnym stopniu, najczĊĞciej w zaleĪnoĞci od
wzorca rodzinnego (48%), przejmują kulturĊ spoĪywania alkoholu.

4.3. Jaka jest skala przyjmowania narkotyków przez mâodzieī?
Odpowiedzi máodzieĪy potwierdziáy konsekwentną postawĊ w odniesieniu do narkotyków. Dwie trzecie máodzieĪy stroni od narkotyków miĊkkich (66%) i nigdy ich nie zaĪywaáo (62%). Odwrotnie niĪ w przypadku alkoholu máodzieĪ uwaĪa, Īe narkotyki nie są
Ğrodkiem relaksującym (66%), nie uáatwiają nawiązywania kontaktów (76%), nie pomagają
w zapominaniu o codziennych problemach (72%). WiĊkszoĞü máodzieĪy przyznaáa, równieĪ odwrotnie niĪ w przypadku alkoholu, Īe nie lubi przebywaü w towarzystwie osób zaĪywających narkotyki (76%). Nie imponują im takĪe rówieĞnicy pod wpáywem narkotyków
(86%). Jeden z badanych wyjaĞniá: „koledzy pod wpáywem alkoholu są przewidywalni,
czasem dowcipni, czasem Ğmieszni, w przeciwieĔstwie do tych agresywnych pod wpáywem
narkotyków”. Szczegóáowa analiza porównawcza postaw gimnazjalistów i máodzieĪy grupy
nieformalnej w stosunku do alkoholu i narkotyków wykazaáa duĪą zbieĪnoĞü.

4.4. Czy palenie papierosów jest juī normĆ wğród mâodzieīy?
MáodzieĪ siĊga po papierosy, mimo Īe ma ĞwiadomoĞü ich negatywnego wpáywu na
zdrowie (86%). W przeciwieĔstwie do narkotyków prawie poáowa máodzieĪy lubi i pali papierosy (52%). W ocenie máodzieĪy palenie papierosów jest w modzie (60%), pozwala poczuü siĊ bardziej dorosáym (62%), pozwala siĊ zrelaksowaü (56%) i rozáadowaü stres
36

Blokowisko dużego miasta miejscem inicjacyjnego kontaktu ze środkami odurzającymi

(52%). Z drugiej strony uczniowie przyznają, Īe paleniem papierosów mogą co najwyĪej
zaimponowaü máodszym kolegom.

4.5. Jak czċsto mâodzieī siċga po alkohol i inne ğrodki odurzajĆce?
Odniesienie do alkoholu i innych Ğrodków odurzających oraz fakt spoĪywania tych
substancji tworzy niepeány obraz, poniewaĪ máodzieĪ niejednokrotnie podaje sprzeczne
bądĨ niepeáne informacje. Ksztaátujący siĊ obraz zostaá zweryfikowany przez pytanie kontrolne o czĊstoĞü spoĪywania tych substancji.
Jedna trzecia máodzieĪy pali papierosy codziennie (34%), a co szósty máody czáowiek
kilka razy w tygodniu (16%). Prezentowane dane korespondują z wczeĞniejszymi
i potwierdzają, Īe poáowa badanej máodzieĪy regularnie pali papierosy. WĞród tej grupy są
osoby, które inicjacjĊ nikotynową przeszáy w szkole podstawowej (25%).
Odwoáując siĊ do badaĔ liczniejszej grupy gimnazjalistów, moĪna wnioskowaü, Īe
statystycznie w kaĪdej klasie szkolnej regularnie pali papierosy co najmniej jedna trzecia
uczniów. Liczba ta wzrasta do poáowy uczniów w klasie, jeĞli w grupie palących zostaną
uwzglĊdnieni takĪe ci, którzy siĊgają po papierosy kilka razy w tygodniu. Na podstawie
komentarzy uczniów moĪna wnioskowaü, Īe deklarujący siĊ jako regularni palacze to osoby silnie uzaleĪnione od nikotyny. Uczniowie klas starszych szkoáy gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej nie ukrywają, Īe palą papierosy na kaĪdej przerwie miĊdzylekcyjnej. Starsi
uczniowie szkoáy ponadgimnazjalnej nieoficjalnie przyznają, Īe im wyĪszy etap edukacji,
tym wiĊksza tolerancja ze strony szkoáy. Interesujący jest komentarz jednego z uczniów:
„nie ma oficjalnego przyzwolenia, ale nieoficjalnie toleruje siĊ palenie papierosów w miejscach dyskretnych”.
Obok nikotyny máodzieĪ kilka razy w tygodniu spoĪywa piwo (26%), rzadziej wódkĊ
(6%), wino (4%), a takĪe marihuanĊ (6%) oraz dopalacze (4%). WĞród Ğrodków farmakologicznych najpopularniejsze są leki przeciwbólowe (16%).
Zaskakująca jest zgodnoĞü odpowiedzi máodzieĪy na powtórzone pytanie, dlaczego
siĊga po Ğrodki odurzające, skoro ani paleniem papierosów, ani spoĪywaniem alkoholu nie
jest w stanie zaimponowaü máodszym kolegom, a takie zachowania mogą byü przyczyną
problemów rodzinnych i szkolnych. Máodzi ludzie przyznali, Īe palenie papierosów i spoĪywanie alkoholu (gáównie piwa) jest spoiwem cementującym grupĊ (72%), a z perspektywy jednostki zapobiega wykluczeniu z tej spoáecznoĞci (84%).

4.6. Jakie mâodzieī preferuje ğrodki odurzajĆce?
W celu poznania preferencji máodzieĪy zapytano badanych o jakoĞciowy wybór alkoholu i innych substancji odurzających w okresie nie dáuĪszym niĪ jeden miesiąc przed datą
badania. ZaáoĪono, Īe wybory wynikające z przyzwyczajeĔ smakowych i moĪliwoĞci finansowych są utrwalone i powtarzalne.
Odpowiedzi máodzieĪy potwierdziáy wczeĞniejsze dane, Īe najbardziej preferowane
są: piwo (68%), papierosy (60%), leki przeciwbólowe (40%), dopalacze (24%), wódka
(24%), wino (20%) oraz marihuana (20%). Analiza statystyczna udzielanych odpowiedzi
potwierdziáa, Īe máodzieĪ czĊĞciej siĊga po piwo niĪ po inne Ğrodki odurzające. MáodzieĪ
po prostu dziaáa racjonalnie i korzysta z tego, co jest áatwo dostĊpne i tanie.
37

Ryszard Mysior, Tomasz Młynaryk

4.7. W jakich okolicznoğciach mâodzieī najczċğciej siċga po ğrodki
odurzajĆce?
Nieletni mieszkaĔcy osiedli spoĪywają alkohol najczĊĞciej podczas spotkaĔ koleĪeĔskich (72%) na podwórku (58%) lub w pubie (53%). O ile katalogi miejsc spoĪywania narkotyków i alkoholu są zbieĪne, o tyle w przypadku papierosów trudno wskazaü miejsca,
gdzie máodzieĪ nie pali. W katalogu tym wysoką pozycjĊ zajmuje szkoáa (62%) i podwórko
osiedlowe (58%).
Niebezpiecznym okresem dla máodzieĪy są wakacje. O ile w ciągu roku szkolnego
máodzieĪ najczĊĞciej spoĪywa alkohol i narkotyki w weekendy, o tyle w okresie dáuĪszych
ferii i wakacji zanika ograniczenie związane z obowiązkiem szkolnym. Máodzi ludzie przyznają, Īe w tym czasie czĊĞciej i w wiĊkszych iloĞciach spoĪywają alkohol (46%), czĊĞciej
teĪ siĊgają po narkotyki (18%) i zaĪywają Ğrodki farmakologiczne o dziaáaniu odurzającym
(12%).

5. Inicjacyjny kontakt z alkoholem i ğrodkami odurzajĆcymi
wğród mâodzieīy
Inicjacja to zapoczątkowanie lub rozpoczĊcie czegoĞ. Dorastająca máodzieĪ,
a nierzadko juĪ starsze dzieci, mniej lub bardziej Ğwiadomie inicjują róĪne zachowania ryzykowne, jak: palenie tytoniu, picie napojów alkoholowych, zaĪywanie narkotyków i leków psychoaktywnych, których skutkiem jest bezpoĞrednie lub poĞrednie pogorszenie stanu zdrowia i szkody spoáeczne.

5.1. W jakich okolicznoğciach dochodzi do inicjacyjnego kontaktu
ze ğrodkami odurzajĆcymi?
Wywiady prowadzone z máodzieĪą w róĪnych przedziaáach wiekowych potwierdziáy
wieloĞü funkcjonujących na terenie duĪych osiedli nieformalnych grup máodzieĪowych
o róĪnej liczebnoĞci. Na podstawie obserwacji moĪna zauwaĪyü, Īe spoiwem grupy są relacje koleĪeĔskie pomiĊdzy najstarszą máodzieĪą. W grupach tych nie obowiązuje hierarchicznoĞü, jednak przestrzegana jest zasada starszeĔstwa. Zwyczajowo máodsi podporządkowują siĊ starszym, jeĪeli chcą funkcjonowaü w wybranym krĊgu. Celem wieczornych
spotkaĔ starszej máodzieĪy są najczĊĞciej „luĨne” koleĪeĔskie rozmowy. W czasie tych
spotkaĔ pali siĊ papierosy, pije piwo, czasem wódkĊ, rzadko spoĪywa siĊ narkotyki. W spotkaniach tych rolĊ statystów peánią máodsi, jeĪeli zostali dopuszczeni do towarzystwa.
Na pytanie o okolicznoĞci inicjacji nikotynowej zdecydowana grupa máodzieĪy (90%)
zaprzecza, jakoby nastąpiáa ona w towarzystwie starszych roczników grupy blokowej. Zazwyczaj pierwszy papieros zostaá wypalony w grupie rówieĞników szkolnych, w drodze
powrotnej ze szkoáy. Niemniej máodzieĪ przyznaje, Īe spotkania grupy blokowej sprzyjaáy
pogáĊbianiu siĊ naáogu, ale teĪ zaznacza, iĪ nikt ich nie namawiaá do palenia papierosów.
Z opinii badanych wynika, Īe „to wychodziáo tak spontanicznie, jak wszyscy palili papierosy, to teĪ wypadaáo”.
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Máodzi ludzie pytani, w jakich okolicznoĞciach doszáo do inicjacji alkoholowej, wskazywali najczĊĞciej spotkania koleĪeĔskie, prywatki w gronie szkolnych kolegów (25%),
wycieczki szkolne (25%), mieszkanie rodziców (25%) i skwer na osiedlu (25%). Pierwszym alkoholem, spoĪywanym najczĊĞciej na próbĊ, byáo piwo, wódka i drinki. Jeden
z uczestników tych spotkaĔ relacjonowaá: „W okresie wakacyjnym grupa spotykaáa siĊ
prawie codziennie. Normą byáo spoĪywanie piwa, ale nierzadko pojawiaáa siĊ równieĪ
wódka. Do grupy naleĪaáo siĊ wkupiü, dotyczyáo to zwáaszcza máodszych. Aby uniknąü
káopotów, alkohol zakupywaá jeden ze starszych kolegów, najlepiej peánoletni. Sporadycznie pojawiaáy siĊ dragi”.
Wedáug relacji máodzieĪy do inicjacji narkotykowej dochodziáo najczĊĞciej na imprezach domowych w zamkniĊtym gronie rówieĞników (40%). UczeĔ z grupy szkolnej relacjonowaá imprezĊ towarzyską nastĊpująco: „Raz w miesiącu organizowana byáa spontaniczna impreza towarzyska, aby siĊ wyluzowaü. KaĪdy przynosiá, co mógá. NajwiĊcej byáo
piwa i wódki. Pojawiaáy siĊ teĪ narkotyki (marihuana) i dopalacze oraz Ğrodki farmakologiczne przyniesione wedáug indywidualnych potrzeb. Nigdy nie byáo narkotyków twardych. NajwiĊcej osób piáo piwo zmieszane z wódką. Niektórzy wzmacniali alkohol Ğrodkami farmakologicznymi, inni jeszcze przepalali dragami”.

5.2. Jak czċsto mâodzieī wprowadza siċ w stan odurzenia?
Styl konsumpcji alkoholu wĞród máodzieĪy jest zróĪnicowany i w duĪym stopniu zaleĪny od kultury Ğrodowiska rodzinnego. MáodzieĪ najczĊĞciej deklaruje kulturalny styl
konsumpcji polegający na kontroli iloĞci wypitego alkoholu. Szczegóáowa analiza wykazaáa jednak w wielu wypadkach sprzecznoĞü deklaracji ze stanem faktycznym. Nieznacznie
wiĊcej niĪ jedna trzecia máodzieĪy zaprzeczyáa, aby zdarzyáo siĊ im spoĪywaü alkohol lub
zaĪywaü narkotyki w iloĞci powodującej utratĊ ĞwiadomoĞci (36%). W pytaniu kontrolnym
co czwarty máody czáowiek (24%) przyznaá, Īe takie przypadki zdarzaáy siĊ, ale rzadko.
Równoliczna grupa nie kryáa, Īe stan utraty ĞwiadomoĞci zdarzaá siĊ doĞü czĊsto. Tylko
jedna z ankietowanych osób przyznaáa, Īe kaĪdorazowo wzmacniaáa dziaáanie alkoholu innymi substancjami odurzającymi i robiáa to, aĪ do utraty ĞwiadomoĞci. Szczegóáowa analiza odpowiedzi uczniów prowadzi jednak do wniosku, Īe takich osób byáo wiĊcej (16%).
Badania prowadzone na liczniejszej grupie gimnazjalistów i uczniów szkóá ponadgimnazjalnych potwierdziáy prezentowane sytuacje. Celem spoĪywania alkoholu dla okreĞlonej grupy máodzieĪy (16%) byáo wprowadzanie siĊ w euforyczny stan odurzenia, który
áatwiej byáo osiągnąü, mieszając alkohol z innymi substancjami psychoaktywnymi. Oznacza to, Īe znaczna grupa uczniów podejmuje niebezpieczne dla zdrowia eksperymenty, które mogą siĊ zakoĔczyü uzaleĪnieniem krzyĪowym.

5.3. Jakie sĆ przyczyny spoīywania alkoholu
i innych ğrodków odurzajĆcych przez mâodzieī?
MáodzieĪ, przebywając w liczniejszym towarzystwie, ma problemy z nawiązaniem
bezpoĞredniej komunikacji werbalnej, traci poczucie pewnoĞci w kontaktach z innymi osobami, nie umie nawiązaü pozytywnych relacji z nimi. Obserwując bezpoĞrednie spotkania
máodzieĪy, moĪna zauwaĪyü cechy analfabetyzmu towarzyskiego. Alkohol, w ocenie máo39

Ryszard Mysior, Tomasz Młynaryk

dzieĪy, likwiduje, a przynajmniej ogranicza bariery funkcjonowania w grupie towarzyskiej
(58%). Mniejsza grupa máodzieĪy spoĪywa alkohol z ciekawoĞci (32%) i z nudów (30%)
oraz bez powodu (20%). W przypadku narkotyków wysokie miejsce w katalogu przyczyn
zajmuje potrzeba zaimponowania rówieĞnikom (14%). W ocenie máodzieĪy najpopularniejszym i najskuteczniejszym Ğrodkiem w przeáamywaniu barier są papierosy. Papierosy palone są przede wszystkim w celu podtrzymania kontaktów towarzyskich (48%), bez powodu
(32%), z nudów (30%), a takĪe w celu odreagowania róĪnorodnych problemów domowych
(28%), szkolnych (24%) lub rówieĞniczych (24%).
Katalog przyczyn spoĪywania alkoholu i narkotyków miĊkkich oraz palenia papierosów przez máodzieĪ grupy nieformalnej jest zbieĪny z przyczynami podawanymi przez
uczniów szkóá gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Podstawową przyczyną jest nuda wynikająca z braku zainteresowaĔ i obowiązków pozaszkolnych. Prawie dwie trzecie uczniów
nie ma pomysáu, jak zagospodarowaü czas pozaszkolny, dlatego spĊdzają go w towarzystwie kolegów, przyjmując ich styl spĊdzania czasu (64%). Rozmawiają z kolegami
o nieistotnych problemach, paląc papierosy i popijając piwo. Jak sami przyznają, odwzorowują domowy styl spĊdzania czasu przez niektórych rodziców (36%).

5.4. Jaki jest stosunek mâodzieīy do uzaleīnionych kolegów?
Badania przeprowadzone wĞród uczniów liceum ogólnoksztaácącego wykazaáy, Īe
prawie poáowa uczniów (44%) zauwaĪyáa u swoich kolegów oznaki naduĪywania alkoholu
i substancji odurzających. Oznacza to, Īe uczniowie potrafią odczytaü symptomy i mają
ĞwiadomoĞü konsekwencji naduĪywania tych Ğrodków. LicealiĞci preferują alkohol (71%),
nastĊpnie narkotyki (34%) i dopalacze (31%). Nieznacznie wiĊcej niĪ poáowa (56%)
uczniów deklarowaáa pozytywne nastawienie do kolegów spoĪywających alkohol lub substancje odurzające, ale bliĪszy kontakt podtrzymywaá tylko co trzeci (36%). Niewielka grupa uczniów (11%) z uwagi na wáasne bezpieczeĔstwo zdecydowanie ograniczyáa kontakty
z kolegami naduĪywającymi alkoholu lub innych substancji odurzających. Podobną postawĊ jak uczniowie przyjmują uczący. W ocenie uczniów nauczyciele zauwaĪali symptomy
naduĪywania Ğrodków odurzających, ale tylko co piąty reagowaá (22%). Szkoáa, pomimo
podejmowanych dziaáaĔ profilaktycznych, w przypadku konkretnego ucznia nie potrafiáa
udzieliü skutecznego wsparcia (39%).

6. Wnioski
Zasadniczym celem podjĊtych badaĔ byáo poznanie rozmiarów spoĪywania przez
máodych ludzi alkoholu i innych Ğrodków odurzających oraz przyczyn i okolicznoĞci, w jakich nastĊpuje odurzanie siĊ.
Wyniki badaĔ máodzieĪy z podwórkowej grupy nieformalnej i uczniów na róĪnych
szczeblach ksztaácenia, poddane analizie iloĞciowej i jakoĞciowej, umoĪliwiáy sformuáowanie nastĊpujących wniosków:
1. Stosunek nieletnich mieszkaĔców blokowisk oraz uczniów do alkoholu i innych
Ğrodków odurzających ewoluuje wraz z wiekiem, zwáaszcza w grupie o nastawieniu obojĊtnym. Im wyĪszy szczebel edukacji, tym czytelniejszy jest podziaá na
uczniów o pozytywnym i negatywnym nastawieniu do alkoholu i innych substancji odurzających.
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2. Najpopularniejszą wĞród uczniów i najczĊĞciej spoĪywaną uĪywką są papierosy, nastĊpnie piwo i alkohol, narkotyki miĊkkie i dopalacze oraz leki przeciwbólowe. Zdecydowanie negatywne odniesienie mają máodzi ludzie do narkotyków twardych. Mimo
ĞwiadomoĞci szkodliwego wpáywu tych substancji na ich stan zdrowia i prawdopodobieĔstwa uzaleĪnienia uwaĪa, Īe umiejĊtne eksperymentowanie z alkoholem i innymi
Ğrodkami odurzającymi nie bĊdzie miaáo negatywnych skutków.
3. Alkohol i inne Ğrodki odurzające są spoĪywane przez máodych ludzi, poniewaĪ te substancje pozwalają im siĊ rozluĨniü i zapomnieü o codziennych problemach. Codzienną
uĪywką dla najwiĊkszej grupy są papierosy i piwo, po które máodzieĪ siĊga kilka razy
w tygodniu.
4. Máodzi ludzie przechodzą inicjacjĊ nikotynową i alkoholową najczĊĞciej wĞród
rówieĞników szkolnych podczas spotkaĔ i imprez koleĪeĔskich, czĊĞciej podczas
wakacji niĪ w roku szkolnym. Spotkania máodzieĪy w grupach nieformalnych na
podwórkach osiedlowych są istotnym elementem procesu uzaleĪnienia, zwáaszcza
od nikotyny i alkoholu.
5. MáodzieĪ siĊga po alkohol i inne Ğrodki odurzające w celu dotrzymania towarzystwa znajomym, z ciekawoĞci, z nudów, ale teĪ bez powodu. Problem spoĪywania
alkoholu oraz Ğrodków odurzających przez uczniów ma podáoĪe miĊdzy innymi
w kulturze Īycia rodzinnego.
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Block of flats housing estate in a large city
as a place of alcohol and drug consumption initiation

A b s t r a c t: The first part of the article addresses vocabulary, definitions, and presents sociocultural dominants that influence both alcohol and drug addictions. The author addresses the
characteristics and types of alcohol and drug addiction. In the second part of the article the author presents the methodology adopted for conducting studies, and describes the characteristics
of the studied group’s family environment. The third part addresses the results of studies conducted among young people living in apartment housing in a big city. The current study was
aimed at finding the level of alcohol and drug consumption among young people. It also focused on identifying the reasons and circumstances of drug use. Conclusions drawn from the results of the study are an integral part of this chapter.
K e y w o r d s: addiction, sociocultural model, alcohol initiation
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Z badań nad zjawiskiem kłamstwa
wśród uczniów
Jan Rajmund Paśko, Monika Grabowska1
Wydział Nauk Społecznych, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

A b s t r a k t: Káamstwo jest jednym z powszechnych i od wielu lat aktualnych tematów.
Szczególnie jest ono istotne, gdy wystĊpuje w procesie wychowywania máodego czáowieka.
Káamstwo moĪe byü rozpatrywane w róĪnych aspektach, którymi mogą byü: aspekt moralny,
prawny, a nawet filozoficzny. Z tego powodu podjĊto badania nad zjawiskiem káamstwa wĞród
uczniów. Z przeprowadzonych badaĔ wynika, Īe káamstwo jest zjawiskiem powszechnym,
a pobudki jego stosowania są w wiĊkszoĞci przypadków egoistyczne. DoroĞli, gáównie rodzice
i nauczyciele, uĞwiadamiają, Īe káamstwo jest dziaáaniem nagannym. Natomiast uczniowie,
zdając sobie sprawĊ z negatywnej oceny káamstwa, czĊsto siĊ nim posáugują, ale sami nie chcą
byü okáamywani. Dlatego wydaje siĊ, Īe naleĪy eliminowaü w procesie wychowywania nie samo káamstwo, gdyĪ jest to nieskuteczne, a przyczyny káamstwa.
S á o w a k l u c z o w e: káamstwo, okáamywanie, wychowywanie

1. Wprowadzenie
Káamstwo jest tematem powszednim, niezmiennie związanym z moralnoĞcią, czasami
traktuje siĊ go, jako umiejĊtnoĞü, czasami teĪ, jako sztukĊ. Zdarza siĊ, Īe staje siĊ problemem prawniczym, innym razem zaĞ filozoficznym.
Co sądzili na temat káamstwa staroĪytni? Nie mieli oni z káamstwem najmniejszych
problemów, nie mieli teĪ wyrzutów sumienia z powodu posáugiwania siĊ nim. PojĊcie
káamstwa, jako takiego, po prostu byáo im obce. Greckie sáowo yeudox oznaczaáo gáównie
czynnoĞü tworzenia swoistej fikcji. Nie byáo róĪnicy pomiĊdzy fikcją, faászem a wprowadzaniem w báąd. Przypuszczaü moĪemy, Īe kunszt káamania traktowano jako umiejĊtnoĞü
bardzo przydatną w Īyciu. Nie zadawano sobie trudu, aby oceniü je z moralnego punktu
widzenia (Derrida, 2005, s. 25–31).
Korespondencja w sprawie artykuáu: prof. MWSE, dr hab. Jan Rajmund PaĞko, Maáopolska WyĪsza Szkoáa Ekonomiczna, Wydziaá Nauk Spoáecznych, Katedra Nauk o Wychowaniu, ul. WaryĔskiego 14, 33-100 Tarnów,
Poland, tel. +48 14 65 65 524, e-mail: jan.pasko@mwse.edu.pl.
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Autor IV-wiecznego traktatu o káamstwie, Augustyn z Hippony, dzieliá káamstwa na
mniej i bardziej godne potĊpienia. UwaĪaá jednak, Īe wypowiadanie faászywych zdaĔ niekoniecznie trzeba uwaĪaü za káamstwo, gdyĪ wtedy wszelkie Īarty powinny byü traktowane
jako káamstwo. Byá zdania, Īe nawet dla zbawienia kogoĞ nie powinno siĊ posáugiwaü
káamstwem (Jak káamaü…, 2012)
Maáy sáownik psychologiczny tak definiuje káamstwo: „káamstwo jest to wypowiedĨ
nieprawdziwa, tj. niezgodna z rzeczywistoĞcią, przy czym káamca wie, jak jest naprawdĊ
i zdaje sobie sprawĊ z nieprawdziwoĞci swojej wypowiedzi – w odróĪnieniu od wypowiedzi mylnych, które są równieĪ nieprawdziwe, ale wypowiadający jest równieĪ przekonany
o ich prawdziwoĞci”(Ekel i in., 1965, s. 20).
Wincenty OkoĔ równieĪ uwaĪa, iĪ „káamstwo jest wypowiedzią faászywą, której celem jest Ğwiadome wprowadzenie otoczenia w báąd. Nie jest káamstwem wypowiedĨ mylna, którą wygáasza ktoĞ w przekonaniu o jej prawdziwoĞci” (OkoĔ, 1975, s. 43).
Stan B. Walters w swej ksiąĪkĊ przytacza nastĊpującą definicjĊ: „Zaciemnianie, dezinformacja, wprowadzanie w báąd, zatajanie, ukrywanie, krĊcenie, gmatwanie, oszukiwanie, fabrykowanie, maskowanie, znieksztaácanie, koloryzowanie, dwuznacznoĞü, káamstewko, zmyĞlanie, falsyfikowanie, przekrĊcanie, faászowanie, unikanie, opóĨnianie, wywieranie wpáywu, káamstwo” (Walters, 2003, s. 14–15).
MoralnoĞü danej jednostki objawia siĊ w stosunku do zasad postĊpowania, jakie obowiązują w jej otoczeniu. Tak na przykáad „káamliwe lub prawdomówne postĊpowanie moĪe
byü okreĞlane jako moralnie záe lub dobre tylko wtedy, gdy w okreĞlonym spoáeczeĔstwie
obowiązuje zasada prawdomównoĞci” (Lewiton, 1956).
Celem wychowania jest doprowadzenie do tego, aby dziecko w danych sytuacjach zachowywaáo siĊ zawsze w sposób zgodny z przyjĊtymi moralnymi reguáami postĊpowania.
„Aby jednak móc zachowywaü siĊ w sposób, który odpowiada moralnym zasadom trzeba je
znaü, czyli wiedzieü jak siĊ zachowywaü, potrzebne są równieĪ pewne umiejĊtnoĞci poĪądanego zachowania siĊ, jak równieĪ naleĪy mieü chĊü oraz potrzebĊ takiego zachowania.
Zatem wychowanie moralne jest nie tylko prostym üwiczeniem w postĊpowaniu, ale równieĪ rozwijaniem uczuü, woli, oraz wiedzy, poĞród odpowiednich form postĊpowania”
(Malewska, MuszyĔski, 1962, s. 24–28).
Badania wskazują, Īe jeĞli w grupie osób obie pácie mówią tyle samo, to ludzie i tak
sądzą, Īe wiĊcej mówiáy kobiety. Niewykluczone jest zatem to, Īe bardzo podobny stereotyp funkcjonuje w obrĊbie káamstwa.
Poza róĪnicami w czĊstotliwoĞci bądĨ skáonnoĞci do káamstwa pomiĊdzy cháopcami
i dziewczĊtami naleĪy uwzglĊdniü jeszcze odmienny sposób komunikowania siĊ obu páci.
Kobiety i mĊĪczyĨni nie tylko káamią w zupeánie inny sposób, ale mogą równieĪ odbieraü
jako nieprawdziwe komunikaty otrzymywane od osoby páci przeciwnej, podczas gdy intencja wprowadzenia w báąd niekoniecznie musiaáa towarzyszyü nadawcy. Bardzo czĊsto zdarzają siĊ sytuacje, kiedy kobieta mówi: „w prawo”, pokazując w tym samym czasie rĊką
w lewo, a wiĊc myli kierunek prawy z lewym. Choü sama nie stwierdza, Īe to káamstwo,
mĊĪczyzna uzna to za ewidentne wprowadzenie w báąd (Witkowski, 2002).
Nietrudno siĊ domyĞliü, Īe uczennice, które ukrywają swoje najskrytsze tajemnice
przed swoimi koleĪankami, zostaną czĊĞciej posądzone o káamstwo. Przypuszczaü naleĪaáoby równieĪ, Īe czĊĞü mĊska, która nie wyjawia swych sekretów, moĪe zostaü nazwana
káamcami przez bliskie im kobiety. PoniewaĪ norma polegająca na wyjawianiu sekretów
jest obca Ğwiatu mĊĪczyzn, prawdopodobne bĊdzie im siĊ to przytrafiaü (Witkowski, 2006).
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RóĪnic w komunikowaniu siĊ obu páci jest oczywiĞcie o wiele wiĊcej niĪ tylko te, które dotyczą tajemnic i szczegóáów. Wymienione zostaáy takie, które zasadniczo mogą byü
związane z káamstwem albo sprawiü wraĪenie káamstwa (Witkowski, 2002, s. 161–166).
Bardzo interesujący jest fakt, Īe stopieĔ rygoryzmu w interpretacji sáów: „nie naleĪy káamaü” zmniejsza siĊ wraz z miejskoĞcią. Dzieci mieszkające na wsi o wiele czĊĞciej uwaĪają, Īe
nie wolno káamaü nigdy, w przeciwieĔstwie do dzieci mieszkających w maáych miastach, przy
czym te ostatnie twierdzą tak czĊĞciej aniĪeli dzieci z miast Ğrednich i wielkich. Dzieci z miast
rzadziej traktują nakaz prawdomównoĞci jako coĞ obowiązującego bezwzglĊdnie. Byü moĪe
dzieje siĊ tak dlatego, Īe Ğrodowisko wiejskie wpaja wiĊkszy szacunek do przestrzegania nakazów moralnych. Przyczyną jest prawdopodobnie fakt, Īe káamstwo na wsi jest duĪo áatwiejsze
do wykrycia niĪ w miastach, poniewaĪ prawie wszyscy siĊ znają. Dzieci wiejskie rygorystycznie oceniają mówienie nieprawdy, poniewaĪ jest ono surowiej postrzegane i karane (Kunicka,
1948, s. 48–56). WiĊkszoĞü dzieci nie uwaĪa, Īe nakaz mówienia prawdy obowiązuje w kaĪdej
sytuacji oraz Īe najwiĊcej rygoru wobec prawdomównoĞci wykazują dzieci mieszkające na wsi
(Malewska, MuszyĔski, 1962, s. 69–71).
Znaczna czĊĞü dzieci, zbliĪając siĊ do okresu dojrzewania, podlega coraz silniejszym
wpáywom swoich rówieĞników. W coraz wiĊkszym stopniu podąĪają za osobami, które opowiadają siĊ za czymĞ, co rodzice uwaĪają za coĞ záego. Dobrą wiadomoĞcią jest fakt, iĪ z czasem sytuacja ulega zmianie na dobre. Máodzi ludzie przewaĪnie stają siĊ bardzo odporni na
presjĊ, jaką wywierają rówieĞnicy, i juĪ tak bardzo nie odtrącają poglądów rodziców (Gordon,
2000).
May i Hartshorne odkryli, Īe dzieci, które mówią nieprawdĊ, mają takich samych przyjacióá – przyjacióá, którzy káamią (Aronson, 1997). Najsilniejsze jest powiązanie miĊdzy
dzieümi, które chodzą do tej samej klasy. Dzieci, które mają tendencjĊ do bardzo czĊstego
káamstwa, przyjaĨnią siĊ z dzieümi, które uznawane są przez innych za osoby áamiące prawo
bądĨ twardzieli. Mimo tego, Īe wszystkie dzieci są podatne na presjĊ rówieĞniczą, gdy wchodzą w okres dojrzewania, to nie kaĪde z nich skáoni siĊ ku zjawisku, jakim jest oszustwo
i káamstwo (Aronson, 1997, s. 143–150).
Problem káamstwa nie ogranicza siĊ do jednarozowego aktu powiedzenia nieprawdy,
gdyĪ czĊsto to jednarozowe káamstwo powoduje dalsze. MoĪna to porównaü do sáów
Arystotelesa: „Nieznaczne odchylenie od prawdy, popeánione na samym początku, roĞnie do
rozmiarów dziesiątków tysiĊcy, w miarĊ jak postĊpuje badanie” (Arystoteles, 1980, s. 14).
Podobnie jest z káamstwem. Wydaje siĊ czasem, Īe maáe niewinne „káamstewko” nie jest
szkodliwe, jednak z czasem pociąga ono za sobą nastĊpne i tak moĪna dojĞü do powaĪnego
káamstwa, które w konsekwencji moĪe byü przykre dla osoby káamiącej.

2. Kâamstwo uczniów w ğwietle przeprowadzonych badaĕ
Celem pracy byáo zbadanie zjawiska káamstwa wĞród dzieci w wieku szkolnym na
przykáadzie uczniów uczĊszczających do wybranych szkóá w okrĊgu tarnowskim. PrzystĊpując do badaĔ, postawiono hipotezĊ: Káamstwo wĞród dzieci w wieku szkolnym jest zjawiskiem powszechnym.
Badania przeprowadzono wĞród uczniów uczĊszczających do Zespoáu Szkóá Publicznych w Koszycach Wielkich oraz do Szkoáy Podstawowej nr 14 w Tarnowie-KrzyĪu.
W badaniach uczestniczyáo 56 uczennic oraz 45 uczniów. Na 101 ankietowanych tylko jedna osoba stwierdziáa, Īe nie wie, co to jest káamstwo.
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Tylko dwie osoby spoĞród ankietowanych odpowiedziaáy, Īe nie zdarza im siĊ káamaü, pozostali (99 osób) przyznali siĊ do posáugiwania siĊ káamstwem.
Niecaáe dwie trzecie ankietowanych deklaruje, Īe káamie rzadko, natomiast prawie
jedna trzecia przyznaje, Īe czĊsto dopuszcza siĊ káamstwa (rysunek 1). Przy wyborze odpowiedzi na pytanie: „Jak czĊsto zdarza ci siĊ káamaü?” jedna osoba odpowiedziaáa, Īe nigdy. Z tego naleĪy wnioskowaü, Īe jedna spoĞród ankietowanych osób, które w poprzednim
pytaniu stwierdziáy, Īe nie zdarza im siĊ káamaü, w tym przyznaáa siĊ do posáugiwania siĊ
káamstwem.
63,3%

31,7%

4,0%

bardzoczħsto

1,0%
czħsto

rzadko

nigdy

Rysunek 1. Struktura odpowiedzi na pytanie: Jak czĊsto zdarza Ci siĊ káamaü?
ħ r ó d á o: opracowanie wáasne na podstawie wyników badaĔ.

Prawie jedna czwarta ankietowanych (23, 8%) przyznaáa, Īe atmosfera w domu sprzyja káamstwu. Pozostaáa czĊĞü uczniów byáa odmiennego zdania.
NajczĊĞciej okáamywane są koleĪanki i koledzy, ale w niewiele mniejszym stopniu są
teĪ okáamywane matki (rysunek 2). Okoáo jedna czwarta ankietowanych przyznaje siĊ do
okáamywania ojców. Natomiast rzadziej jako osoby okáamywane wskazywani byli nauczyciele i dziadkowie. W przypadku tego pytania ankietowani mogli wymieniü wiĊcej niĪ jedną okáamywaną osobĊ.
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Rysunek 2. Osoby najczĊĞciej okáamywane przez badanych uczniów
ħ r ó d á o: opracowanie wáasne na podstawie wyników badaĔ.

NajwiĊcej respondentów zapytanych o sytuacje, w jakich najczĊĞciej uciekają siĊ do
káamstwa, twierdzi, Īe okáamuje w obawie przed karą (rysunek 3). Natomiast jedna czwarta
posáuguje siĊ káamstwem w celu zaimponowania innym. Co piąty uczeĔ káamie w celu
wymigania siĊ od obowiązków. Ciekawe jest stwierdzenie, Īe ankietowani posáugują siĊ
káamstwem z ĪyczliwoĞci dla innych. W przypadku tego pytania uczniowie mogli udzieliü
kilku odpowiedzi.
60,4%

23,8%

20,8%
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Rysunek 3. NajczĊstsze motywy káamstwa
ħ r ó d á o: opracowanie wáasne na podstawie wyników badaĔ.

Ponad 80% ankietowanych deklaruje, Īe nie namawiaáo innych do káamstwa. Natomiast
prawie 15% przyznaáo siĊ do namawiania innych do káamstwa, nie deklarując motywacji takiego dziaáania. Tylko nieliczni deklarowali motywacjĊ swego dziaáania (rysunek 4).
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Rysunek 4. Odpowiedzi na pytanie: Czy zdarzyáo Ci siĊ namawiaü innych do káamstwa?
ħ r ó d á o: opracowanie wáasne na podstawie wyników badaĔ.

Okoáo 36% badanych uczniów twierdzi, Īe okáamywanie przychodzi im áatwo. Pozostali są zdania, Īe káamstwo nie jest proste. Prawie wszyscy ankietowani przyznali siĊ, Īe
nie czują satysfakcji z posáugiwania siĊ káamstwem.
Zdecydowana wiĊkszoĞü ankietowanych (64,4%) uwaĪa, Īe osoby okáamywane mogą
straciü do nich zaufanie. Zaledwie kilku ankietowanych stwierdziáo, Īe nie interesują ich
odczucia okáamywanych. Odpowiedzi uczniów na pytanie o samopoczucie okáamywanych
ilustruje rysunek 5.
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Rysunek 5. Samopoczucie okáamywanych w opinii badanych uczniów
ħ r ó d á o: opracowanie wáasne na podstawie wyników badaĔ.
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Okoáo 86% ankietowanych uwaĪa okáamywanie za záe postĊpowanie, natomiast pozostali nie widzą w káamstwie niczego záego.
Prawie jedna trzecia ankietowanych podaje za przyczynĊ káamstwa strach przed karą,
a co szósty uczeĔ káamie, bo chce siĊ popisaü. WĞród pozostaáych przyczyn káamstwa wymieniano obawĊ przed reakcją rodziców, záymi stopniami czy sprawieniem komuĞ przykroĞci. Odpowiedzi uczniów pokazano na rysunku 6.
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10,9%

9,9%

7,9%

5,9%
3,0%

strachprzed chħđ
zųaocena
karČ
popisania
siħ

reakcja
rodziców

bynie
sprawiđ
przykroƑci

niewiem

3,0%

2,0%

2,0%

1,0%

3,0%

ukrywanie
chħđ
niechħđdo unikanie
brak
chħđ
zdobycia
czegoƑ sprawienia nauki
kųopotów odpowiedzi
komuƑ
czegoƑ
przykroƑci

Rysunek 6. Przyczyny káamstwa
ħ r ó d á o: opracowanie wáasne na podstawie wyników badaĔ.

Z badaĔ wynika, Īe okoáo trzy czwarte badanych (72,3%) obawia siĊ konsekwencji
mówienia nieprawdy, a ponad poáowa ankietowanych (58,4%) przyznaje, Īe reaguje na obserwowane káamstwo.
Prawie Īaden z ankietowanych uczniów sam nie chciaáby byü okáamywany (odpowiedzi takiej udzieliáo 96 osób, pozostaáe nie odpowiedziaáy na to pytanie). Co piąty badany,
gdyby zostaá okáamany, odczuwaáby záoĞü, a równieĪ co piąty doznaáby z tego powodu
przykroĞci.
Jedna piąta ankietowanych stwierdziáa, Īe byáaby záa, gdyby zostaáa okáamana, natomiast prawie jednej piątej byáoby przykro. Inne reakcje obrazuje rysunek 7.
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Rysunek 7. Deklarowane reakcje uczniów na ich okáamanie
ħ r ó d á o: opracowanie wáasne na podstawie wyników badaĔ.

Badanych uczniów zapytano o konsekwencje posáugiwania siĊ káamstwem. Ponad poáowa ankietowanych (58,4%) przyznaáa, Īe nie poniosáa z tego tytuáu Īadnych konsekwencji. Spotkaáy one natomiast okoáo 39% respondentów.
Okoáo jedna trzecia ankietowanych stwierdza, Īe Ĩle siĊ czuje, gdy káamie, ponad jedna
czwarta ma wyrzuty sumienia, natomiast okoáo jedna szósta czuje wstyd. Tylko jeden ankietowany stwierdziá, Īe dobrze siĊ czuje, gdy skáamie. Samopoczucie badanych, gdy skáamią, przedstawia rysunek 8.
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Rysunek 8. Samopoczucie uczniów, kiedy dopuszczą siĊ káamstwa
ħ r ó d á o: opracowanie wáasne na podstawie wyników badaĔ.
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Kiedy zapytano wprost o wyrzuty sumienia lub ich brak po skáamaniu, liczba osób,
które odczuwają wyrzuty sumienia, wzrosáa do 70,3%. Pozostali uczniowie nie odczuwali
po swoim káamstwie Īadnych wyrzutów sumienia.
Prawie co dziesiąty uczeĔ (10,1%) byá kiedyĞ zmuszany do mówienia nieprawdy, natomiast 14,8% respondentów samo nakáaniaáo innych do káamstwa. Okazuje siĊ przy tym,
Īe aĪ 93,1% ankietowanych uczniów wiedziaáa, Īe káamstwo jest záym postĊpowaniem,
a wiedza ta pochodziáa z przekazu osób dorosáych. Tylko 5,9% badanych twierdziáo, Īe nie
zostaáo przez dorosáych uĞwiadomionych, iĪ káamstwo jest czymĞ záym. O tym, Īe káamstwo jest záe, ankietowanych uĞwiadamiali gáównie rodzice, w mniejszym stopniu czynili to
nauczyciele. Marginalna byáa tutaj rola rówieĞników (rysunek 9).
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Rysunek 9. Osoby, które najczĊĞciej uĞwiadamiaáy ankietowanym záo káamstwa
ħ r ó d á o: opracowanie wáasne na podstawie wyników badaĔ.

Tylko jedna trzecia ankietowanych uwaĪa, Īe káamstwo moĪna ukryü, zdecydowana
wiĊkszoĞü (69,3%) jest zdania, Īe nie jest to moĪliwe.
Uczniów zapytano w ankiecie o odczucia związane z káamstwem: „Czy dobrze jest
czasem skáamaü?”. Prawie poáowa uczniów stwierdziáa, Īe nie, co piąty badany uznaá, Īe
dobrze jest czasem skáamaü, pozostali uczniowie uwaĪają, Īe jest to wáaĞciwe w pewnych
okolicznoĞciach (rysunek 10).
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Rysunek 10. Struktura odpowiedzi na pytanie: Czy dobrze jest czasem skáamaü?
ħ r ó d á o: opracowanie wáasne na podstawie wyników badaĔ.

Co dziesiąty uczeĔ stwierdziá, Īe posáugując siĊ káamstwem, bierze przykáad z dorosáych, natomiast tylko co dwudziesty przyznaá, Īe do káamstwa namawiają go doroĞli.
PrzewaĪająca wiĊkszoĞü ankietowanych (82,2%) próbowaáa naprawiü káamstwo
i przeprosiü osobĊ okáamaną.
Pytanie podsumowujące ankietĊ miaáo na celu sprawdzenie, jak ankietowani postrzegają zjawisko káamstwa. 73,3% uczniów uwaĪa, Īe mówienie nieprawdy jest czymĞ záym,
14,8% uwaĪa káamstwo za coĞ dobrego, natomiast 10,9% stwierdziáo, Īe zjawisko to jest
dobre i záe, natomiast jeden ankietowany nie udzieliá odpowiedzi (rysunek 11).
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Rysunek 11. Struktura odpowiedzi na pytanie: Czy uwaĪasz, Īe káamstwo jest czymĞ záym?
ħ r ó d á o: opracowanie wáasne na podstawie wyników badaĔ.
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3. Podsumowanie
Analiza wyników badaĔ empirycznych przeprowadzonych wĞród uczniów i uczennic
klas szóstych szkóá podstawowych potwierdziáa postawioną hipotezĊ: „Káamstwo wĞród
dzieci w wieku szkolnym jest zjawiskiem powszechnym”.
Z przeprowadzonych badaĔ wynika, Īe prawie wszyscy uczniowie wiedzą, czym jest
zjawisko káamstwa. Są teĪ przez dorosáych uĞwiadamiani o káamstwie jako nieprawidáowej
drodze postĊpowania. Jednak pomimo tego káamią. Niektórzy z nich podają róĪne motywy
takiego postĊpowania. DuĪy procent ankietowanych obawia siĊ konsekwencji káamstwa, co
nie wstrzymuje ich przed posáugiwaniem siĊ nieprawdą. Ankietowani zdają sobie sprawĊ,
Īe káamstwem mogą wyrządziü krzywdĊ innym. ChociaĪ wielu uczniów przyznaje siĊ do
posáugiwania siĊ káamstwem, sami nie chcieliby byü okáamywani.
Wyniki badaĔ uĞwiadamiają nam, Īe káamstwo jest nadal powszechnym zjawiskiem
wĞród máodzieĪy, z czego wynika, Īe dotychczasowe metody wychowawcze, mające za
zadanie wyeliminowanie káamstwa, nie sprawdziáy siĊ.
Przyczyny tego moĪna upatrywaü w próbie eliminacji káamstwa jako takiego, a nie
jego przyczyn. Dlatego wydaje siĊ konieczne kontynuowanie prac mających na celu
gáĊbsze zbadanie przyczyn i uwarunkowaĔ káamstwa wĞród obecnie uczĊszczających do
szkoáy uczniów.
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Conclusions of studies on lying among pupils

A b s t r a c t: For many years, lying has been a timely topic. It is especially important if it is present
in the process of a young person’s upbringing. A lie can be analysed in many different ways including: moral, legal and even philosophical. That is why studies on the lying among pupils have been
carried out. Based on the conducted studies, it can be concluded that lying is a common phenomenon, and the reasons for it are mostly egoistic. Adults, mainly parents and teachers, raise awareness
among children and inform them that lying is reprehensible. On the other hand, students, while being aware of the negative nature of the lie, use it often. That said, they themselves do not want to be
lied to. That is why it seems that the sole act of lying should not be forbidden in the upbringing as it
is not that common. What should receive more attention are the causes of lying.
K e y w o r d s: lie, lying, upbringing
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E-podręcznik czy podręcznik
w wersji papierowej --- w opinii uczniów
Jan Rajmund Paśko, Bożena Lazarowicz1
Wydział Nauk Społecznych, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

A b s t r a k t: W związku z rozwojem technik komputerowych i coraz powszechniejszym uĪywaniem komputera i korzystaniem z Internetu pojawiá siĊ nowy rodzaj podrĊczników szkolnych
okreĞlanych mianem e-podrĊczników. Przeprowadzono badania na wybranej grupie uczniów, którzy korzystali wczeĞniej z klasycznych podrĊczników okreĞlanych mianem papierowych, a obecnie korzystają z e-podrĊczników. Badania miaáy za zadanie zdobyü informacje, który z rodzajów
podrĊczników preferują uczniowie. Badania przeprowadzono na grupie 84 uczniów szkóá w Zawadzie i Jodáówce-Waákach. Z analizy odpowiedzi uczniów moĪna wnioskowaü, Īe e-podrĊcznik
dominuje na lekcjach, z czego wiĊkszoĞü uczniów jest zadowolona. Natomiast w domu wolą korzystaü i korzystają z tradycyjnych podrĊczników papierowych. Wyniki badaĔ są jakby sygnaáem,
Īe aktywizujące formy nauczania stosowane w czasie lekcji są dla uczniów maáo atrakcyjne. Nauczyciel nie potrafi w odpowiedni sposób zainteresowaü uczniów, dlatego chcą, aby na pewnych
etapach lekcji zastĊpowaá go komputer.
S á o w a k l u c z o w e: e-podrĊcznik, podrĊcznik szkolny, nauczanie, edukacja, technologie
informatyczne

1. Wprowadzenie
Nowe technologie informatyczne pozwalają na zmianĊ dotychczasowych metod w pracy
dydaktycznej. Wprowadzanie nowych form pracy powinno stymulowaü aktywnoĞü edukacyjną ucznia. W dzisiejszych czasach dzieci dobrze odnajdują siĊ w przestrzeni wirtualnej,
chĊtnie korzystając z komputera czy tabletu. Proces nauczania i uczenia siĊ dziĊki dostĊpowi
do Internetu oraz coraz wiĊkszej dostĊpnoĞci e-podrĊczników pozwala organizowaü ksztaácenie uczniów z wykorzystaniem róĪnych formy przekazu.
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Poland, tel. +48 14 65 65 524, e-mail: jan.pasko@mwse.edu.pl.

55

Jan Rajmund Paśko, Bożena Lazarowicz

Szkoáa stoi przed trudnym zadaniem umiejĊtnego wykorzystania komputera w procesie
ksztaácenia. Zmieniająca siĊ rzeczywistoĞü powoduje, Īe pamiĊciowe opanowywanie materiaáu musi przeksztaáciü siĊ w metody poszukiwawcze, gromadzenie i analizĊ informacji. Jest to
sposób na efektywne przygotowanie dziecka do Īycia i funkcjonowania w dzisiejszym Ğwiecie. Ogromną rolĊ przypisuje siĊ nauczycielom, którzy nie tylko muszą posiadaü wiedzĊ
i umiejĊtnoĞci wykorzystania programów komputerowych, ale teĪ powinni kompetentnie
i twórczo posáugiwaü siĊ nimi w procesie ksztaácenia. Z przeprowadzonych badaĔ wynika, Īe
juĪ dziesiĊü lat temu uczniowie stawiali doĞü duĪe wymagania nauczycielom w zakresie stosowania technik informatycznych. NajwiĊksze oczekiwania, oprócz nauczycieli informatyki,
mieli wobec nauczycieli chemii, fizyki i matematyki (PaĞko, 2006, s. 136–141).
PoĪądany jest w tej sytuacji „animator wskazujący drogi do wiedzy”. NajwaĪniejszym
zadaniem nauczycieli jest wyksztaácenie u uczniów umiejĊtnoĞci odnalezienia wartoĞciowych
informacji. Proces nauczania i uczenia siĊ z pomocą nowych mediów pozwala popularyzowaü
myĞlenie twórcze. Szkoáa powinna wspieraü ucznia, pomagaü odkrywaü, analizowaü, interpretowaü pojĊcia i znaczenia oraz krytycznie postrzegaü rzeczywistoĞü. DziĊki temu uczniowie potrafią zadawaü pytania, zastanawiają siĊ nad tym, co siĊ dzieje, a takĪe są w stanie planowaü wáasną przyszáoĞü (Juszczyk, Siemieniecki, 2002, s. 337–338).
Wszelkie zmiany, jakie dokonują siĊ w ostatnich latach, oraz dynamiczny rozwój powodują, Īe czáowiek musi byü przygotowany na dostosowywanie siĊ do nowych sytuacji
w wielu dziedzinach dziaáalnoĞci. Jedną z nich jest pojawienie siĊ sieci komputerowych
w komunikacji masowej. NowoczesnoĞü wymaga zetkniĊcia siĊ z techniką informatyczną.
Polska szkoáa umoĪliwia uczniom pracĊ z komputerem od pierwszej klasy szkoáy podstawowej, kiedy to zajĊcia komputerowe są dla dzieci obowiązkowe. Podczas tych lekcji dzieci üwiczą umiejĊtnoĞci pracy przy komputerze, tworząc rysunki, teksty, animacje, rozwijają
ponadto swoje zainteresowania (Podstawa programowa…, 2012).
PodrĊcznik jest dobrą metodą dziaáania nauczyciela, który swobodnie planuje proces
ksztaácenia. Znaczący jest dziĞ dostĊp do wysokiej jakoĞci materiaáów edukacyjnych. Podczas
pracy na zajĊciach nauczyciel sam je wykorzystuje oraz proponuje swoim uczniom. Nowoczesne technologie wytyczyáy nowy kierunek rozwoju wspóáczesnej edukacji. Cyfryzacja polskiej
szkoáy doprowadziáa do powstania nowego typu podrĊcznika. Wersja papierowego podrĊcznika zostaáa uzupeániona o e-podrĊcznik. Na początku zastanawiano siĊ, czym ma byü ten nowy
rodzaj podrĊcznika. Czy bĊdzie to tylko podrĊcznik szkolny, ale dostĊpny w komputerze, czy
bĊdzie on zawieraá specjalne materiaáy opracowane za pomocą narzĊdzi internetowych,
uwzglĊdniając pomysáy na aktywne uczenie siĊ, a moĪe e-podrĊcznik umoĪliwi dopeánienie
tradycyjnych podrĊczników o zestawy üwiczeĔ i prezentacji (CzetwertyĔska, 2012, s. 8–11).
Klasyczny podrĊcznik jest stosowany od wieków i bardzo mocno zaznaczyá swoją
obecnoĞü i pozycjĊ w procesie ksztaácenia. E-podrĊcznik jest kolejnym etapem w rozwoju dostĊpu do wiedzy. Oznacza to, Īe kaĪdy moĪe w sposób funkcjonalny i nieograniczony korzystaü z konkretnego zbioru. Istotą powstania projektu e-podrĊczników jest to, Īe korzystanie
z nich bĊdzie moĪliwe w kaĪdym momencie, ale teĪ – co waĪniejsze – dostĊp do wiedzy
bĊdą miaáy osoby cierpiące na wszelkiego rodzaju niepeánosprawnoĞci (Wojewodzic, 2013,
s. 66–67). PodrĊczniki te przygotowywane są przez specjalne zespoáy záoĪone z pracowników
uczelni wyĪszych, redaktorów, metodyków, nauczycieli, przy wspóápracy z uczniami i rodzicami. DziĊki temu moĪliwa jest zmiana lub przeksztaácanie treĞci e-podrĊczników (PlebaĔska, 2014, s. 76–77).
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E-podrĊcznik pozwala dobraü materiaá do realizacji na lekcji tak, aby odpowiadaá uczniom
i nauczycielom. Nauczyciele dostają moĪliwoĞü stworzenia swojej wersji e-podrĊcznika z wykorzystaniem posiadanych zasobów wáasnych i e-podrĊcznika. „Nowe wydanie” elektronicznego podrĊcznika bĊdzie dostosowane do indywidualnych potrzeb danej klasy i jej uczniów.
Nauczyciel moĪe wybraü takie metody nauczania, jakie najbardziej mu odpowiadają.
PodrĊcznik elektroniczny umoĪliwia uczniom aktywne zdobywanie wiedzy. DziĊki wykorzystaniu róĪnego rodzaju technik multimedialnych uczniowie, poprzez wykonywanie üwiczeĔ interaktywnych, doskonalą wáasne umiejĊtnoĞci. Praca z e-podrĊcznikiem umoĪliwia
rozwój indywidualnego procesu ksztaácenia oraz realizacjĊ treĞci programowych w dowolnym czasie, w dowolnym tempie, a takĪe nieograniczoną liczbĊ powtórzeĔ zamieszczonych
w nim treĞci. Uczniowie mogą tworzyü wáasne notatki. Do procesu ksztaácenia wáącza siĊ
równieĪ media spoáecznoĞciowe, które pozwalają na pracĊ w grupach, czy teĪ zadania projektowe w wersji online (Pokrzycka, 2015, s. 48–49).
Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazuje dziesiĊü elementów, które moĪna wykonaü z pomocą e-podrĊcznika, a nie moĪna zrobiü z wydaniem papierowym. Wymienia takie
moĪliwoĞci, jak (MEN, 2015):
 sáuchanie audio,
 oglądanie wideo,
 podkreĞlanie tekstu (bez niszczenia ksiąĪki),
 rozwiązywanie testów,
 kopiowanie fragmentów do cytatów,
 powiĊkszanie zdjĊü,
 automatyczne sprawdzanie niezrozumiaáych terminów czy sáów,
 zabranie wszystkich ksiąĪek (wersja cyfrowa) na wyjazd, wakacje,
 wysyáanie wiadomoĞci e-mail do nauczyciela,
 táumaczenie tekstu na inne jĊzyki.
Aktualny postĊp technologiczny umoĪliwia aktywne zdobywanie wiedzy. PodrĊcznik
tradycyjny utrudniaá aktywnoĞü ucznia, który „odbieraá” gotową wiedzĊ od nauczyciela.
DziĊki elektronicznym podrĊcznikom szkoáa moĪe przestaü wydawaü siĊ nudna. Uczniowie
chĊtniej podejmą wyzwania, jakie stawiaü bĊdą nauczyciele. Dzieci i máodzieĪ rozwiną
wáasne ksztaácenie poprzez twórczą pracĊ, kreatywnie i z zaangaĪowaniem zrealizują postawione przed nimi zadania.
E-podrĊczniki pozwalają na przeprowadzenie lekcji w caáoĞci w klasie szkolnej, mogą
byü równieĪ wykorzystywane poza szkoáą. Przykáadami zastosowaĔ e-podrĊczników są:
prace domowe uczniów (z pomocą e-podrĊcznika), lekcje multiprzedmiotowe, róĪnego rodzaju metody prowadzania zajĊü – odwrócona klasa, WebQest, metoda projektu, eksperymentu, metoda rywalizacji, game based learning (edukacja z uĪyciem gier).
Lekcja z wykorzystaniem e-podrĊcznika moĪe byü przeprowadzona w formie nauczania
tradycyjnego przy pomocy treĞci zawartych w elektronicznym podrĊczniku. BĊdzie to uatrakcyjnienie lekcji. Zdobywanie wiedzy odbywaü siĊ bĊdzie za pomocą treĞci e-podrĊcznika, ze
wspóádziaáaniem róĪnych innych metod, dowolnie wybranych przez prowadzącego. Drugim
rodzajem lekcji moĪe byü nauczanie e-learningowe. W tym wypadku e-podrĊcznik jest stosowany do wyszukiwania treĞci online; takĪe pozostaáe procesy dydaktyczne odbywają siĊ
online, na przykáad z pomocą platformy e-learningowej. WystĊpuje teĪ nauczanie mieszane
(blended learning). Wykorzystywana jest wtedy tradycyjna forma nauczania, którą áączy siĊ
z e-learningiem.
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E-podrĊcznik ma za zadanie sáuĪyü uczniom i nauczycielom jako Ğwiadomy element
wspóáczesnej edukacji. Wykorzystanie kanaáów spoáecznoĞciowych, moĪliwoĞü interakcji
uczniów, praca grupowa, projekty online są sposobem na interesujące wspóáczesnych uczniów
metody ksztaácenia, które uáatwiają proces samoksztaácenia (PlebaĔska, 2014, s. 77–80).
Wedáug Krystyny de Mezer-BreliĔskiej i Józefa Skrzypczaka (2012), podrĊcznik elektroniczny opracowano po to, aby w peáni wyczerpaü moĪliwoĞci nowoczesnych multimediów. Jest on wspóáczesnym Ğrodkiem masowego przekazu, który w sposób cyfrowy zapisuje informacje. To przestrzeĔ ogromnych rozmiarów. MoĪliwe jest przekazywanie informacji z elektronicznych noĞników (teksty, obrazy, dĨwiĊki, filmy).
Nauczyciele oraz uczniowie mogą wykorzystywaü takie elementy e-podrĊcznika, jak:
í warstwa tekstowa z danymi i ilustracjami,
í spis treĞci, który posiada aktywne linki umoĪliwiające przejĞcie do wybranego
rozdziaáu lub sekcji,
í narzĊdzia edytorskie: podĞwietlenia, notatki, zakreĞlacze – pozwalają na zaznaczanie interesujących lub waĪnych fragmentów,
í narzĊdzia wizualizacji: tak zwany zoom (przybliĪenie obrazu),
í moĪliwoĞü drukowania stron,
í interaktywne sáowniki.
E-podrĊczniki zawierają dokumenty tekstowe, fotografie, filmy, nagrania, modele 3D,
quizy, testy, gry edukacyjne. Wszystkie te elementy mają posáuĪyü zarówno uczniom, jak
i nauczycielom, aby jak najpeániej zrealizowaü proces nauczania i uczenia siĊ. Są jednym
ze sposobów zdobycia wiedzy przy uĪyciu nowoczesnych technologii, tak naturalnych
w Īyciu kaĪdego wspóáczesnego ucznia (Lorens, 2013, s. 39–40).
PodrĊczniki elektroniczne nie zastĊpują tradycyjnych podrĊczników. E-podrĊcznik to
pomoc dydaktyczna i narzĊdzie, które jest uzupeánieniem, rozszerzeniem istniejących podrĊczników. Nauczyciel wybiera, w jaki sposób i jaką metodą bĊdzie pracowaá. MoĪe wskazaü uczniom rozwiązywanie interaktywnych üwiczeĔ lub wybraü siĊ razem z nimi na wirtualny spacer po wybranym miejscu na Ğwiecie. E-podrĊczniki pozwalają na pracĊ metodą
„odwróconej klasy”, inspirują do tworzenia projektów badawczych (O projekcie, 2016).
Wspóáczesna edukacja ma wiĊc przed sobą wiele wyzwaĔ. Zobowiązana jest do tego,
aby uczniowie mieli nieograniczone moĪliwoĞci rozwoju, mogli ksztaátowaü zainteresowania. Nauczyciele powinni nakierowywaü podopiecznych na dziaáalnoĞü badawczą. Wszystko to za pomocą innowacyjnych zasobów dydaktycznych. W ten sposób uczeĔ moĪe poszerzaü wiedzĊ, ale równieĪ dokonywaü postĊpów w rozwoju moralnym i spoáecznym.
E-podrĊczniki są Ğwietnym narzĊdziem do pracy zarówno na zajĊciach lekcyjnych, jak
i w domu. Pokazywanie filmów w klasie, oglądanie zdjĊü lub fragmentów tekstów za pomocą
rzutnika multimedialnego jest ciekawym sposobem na zainteresowanie uczniów wybranym
zagadnieniem. W domu uczniowie mogą natomiast przygotowaü siĊ do lekcji, powtarzaü materiaá i utrwalaü go, ale równieĪ odrabiaü zadania domowe (Po co nam…, 2015, s. 4).
Powszechnie na temat e-podrĊczników wypowiadają siĊ doroĞli, w duĪej mierze pasjonaci technologii informatycznych. Ciekawe jest, jak na ich temat wypowiadają siĊ uczniowie
mający do dyspozycji e-podrĊczniki i korzystający teĪ z podrĊczników drukowanych.
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2. Badania
Celem przeprowadzonych badaĔ byáo zdobycie informacji na temat stosunku uczniów
do e-podrĊczników w porównaniu z podrĊcznikami drukowanymi. Na potrzeby badaĔ postawiono hipotezĊ: Uczniowie korzystający z e-podrĊczników są z nich w peáni zadowoleni
i przedkáadają je nad podrĊczniki drukowane.
Badania zostaáy przeprowadzone w 2016 roku w dwóch szkoáach (w jednej znajdowaáa siĊ szkoáa podstawowa i gimnazjum) na terenie gminy Tarnów w klasach, w których
uczniowie korzystali z e-podrĊczników.
W tabeli 1 zostaáy umieszczone dane dotyczące wieku i liczby uczniów w klasach,
w których przeprowadzono badania.
Tabela 1. Dane dotyczące wieku i liczby badanych
Szkoáa

Klasa

Wiek

Liczba uczniów

Szkoáa Podstawowa
w Zawadzie

IV–VI

11–13 lat

23

I–III

14–16 lat

32

IV–VI

11–13 lat

29

Gimnazjum w Zawadzie
Szkoáa Podstawowa
w Jodáówce-Waákach
Ogóáem

84

ħ r ó d á o: opracowanie wáasne.

W badaniu wziĊáo uczniów 84 uczniów, z czego 46,4% stanowiáy dziewczĊta, a 53,6%
cháopcy. Uczniowie szkoáy podstawowej w miejscowoĞci Jodáówka-Waáki stanowili 34,5%
badanych (20 dziewcząt i 9 cháopców). WiĊkszoĞü ankietowanych uczniów, czyli 65,5%,
uczĊszczaáa do szkoáy w Zawadzie. 13 badanych uczyáo siĊ w klasie IV, 21 w klasie V, natomiast 18 w klasie VI. Do I klasy gimnazjum uczĊszczaáo 14 uczniów, do II – 10, natomiast do klasy III – 8 uczniów.
Okoáo 15% ankietowanych oszacowaáo czas spĊdzony przy komputerze na 3–4 godziny dziennie. Natomiast okoáo jedna piąta uczniów spĊdzaáa przy komputerze kilka godzin
w tygodniu. Trzy osoby nie udzieliáy odpowiedzi. Czas spĊdzony przy komputerze ilustruje
rysunek 1.
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30,9%

29,8%

21,4%

15,55%

1hdziennie

3Ͳ4hdziennie

2Ͳ3hdziennie

kilkagodzinwtygodniu

Rysunek
k 1. Czas spĊdzan
ny przez uczniów przed komputereem
ħ r ó d á o: opracowanie wáasne
w
na podstawiee wyników badaĔ.

K
Komputer
i Intern
net uczniowie wyk
korzystują najczĊĊĞciej do gier i ogglądania filmów –
zadekllarowaáo to okoáo
o 80% ankietowaanych. Ponad poááowa wykorzystujje komputer wrazz
z Interrnetem do nauki. Natomiast
N
niewieele ponad 1% wyk
korzystuje te urząądzenia do innych
h
celów,, np. kontaktowan
nia siĊ z kolegam
mi. W tym przypad
dku uczniowie m
mieli moĪnoĞü wyboru wiĊkszej
w
liczby od
dpowiedzi. Cele, do jakich wykorzzystują ankietowaani komputer, ilustruje tabela
t
2.
Tabela 2. Preferrencje uczniów do
otyczące korzystaania z komputera i Internetu
Wykorzystan
nie komputera

Odsetek badaanych

Gry, filmy

81,0%

Nauk
ka

56,0%

Portaale spoáecznoĞciow
we

38,1%

Kom
munikacja z kolegaami i nauczycielam
mi

38,1%

Pisan
nie wypracowaĔ i innych prac na leekcje

27,4%

Inne: rozmowa z koleg
gami

1,2%

ħ r ó d á o: opracowanie wáasne
w
na podstawiee wyników badaĔ.

R
Rysunek
2 ilustrujje, jak dáugo ankiietowani korzystaali z e-podrĊcznikka. RóĪnice wynikają z faktu uczĊszczan
nia do róĪnych klaas (etapu edukacjii).
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38,1
1%
31,0%

16,6%

14,3%

rok

okoųo6miesiħcy

2lata

wiħcejniǏ2lata

Rysunek 2. Okres nauki z e-podrrĊcznikiem
ħ r ó d á o: opracowanie wáasne
w
na podstawiee wyników badaĔ.

W tabeli 3 zestaw
wiono najwiĊkszee zalety e-podrĊcczników w opiniii ankietowanych
h.
NajwiĊĊkszym pozytywem byáo urozmaiicanie nauki. Nattomiast kilku uczzniów stwierdziáo
o,
Īe zaleetą jest to, iĪ moĪĪna w czasie lekcjji graü w gry kom
mputerowe. Ankieetowani mogli podaü killka zalet.
Tabela 3. NajwiĊksze zaleety e-podrĊcznikó
ów w opinii uczniiów
Z
Zalety
e-podrĊczniików

Odssetek badanych

DuĪo
o róĪnych üwiczeĔ
Ĕ

46,4%

àatw
wy dostĊp

40,5%

Urozmaicenie nauki

64,3%

Pomaagają siĊ rozwijaüü

21,4%

Uáatw
wiają utrwaliü maateriaá

33,3%

Baza testów sprawdzaających (moĪliwoĞü sprawdzenie siiebie)

21,4%

Inne: moĪna graü na leekcji w takie gry, jak Plemiona, Faarmerzy

2,4%

ħ r ó d á o: opracowanie wáasne
w
na podstawiee wyników badaĔ.

P
Podczas
badania poproszono
p
uczniiów o wskazanie dostrzeganych w
wad podrĊczników
w
elektro
onicznych.
Z
Zapytani
o ujemnee strony korzystaania z e-podrĊczniików ankietowanni w pierwszej kolejnoĞcci wymieniali ko
orzystanie z kom
mputera w czasie nauki (zbyt dáugi czas spĊdzany
y
przed monitorem).
m
Do innych mankameentów zaliczono utrudnienie
u
w pocczątkowym etapiee
korzysstania z e-podrĊczznika. Wady korzystania z e-podrĊcznika zestawionno w tabeli 4.
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Tabela 4.
4 Negatywne eleementy podrĊcznika elektroniczneggo
Wady e-podrĊczzników

Oddsetek badanych

Utrud
dniona praca na początku,
p
kiedy niie wiadomo,
jak posáuĪyü siĊ e-pod
drĊcznikiem

31,0%

Zbyt duĪo materiaáów
w do üwiczeĔ

17,9%

Korzystanie z komputtera podczas nauk
ki
dzana przed ekran
nem komputera/taabletu)
(duĪaa iloĞü czasu spĊd

45,2%

Inne odpowiedzi: nie ma
m wad, nie widzzĊ wad, raczej niee ma wad

8,3%

Inne

1,2%

ħ r ó d á o: opracowanie wáasne
w
na podstawiee wyników badaĔ.

P
Ponad
poáowa ank
kietowanych, bo okoáo 57%, stwiierdziáa, Īe tylkoo czasem korzystaa
z e-pod
drĊcznika, czyli rzadziej
r
niĪ raz w tygodniu, chociaaĪ prawie 56% ucczniów przyznaáo
o,
Īe uĪy
ywa komputera do
o nauki. Trzech badanych
b
przyznaaáo siĊ, Īe poza szzkoáą nie korzystaa
z e-po
odrĊcznika. Tylko
o niecaáe 10% deklaruje
d
korzysttanie z e-podrĊczznika codzienniee.
CzĊsto
oĞü korzystania z e-podrĊcznika ilu
ustruje rysunek 3.
57,1%

14,3
3%
99,5%

cod
dziennie

2Ͳ3razywtygodniu

11,9%

razwtygod
dniu

czasem

3,6%

3,6%

brakodpowiedzi

niekorzystam

Ryssunek 3. Korzystaanie z e-podrĊczniika poza szkoáą
ħ r ó d á o: opracowanie wáasne
w
na podstawiee wyników badaĔ.

3
38,1%
badanych przyznaáo,
p
Īe nau
uka z e-podrĊcznik
kiem jest áatwiejssza niĪ z podrĊcznikiem
m papierowym, od
dmiennego zdaniaa byáo 23,8% ank
kietowanych. Nattomiast 38,1% niee
miaáo zdania na ten tem
mat.
U
Uczniowie
w e-po
odrĊczniku najczĊĊĞciej wykorzystujją üwiczenia w postaci quizów, testów. Najmniej
N
korzystaają z gier edukacy
yjnych, nastĊpnie z materiaáów audiio oraz z cyfrowego zesszytu üwiczeĔ. W tabeli 5 zestawiiono odpowiedzi dotyczące najczĊĊĞciej i najrzadziej
ej
wykorzzystywanych elem
mentów e-podrĊcznika. Pewne wąątpliwoĞci budzi zzestawienie odpowiedzii odnoszących siĊĊ do üwiczeĔ. ûwiczenia w formie quizów i testów zostaáy uznane zaa
najczĊĞciej wykorzystyw
wane, natomiast zeszyty
z
üwiczeĔ zostaáy wymienioone jako najmniej
ej
populaarne.
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Tabela 5. NajczzĊĞciej i najrzadziej wykorzystywaane elementy e-poodrĊcznika
NaajczĊĞciej wykorzy
ystywane elemen
nty
e-podrĊĊcznika
Rodzaj
Odseetek
aktywnoĞci
badan
nych

M
Mniej
popularne ellementy
e-podrĊcznikka
R
Rodzaj
Odsetek
akttywnoĞci
badanych

ûwicczenia (np. quizy, testy)

56,0
0%

Gry edukaacyjne

30,0%

Filmy
y

39,3
3%

Materiaáy audio

22,6%

Testy
y sprawdzające

35,7
7%

Cyfrowy zeszyt
z
üwiczeĔ

16,7%

ħ r ó d á o: opracowanie wáasne
w
na podstawiee wyników badaĔ.

Z rysunku 4 wynika, Īe jedna czwarta ankietowany
ych uwaĪa, iĪ e-poodrĊczniki zawierają zaa duĪą iloĞü materriaáu. Ponad jedn
na piąta uwaĪa, Īee utrudnieniem jeest zbyt duĪa iloĞüü
odsyáaaczy. TrochĊ mniee niĪ jedna piąta uwaĪa, Īe trudno
oĞcią dla nich jesst wybór üwiczeĔ
Ĕ.
Natom
miast 19% ankieto
owanych uchyliáo siĊ od odpowiedzzi.
25,0
0%
21,4%
19,1%
15,5%

naucczeniesiħkorzystaniazeͲ
podrħcznika

wybórđwiczeŷ

duǏailoƑđm
materiaųów

zbytduǏailoƑđodsyųaczy

Rysunek 4. Najtrudniejszzy element pracy z e-podrĊcznikiem
ħ r ó d á o: opracowanie wáasne
w
na podstawiee wyników badaĔ.

W
WiĊkszoĞci
ankiettowanych odpowiiada forma nauki,, jaką jest e-podrĊĊcznik. Przejawiaáo siĊ to w wypowiedzziach: „taka forma odpowiada mi””, „ten model nauuczania jest przyjemny””, „nie ma potrzeeby nic zmieniaü”, „forma ta jest ciiekawa i interesujjąca”. Do ciekawszych wypowiedzi moĪĪna zaliczyü stwieerdzenie: „jak trzeba, to trzeba” – uczeĔ potrafi dowaü siĊ do wymog
gów. Jednak byáy
y teĪ gáosy krytyczne: „nie odpowiiada mi ten rodzaj
aj
stosow
pracy ze
z wzglĊdu na to, iĪ zapomina siĊĊ, jak nauczyciel zada
z
zadanie do zzrobienia na komputerze”, „nie odpowiaada mi ten styl pracy”.
p
Z nieliczn
nych propozycji nnaleĪy wymieniüü:
ko z e-podrĊcznikków”, „na kaĪdej
ej
„uczyüü siĊ jedynie z paapierowych podrĊĊczników lub tylk
lekcji byáy e-podrĊczniiki”, „na zajĊciach
h nauczyciel pok
kazywaá filmy”, „„moĪna byáo mieüü
a
niie udzieliáo Īadneej odpowiedzi.
otwartte laptopy przez caáy czas”. Kilku ankietowanych
K
Kluczowe
okazaáo
o siĊ pytanie, któ
óre brzmiaáo: „Któ
óry podrĊcznik czĊĞciej wybieraszz
do nau
uki?”. 72,6% ankiietowanych opow
wiedziaáo siĊ za traadycyjnym podrĊĊcznikiem, a tylko
o
14,3%
% za e-podrĊcznikiiem. Natomiast 13
3,1% nie udzieliáo
o Īadnej odpowieedzi.
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3. Wnioski
PrzyjĊta hipoteza badawcza potwierdziáa siĊ w odniesieniu do wykorzystania
e-podrĊcznika podczas lekcji. Natomiast nie potwierdziáa siĊ wzglĊdem domowej pracy
ucznia.
Kompleksowa analiza odpowiedzi na pytana pozwala na wyodrĊbnienie dwóch obrazów korzystania z e-podrĊcznika. Jednym z nich jest podrĊcznik jako materiaá do przygotowywania siĊ do lekcji, czyli do pracy domowej ucznia. W tym przypadku nie jest on
przez uczniów preferowany. Z niektórych wypowiedzi wynika, Īe prawdopodobnie jest on
trudniejszy i bardziej czasocháonny w stosowaniu niĪ podrĊcznik papierowy. Drugi, peániejszy obraz dotyczy korzystania z podrĊcznika w czasie lekcji. Z uzyskanych odpowiedzi
moĪna wnioskowaü, Īe uczniowie chcieliby korzystaü z e-podrĊcznika na lekcji, upatrując
w nim jej uatrakcyjnienia poprzez filmy, testy.
Jednak dokáadna analiza uzyskanych odpowiedzi skáania do stwierdzenia, Īe wiele
spoĞród nich ma charakter deklaratywny. Uczniowie wiedzą, jak byü powinno, jednak nie
korzystają z tego. Piszą, Īe zaletą jest áatwa dostĊpnoĞü e-podrĊcznika, ale ograniczają siĊ
do korzystania z niego w szkole.
Natomiast z dokáadnej analizy wyáania siĊ doĞü niepokojące stwierdzenie. E-podrĊcznik
zaczyna dominowaü na lekcji nad nauczycielem. CzyĪby Jan Amos KomeĔski miaá racjĊ,
twierdząc, Īe w procesie edukacji waĪniejszy od nauczyciela jest podrĊcznik?
Wyniki badaĔ są jakby sygnaáem, Īe nauczyciel nie potrafi w odpowiedni sposób zainteresowaü uczniów, dlatego chcą oni, aby na pewnych etapach lekcji zastĊpowaá go komputer.
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E-textbook versus paperback textbook in the eyes of pupils

A b s t r a c t: Due to the development of computer techniques and the common use of computers
and the Internet, a new type of school textbooks called e-textbooks has appeared. Studies have
been carried out on a selected group of students who have previously used classic textbooks, called
paperback textbooks, and who are currently using e-textbooks. The main aim of these studies was
to obtain information about the type of textbooks that pupils prefer. Studies have been conducted
on a group of 84 pupils from schools in Zawada and Jodáówka-Waáki. Based on the analysis of the
pupils’ answers, it can be concluded that e-textbooks dominate during classes, and most of pupils
are happy because of that. However, they prefer to use, and use, traditional paperback textbooks at
home. The results of the studies are a signal indicating that the choice of interactive teaching
methods during classes is not very compelling for pupils. A teacher cannot get pupils interested
which is why they prefer for him to be substituted by a computer at certain stages of the class.
K e y w o r d s: e-textbook, school textbook, teaching, education, information technologies
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Reklama telewizyjna i jej odbiór
przez dzieci w wieku przedszkolnym
Yurii Pelekh, Kaludia Sorys1
Wydział Nauk Społecznych, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

A b s t r a k t: Artykuá podejmuje problematykĊ wpáywu telewizji, a w szczególnoĞci reklamy telewizyjnej na przebieg wychowania i rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Jest to wieloaspektowa analiza czynników cywilizacyjnych, kulturowych i rodzinnych w tym kontekĞcie.
PodkreĞlono zwáaszcza psychologiczno-pedagogiczną rangĊ tego problemu.
W Ğwietle badaĔ wáasnych i innych autorów, badaczy tej dziedziny, telewizja jako medium odgrywa waĪną rolĊ kulturotwórczą, obyczajową, ksztaátującą modele Īycia i osobowoĞü dzieci.
Dominacja telewizji w Īyciu dziecka zaburza naturalne procesy rozwoju sfery emocjonalnej,
uczuciowej i prawidáowej socjalizacji etycznej. WspóáczeĞnie reklama medialna staáa siĊ integralną czĊĞcią swoistej kultury wychowania, znakiem obecnej cywilizacji. Na tym tle powstają
powaĪne dylematy wymagające diagnozy i nowych zastosowaĔ w praktyce wychowawczoopiekuĔczej. Konieczne staje siĊ poszukiwanie racjonalnego kompromisu, upowszechnianie
wiedzy o pozytywnych wáaĞciwoĞciach telewizji i negatywnym wpáywie reklamy na caáoksztaát
psychospoáecznego, emocjonalnego i aksjologicznego rozwoju dziecka we wczesnym okresie
jego Īycia. NiezbĊdne zwáaszcza staje siĊ przygotowanie rodziców do racjonalnego i wybiórczego korzystania z mediów w záoĪonym procesie wspóáĪycia i funkcji rodziny w wychowaniu dzieci na ludzi samodzielnie i krytycznie myĞlących.
S á o w a k l u c z o w e: edukacja, wychowanie, osobowoĞü, wartoĞci, media, reklama, rozwój

1. Wprowadzenie
Kontakt máodego pokolenia z mass mediami, a zwáaszcza z telewizją rozpoczyna siĊ
bardzo wczeĞnie. Ma to miejsce od momentu, kiedy poziom rozwoju dziecka pozwala mu na
skupienie uwagi na ekranie. Kiedy dziecko ogląda program telewizyjny, przestaje istnieü dla
Korespondencja w sprawie artykuáu: prof. MWSE, dr hab. Yurii Pelekh, Maáopolska WyĪsza Szkoáa Ekonomiczna, Wydziaá Nauk Spoáecznych, Katedra Nauk o Wychowaniu, ul. WaryĔskiego 14, 33-100 Tarnów, Poland,
tel. +48 14 65 65 524, e-mail: pelekhyurii@ukr.net.
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niego caáy Ğwiat, natomiast rodzice mogą wtedy odpocząü, zająü siĊ swoimi sprawami, nie
zastanawiając siĊ nad tym, jakie treĞci kryją krótkie, migotliwe i kolorowe spoty reklamowe.
WspóáczeĞnie reklama na dobre zagoĞciáa w naszej rzeczywistoĞci, staáa siĊ zjawiskiem wszechobecnym. Spotykamy siĊ z nią niemal w kaĪdym miejscu: w szkole, w centrum handlowym, na ulicy i w domu – w róĪnej postaci: jako spot reklamowy, ulotka, broszura, bilbord. Jest to zjawisko, które czĊsto destabilizuje Īycie rodzinne, proces rozwoju
dziecka – jego zrównowaĪone, harmonijne wychowanie.

2. Kulturowy i psychologiczno-pedagogiczny charakter
przekazu telewizyjnego
Psychologia wychowawcza definiuje pojĊcie podatny jako cechĊ osoby dającej siĊ áatwo sterowaü, ulegáej, ufnej i posáusznej, nieodpornej na dziaáanie róĪnych, czĊsto przypadkowych czynników zewnĊtrznych. PodatnoĞü charakteryzuje siĊ równieĪ takimi cechami,
jak: otwartoĞü, skáonnoĞü i gotowoĞü do przyswajania nowych treĞci narzucanych – w tym
przypadku przez telewizjĊ. MoĪe mieü znaczenie zarówno pozytywne, jak i negatywne,
w zaleĪnoĞci od kontekstu. Strona negatywna ujawnia siĊ pod postacią takich cech, jak:
sáaboĞü niezaleĪnego myĞlenia, biernoĞü przystosowawcza i skáonnoĞü do uzaleĪnienia. ZaĞ
w znaczeniu pozytywnym osoba przejawiająca podatnoĞü jest postrzegana jako otwarta, gotowa do komunikowania siĊ, pojednawcza, niedogmatyczna i umiarkowana (Reber, Reber,
2008, s. 536). Dodajmy takĪe poznawcze zainteresowania otaczającym Ğwiatem.
Dzieci stanowią znaczną czĊĞü widowni reklam telewizyjnych, chĊtnie z nich korzystają i jako konsumenci mają potencjalne znaczenie dla reklamodawców. Sáowo podatnoĞü
ĞciĞle áączy siĊ z dzieckiem, które nie rozumie jeszcze mechanizmów oddziaáywania reklam telewizyjnych, a ze wzglĊdu na brak krytycyzmu wskazuje na skáonnoĞü do naĞladowania. Stąd teĪ dziecko jest otwarte na wszystkie pokusy – páynące za poĞrednictwem telewizji – niezgáĊbionego przez nie Ğwiata. Jak wskazaá Janusz Korczak, „dzieci stanowią
duĪą odsetkĊ ludzkoĞci, ludnoĞci, narodu, mieszkaĔców, wspóáobywateli – stali towarzysze. Byáy, bĊdą i są” (cyt. za: Krajewska, 2013, s. 34).
Reklamy poprzedzają, a nawet przerywają programy, wielokrotnie siĊ powtarzają.
Stąd teĪ moĪna wnioskowaü, Īe zawarte w nich treĞci mają ogromną siáĊ zakodowania siĊ
w pamiĊci odbiorcy. Mogą wytworzyü skojarzenia i, co najwaĪniejsze, wywieraü wpáyw na
rozwój sfery emocjonalnej i systemu wartoĞci.
Wyniki badaĔ pokazują, Īe „dzieci polskie, zanim rozpoczną naukĊ szkolną, mają za
sobą od 2 do 3 tys. godzin spĊdzonych przed szklanym ekranem, starsze, 8–12 letnie, poĞwiĊcają telewizji Ğrednio 2–5 godzin kaĪdego dnia. Oglądają one programy telewizyjne
o róĪnej porze dnia, rano, po poáudniu, wieczorem, a takĪe niektóre z nich w nocy” (Izdebska, 1996, s. 18, cyt. za: àaciak, 2003, s. 141). Poáowa czasu antenowego róĪnych stacji telewizyjnych jest wypeániona programami i filmami dla dzieci oraz máodzieĪy. Co szóste
dziecko w wieku 6–13 lat ma na wáasnoĞü swój telewizor, 61% dzieci w wieku 3–13 lat
wáącza telewizor raz dziennie, 8% dzieci spĊdza dziennie wiĊcej, niĪ 5 godzin przed telewizorem, wynika to takĪe z badaĔ naukowych przeprowadzonych w Niemczech (Sitarczyk,
àukasik, 2005, s. 18).
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WspóáczeĞnie przekaz reklamy telewizyjnej traktuje siĊ jako waĪny problem psychologiczno-pedagogiczny (Reber, Reber, 2008, s. 578). Jednym z zadaĔ pedagogów, nauczycieli i rodziców jest ksztaátowanie u podopiecznych pozytywnego postrzegania Ğwiata
i samych siebie, wáaĞciwej hierarchii wartoĞci, celów i norm wspóáĪycia. Jest to teĪ dąĪenie
do wychowania dziecka o harmonijnej toĪsamoĞci. Jak stwierdza Zbyszko Melosik, we
wspóáczesnej rzeczywistoĞci trudno jest siĊ odnaleĨü, odpowiedzieü na pytania: Jakim byü?
W jaki sposób Īyü? Jak wychowywaü? (Melosik, 2003, s. 19). Niestety normy i wartoĞci
prezentowane na szklanym ekranie nie pomagają odpowiedzieü na te pytania. WrĊcz przeciwnie, uderzają w autonomiĊ czáowieka, próbują nim manipulowaü, zakáócają obiektywne
postrzeganie rzeczywistoĞci, zakáócają aktywnoĞü wáasną, która wpáywa na ksztaátowanie
osobowoĞci czáowieka.
Przez wpáyw przekazów medialnych rozumie siĊ „proces, który przejawia siĊ w zmianach dotyczących postaw, poglądów, ocen moralnych estetycznych” (Gajda, 2005, s. 20,
cyt. za: Kuchta, 2011, s. 30). Dzieci są z natury otwarte na perswazjĊ, manipulacjĊ. Uwodzone rytmiczną, atrakcyjną muzyką, ciekawymi efektami Ğwietlnymi, kolorową barwą,
pogrąĪają siĊ w fikcyjną rzeczywistoĞü, w której moĪna mieü wszystko, wystarczy „to” kupiü – przecieĪ to takie proste, „przecieĪ wiĊkszoĞü moich kolegów to ma” (KuĞpit, 2006,
s. 20). Wspóáczesne dzieciĔstwo jest skoncentrowane wokóá mediów – multimediów, czyli
wokóá telewizji, komputera i Internetu (Matyjas, 2008, s. 92).

3. Reklama telewizyjna (multimedialna) jako skâadnik
wspóâczesnej kultury wychowania
W dzisiejszych czasach reklama internetowa i telewizyjna siĊga szczytu instrumentalnej ingerencji w integralnoĞü i autonomiĊ osobową czáowieka. „Dzisiejszy Ğwiat reklamowy nie jest zunifikowany i uáadzony, charakteryzuje go wieloĞü estetyk, Ğrodków perswazyjnych i filozofii oddziaáywania” (Napieraáa, 2012, s. 20–22).
WspóáczeĞnie doroĞli i dzieci mają stycznoĞü z reklamą niemalĪe na kaĪdym kroku.
Wspóáczesnemu czáowiekowi reklama kojarzy siĊ z przeszkodą wprowadzającą chaos
w oglądaniu ulubionych seriali, z przeszkodą w oglądaniu filmu itp. lub z wielkim bilbordem
promującym coĞ. Reklama to coĞ wiĊcej – znacznie wiĊcej. Reklama (z áac. reclamo, reclamare – ‘krzyczeü do kogoĞ’) jest to informacja poáączona z komunikatem perswazyjnym.
Jednym z jej celów jest skáonienie do nabycia lub korzystania z okreĞlonych wartoĞci czy
usáug, popierania okreĞlonych spraw lub idei, np. promowanie marki (Nowacki, 2009, s. 10).
Reklama kryje siĊ pod róĪnymi postaciami, niejednokrotnie przybiera formĊ rzetelnej
informacji o okreĞlonych zjawiskach czy cechach przedmiotów, moĪna siĊ z nią zetknąü
np. w prasie specjalistycznej. Reklama telewizyjna wyáącznie wychwala produkt i nie zawiera informacji merytorycznej o walorach przedmiotu. Reklama, aby byáa skuteczna, zachĊcająca odbiorcĊ do skoncentrowania uwagi na okreĞlonym produkcie, musi skáadaü siĊ
z licznych mechanizmów wpáywu (LitwiĔska, 2008, s. 20). „Dla jednych reklama jawi siĊ,
jako katalizator uczuü, pomagający ludziom poznaü i zrozumieü wáasne emocje, a dla innych jest rodzajem pasoĪyta replikującego kulturĊ, czy protezą masowej wyobraĨni, okreĞlającą zbiorowe marzenia, potrzeby i lĊki” (LitwiĔska, 2008, s. 20). Badacze reklam trafnie okreĞlili wiek XX mianem kultu reklamy. „Reklama przeniknĊáa do naszego jĊzyka, do
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sposobu, w jaki postrzegamy Ğwiat, ksztaátujemy swoje relacje z innymi ludĨmi, myĞlimy”
(LitwiĔska, 2008, s. 20).
We wspóáczesnych czasach w znacznej mierze adresatami przekazów reklamowych
staáy siĊ dzieci. Najmáodsi są adresatami reklam ze wzglĊdu na ich podatnoĞü na perswazjĊ,
ograniczony krytycyzm w stosunku do odbieranych treĞci. W związku z tym daje siĊ wyróĪniü spoáeczno-pedagogiczne i psychologiczne uwarunkowania reklamy kierowanej do
dzieci (Ryáko-Krupniewska, 2008, s. 19).
Do spoáecznych czynników warunkujących efektywnoĞü reklamy kierowanej do dzieci moĪna zaliczyü: nieskrĊpowaną sugestywnoĞü, kontrolĊ, nacisk, otwartoĞü na nowe produkty, odwagĊ w podejmowaniu decyzji, áatwoĞü akceptacji zmian cywilizacyjnych; wiernoĞü reklam; zastĊpowanie czytania ksiąĪek oglądaniem telewizji; ukierunkowywanie dzieciĊcych zainteresowaĔ, ksztaátowanie upodobaĔ; ograniczoną kontrolĊ rodziców i ĞwiadomoĞü swobodnego dostĊpu dzieci do telewizji; sugestywnoĞü i niemoĪnoĞü przeciwstawiania siĊ wpáywom perswazji. Dynamika, psychologiczne dopasowanie i zwiĊzáoĞü reklamy
uáatwiają najmáodszym koncentracjĊ uwagi; wywoáuja silne emocje, wzbudzają oczekiwania i potrzeby; ksztaátują wraĪliwoĞü na bodĨce páynące ze Ğwiata wartoĞci. Inicjują równieĪ niepoĪądane cechy: áatwowiernoĞü, bezrefleksyjnoĞü, nadmierną ufnoĞü, entuzjazm
wobec pseudonowoĞci (Ryáko-Krupniewska, 2008, s. 24–29).

4. Dylematy pedagogiczne wobec wszechobecnej reklamy
medialnej
W Polsce zainteresowanie problematyką dzieci jako adresatów reklam nasiliáo siĊ
w latach dziewiĊüdziesiątych. Dzieci zyskaáy miano „instrumentów” niezbĊdnych do pozyskania dorosáych konsumentów. W duĪej mierze wyznaczaáy rynek zakupów oddziaáujący na
innych, przede wszystkim na rodziców. Jest to problem psychologiczno-pedagogiczny, poniewaĪ dotyka máodego, nieuĞwiadomionego odbiorcy, jakim jest dziecko. Staje siĊ ono
Ğrodkiem do osiągniĊcia celu komercyjnego, traktowane jest w kategoriach przedmiotu, a nie
podmiotu. Reklama zatem umniejsza pozytywne, edukacyjne i wychowawcze moĪliwoĞci
telewizji w kulturowej narracji.
Wszelkie dziaáania marketingowe są opracowywane w taki sposób, by zaangaĪowaü
i rozbudziü u dziecka aktywnoĞü zmysáowo-poznawczą. Proces zwany kreowaniem polega
na przemawianiu gáównie do zmysáów. Kiedy dziecko widzi reklamowany produkt, np.
Kinder NiespodziankĊ, czekoladowe jajko i zachĊcający szkic umieszczonej w nim zabawki niespodzianki, pobudza to jego wyobraĨniĊ (Linsdstrom, 2005, s. 123).
Telewizja najbardziej angaĪuje zmysá wzroku i sáuchu, a ruchliwoĞü dziecka w wieku
przedszkolnym sprawia, Īe odbiera ono Ğwiat wieloma zmysáami (polisensorycznie). Ponadto jego aktywnoĞü ruchowa jest zahamowana, dlatego teĪ telewizja ksztaátuje statyczne
funkcjonowanie zmysáów i umysáu (TuszyĔska-Bogucka, 2006, s. 42).
W reklamie telewizyjnej proces przyswajania informacji rozpoczyna siĊ od podstĊpnego
przyciągniĊcia uwagi dziecka. Ciekawa treĞü reklamy, sposób, forma jej przekazania, tzw.
kontrast (przejawia siĊ w tym, Īe informacja przebija siĊ z otoczenia, wykorzystując takie
elementy, jak: siáa dĨwiĊku, kolor czy intensywnoĞü) przyciągają uwagĊ máodego widza. Zachodzi intensywne przeĪywanie niepokoju wobec nowoĞci, a nasilenie i rozwój ciekawoĞci
powoduje powstanie zainteresowania (Izdebska, 1996, s. 43). Towarzyszy temu ruch, który
jest waĪnym elementem wszystkich reklam, poniewaĪ przyciąga oraz dziaáa oĪywczo.
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Na psychikĊ dzieci silny wpáyw mają doznania muzyczne. Znane i ciekawe postacie
z bajek, filmów, Ğmieszne slogany i powiedzenia, zabawne sytuacje sprawiają, Īe dzieci
w wieku przedszkolnym z niecierpliwoĞcią oczekują na swoją ulubioną reklamĊ (BujakLechowicz, 2007, s. 146).
Dzieci, oglądając film, nie tylko doznają wraĪeĔ wzrokowych, ale takĪe sáuchają, czują i przeĪywają. Podczas sáuchania Ğrodek ciĊĪkoĞci kieruje siĊ w stronĊ uczuü. WyjaĞnia to
fakt, dlaczego wiele dzieci podczas scen grozy, trzymających w napiĊciu, najpierw zatyka
uszy, a dopiero potem zamyka oczy lub wychodzi z pokoju, by siĊ odseparowaü (Rogge,
1999, s. 43–44).
Kolejnym argumentem Ğwiadczącym o tym, Īe dzieci w wieku przedszkolnym są podatne na przekaz reklamy telewizyjnej, jest rozwijający siĊ w tym wieku proces naĞladownictwa i identyfikacji. Mechanizm identyfikacji wiąĪe siĊ z wyszukiwaniem wzorów zachowaĔ oraz dziaáaĔ, nastĊpnie utoĪsamianiem siĊ z nimi i chĊcią ich naĞladownictwa. Ten
typ identyfikacji polega na przeĪywaniu losów bohatera z telewizji tak, jakby to byáy losy
wáasne dziecka. Reklamy dla dzieci czĊsto ukazują róĪne animowane postacie i bohaterów
znanych z filmów rysunkowych. Są to bohaterowie, którzy mają za zadanie wywoáaü chĊü
identyfikacji ze strony odbiorcy – w tym przypadku dziecka.
Obserwujemy takĪe komunikaty reklamowe, które są kierowane do dzieci i osób dorosáych jednoczeĞnie. Zadaniem dziecka jest osáabiü krytycyzm dorosáego i wywoáaü u niego
pozytywne nastawienia. Dziecko powinno odnieĞü wraĪenie, Īe jeĞli uda mu siĊ namówiü rodzica na zakup reklamowanego proszku, wyĞwiadczy mu przysáugĊ, nie bĊdzie takĪe winione
np. za powstaáe plamy. Dziecko stawiane jest wiĊc w roli poĞrednika w dotarciu do dorosáego
klienta. Robert Nowacki podaje cztery sposoby wykorzystywania dzieci w reklamach telewizyjnych (Nowacki, 2009, s. 236–237). Jeden z nich dotyczy reklam produktów, które są tworzone z myĞlą o najmáodszych, a kupowane i uĪywane przez rodziców, którzy stają siĊ w tym
przypadku gáównymi adresatami reklam. Reklamy te przedstawiają gáównie produkty ĪywnoĞciowe i kosmetyczno-higieniczne. Pokazują one dzieci zdrowe, szczĊĞliwe peáne energii, sugerując, Īe dzieje siĊ tak dziĊki stosowaniu odpowiednich produktów. W tego typu reklamach
czĊsto wystĊpują „eksperci” czy „fachowcy” polecający produkty najwyĪszej jakoĞci, np.
Gerber (slogan: „Gerber to firma, której zaleĪy na zdrowiu i prawidáowym rozwoju Twojego
dziecka”), Nivea (slogan: „Zdrowa skóra od chwili narodzin”) i wiele innych (Nowacki,
2009, s. 236).
Bardzo czĊsto niewiedza dzieci jest wykorzystywana w reklamach produktów, do których zakupu zachĊca argumentacja racjonalna. Zadaniem dzieci jest stworzenie odpowiedniej aury emocjonalnej, której celem jest zachĊcanie dorosáego nabywcy do konkretnego
zachowania (Nowacki, 2009, s. 236).
Biorąc pod uwagĊ zdolnoĞci i ograniczenia rozwojowe dziecka w wieku przedszkolnym, zaleca siĊ, by dzieci te oglądaáy programy, które przedstawiają pozytywne aspekty
Īycia, wnoszą sprzyjający i áagodny klimat emocjonalny, prospoáeczny, przyjaĨnie nastawiony do ludzi. Bowiem jedynie takie treĞci sprzyjają ksztaátowaniu siĊ równowagi emocjonalnej i dobrej adaptacji spoáecznej dziecka (Guz, 2005, s. 29).
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5. W poszukiwaniu kompromisu cywilizacyjno-edukacyjnego
Reklamy telewizyjne czĊsto pokazują, Īe najwaĪniejsze w Īyciu jest posiadanie, by
mieü – bo inni juĪ to mają, by kupiü – bo inni teĪ to kupią. Po co? By zaspokoiü swoje potrzeby i nie odbiegaü od reszty spoáeczeĔstwa.
Zdaniem Manfreda Spitzera, który badaá oddziaáywanie przemocy wystĊpującej
w telewizji i w grach komputerowych, „dzieci oglądające czĊsto telewizjĊ są Ğwiadkami
wielu aktów przemocy, i przez to uczą siĊ jej stosowania” (za: Holtkamp, 2009, s. 145).
Telewizja prezentuje widzom setki wzorów zachowaĔ agresywnych, które wpáywają
na postawy dzieci, ich funkcje poznawcze, emocjonalne i behawioralne. CzĊsto w zwiastunach (reklamach) wystĊpuje nadreprezentacja agresji wobec rzeczywistego stanu rzeczy.
Mali odbiorcy báĊdnie interpretują tego typu sceny, są przekonani o powszechnoĞci przemocy w stosunkach miĊdzyludzkich. W ten sposób dzieci wyobraĪają sobie, Īe zachowania
agresywne są normalne i powszechnie przyjĊte, nie wywoáują u nich tym samym poczucia
winy. Powtarzane sceny przemocy i krzywdy z początku wzruszają odbiorcĊ, jednak z czasem obrazy te są coraz bardziej obojĊtne. Dochodzi do procesu dezintegracji, pojawia siĊ
zobojĊtnienie na sceny tego typu, które muszą byü coraz bardziej wstrząsające, Īeby mogáy
wywoáaü reakcjĊ (Braun-Gaákowska, Gaáa, Ulfik-Jaworska, Dąbrowska, 2003, s. 26–27).
Programy informacyjne, audycje dla dzieci, reklamy, zwiastuny filmów są przesycone obrazami destrukcyjnymi (Braun-Gaákowska, 2008, s. 297–411).
WieloĞü i róĪnorodnoĞü informacji, które docierają do dziecka w bardzo krótkim czasie,
powodują dezorganizacjĊ tego, co waĪne, i tego, co jest mniej istotne. Utrudnia to rozwój krytycznego myĞlenia oraz aktywne i kreatywne zastosowanie zdobytych wiadomoĞci. Cierpi na
tym takĪe umiejĊtnoĞü dostrzegania i klasyfikowania realiów Īycia, czyli segregacja tego, co
jest rzeczywiste, od tego, co fikcyjne; tego, co dobre, od tego, co záe (TuszyĔska-Bogucka,
2006, s. 42–43).

6. Badania
Problem badawczy sformuáowano nastĊpująco: Jak dziecko w wieku przedszkolnym
odbiera i interpretuje Ğwiat przedstawiony w reklamie telewizyjnej?
Postawiono hipotezĊ, Īe wiele dzieci oglądających reklamĊ zdaje sobie sprawĊ z jej
roli.
Badania przeprowadzone zostaáy wĞród dzieci w jednym z przedszkoli publicznych
oraz w klasie „0”. Badania dzieci przeprowadzono w formie wywiadu, natomiast rodzice
mieli do wypeánienia kwestionariusz ankiety. Badaniami objĊto 23 piĊciolatków i 7 szeĞciolatków (16 dziewczynek i 14 cháopców). Natomiast badaniami ankietowymi objĊto 38
rodziców, w tym równieĪ rodziców czterolatków.
WĞród 30 badanych czworo dzieci stwierdziáo, Īe nie ogląda telewizji, natomiast dziesiĊcioro – Īe nie wie, co to jest reklama telewizyjna. Tabela 1 przedstawia odpowiedzi
dzieci na pytania, po co są reklamy.
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Tabela 1. Cele reklamy wedáug badanych dzieci
Reklamy wedáug badanych

Liczba i odsetek odpowiedzi

ZachĊcają do kupowania

13

44%

Jako przerywnik
Inne: „Īeby to pokazaü”,
„Īeby promowaü”,
„Īeby zobaczyü coĞ nowego”,
„Īeby wiedzieü, co jest w sklepie”
Nie wiem

3

10%

4

13%

10

33%

ħ r ó d á o: opracowanie wáasne na podstawie wyników badaĔ.

Ponad poáowa dzieci (17) stwierdziáa, Īe lubi oglądaü reklamy. Pozostali (13) nie lubią
ich oglądaü. Tylko dziewiĊcioro dzieci biorących udziaá w badaniu stwierdziáo, Īe ma ulubioną reklamĊ. W tabeli 2 zestawiano cechy reklam czyniące z nich atrakcjĊ dla dzieci.
Tabela 2. Cechy atrakcyjnej dla dzieci reklamy
Cechy reklamy

Liczba i odsetek odpowiedzi

Są fajne

2

7%

Wesoáe, Ğmieszne

4

12%

Kolorowe

4

13%

WystĊpują postacie z bajek
Inne: „mówiący koĔ”,
„taĔcujące dzieci”,
„skaczące, mówiące zwierzątka”,
„o jogurtach”, „bo są tam áadne, nowe rzeczy”
Brak odpowiedzi

2

7%

5

17%

13

44%

ħ r ó d á o: opracowanie wáasne na podstawie wyników badaĔ.

19 dzieci spoĞród ankietowanych stwierdziáo, Īe ma chĊü posiadanego reklamowanego produktu.
Badaniami objĊto 38 rodziców dzieci cztero-, piĊcio- i szeĞcioletnich. Zapytano ich
miĊdzy innymi o czas poĞwiĊcany przez dzieci na oglądanie programów telewizyjnych.
Wedáug oĞwiadczenia rodziców tylko czworo dzieci w ogóle nie ogląda telewizji. Prawie
poáowa dzieci ogląda programy telewizyjne nie dáuĪej niĪ godzinĊ dziennie, a tylko troje
dzieci – wedáug deklaracji rodziców – co najmniej 4 godziny. Odpowiedzi rodziców ilustruje tabela 3.
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Tabela 3. Czas spĊdzany przed TV przez dzieci w wieku przedszkolnym
Liczba godzin

Liczba i odsetek odpowiedzi

do 1

18

47%

2

13

34%

3

4

11%

4 i wiĊcej

3

8%

ħ r ó d á o: opracowanie wáasne na podstawie wyników badaĔ.

Badanych dorosáych zapytano o wpáyw reklamy na ich dzieci. Tylko szeĞcioro rodziców stwierdziáo, Īe dzieci nie są podatne na reklamĊ. W tabeli 4 przedstawiono czynniki,
jakie wedáug rodziców Ğwiadczą o podatnoĞci na reklamĊ. SzeĞcioro rodziców nie udzieliáo
odpowiedzi na to pytanie.
Tabela 4. Czynniki Ğwiadczące o podatnoĞci dziecka w wieku przedszkolnym
na przekaz reklamowy
Cecha dziecka powodująca podatnoĞü na reklamĊ
ObniĪona zdolnoĞü dziecka do przetwarzania
informacji o produkcie
Traktowanie przez dzieci treĞci przekazywanych
przez reklamĊ jako rzeczywistych
ObniĪony poziom krytycyzmu w stosunku
do reklam (áatwowiernoĞü, naiwnoĞü)
PodatnoĞü na wpáywy wzorców,
naĞladowanie idoli
Brak moĪliwoĞci obrony przed perswazją
Brak odpowiedzi

Liczba i odsetek odpowiedzi
8

21%

7

18%

7

18%

6

16%

4

11%

6

16%

ħ r ó d á o: opracowanie wáasne na podstawie wyników badaĔ.

W opinii rodziców 24 dzieci przerywa zabawĊ w celu obejrzenia reklamy. W tabeli 5
zestawiono najczĊstsze wedáug rodziców reakcje dzieci na oglądaną w telewizji reklamĊ.
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Tabela 5. NajczĊstsze reakcje dzieci na widzianą lub sáyszaną reklamĊ nadawaną w TV
Liczba i odsetek odpowiedzi*

Reakcja dziecka

*

Cieszy siĊ, gdyĪ lubi oglądaü reklamy

10

26%

Mówi: „kupisz mi to?”

14

37%

Zmienia program, szukając czegoĞ innego

3

8%

Reklamy są mu obojĊtne

7

18%

Denerwuje siĊ, poniewaĪ nie lubi oglądaü reklam
ZáoĞci siĊ, gdyĪ reklamy przerywają mu
serie nastĊpujących po sobie bajek
Inne

2

5%

9

24%

1

3%

Respondenci mogli wybraü wiĊcej niĪ jedną odpowiedĨ.

ħ r ó d á o: opracowanie wáasne na podstawie wyników badaĔ.

24 rodziców przyznaáo, Īe dzieci decydują o wyborze kupionych produktów. Wedáug
15 rodziców wybierane produkty są znane z reklam. W tabeli 6 zestawiono, jakie wedáug
rodziców czynniki mają negatywny wpáyw na rozwój dziecka.
Tabela 6. Negatywny wpáyw reklam telewizyjnych na rozwój dziecka
Czynnik negatywny
Wzbudzanie potrzeb – pragnienie zaspokojenia –
zakup towaru
àakomstwo – promowanie reklamowanych
sáodyczy
AgresywnoĞü, przemoc w reklamach

*

Liczba i odsetek odpowiedzi*
30

79%

8

21%

17

45%

Erotyzm wystĊpujący w reklamach

15

39%

Manipulacja dzieümi
ĝwiat reklamy jako Ğwiat fantazji, naiwnoĞci
i magii, zafaászowanie obrazu rzeczywistoĞci
Przejmowanie wyraĪeĔ i zwrotów uĪywanych
w reklamach i posáugiwanie siĊ nimi w Īyciu
codziennym
Narzucanie mody

15

39%

10

26%

10

26%

9

24%

Respondenci mogli wybraü wiĊcej niĪ jedną odpowiedĨ.

ħ r ó d á o: opracowanie wáasne na podstawie wyników badaĔ.
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Tabela 7 przedstawia sytuacje wystĊpujące w rodzinach, bĊdące skutkiem oglądania
reklam.
Tabela 7. Sytuacje wychowawcze bĊdące skutkiem oglądania reklam
Opis sytuacji
Moje dziecko czĊsto nakáania mnie do zakupu
reklamowanego produktu
Moje dziecko wykazuje agresjĊ w sytuacji, kiedy
odmawiam mu zakupu reklamowanego produktu
Reklamy są przyczyną sytuacji stresowych
w przypadkach, gdy nie jest zaspokojona potrzeba
mojego dziecka
Reklamy nie mają wiĊkszego wpáywu na powstawanie
konfliktów w Īyciu mojej rodziny
Moje dziecko nie wykazuje chĊci i inicjatywy
do posiadania reklamowanych produktów
Moje dziecko przyjmuje argumenty, kiedy odmawiam
zakupu reklamowanego produktu
ĩadne z powyĪszych sytuacji nie wystĊpują
w mojej rodzinie
Inne
*

Liczba i odsetek odpowiedzi*
12

32%

2

5%

13

34%

7

18%

5

13%

6

16%

4

11%

1

3%

Respondenci mogli wybraü wiĊcej niĪ jedną odpowiedĨ.

ħ r ó d á o: opracowanie wáasne na podstawie wyników badaĔ.

7. Podsumowanie
Wyniki polskich i amerykaĔskich badaĔ dowodzą, Īe dzieci oglądają reklamy telewizyjne przez Ğrednio 3 godziny tygodniowo. W przeprowadzonych badaniach liczba godzin
spĊdzanych przed komputerem jest mniejsza, gdyĪ niewiele mniej niĪ poáowa badanych
dzieci spĊdza tylko 1 godzinĊ dziennie przed telewizorem. Jest to zrozumiaáe, gdyĪ przez
duĪą czĊĞü dnia dzieci przebywają w przedszkolu.
Z analizy wypowiedzi dzieci wynika, Īe niektóre z nich nie oglądają telewizji, a okoáo
jedna trzecia nie wie, co to są reklamy. Natomiast ponad poáowa z tych, którzy wiedzą,
czym są reklamy, rozumie, Īe są one zachĊtą do robienia odpowiednich zakupów. Dzieci
w reklamach widzą coĞ Ğmiesznego, kolorowego, jest jednak grupa dzieci, która nie widzi
w nich nic ciekawego. Mimo to ponad poáowa przyznaje siĊ do chĊci posiadania reklamowanego produktu.
Wypowiedzi czĊĞci rodziców związane z oglądaniem reklam zbliĪone są do przedstawianych w literaturze tego tematu. Postawiona hipoteza zostaáa w wyniku badaĔ potwierdzona. Okoáo poáowa dzieci wie, jakie są zadania reklamy.
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Z przeprowadzonych badaĔ wynika, Īe w grupie badanych dzieci u wiĊkszoĞci nie
wystĊpuje w sposób jaskrawy problem związany z reklamami emitowanymi w telewizji,
a u czĊĞci nawet nie ma go wcale.
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TV advertisements and their reception by children at preschool age

A b s t r a c t: The article takes up the topic of the influence of TV, and TV advertisements
in particular, on the course of the child’s upbringing and their development at preschool age.
It presents a multifaceted analysis of civilizational, cultural and family factors in this context.
The psychological and pedagogical importance of this issue has been particularly emphasized.
In the light of the author’s own studies and research carried out by other authors, namely scholars in this field, it can be stated that the TV as a medium plays an important, culture-creating
and moral role that shapes both the children’s lifestyles and their personality. The TV’s dominance in the child’s life interferes with natural emotional development processes and their correct socialization by means of ethics. Nowadays, media advertisements have become an integral
part of the present-day upbringing culture, a sign of our times. Due to that situation, serious dilemmas that require diagnosis and new solutions with regard to the practise of upbringing and
care have appeared. It has become necessary to look for a rational compromise between the dissemination of knowledge about the positive qualities of the TV and the negative influence
of advertisements on the psychosocial, emotional and axiological entirety of children’s development at the early stage of their life. It has become particularly necessary to prepare parents
for a rational and selective use of media in the complex reality of cohabitation, as well as to talk
about the family’s role in the child’s upbringing, allowing it to become an independently and
critically thinking person.
K e y w o r d s: education, upbringing, personality, values, media, advertisement, development
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Sekty jako zagrożenie dla człowieka
Anna Wawrzonkiewicz-Słomska, Paulina Cabak1
Wydział Nauk Społecznych, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

A b s t r a k t: Celem artykuáu jest zbadanie, czy sekty są obecnie jednym z najwiĊkszych zagroĪeĔ dla wspóáczesnego czáowieka, a przy tym dostarczenie informacji niezbĊdnych w rozpoznawaniu pojawiających siĊ zagroĪeĔ oraz projektowaniu i realizowaniu dziaáaĔ zapobiegawczych. Artykuá zawiera równieĪ dane na temat powstawania i funkcjonowania sekt jako zbiorowoĞci wywierających wpáyw na osoby podatne na sugestie. Ma on zwróciü uwagĊ na fakt, Īe
styl Īycia proponowany czáowiekowi przez sekty czĊsto jest odpowiedzią na jego niezaspokojone indywidualne potrzeby i oczekiwania, zazwyczaj niedostrzegane przez najbliĪsze otoczenie. Artykuá ma charakter informacyjno-profilaktyczno-pomocniczy.
S á o w a k l u c z o w e: sekty, werbunek, przynaleĪnoĞü do sekt, zagroĪenia, profilaktyka

1. Wprowadzenie
W dzisiejszych czasach czáowiek musi Īyü w bardzo szybkim tempie. Wszechobecna
presja – ekonomiczna, zawodowa czy rodzinna – powoduje, Īe niemal kaĪda godzina naszego
dnia jest zaplanowana, a niepowodzenie na jakimkolwiek polu wiąĪe siĊ bardzo czĊsto z duĪym stresem. Taka sytuacja powoduje, Īe ludzie coraz czĊĞciej popadają w depresje, naáogi
lub wikáają siĊ w kontakty ze wspólnotami, które tylko czekają na to, by wykorzystaü ich sáaboĞü psychiczną. Jednym z rodzajów takich wspólnot są sekty, które stanowią dziĞ bardzo
powaĪne zagroĪenie dla czáowieka, wbrew obiegowej opinii nie tylko tego máodego.
Sekty są dosáownie wszĊdzie, otaczają nas z kaĪdej strony, a najgorsze jest w tym
wszystkim to, Īe rozwijają siĊ w zastraszająco szybkim tempie i systematycznie przybywa
ich coraz wiĊcej. ZagraĪają kaĪdemu czáowiekowi, niezaleĪnie od wieku, páci, statusu spoáecznego, miejsca zamieszkania czy teĪ pozycji duchowej. Wkraczają w kaĪdą dziedzinĊ
Īycia czáowieka, czĊsto robiąc to subtelnie, w sposób trudny do wykrycia. Dopiero
z perspektywy osób trzecich, stojących z boku czáowieka uwikáanego w sektĊ, moĪna zauwaĪyü, jakie konsekwencje niesie za sobą przynaleĪnoĞü do niej. Nierzadko zdarza siĊ,
Korespondencja w sprawie artykuáu: prof. MWSE, dr hab. Anna Wawrzonkiewicz-Sáomska, Maáopolska WyĪsza
Szkoáa Ekonomiczna, Wydziaá Nauk Spoáecznych, Katedra Nauk o Wychowaniu, ul. WaryĔskiego 14, 33-100 Tarnów,
Poland, tel. +48 14 65 65 524, e-mail: a.wawrzonkiewicz@op.pl.

79

Anna Wawrzonkiewicz-Słomska, Paulina Cabak

Īe konsekwencje te odbijają siĊ na zmianie caáego Īycia adepta. Na szczĊĞcie takim ludziom da siĊ jeszcze pomóc. Kluczem do tego jest zrozumienie, w jaki sposób sekty powstają, funkcjonują, jak werbują nowych czáonków i jaki wpáyw mają na osoby, które znajdują siĊ w ich krĊgu.
PoniĪszy artykuá stara siĊ odpowiedzieü na pytanie, czy sekty są obecnie jednym
z najwiĊkszych zagroĪeĔ dla czáowieka podatnego (z róĪnych powodów) na wpáywy osób
trzecich i zbiorowoĞci. Odpowiedzi autorki staraáy siĊ uzyskaü poprzez analizĊ powstawania i funkcjonowania sekt oraz werbowania przez nie nowych czáonków, a takĪe poprzez
zbadanie ich wpáywu na osoby werbowane oraz trudnoĞci w udzieleniu pomocy tego typu
jednostkom.
W tekĞcie wykorzystano metodĊ analityczno-porównawczą, a czasami takĪe historyczną.

2. Jak rozpoznaý, czy mamy do czynienia z sektĆ?
Przemiany gospodarczo-ekonomiczne i spoáeczno-ustrojowe, jakie dokonaáy siĊ
w ostatnich latach w naszym kraju, przyniosáy wiele nowych moĪliwoĞci dla rozwiniĊcia
siĊ rozmaitych ruchów religijnych, jak i sekt. Nietrudno siĊ domyĞliü, Īe wykorzystują one
maksymalnie swoje moĪliwoĞci i prĊĪnie siĊ rozwijają, zaskakując swoją pomysáowoĞcią
na to, jak pozyskiwaü wciąĪ nowych czáonków. Są one zjawiskiem bardzo zróĪnicowanym,
dlatego ludzie, którzy z róĪnych przyczyn podatni są na manipulacjĊ, czĊsto nawet nie wiedzą, Īe wáaĞnie zostali zwerbowani w ich struktury (Nowakowski, 1999, s. 3–4). Dlatego
tak waĪne jest, Īeby zarówno osoby bĊdące w grupie ryzyka, jak i ich najbliĪsi mieli ĞwiadomoĞü, jakie są najwaĪniejsze cechy sekt, poprzez które najáatwiej je zidentyfikowaü:
x odizolowanie od KoĞcioáów panujących w danym spoáeczeĔstwie – zwykle sekty
zaciekle krytykują religijne normy obowiązujące na danym obszarze i stoją do
nich w opozycji. To dlatego cieszą siĊ one taką uwagą miĊdzy innymi osób zawiedzionych dziaáaniami KoĞcioáa;
x koncentracja na wybranych prawdach cząstkowych – osoby zwerbowane do sekty
czĊsto nie dostrzegają braku spójnoĞci w poglądach gáoszonych przez sektĊ oraz
tego, Īe hoádują one wybranym prawdom. Początkowo wydaje siĊ to wielką zaletą,
poniewaĪ teoretycznie sekty mają bardzo proste i uniwersalne odpowiedzi nawet
na najtrudniejsze pytania, co pomaga im w pozyskiwaniu nowych czáonków (Pietrzyk, 1991, s. 6);
x czáonkowie są przekonani o sáusznoĞci swojego oddzielenia siĊ od innych – ich
wyobcowanie ze struktur spoáecznych poparte jest bardzo mocnym przekonaniem
o sáusznoĞci podjĊcia takiego kroku – i zachĊcają do tego inne osoby;
x ekskluzywizm – nie kaĪdy moĪe naleĪeü do sekty – najczĊĞciej zapraszane są do
niej osoby podatne na manipulacjĊ lub zbliĪone Ğwiatopoglądowo do poglądów
czáonków sekty. Bycie w ekskluzywnym gronie jest kuszące dla nowo werbowanych, którzy bardzo szybko zamiast „ja” zaczynają myĞleü w kategoriach „my”;
x Ğcisáa hierarchia z widoczną rolą przywódcy – najczĊĞciej Ğrodowisko sekt jest
mocno zhierarchizowane, a centralne miejsce zajmuje nieomylny, charyzmatyczny
przywódca (guru), któremu pozostali czáonkowie winni są bezwzglĊdne posáuszeĔstwo (zwykle czerpie on z tego tytuáu jakieĞ korzyĞci). Nie jest mile widziane
zadawanie pytaĔ i podwaĪanie decyzji lidera;
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sekta wykorzystuje ludzi, którzy poszukują swojej toĪsamoĞci, drogi Īycia, odpowiedzi na nurtujące ich pytania, zuboĪając ich dodatkowo psychicznie, materialnie
i moralnie – sami zwerbowani nie potrafią jednak tego dostrzec;
x nikt nie ma kontroli nad finansami sekty, a wszyscy jej czáonkowie są niezdolni
do wzniecenia buntu przeciw liderowi, są karani za nawet najmniejsze przewinienia,
co wywoáuje u nich permanentne poczucie winy (KosiĔska, Gajewski, 2000, s. 23–25).
Powstawaniu i rozwojowi sekt sprzyja z pewnoĞcią zachwianie kondycji duchowej
i emocjonalnej wspóáczesnego czáowieka, pragnienie wiedzy tajemnej i przekonanie
o wypeánieniu siĊ apokaliptycznych wizji ludzkoĞci. W nowoczesnym spoáeczeĔstwie informacyjnym powoli rozmywa siĊ wiĊĨ rodzinna, która peániáa dotychczas najwaĪniejsze egzystencjonalne funkcje wobec jej czáonków. Na pytania dotyczące sensu ludzkiego istnienia,
dobra i záa, natury Boga i czáowieka w dzisiejszych czasach usiáują odpowiedzieü wáaĞnie
sekty i nowe ruchy religijne, których róĪnorodnoĞü, a takĪe wieloĞü proponowanych przez nie
– nierzadko oryginalnych i ciekawych – koncepcji, moĪe zrodziü myĞli o nieistnieniu prawdy
ostatecznej, co w konsekwencji doprowadza do áatwiejszego otworzenia siĊ czáowieka
na kontakty z liderami kontrowersyjnych organizacji (KosiĔska, 2000, s. 9–10).
x

3. Rodzaje sekt
Kiedy myĞlimy o sektach, najczĊĞciej mamy w wyobraĨni obraz grup budowanych na
tle religijnym. W rzeczywistoĞci jednak tego typu organizacje powstają z bardzo róĪnych pobudek – czĊsto dla zmylenia osób bardziej uwaĪnych. Jakie wiĊc wyróĪniamy rodzaje sekt?
x Religijne – tutaj liderzy twierdzą, Īe potrafią nieomylnie, w sposób lepszy niĪ ktokolwiek dotychczas, odczytywaü ĞwiĊte ksiĊgi (Biblia, Koran, Tora), poznali drogĊ oĞwiecenia (religie dalekowschodnie) lub posiedli tajemną wiedzĊ okultyzmu
(inspiracje pogaĔskie) albo istot egzystujących w wyĪszych sferach. Mamy zatem
do czynienia z kultem lidera, czczonego niczym wysáannik Boga, dziaáającego pozornie wyáącznie w wymiarze duchowym (w rzeczywistoĞci zwykle wiąĪe siĊ to
z wielkimi benefitami materialnymi guru, który dba o ich pomnoĪenie).
x Polityczne – podstawą ich dziaáania jest doktryna polityczna. Odznaczają siĊ samowáadztwem, gdzie krytyków i przeciwników likwiduje siĊ bądĨ zamyka w wiĊzieniach. Charakteryzuje je brak mechanizmu kontrolującego, który jest niezbĊdny, by przeciwdziaáaü naduĪyciom wáadzy. Zaniechana jest wolnoĞü prasy czy teĪ
prawo do swobodnego zrzeszania siĊ lub wolnych wyborów. To na przykáad grupy
terrorystyczne, z których wywodzą siĊ zamachowcy samobójcy przekonani o tym,
Īe giną w imiĊ wyĪszych idei.
x Terapeutyczne – ten rodzaj sekt prowadzi róĪnego rodzaju warsztaty, gdzie niestosownie postĊpujący terapeuta, przekraczający granice etyki zawodowej, moĪe zostaü przywódcą sekty. NastĊpuje to wskutek uzaleĪnienia od siebie pacjentów, zamiast pomocy im w prowadzeniu normalnego trybu Īycia i osiągniĊciu niezaleĪnoĞci. Dochodzi do wykorzystywania pacjentów poprzez ich izolacjĊ od rodziny
i przyjacióá, zdarzają siĊ teĪ przypadki seksualnych naduĪyü.
x Prowadzące dziaáalnoĞü handlową – ten rodzaj sekt wykorzystuje wiedzĊ na temat
ludzkich marzeĔ o bogactwach i wáadzy tylko po to, by schwytaü czáowieka w puáapkĊ jego wáasnych pragnieĔ. Sekty podstĊpnie zmuszają w ten sposób swoich
czáonków do niemal niewolniczej pracy, która i tak nie przynosi Īadnych zysków
lub tylko niewielkie korzyĞci finansowe, rozbudzając jednoczeĞnie nadziejĊ na po81

Anna Wawrzonkiewicz-Słomska, Paulina Cabak

tencjalne zyski. Niektóre z nich mogą posiadaü charakter piramidalny o strukturze
wielopoziomowej, gdzie czáonkowie podchwytliwie werbują nowych ludzi,
a ci z kolei werbują nastĊpnych. W rzeczywistoĞci w luksusy opáywają tylko ci,
którzy są na samej górze piramidy (Hassan, 2001, s. 30–33).
KaĪda sekta skáada siĊ zatem z pewnych elementów, do których moĪemy zaliczyü:
strukturĊ grupową, doktrynĊ, jaką siĊ kieruje, oraz to, co najwaĪniejsze i bez czego nie mogáaby w ogóle istnieü, czyli okreĞloną grupĊ ludzi, zajmującą zróĪnicowane pozycje. Sekta
to grupa ludzi powiązana ze sobą róĪnymi zaleĪnoĞciami. Skáadają siĊ na nią dwie Īyjące
ze sobą w symbiozie grupy: z jednej strony przywódca – czĊsto nazywany guru, nauczyciel,
mĊdrzec, lider, a z drugiej strony adepci – osoby bĊdące czáonkami sekty, poddane przez
niego dyscyplinie i kontroli znacznie surowszej od tej, jakiej podlegają wyznawcy jakiejkolwiek innej religii czy ideologii (Raport…, 2000).

4. Przyczyny powstawania sekt
Do zrozumienia zasad funkcjonowania sekt, a co za tym idzie – uĞwiadomienia sobie
zagroĪeĔ, jakie ze sobą niosą – konieczne jest poznanie mechanizmów ich powstawania.
Warto szczególnie przeĞledziü przyczyny, bĊdące bezpoĞrednimi pobudkami do ich zawiązywania siĊ. Bardzo ciekawy podziaá tych przyczyn zaproponowali J. McDowell i D. Stewart (1994, s. 13–16), którzy wyróĪnili:
x przyczyny ze sfery intelektualnej – wiele grup wykorzystuje niewiedzĊ ludzi i próbuje poprzez pozory naukowoĞci wywrzeü wraĪenie, zwáaszcza na tych mniej zorientowanych osobach. W Ğwiecie, w którym ludzie pozbawieni są pewnoĞci co do
sensu egzystencji, w którym są ciągle zabiegani i zdezorientowani szybko biegnącym czasem, kulty zdają siĊ im wychodziü naprzeciw, dysponując gotowymi rozwiązaniami i udzielając autorytatywnych, prostych odpowiedzi na postawione
przez nich pytania. Odpowiedzi te są czĊsto uproszczonymi wersjami tradycyjnych
prawd i wartoĞci;
x przyczyny ze sfery emocjonalnej – sekty zazwyczaj skupiają swoją uwagĊ na osobach, które przeĪywają jakiĞ smutek w swoim Īyciu, i czynią go ofiarą swojego
werbowania, wykorzystując podstawową potrzebĊ emocjonalną kaĪdego czáowieka.
Wydają siĊ one mieü gotowe, niekoĔczące siĊ pokáady miáoĞci i z przyjemnoĞcią nią
nas bombardują. Oferują nowym czáonkom záudne ciepáo, troskĊ, opiekĊ i poczucie
bezpieczeĔstwa, przyjaĨĔ i koleĪeĔstwo, w zamian sugerując wyznaczony cel Īyciowy. W pierwszej kolejnoĞci przyciągnie to ludzi, którzy bĊdą mieü problemy
z samooceną i poczuciem wáasnej wartoĞci, a nastĊpnie áatwiej bĊdzie sektom skusiü
osoby z rodzin, które nie funkcjonują prawidáowo, gdyĪ grupa wydawaü siĊ bĊdzie
drugą, ale tą lepszą rodziną dla jednostki. Natomiast dla máodych ludzi bardziej pociągające i atrakcyjniejsze są czynniki estetyczne, czyli np. tajemnicze spotkania,
muzyka, taniec, Ğpiew, dobra zabawa. Czáonkowie sekt wtedy sprawiają dla nich
wraĪenie beztroskich i szczĊĞliwych ludzi, do których warto siĊ przyáączyü;
x przyczyny ze sfery spoáecznej – czáowiek jest istotą spoáeczną i na dáuĪszą metĊ pragnie przynaleĪeü do jakiejĞ grupy. Kiedy jednak zostaá wykluczony ze Ğrodowiska,
w którym do tej pory funkcjonuje (związek wyznaniowy, praca, rodzina), jest bardzo
podatny na wpáyw osób trzecich i zachĊty do przynaleĪenia do grupy, która odznacza siĊ bezwarunkowym przyjĊciem nowej osoby do swojego grona. WáaĞnie ta potrzeba przynaleĪnoĞci spoáecznej czĊsto stoi u podstaw powstawania sekt;
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x przyczyny ze sfery duchowej – sekty dokáadają wszelkich staraĔ, by zaspokoiü potrzeby duchowe czáowieka. Są odpowiedzią na tkwiącą w czáowieku wrodzoną potrzebĊ rozwoju i przemiany. Gdy osoba zacznie wychodziü poza to, co ziemskie,
i kieruje siĊ ku temu, co nadzwyczajne i duchowe, w pewnym momencie zaczyna
zadawaü pytania o sens i cel Īycia oraz zaczynają siĊ pojawiaü wątpliwoĞci dotyczące Ğmierci. Wówczas naprzeciw tym wszystkim zagadnieniom wychodzi sekta,
zapewniając intensywne i ciekawe przeĪycia religijne, tym samym wprowadzając
w Ğwiat pociągającej tajemnicy. Lider grupy bardzo czĊsto oferuje pomoc w postaci kierownictwa duchowego – wówczas staje siĊ dla swoich wyznawców przewodnikiem, który pomaga im rozwiązywaü problemy, podejmowaü trudne decyzje
Īyciowe, no i oczywiĞcie wybacza im popeániane báĊdy.
PowyĪsze zestawienie daje jasno do zrozumienia, Īe sekty dziĊki swoim odpowiednim dziaáaniom, bĊdąc atrakcyjnymi tylko w swej zewnĊtrznej formie, dotykają ludzi na
poziome którejĞ z tych czterech wymienionych páaszczyzn. CzĊsto sáyszy siĊ, jak ludzie
twierdzą, Īe wczeĞniej nikt ich nie kochaá, nie szanowaá, nie rozumiaá, Īe ich Īycie byáo puste i peáne niepewnoĞci o jutro, a dopiero teraz poznali ludzi, którzy ich szanują, rozumieją,
obdarzają ciepáem i miáoĞcią.

5. Przyczyny przynaleīnoğci do sekt
Tak jak sekty powstają z róĪnych powodów, tak samo ludzie kierują siĊ róĪnymi pobudkami, zwracając swoją uwagĊ w stronĊ tego typu organizacji. Niemal wszyscy znawcy
problemu sekt juĪ niejednokrotnie spierali siĊ miĊdzy sobą o to, jakie są gáówne czynniki
decydujące o przynaleĪnoĞci do grup sekciarskich. Owych przyczyn jest bardzo wiele, ale
z czasem badaczom zjawiska udaáo siĊ dojĞü do porozumienia i zaáoĪyli oni wspóáwystĊpowanie dwóch czynników: podatnoĞci osobistej jednostki oraz manipulacyjnego oddziaáywania grupy (Królak, 2006, s. 17–18).
PodatnoĞü osobista to czynnik, który jest szczególnie podkreĞlany przez tych znawców tematu, którzy twierdzą, Īe predyspozycje jednostki mają najwiĊkszy wpáyw na jej
zwerbowanie do sekty. Próbując oceniü, na ile dana jednostka jest podatna na zwerbowanie,
mimo iĪ nie istnieje konkretny, wzorcowy profil osobowoĞci czáonka grupy, naleĪy wziąü
pod uwagĊ róĪne czynniki podatnoĞci. Związane są one z:
í etapem w psychofizycznym rozwoju;
í czynnikami sytuacyjnymi;
í komunikacją w rodzinie;
í predyspozycjami osobowoĞciowymi.
Wpáyw grupy jest tym czynnikiem, który jest najczĊĞciej podnoszony przez zwolenników teorii, Īe na rozwój sekt najwiĊkszy wpáyw ma ich strategia werbowania, utrzymywania wpáywu i zniewalania kolejnych czáonków przez grupĊ. Aby czáonkowie sekty mogli
efektywnie wpáynąü na podejmowanie osobistych decyzji przez potencjalnych adeptów,
moĪna wyróĪniü dwie metody, jakie w tym celu stosują, które zostaáy umownie podzielone
na (Kuncewicz, Opolska, Wasiak, 2000):
1) Metody rekrutacji – czáonkowie grupy zawsze zachowują siĊ w taki sposób, Īeby
wywoáaü u jednostki potrzebĊ dalszych spotkaĔ. W tym celu mogą posunąü siĊ
do róĪnych nieuczciwych zachowaĔ, które stanowią:
í dezinformacja,
í schlebianie, ofiarowanie przyjaĨni i miáoĞci,
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í
í
í
2)

perswazja,
presja grupy,
angaĪowanie autorytetów.
Metody podtrzymywania zaangaĪowania – mają na celu zadbaü o to, Īeby
u zwerbowanej osoby uksztaátowaáa siĊ nowa toĪsamoĞü grupowa oraz toĪsamoĞü
caákowitego posáuszeĔstwa i podporządkowania siĊ wszystkim panującym normom. Adept, uwaĪając, Īe pojawiáa siĊ dla niego szansa na nowe, lepsze Īycie,
poniekąd na próbĊ zwiĊksza swój stopieĔ zaangaĪowania. Jednak nowi czáonkowie nie wiedzą o tym, Īe grupa celowo zataiáa wszelką prawdĊ o sobie, aby zwerbowaü do siebie tych, którzy byü moĪe nigdy by siĊ na wstąpienie nie zdecydowali, gdyby znali jej prawdziwe cele i normy. Wówczas na tym etapie zaangaĪowania
adepta w grupĊ nie ma potrzeby rozbudowywania u niego jeszcze wiĊkszej motywacji do przychodzenia na nastĊpne spotkania. Jednak lider i czáonkowie grupy
stopniowo namawiają nowicjuszy do coraz to mocniejszych i gáĊbszych form zaangaĪowania. Podstawowym celem oddziaáywania grupy jest wiĊc wywoáanie
u jednostki wzglĊdnie trwaáych zmian wszystkich postaw wobec Īycia. Realizowany jest on za pomocą kilku metod podtrzymywania zaangaĪowania, takich jak:
í technika maáych kroków,
í ukryty system kar i nagród,
í reinterpretacja rzeczywistoĞci,
í szantaĪ emocjonalny,
í autocenzura myĞlenia,
í techniki relaksacyjne i hipnotyczne.
Przyglądając siĊ wyĪej opisanym czynnikom, moĪemy stwierdziü, Īe manipulacyjny
wpáyw grupy jest przyjmowany za podstawowy i konieczny warunek przynaleĪnoĞci
do sekt, lecz podatnoĞü osobista uznawana jest za czynnik sprzyjający zwerbowaniu.

6. Etapy werbowania do sekt
UĪywając terminu „werbunek”, mamy na myĞli wszelkie dziaáania czáonków sekt,
których celem jest „zdobycie staáych adeptów”, to znaczy osób ĞciĞle związanych z sektą
lub korzystających z jej usáug, a takĪe dziaáania skierowane na „zdobycie wiernych zwolenników”, czyli osób przychylnie nastawionych do sekty, udzielających jej poparcia. Werbunek to nic innego jak namawianie kogoĞ do wziĊcia udziaáu w czymĞ, namawianie
do przystąpienia do czegoĞ oraz staranie siĊ o pozyskanie sobie zwolenników (Nowakowski, 2001, s. 13–23).
Proces werbowania do sekt moĪemy podzieliü na kilka podstawowych etapów (Nowakowski, 1999, s. 22–24):
x Etap I „Uwodzenie” – polega na doprowadzaniu do tego, aby nowicjusz zachwyciá
siĊ, a przynajmniej zainteresowaá sektą. Czáonkom organizacji chodzi o to, Īeby
pokazaü siĊ z jak najlepszej strony, uwydatniając swój atrakcyjny system wartoĞci.
UmiejĊtnoĞü ta polega na skutecznym „sprzedaniu” siĊ w taki sposób, aby zwróciü
na siebie uwagĊ. Zazwyczaj osoby werbujące mają opanowane to do perfekcji
i zgrabnie odpowiadają na egzystencjonalne problemy ludzi, posáugując siĊ
uproszczoną, áatwo przyswajalną wizją Ğwiata.
x Etap II „Zdobywanie kontroli nad umysáem” – te dziaáania zmierzają do usuniĊcia
starego systemu wartoĞci adepta, po to Īeby w jego miejsce wtáoczyü nowe treĞci
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i stworzyü lepszą wizjĊ rzeczywistoĞci. Ma to na celu doprowadziü czáowieka
do momentu, w którym zwątpi w prawdziwoĞü wáasnej wizji Ğwiata. Krytykuje siĊ
dotychczasowy styl Īycia i hierarchiĊ wartoĞci, Īeby wywoáaü caákowitą dezorientacjĊ Ğwiatopoglądową. Doprowadzenie jednostki do takiego stanu czĊsto áączy siĊ
z nawrotem do zachowaĔ zaleĪnych, zmierzających do odnalezienia opieki i oparcia. Wtedy sekta zapewnia, Īe jedynie sáuszną drogą bĊdzie przyjĊcie jej nauczania
i podporządkowanie siĊ jej wskazówkom i reguáom.
x Etap III „Formowanie nowej toĪsamoĞci” – w tym etapie sekta stara siĊ stworzyü
nowy model zachowaĔ, sposób myĞlenia i odczuwania adepta. Celem tego dziaáania jest zastąpienie dotychczasowego Ğwiatopoglądu. Sukces bĊdzie osiągniĊty
w momencie, kiedy jednostka caákowicie przyjmie nowy system wartoĞci i przekonaĔ oraz dokona siĊ wyraĨna metamorfoza – przejmie ona osobowoĞü odpowiadającą ideaáowi grupy i zmieni swój dotychczasowy styl Īycia, sáownictwo, zainteresowania, przyjacióá na wartoĞci zalecane przez grupĊ.
Po przeanalizowaniu wszystkich trzech etapów, naleĪy jeszcze zwróciü uwagĊ na fakt,
Īe niektórzy nigdy nie są caákowicie „nawróceni”. Wówczas tacy adepci pozostają
na obrzeĪach grupy i na pewno nie osiągną wysokiej pozycji w hierarchii. JeĞli caáy proces
zadziaáaá na kandydata tylko czĊĞciowo albo w ogóle byá nieudany, moĪe byü to skutkiem
niezdolnoĞci dopasowania siĊ do oczekiwaĔ grupy albo niezwykáą zdolnoĞcią opierania siĊ
presji lub równie mocnym zaangaĪowaniu siĊ w inne obowiązki poza grupą.

7. Zagroīenia pâynĆce z przynaleīnoğci do sekt
PrzynaleĪnoĞü do sekt powoduje szereg negatywnych konsekwencji – począwszy od
znaczących zmian w dotychczasowym Īyciu i zachowaniach, poprzez konsekwencje spoáeczne, na zmianach w psychice, fizycznoĞci i sferze religijnej czáowieka koĔcząc. Dlatego
tak waĪne jest uĞwiadomienie sobie, jakie zagroĪenia páyną z przynaleĪnoĞci do tego typu
organizacji dla kaĪdego z wymienionych wyĪej obszarów funkcjonowania (Gajewski,
2011, s. 75):
x zmiany w dotychczasowym Īyciu i zachowaniu – przez wpáyw czáonków sekty
czáowiek bardzo szybko porzuca dotychczasowe zainteresowania, dawny styl Īycia i znacząco zmienia widzenie Ğwiata. Uwidocznia siĊ to miĊdzy innymi
w bezkrytycznym podejĞciu do zaleceĔ grupy oraz gloryfikacji jej zachowaĔ – taka osoba jest przekonana, Īe jej wspóábracia postĊpują najlepiej, jak to tylko moĪliwe, i to bez wzglĊdu na konsekwencje. W tym czasie zwykle zmienia siĊ sáownictwo, wygląd zewnĊtrzny, wystrój otoczenia, a nawet zwyczaje związane
z funkcjonowaniem osoby zwerbowanej – czĊsto ze wzglĊdu na rytuaáy narzucane
przez grupĊ. Bliscy takiej osoby powinni zwróciü szczególną uwagĊ na jej nagáe
znikanie z domu (na przykáad pod pretekstem uczestnictwa w róĪnych kursach czy
szkoleniach), brak powrotu do domu na noc, prowadzenie oĪywionej korespondencji (zwáaszcza, jeĞli tego wczeĞniej nie robiáa) oraz zapoĪyczanie siĊ jej wĞród
rodziny i znajomych, a nawet kradzieĪe (w kolejnym etapie);
x konsekwencje spoáeczne – w tym obszarze mamy do czynienia z nawarstwianiem
siĊ problemów dotyczących funkcjonowania osoby w dotychczasowej grupie rówieĞniczej czy spoáecznej (szkoáa, rodzina, praca). Pojawiają siĊ nieporozumienia,
káótnie, spoáeczna dezorientacja, zerwanie dotychczasowych przyjaĨni (najczĊĞciej
zastĊpowane są one nowymi znajomoĞciami) oraz unikanie kontaktu z osobami ze
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„starego” otoczenia. Osoba zwerbowana do sekty najczĊĞciej wydaje siĊ jakby
nieobecna, a jej poglądy polegają na postrzeganiu záoĪonej rzeczywistoĞci w czarno-biaáych barwach;
x konsekwencje dla zdrowia psychicznego – w tym obszarze bardzo charakterystyczne jest wystĊpowanie huĞtawki nastrojów – od euforycznej radoĞci po depresjĊ. Nierzadko pojawia siĊ teĪ ciągáy niepokój, stany lĊkowe, a nawet zmiana osobowoĞci. Osoba zwerbowana do sekty coraz chĊtniej odrzuca dotychczasowy
Ğwiatopogląd (o ile nie zgadza siĊ ze zdaniem grupy), a wobec niezrozumienia
otoczenia odosabnia siĊ i ucieka przed rzeczywistoĞcią. Charakterystycznym
symptomem jest równieĪ poczucie winy z racji prowadzonego wczeĞniej sposobu
Īycia oraz fobia związana z moĪliwym odrzuceniem przez wspólnotĊ (zwykle powiązana z rygorystycznym systemem kar i nagród w obrĊbie sekty);
x konsekwencje dla zdrowia fizycznego – przynaleĪnoĞü do sekty nie jest równieĪ
bez wpáywu na zdrowie fizyczne osoby zwerbowanej. Zwykle objawia siĊ to wyczerpaniem organizmu, niedoĪywieniem (wiele sekt zaleca Īycie iĞcie ascetyczne,
oparte na konkretnej diecie lub wrĊcz gáodówce). Zdarza siĊ równieĪ, iĪ miejsca
w sekcie szukają osoby przewlekle chore, które w wyniku kontaktu z nowym Ğrodowiskiem odrzucają lekarstwa. W dáuĪszym okresie moĪe to prowadziü
do bezsennoĞci, przemĊczenia, depresji, a nawet zgonu czy samobójstwa;
x konsekwencje w sferze religijnoĞci czáowieka – osoba zwerbowana porzuca swój
dotychczasowy Ğwiatopogląd, bezkrytycznie przyjmując poglądy grupy, co wiąĪe
siĊ z odrzuceniem zasad dotychczas wyznawanej religii. Zwykle zmienia siĊ caáy
jej system wartoĞci, a Īycie duchowe krĊci siĊ wokóá Ğpiewania nowych pieĞni lub
pozostawania w stanie medytacji. CzĊsto bliscy osoby zwerbowanej do sekty
báĊdnie odczytują jej zaczytanie w BibliĊ jako oznakĊ religijnoĞci, gdy tymczasem
mogą to byü praktyki związane z zaleceniami sekty. Taka osoba nierzadko sama
namawia swoich domowników na rozmowĊ na tematy religijne (co jest szczególnie podejrzane wówczas, gdy wczeĞniej nie byáa osobą zainteresowaną tym tematem), a w skrajnym wypadku krytykuje nawet poglądy swoich bliskich (co prowadzi do jeszcze wiĊkszej alienacji) (KosiĔska, Gajewski, 2000, s. 63–65).
Podsumowując omówione dotychczas konsekwencje wynikające z przynaleĪnoĞci do
sekty, moĪna stwierdziü, Īe powstaje tragiczny Ğwiat straconych marzeĔ, planów, przyjaĨni
i miáoĞci, Ğwiat utraconej nadziei na godne, dobre i twórcze Īycie czáowieka. Sekty mieszają ludziom w gáowach, zdają siĊ oferowaü pomoc, a tej pomocy nie okazują. ĝwiatopogląd
sekt, peáen subtelnoĞci intelektualnych i teologicznych, mimo rozmaitych obietnic i deklaracji po pewnym czasie wnikliwego poznania zamiarów poszczególnych grup okazuje siĊ
sztywny i surowy. W konsekwencji jawi siĊ jako nieadekwatny, jeĞli chodzi o zrozumienie
potrzeb czáowieka. Jednak gáoszony przez sekty Ğwiatopogląd nie jest jedyną ich przykrywką. Zdaje siĊ, Īe w nowych ruchach religijnych moĪemy spotkaü czĊsto coĞ zupeánie
przeciwnego, czyli poszukiwanie wolnoĞci i twórczoĞci, a takĪe religijnoĞci. CzĊsto moĪe
to byü jedynie sposób przymuszania jednostki do porzucenia wszystkich wartoĞci i spoáecznych poglądów, a takĪe kontaktów rodzinnych (Mountacir, 2001, s. 5–9). Wówczas ludzie zazwyczaj tracą caáe swoje majątki, odrzucają Ğwiat, w którym do tej pory Īyli, na
rzecz sekty, a póĨniej zostają samotni, bezradni, porzuceni i wtedy juĪ nie mają siĊ do kogo
zwróciü o pomoc, gdyĪ uprzednio zerwali wszystkie wczeĞniejsze kontakty. CzĊsto opisany
stan rzeczy doprowadza takich ludzi do samobójstw. Czyli ogólnie rzecz ujmując, moĪna
powiedzieü, Īe sekty chcą zdobyü caáego czáowieka, zawáadnąü jego sferą psychofizyczną.
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8. Ochrona przed wpâywem sekty na mâodych ludzi
Kiedy za sprawą wyĪej wymienionych przesáanek mamy pewnoĞü, Īe bliska nam osoba uwikáana jest w dziaáania sekty, naleĪy podjąü zdecydowane dziaáania. Niemniej istotnym czynnikiem chroniącym szczególnie máode osoby przed wpáywem sekt jest odpowiednia profilaktyka.
Socjologowie, psychologowie, terapeuci, konsultanci oraz rodziny poszkodowane przez
sekty zgodnie przyznają, Īe áatwiej jest zapobiegaü wstĊpowaniu ludzi do sekt aniĪeli wyciągaü ich z grup. Ogólnie rzecz ujmując, prawdopodobnie najlepszą ochroną dla takich ludzi są
ich mocne wiĊzi z rodziną, spoáeczeĔstwem i kulturą (Abgrall, 2005, s. 240–242). Przygotowując siĊ do zapobiegania wstĊpowania do sekt, celami oddziaáywaĔ profilaktycznych powinno byü równieĪ wyposaĪenie máodzieĪy w wiedzĊ i umiejĊtnoĞci z zakresu rozpoznawania i przeciwdziaáania technikom manipulacji wykorzystywanym przez sekty oraz ksztaátowanie takich cech osobowoĞci i postaw, które w sposób naturalny podwyĪszą odpornoĞü
máodego czáowieka na wszelkie manipulacje ze strony sekt. MiĊdzy innymi powinno siĊ
ksztaátowaü takie umiejĊtnoĞci, jak radzenie sobie ze stresem, budowanie pozytywnego i realnego obrazu samego siebie, wyraĪanie wáasnych uczuü oraz asertywnoĞü.
JednakĪe kiedy juĪ dojdzie do kontaktów máodego czáowieka z sektą, to rodzice są
pierwszą i najlepszą „linią obrony”. Przede wszystkim powinni oni niezwáocznie skontaktowaü siĊ z centrum informacji o sektach celem uzyskania wiedzy, jak postĊpowaü w tej sytuacji. Powinni równieĪ utrzymywaü wiĊĨ z dzieckiem, podtrzymywaü inicjatywĊ rozmowy
i staraü siĊ spĊdzaü jak najwiĊcej czasu wspólnie. Dobrym pretekstem do tego moĪe byü
wyjazd wakacyjny czy rodzinne okazje (urodziny, imieniny). DziĊki podtrzymywaniu kontaktu moĪliwe bĊdzie uzyskanie jak najwiĊkszej iloĞci informacji o grupie, do której przynaleĪy máody czáowiek – mogą byü one zdobywane poprzez sáuchanie, jak i co dziecko
mówi na temat grupy, jakiego sáownictwa uĪywa. WaĪne moĪe byü kaĪde sáowo, dlatego
powinno siĊ notowaü wszystkie charakterystyczne sáowa i zwroty, które mogą brzmieü jak
slogany. W nastĊpnej kolejnoĞci bardzo waĪna jest obserwacja dziecka: jak siĊ ubiera, jakie
nosi wisiorki i ozdoby, jak siĊ zmieniáo jego zachowanie, jakiej sáucha muzyki, jakie
przedmioty znajdują siĊ w jego pokoju. Rodzice powinni ponadto zająü zdecydowane stanowisko wobec sekt (unikając jednak krzyczenia, zakazywania, proszenia i ulegania jakimkolwiek nadmiernym emocjom) oraz nie pozwoliü, by sekta cokolwiek na nich wymuszaáa
(dawanie dziecku bĊdącemu pod presją grupy pieniĊdzy, kosztownoĞci, dokumentów) (KosiĔska, Gajewski, 2000, s. 90–93).
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9. Podsumowanie
Nie ulega wątpliwoĞci, Īe problem sekt jest dzisiaj bardzo powaĪnym zagroĪeniem.
Z powyĪszych rozwaĪaĔ jasno wynika, Īe sposób funkcjonowania tych zbiorowoĞci jest
oparty o techniki psychologiczne bazujące na manipulacji, a osoby werbowane to najczĊĞciej jednostki bĊdące na zakrĊcie Īyciowym, rozbite psychicznie lub posiadające bardzo
duĪą potrzebĊ przynaleĪnoĞci do jakiejĞ grupy. W szczególnej grupie ryzyka są ludzie máodzi, zagubieni, buntujący siĊ, szukający swojego sposobu na Īycie. JednakĪe opisane w treĞci artykuáu rodzaje sekt i sposoby ich dziaáania dobitnie dowodzą, Īe problem ten moĪe
dotyczyü kaĪdego z nas – bez wzglĊdu na wiek, páeü, wyznanie czy poglądy. Mechanizmy
dziaáania sekt są dziĞ tak bardzo rozbudowane, Īe manipulacja drugim czáowiekiem odbywa siĊ w sposób zastraszająco szybki i skuteczny. Werbownicy doskonale orientują siĊ
we wszystkich problemach i potrzebach wspóáczesnego czáowieka. Oferują takim ludziom
nowy, piĊkny Ğwiat, w którym wszyscy są dobrzy dla siebie, kochają siĊ i wzajemnie siĊ
wspierają. Ten Ğwiat zazwyczaj jest zaprzeczeniem dotychczasowego. Wystarczy, Īe jednostka zgodzi siĊ porzuciü i odejĞü od záych i zgorzkniaáych czáonków rodziny (izolacja –
bardzo niebezpieczna na tym etapie), a mistrz pokaĪe jej, jak ma godnie i wáaĞciwie Īyü.
Dlatego tak waĪna jest wiedza na temat sekt, mechanizmów ich funkcjonowania oraz podstawowych zagadnieĔ związanych z pomocą drugiemu czáowiekowi w takiej sytuacji.
Artykuá ten potwierdza zatem hipotezĊ postawioną we wstĊpie, iĪ sekty są obecnie
jednym z najwiĊkszych zagroĪeĔ dla wspóáczesnego czáowieka.
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Sects as a threat to a human

A b s t r a c t: The objective of this article is to investigate if sects are really one of the greatest
threats to the contemporary man. At the same time, the article aims to provide information required for the identification of the emerging threats, as well as information necessary to design
and implement preventive action. The article addresses data about the creation and workings of
sects as collectives that influence susceptible people. The article’s objective is to draw attention
to the fact that most of the time, the lifestyle suggested by sectarians is the answer to an individual’s unfulfilled needs and expectations, usually unrecognized by the closest environment.
The article is of informative, preventive, and auxiliary nature.
K e y w o r d s: sects, recruitment, affiliation with sects, threats, prevention
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Recenzja
Katarzyna Potyrała, Jan Rajmund Paśko, Fotografia i dydaktyka,
Wydawnictwo Libron, Kraków 2016, 220 s.

Niniejsza publikacja skáada siĊ z wprowadzenia i 11 nastĊpujących rozdziaáów:
1. Fotografia jako typ obrazowania wczoraj i dziĞ.
2. Laboratorium-atelier. MiĊdzy Īyciem a Ğmiercią.
3. O pasji fotograficznej, naukowej i artystycznej.
4. Czy tylko wynalazki, czy milowy krok w historii nauki, sztuki i dydaktyki?
5. O ewolucji w nauce i fotografii.
6. Fotografia naukowa i ilustracyjna.
7. Fotografia podrĊcznikowa.
8. Fotografia na áonie przyrody i zwiedzanie Ğwiata.
9. Gdy fotografia zagoĞciáa w szkole…
10. Triumf techniki?
11. ZwyciĊstwo obrazu.
JuĪ z tytuáów rozdziaáów wynika, jak wielopáaszczyznowe podejĞcie do przedstawianego tematu wybrali Autorzy. Nie ograniczają siĊ Oni tylko do samej relacji fotografii, jako
obrazu, z dydaktyką. Fotografia jest poruszana w publikacji zarówno z aspektów chemicznych, technicznych, jak i artystycznych, co pozwoliáo Autorom odnieĞü siĊ do problemów
postĊpu technicznego, a zarazem wykorzystania fotografii w róĪnych dziedzinach naukowych, co jak sáusznie zauwaĪono, wiąĪe siĊ nierozerwalnie z procesem dydaktycznym
w szkole. Nie ulega wątpliwoĞci, Īe jest to jedna z pierwszych ksiąĪek wydanych w jĊzyku
polskim omawiająca zagadnienia zarówno z obszaru fotografii, jak i dydaktyki. Pomimo Īe
jest dwóch Autorów publikacji, czytając ją, odnosi siĊ wraĪenie, Īe tekst pisaáa jedna osoba,
gdyĪ zachowana jest jednolitoĞü stylu i narracji. Dodatkową zaletą tekstu publikacji jest
przeplatanie siĊ wątków dydaktycznych i fotograficznych, co tworzy jednolitą i spójną caáoĞü. Praca zasáuguje na szczególną uwagĊ, gdyĪ Autorzy poruszyli zagadnienie, jakim jest
wpáyw fotografii na dydaktykĊ oraz dydaktyki na fotografiĊ. Jest ono tym bardziej istotne,
iĪ fotografowanie staáo siĊ obecnie powszechne ze wzglĊdu na wykorzystanie do tego celu
telefonów komórkowych.
Autorzy w publikacji podzielili siĊ nie tylko swoimi doĞwiadczeniami dydaktycznymi
i fotograficznymi, nie tylko zaprezentowali zdania innych specjalistów, ale w duĪej mierze
zaprezentowali swoje przemyĞlenia, co ksiąĪkĊ czyni cenniejszą, a zarazem ciekawszą. Recenzowana publikacja jest przykáadem interdyscyplinarnego podejĞcia do prezentowanych
zagadnieĔ, na co bez wątpienia miaáo wpáyw bogate doĞwiadczenie zawodowe jej Autorów.
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Bardzo cenna jest narracja oparta na historii rozwoju fotografii. Pokazano nie tylko
rozwój fotografii, ale i zmieniające siĊ aspekty dydaktyczno-wychowawcze. Jest to tym
cenniejsze, Īe w ostatnich czasach obserwuje siĊ odejĞcie od przedstawiania „korzeni”
(chociaĪby w krótkim ujĊciu) historii rozwoju danego zagadnienia.
Wielu osobom fotografia kojarzy siĊ tylko z aktem mechanicznego tworzenia obrazu
i mechanicznego jego przetwarzania. Natomiast w tym przypadku wykazano, jak dalece
poza obraz siĊga jej powiązanie i zarazem oddziaáywanie w obszarach takich nauk, jak: dydaktyka, fizyka, biologia, chemia, a nawet nauki spoáeczne.
JakĪe trafnie dobrany jest tytuá publikacji, a na pierwszy rzut oka nasuwa siĊ pytanie:
Dlaczego w tytule pracy na pierwszym planie pojawia siĊ nie dydaktyka, a fotografia?
PrzecieĪ dydaktyka ma dáuĪszą historiĊ i przez wiele lat miaáa duĪo szerszy zakres oddziaáywania niĪ fotografia. Ale wtedy byáaby to ksiąĪka jak wiele innych, poĞwiecona dydaktyce z elementami dotyczącymi zagadnieĔ fotografii. W tym przypadku Autorzy, bĊdący dydaktykami, postanowili daü pierwszeĔstwo fotografii jako dziedzinie obecnie popularnej.
Autorzy pokazują, jak wspóáczesna technika coraz bardziej zbliĪa siĊ do dydaktyki, by siĊ
z nią związaü, a nastĊpnie ją zdominowaü.
Ta publikacja ksiąĪkowa to nie tylko oparta no bogatej literaturze historia przenikania
siĊ nawzajem fotografii z pedagogiką oraz innymi dziedzinami nauki, ale takĪe wykazanie,
jak w rozwoju spoáeczeĔstwa istotnymi są sprzĊĪenia. Rozwój fotografii umoĪliwiá postĊp
w innych dziedzinach, które z kolei stymulowaáy dalszy rozwój fotografii.
Czytając tekst recenzowanej publikacji, jawi siĊ obraz wielu bezimiennych pasjonatów fotografii wykorzystujących ją do celów naukowych i dydaktyczno-wychowawczych. Pasjonaci
fotografii, którymi są miĊdzy innymi nauczyciele i uczniowie, inspirowani zachĊtą wybitnych
polskich fotografików uznanych nie tylko w Polsce, ale i na Ğwiecie, rejestrują obrazy otaczającego ich Ğwiata. Fotografując, nie zawsze zdają sobie sprawĊ z tego, Īe są twórcami obrazów
stanowiących niekiedy cenne dokumenty. Autorzy recenzowanej publikacji uĞwiadamiają czytelnikowi, jak trudne byáy początki fotografii i to nie tylko pod wzglĊdem technicznym, ale równieĪ i pod wzglĊdem uznania fotografii jako dziedziny sztuki.
Cennym jest, Īe Autorzy publikacji w zasadzie swoje rozwaĪania zakoĔczyli na przeáomie XX i XXI wieku. Jest to bowiem okres, w którym zamknąá siĊ pewien sposób rejestracji
obrazu, ale równieĪ zaszáy istotne zmiany w dydaktyce. Jednak jak wynika z zakoĔczenia publikacji, jej Autorzy zapowiadają kontynuacjĊ tematu juĪ w realiach wspóáczesnej techniki
i planują wydaü kolejną pracĊ poĞwiĊconą powiązaniom multimediów z dydaktyką.
Dodatkową zaletą publikacji jest prosty jĊzyk, dostosowany do wymogów odbiorcy,
co czyni ksiąĪkĊ áatwą w odbiorze i zarazem nienuĪącą. NaleĪy dodaü, iĪ praca zawiera
wiele ciekawych rycin i oryginalnych fotografii.
Reasumując, uwaĪam, Īe ksiąĪka autorstwa Katarzyny Potyraáy i Jana Rajmunda PaĞki jest cenną publikacją. Z jednej strony stanowi ona cenne opracowanie z naukowego
punktu widzenia, ale dziĊki swoim walorom moĪe byü teĪ interesującą pomocą dydaktyczną przeznaczoną nie tylko dla studentów kierunków pedagogicznych. MoĪe takĪe stanowiü
waĪne Ĩródáo informacji dla hobbistów.
Recenzowana ksiąĪka speánia wszelkie warunki, aby zaliczyü ją do monografii naukowych.
Prof. UO, dr hab. Ryszard Gmoch
(Uniwersytet Opolski)
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