
Przedmowa

Niniejszy podręcznik pedagogiki przeznaczony jest dla studento´w przygotowujących
się do zawodu nauczycielskiego, dla nauczycieli odnawiajac̨ych swojąwiedzę
pedagogiczna˛ oraz dla studento´w rozpoczynających studia pedagogiczne. Jest on
zatem wprowadzeniem do pedagogiki.

Pedagogika jest nauka˛ o wychowaniu (kształceniu, edukacji). O przedmiocie
pedagogiki mo´wimy zamiennie i ro´wnoczes´nie: wychowanie, kształcenie, edukacja,
bowiem terminy te – rozumiane szeroko – sa˛ bliskoznaczne. Rozumiemy przez nie
wszelkie warunki, procesy i działania wspierajac̨e rozwój jednostki ku pełnym jej
możliwościom oraz sprzyjajac̨e osiąganiu przez nia˛ postawy życzliwości wobec
innych i kompetencji do aktywnos´ci na rzecz dobra własnego i wspo´lnego we
wszystkich strefach z˙ycia społecznego.

Jeżeli używamy pojęcia „wychowanie” – w najszerszym znaczeniu – to
oprócz nauczania i uczenia sie˛ jako działan´ zmierzających do pozyskania
wiedzy i umiejętności, akcentujemy spontaniczne i celowe nabywanie trwałych
orientacji wartos´ciujących, względnie stabilnych kompetencji do działania, czyli
postaw, kształtowanie spo´jnych i specyficznych dla danej osoby włas´ciwości
zachowania sie˛ w zmiennych sytuacjach w ro´żnych okresach z˙ycia, czyli charakteru
i tożsamos´ci.

Jeżeli stosujemy termin „kształcenie” – tez˙ w szerokim rozumieniu – to
podkres´lamy jednos´ć i nierozerwalnos´ć, równoczesnos´ć i niezbędność intencjonal-
nego rozwijania wiedzy i rozumnos´ci, zdolności do przeżywania wyższych emocji
moralnych i estetycznych oraz kontrolowania emocji negatywnych, samosterownos´ci
motywacji i umiejętności skutecznego działania w ro´żnych sferach i momentach
(także krytycznych) z˙ycia osobistego, społecznego, zawodowego i obywatelskiego,
formowania osobowos´ci z bogatym s´wiatem pozytywnych przez˙yć, zorientowanej
na zadania nie tylko osobiste, ale tez˙ pozaosobiste, na stały rozwo´j w okresie
najbliższym i zaplanowany na okresy odległe.

Jeżeli używamy szeroko rozumianego poje˛cia „edukacja” – to nie tylko
obejmujemy nim wszystkie wymienione wyz˙ej procesy i działania, ale zarazem
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włączamy do zakresu tego poje˛cia wszelkie zorganizowane czynnos´ci nauczania,
uczenia sie˛ i wychowywania na wszystkich szczeblach: od pan´stwa do organicznych
instytucji prowadzących te działania zaro´wno bezpos´rednio (np. rodzina, sas̨iedztwo,
rówieśnicy, przedszkole, szkoła, uniwersytet, poradnia, społecznos´ć lokalna,
samorząd, stowarzyszenia, kluby i organizacje, parafia), jak i pos´rednio (np. rząd,
parlament, ministerstwo, instytucje zarzad̨zania, oceniania i kontroli czy tez˙ treści
i formy medialnego masowego przekazu informacji i kultury w telewizji, radiu,
Internecie, prasie, ksiaż̨kach, rozrywkowych i rekreacyjnych imprezach masowych,
reklamie, modzie).

Bliskość znaczeniowa tych trzech poje˛ć powoduje, z˙e szkoły wyższe i ich
jednostki prowadzac̨e kształcenie, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli i pedago-
gów mająw swej nazwie „pedagogika”, „nauki pedagogiczne”, „nauki o wychowa-
niu”, „studia edukacyjne”. Popularnos´ć terminu „edukacja” w je˛zyku angielskim,
który ma charakter je˛zyka o zasie˛gu światowym i jest s´rodkiem międzynarodowego
porozumiewania sie˛, powoduje, z˙e zaczyna on dominowac´ w dyskursie akademickim
i w mowie potocznej.

Do studiowania pedagogiki zache˛camy wszystkich, kto´rzy chcązajmowaćsię
bądź już sięzajmująedukacją, wychowaniem, opieka.̨ Warto studiowac´ pedagogike˛!
Pedagogika bowiem jest nauka˛ praktycznąwspomagajac̨ą innych ludzi w ich
uczeniu sie˛ i rozwoju. Jest zatem wiedza˛ akademicką, której podstawowe zasoby,
kanon próbujemy zawrzec´ w tym podręczniku. Zarazem jest tez˙ możliwością
nabywania mad̨rości i spełniania sie˛ naszej wraz˙liwości. To znaczy, z˙e studiowanie
pedagogiki jest okazja˛ do rozumnego ogarniania relacji pomie˛dzy jednostką
ludzką, jej ciałem i psychiką, jej osobowos´cią i tożsamos´cią a jej światem, jej
otoczeniem przyrodniczym, społecznym, kulturowym i politycznym w bliskiej
i dalszej skali. Dlatego studiowanie pedagogiki musi wspierac´ sięna opanowywaniu
wiedzy z nauk dla niej podstawowych: filozofii – zwłaszcza etyki, psychologii
rozwojowej i wychowawczej, socjologii ogo´lnej i socjologii edukacji, antropologii
kulturowej, politologii oraz metodologii nauk społecznych. Te obszary wiedzy
zawarte sa˛ w odrębnych wykładach i podre˛cznikach. Nie moz˙emy i nie chcemy tu
wyręczaćspecjalisto´w tych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych.

Pedagog i nauczyciel, wychowawca i opiekun – to ktos´, kto wspiera rozwo´j
Innego, kto przewodzi ku samodzielnos´ci i tłumaczy złożone znaczenia zdarzen´
i przeżyć, opowieści i symboli. Dlatego tez˙ podstawowąwłaściwością tych osób,
ich trwałym „wyposaz˙eniem” duchowym i niezbywalnym nastawieniem jest
i powinna być życzliwość i ofiarność wobec innych ludzi, wraz˙liwość na ich
problemy, wspo´łczulność wobec ich odczuc´ i emocji, ich indywidualnych
możliwości i tempa uczenia sie˛ i rozwoju. Jez˙eli takiej podstawowej z˙yczliwości
dla innych ludzi ktos´ nie odczuwa, niechz˙e porzuci zamysł zostania nauczycielem,
pedagogiem, wychowawca˛ czy doradcą. Bez tej zupełnie podstawowej gotowos´ci
wiedza akademicka i moz˙liwość nabycia mądrości pozostana˛ bezużyteczne. Jez˙eli
czujesz, z˙e zamiast takiej bezwarunkowej i bezinteresownej z˙yczliwości i ofiarności
wobec innych, przez˙ywasz cze˛ściej i silniej zawiść i chciwość, zdobywasz
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i zatrzymujesz dobra i blaski s´wiata tylko dla siebie, porzuc´, proszę, zamiar
uzyskania dyplomu profesjonalisty w zakresie edukacji. Jez˙eli uważasz, że
współcześnie nie warto pro´bowaćpomagac´ dzieciom i młodziez˙y w ich rozwoju
i uczeniu się, bo i tak czyni to za nas, nauczycieli, wychowawco´w i rodziców,
kultura masowa, rynek i ulica, to nie trac´ czasu na studiowanie pedagogiki.

Podręcznik ten zawiera elementy wiedzy kanonicznej dla nauczycieli i peda-
gogów, wiedzy orientującej ich własne wybory i wiedzy instrumentalnej. Do
zakresu wiedzy podstawowej i nieodzownej dla tych zawodo´w zaliczamy przede
wszystkim historie˛ wychowania i mys´li pedagogicznej zarysowanej niezwykle
zwięźle w tomie I przez nestora i mistrza tej subdyscypliny pedagogiki, autora
kilkutomowego podre˛cznika i wyborów źródeł z tego zakresu – Profesora Stefana
Wołoszyna. Takz˙e wprowadzenie do pedagogiki jako dyscypliny nauk społecznych,
autorstwa Doktora hab. Krzysztofa Rubachy, nalez˙y do kanonicznej wiedzy
pedagogicznej, choc´ zarazem otwiera czytelnika na „mapy” i „drogowskazy” do
samodzielnego poruszania sie˛ po współczesnych nurtach i prad̨ach pedagogiki.

Wybór tych nurtów i poszukiwan´ współczesnej pedagogiki stanowi znaczna˛
część I tomu naszego podre˛cznika zaprojektowana˛ i zrealizowanąz udziałem i pod
kierunkiem Profesora Bogusława S´liwerskiego, znanego autora podre˛czników,
inicjatora międzynarodowych konferencji oraz publikacji z zakresu pedagogiki
i edukacji poszukujac̨ych różnych alternatywnych propozycji teoretycznych
i praktycznych. Jest to tylko wybo´r, a nie kompletna i pełna klasyfikacja oraz
charakterystyka wszystkich wspo´łczesnych wzoro´w myślenia pedagogicznego
(pedagogik) i typo´w działania edukacyjnego (pedagogii). Pragniemy dac´ przez to
czytelnikowi – studentowi, nauczycielowi, pedagogowi – moz˙liwość pozyskania
wiedzy orientującej ich we wspo´łczesnej pedagogice i stworzyc´ okazję do
samodzielnego wyboru i akceptacji jednej lub kilku z tych propozycji jako wzoro´w
własnego profesjonalizmu edukacyjnego.

Przez cały wiek XX w pedagogice s´wiatowej i polskiej toczył sie˛ spór
pomiędzy zwolennikami nauczania i wychowania jako przekazu gotowej wiedzy
i jej interpretacji oraz urabiania dzieci według stałych wzoro´w moralnych,
pracowniczych i obywatelskich z nauczycielem i programem w centrum uwagi,
czyli didaskalocentryzmu, a zwolennikami swobodnego wzrostu dzieci według ich
indywidualnych predyspozycji, zainteresowan´ i potrzeb, pod dyskretna˛ opieką
i troską dorosłego opiekuna i w zro´żnicowanych formach organizacyjnych,
z dzieckiem w centrum uwagi, czyli pajdocentryzmu. Didaskalocentryzm (szkoła
tradycyjna, herbartyzm, obiektywizm, esencjalizm, socjologizm) reprezentował
poprzez szkołe˛ i nauczycieli interesy istniejac̨ej władzy i utwierdzajac̨ej ją i jej
kulturę wiedzy. Prowadził do pedagogizmu – traktowania pedagogiki i praktyki
edukacyjnej jako narze˛dzi odtwarzania i utrwalania istniejac̨ego ładu i funkcjonalnej
adaptacji kaz˙dej jednostki do przeznaczonego jej miejsca. Pajdocentryzm (Nowe
Wychowanie, indywidualizm, psychologizm, antypedagogika) redukował role˛
pedagogiki i instytucji edukacyjnych do piele˛gnowania warunko´w samorozwoju.
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Przez cały ten wiek poszukiwano tez˙ „trzeciej drogi”: wspierania rozwoju
i pełni możliwości każdego dziecka z poszanowaniem jego indywidualnos´ci, ale
zarazem dania kaz˙demu szansy korzystania z do´br kultury narodowej i uniwersalnej,
kompetencji do samodzielnego, krytycznego wyboru pos´ród wielu ofert sposobo´w
i jakości życia, zdolnos´ci do samodzielnej komunikacji z innymi w bliskiej
i szerokiej sferze kontakto´w, ekspresji i działania harmonijnie godzac̨ego interesy
własne z tworzeniem s´wiata przyjaznego, „zabliz´nionego”. Tą „trzecią drogą”
okazał sięjuż przed II wojnąświatową progresywizm, a wspo´łcześnie konstruk-
tywizm.

W tym nurcie umieszczone moga˛ być, zawarte w II tomie podre˛cznika,
wykłady z teorii wychowania i teorii nauczania. Wprowadzenie do teorii wy-
chowania przygotowali Profesor Bogusław S´liwerski i Doktor hab. Krzysztof
Rubacha. Jest to zwie˛zły przegląd głównych stanowisk i zasad skutecznego
wychowania. Zapewne oz˙ywczym impulsem do dyskusji nad ta˛ problematyką
będzie dołączony tu, napisany z werwa˛ pisarskąprzez Profesora Zbyszka Melosika,
esej o globalizacji i amerykanizacji masowej kultury popularnej jako istotnym
czynniku wspo´łczesnej socjalizacji i inkulturacji. Miejscami zdaje sie˛ on być
pastiszem postmodernistycznej krytyki włas´nie teorii wychowania.

Szczego´lnie ważną częścią podręcznika, mającą charakter wspomagania
praktycznych kompetencji nauczycieli, sa˛ wykłady na temat zasad i metod
nauczania w klasie szkolnej napisane przez Doktor hab. Bogusławe˛ Dorotę
Gołębniak i zaproszonych przez nia˛ autorów – Doktorów hab. MajęChomczyn´s-
ką-Rubache˛, Janusza Surzykiewicza i Roberta Kwas´nicę.

Wychowanie i kształcenie pojmowane konstruktywistycznie daż̨ą do uczynienia
partnerów proceso´w edukacyjnych ich podmiotami i autorami, a zarazem zache˛cają
do stawania sie˛ przez nich s´wiadomymi i aktywnymi rekonstruktorami ich s´wiata
społecznego, s´wiata zarówno więzi bezpos´rednich, jak i odpowiedzialnos´ci
obywatelskich w trzech wymiarach: lokalnym, narodowym i globalnym. Wdraz˙ają
do przygotowywania dzieci i młodziez˙y zarówno do rozumienia tradycji kultural-
nych, jak i do odbioru kultury wspo´łczesnej, zwłaszcza samodzielnego krytycznego
wyboru spos´ród wielu ofert kultury masowej.

W opozycji do maksymalizmu i pedagogizmu pedagogiki tradycyjnej,
didaskalocentrycznej, a zarazem w opozycji do negatywizmu i redukcjonizmu
pedagogiki Nowego Wychowania (pajdocentrycznej), konstruktywizm moz˙na
określić jako pedagogike˛ minimalnej interwencji, wsparcia i przewodzenia. Wielki
pedagog Profesor Kazimierz Sos´nicki w Podstawach wychowania pan´stwowego
(1933) napisał: „Jez˙eli chcesz wychowywac´, to wychowuj jak najmniej!”, ale
zarazem zalecał kształtowanie i c´wiczenie samodzielnego krytycznego mys´lenia.
W tym też duchu jest zalecenie Erika H. Ericksona, znanego psychologa.
Trawestując przykazanie miłos´ci bliźniego, zalecał on wychowawcom i nau-
czycielom: „Jez˙eli kochasz [wychowanka], to pozwo´l, by przerósł on ciebie!”

Dzięki tekstom Profesora Zbyszka Melosika i Doktor Mirosławy Cylkowskiej-
-Nowak wychodzimy poza nasz kraj i moz˙emy pozyskac´ nieco wiedzy o aktualnych
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problemach os´wiaty za granicą, o problemach tam aktualnie podejmowanych
i o kwestiach praktycznych ro´żnie tam rozwiązywanych. Dzis´ już nie żyjemy
w kraju odgraniczonym od innych narodo´w i kultur. Przeciwnie, s´wiat stał się
otwarty i wspólny, przy zachowaniu odmiennos´ci różnych społeczen´stw i kultur.
Dlatego musimy coraz wie˛cej wiedziećo innych, bliższych i dalszych sas̨iadach.
I znów jest to tylko wybór obszaro´w i problemów, a nie kompletna wiedza o nich.
Wszak to poczat̨ek.

Profesor Zbyszko Melosik, jeden z nielicznych s´wietnych polskich znawco´w
pedagogiki i socjologii edukacji amerykan´skiej (i anglojęzycznej), za najwaz˙niejszy
krąg aktualnych problemo´w uznał debate˛ nad napie˛ciami i sprzecznos´ciami, które
rodząsię na styku rynku i os´wiaty. Należą do nich: kwestie s´cierania sie˛ zasady
równej dostępności z regułami rynku, konfliktu masowego daż̨enia do dyplomo´w
i kształtowania kompetencji do działan´ skutecznych, zapewniajac̨ych sukces
i rozwój, zagadnienie niero´wnych szans w doste˛pie do dobrych szko´ł wyższych,
a także początku i długości trwania kształcenia powszechnego. Przemiany polskie
w kierunku demokracji i gospodarki rynkowej czynia˛ tę debatęzagraniczna˛ wielce
dla nas aktualna˛ i atrakcyjną.

Tę część podręcznika zamyka tekst Profesora Bogusława S´liwerskiego
dotyczący polskich przemian edukacyjnych przełomu wieko´w, których żywotnym
źródłem był kryzys polityczny i wybuch społeczny z lat 1980–1981 oraz konflikt
polityczny dekady lat osiemdziesiat̨ych, zakon´czony Okrągłym Stołem i przełomo-
wymi wyborami wiosną1989 r.

Dziękuję Paniom Redaktorkom z Wydawnictwa Naukowego PWN – Katarzy-
nie Kaczmarek i Joannie Marek za mobilizowanie nas do napisania tego
podręcznika. Za wielki wkład pracy w jego powstanie dzie˛kuję szczego´lnie
Profesorowi Bogusławowi S´liwerskiemu. Wielkie słowa wdzie˛czności należą się
Profesorowi Stefanowi Wołoszynowi za niezwykły w swej zwie˛złości wykład
historii wychowania. Dzie˛kuję wszystkim autorom za wkład do tej publikacji.

Podręcznik będzie mógł być korygowany w praktyce jego wykorzystania
w kształceniu i dokształcaniu nauczycieli i pedagogo´w. Prosimy zatem o uwagi
i komentarze, słuz˙ące stałemu doskonaleniu tego s´rodka kształcenia i samokształ-
cenia.

Zbigniew Kwiecin´ski
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