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ROZDZIAŁ 1 – EDUKACJA JAKO PRZEDMIOT PEDAGOGIKI I JEJ SUBDYSCYPLIN 

 

Dla studentów 

Co powinieneś wiedzieć po lekturze tego rozdziału? 

 Co powinieneś wiedzieć po lekturze tego rozdziału? Strony w podręczniku, na 
których znajdziesz odpowiedź 

1 Jak można zdefiniować edukację rozumianą jako 
przedmiot pedagogiki? 

20, 25-26 

2 Jakie kryteria porządkujące szczegółowe dziedziny 
pedagogiki jako nauki zaproponował Stanisław 
Kawula? Jakie subdyscypliny pedagogiki można 
wyróżnić na podstawie tych kryteriów? 

22-23 

3 Jakie podstawowe pojęcia można wyróżnić w 
pedagogice? Jak można uporządkować je ze względu 
na stopień ogólności i jednorodności? 

24-29 

4 Czym różni się znaczenie pojęć edukacja – wychowanie 
– kształcenie? 

26 

5 Na czym polega związek pedagogiki z innymi naukami 
(takimi, jak: socjologia, psychologia, filozofia)? 

29-33 

6 Co to znaczy, że filozofia traktowana jest jako 
dyscyplina podstawowa dla pedagogiki? 

32-33 

 

Słowa kluczowe 

Na podstawie treści tego rozdziału ustal znaczenie następujących terminów: 

edukacja 

subdyscyplina naukowa 

wychowanie 

kształcenie 

uczenie się 

nauczanie 

system oświatowo-wychowawczy 

ontologia 

epistemologia 

aksjologia 

antropologia filozoficzna 
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filozofia wychowania 

 

Ogólna struktura systemu pojęć pedagogicznych 

 

I Edukacja 

 

 

 

 

II 

Wychowanie 
Kształcenie 

 

 

 
 

Nauczanie Uczenie się 

 

 

 

 

III 

System oświatowo-wychowawczy 

środowisko 

wychowawcze, proces 

wychowania, sytuacja 

wychowawcza, akt 

wychowawczy, pojęcia 

związane z okresami 

rozwojowymi 

wychowanków, interakcja 

wychowawcza,, cele, 

treści, metody, formy 

wychowania, pojęcia 

wychowania moralnego, 

estetycznego, 

intelektualnego, 

fizycznego, zdrowotnego, 

itd. 

cele nauczania, treści 

nauczania, zasady nauczania, 

metody nauczania, formy 

organizacyjne nauczania, 

ogniwa procesu nauczania, 

programy szkolne, jednostka 

metodyczna itd. 

Czynności ucznia, zasady 

uczenia się, rodzaje uczenia się, 

wiedza szkolna, 

zainteresowania uczniów, 

przedmiot uczenia się, 

niepowodzenia szkolne, 

trudności dydaktyczne itd. 

 

  

 

 

IV Pojęcia jednorodne w poszczególnych subdyscyplinach pedagogicznych 

 

 

Polecane lektury 

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. (2003) Tom 1 i 2, Warszawa, "Żak".  

Hejnicka-Bezwińska T. (1989) W poszukiwaniu tożsamości pedagogiki. Świadomość teoretyczno-

metodologiczna współczesnej pedagogiki polskiej (geneza i stan), Bydgoszcz,  Wydaw. Uczelniane 

WSP. 

Hessen S. (1931) Podstawy pedagogiki, Warszawa, "Żak". 

Janowski A. (2002) Pedagogika praktyczna – zarys problematyki – zdrowy rozsądek – wyniki 

 badań, Warszawa, "Fraszka Edukacyjna". 

Kunowski S. (1993) Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa, Wydaw. Salezjańskie, 
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Okoń W. (2001) Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa, "Żak". 

Pedagogika. Leksykon PWN (2000) B. Milerski, B. Śliwerski (red.), Warszawa, Wydawnictwo 

Naukowe PWN. 

Sośnicki K. (1964) Istota i cele wychowania, Warszawa, NK. 

Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów (1996) T. Jaworska, R. Leppert (red.), Kraków, 

Oficyna Wydawnicza IMPULS. 

 

Testy 

Rozpoznanie wyrażeń prawdziwych i fałszywych, czyli test wyboru, w którym należy ocenić 
prawdziwość wyrażenia. 

Zaznacz poprawną odpowiedź 

 

1. Edukacja to ogół oddziaływań służących się formowaniu zdolności życiowych człowieka. 

tak (+) 

nie 

(odpowiedź na stronach 21, 25) 

2. Pedagogika jest jednorodną dyscypliną naukową, zajmującą się różnymi obszarami praktyki 
edukacyjnej. 

tak 

nie (+) 

(odpowiedź na stronie 22) 

3. Według kryterium celów działalności edukacyjnej można wyróżnić takie subdyscypliny 
pedagogiki, jak dydaktyka i teoria wychowania. 

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronie 22) 

4. Stosując kryterium problemowe można wyróżnić takie subdyscypliny pedagogiki, jak 
pedagogika ogólna i pedagogika społeczna. 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 23) 

5. Wyodrębniając szczegółowe dziedziny pedagogiki jako nauki można posłużyć się m.in. 
kryterium dewiacji i defektów rozwojowych człowieka. 

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronie 23) 

6. Niejednorodność pojęcia „edukacja” wynika z użycia w jego definicji takich terminów, jak: 
oddziaływanie, zmienianie, rozwijanie, zdolności życiowe człowieka. 
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 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronie 25) 

7. Edukacja jest pojęciem o węższym zakresie niż wychowanie. 

 tak 

 nie (+)  

(odpowiedź na stronach 25-26) 

8. Z pojęcia „kształcenie” dają się wyprowadzić terminy „uczenie się” i „nauczanie”. 

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronie 26) 

9. Uczenie się to świadome i celowe działanie pedagogiczne zmierzające do osiągnięcia względnie 
stałych skutków (zmian rozwojowych) w osobowości wychowanka. 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 26) 

10. Termin „system oświatowo-wychowawczy” jest bardziej jednorodny niż pojęcia „wychowanie” 
i „kształcenie”. 

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronie 28) 

11. Psychologia i socjologia dostarczają wiedzy potrzebnej do organizowania, planowania i 
krytycznego analizowania praktyki edukacyjnej. 

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronie 31) 

12. Pedagogika korzysta z dorobku takich nauk, jak: astronomia, zoologia czy mechanika. 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronach 29-33) 

13. Epistemologia i ontologia to dwa wielkie działy socjologii. 

 tak 

 nie (+)  

(odpowiedź na stronach 32-33) 

14. Filozofia dostarcza ogólnej i abstrakcyjnej refleksji nad faktami edukacyjnymi. 

 tak (+) 

 nie 
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(odpowiedź na stronie 32) 

 

Wybór najlepszej odpowiedzi z czterech możliwości czyli test wyboru, w którym należy wybrać odpowiedź 

właściwą. 

1. Edukacja to: 

 system działań zmierzających do tego, aby uczącej się jednostce umożliwić poznanie 
świata 

 proces kierowania uczeniem się uczniów 

 ogół oddziaływań służących formowaniu się zdolności życiowych człowieka (+) 

 przedmiot badania takich dyscyplin, jak psychologia czy socjologia 

(odpowiedź na stronach 21,25) 

2. Stosując kryterium metodologiczne możemy wyróżnić następujące działy (subdyscypliny) 
pedagogiki: 

 teoria wychowania i dydaktyka 

 pedagogika ogólna i pedagogika społeczna (+) 

 andragogika i geragogika 

 oligofrenopedagogika i surdopedagogika 

(odpowiedź na stronie 22) 

3. Poprzez zastosowanie kryterium problemowego można wyróżnić takie subdyscypliny 
pedagogiki, jak: 

 pedagogika porównawcza i pedeutologia (+) 

 pedagogika przedszkolna i pedagogika szkoły wyższej 

 pedagogika opiekuńcza i pedagogika czasu wolnego 

 pedagogika rewalidacyjna i pedagogika resocjalizacyjna 

(odpowiedź na stronie 23) 

4. Wyodrębnienie takich działów pedagogiki, jak dydaktyka i teoria wychowania jest możliwe 
poprzez zastosowanie: 

 kryterium dziedzin działalności ludzkiej 

 kryterium instytucjonalnego 

 kryterium rozwojowego 

 kryterium celów działalności edukacyjnej (+) 

(odpowiedź na stronie 22) 

5. W pedagogice pojęciem o najwyższym stopniu ogólności i niejednorodności jest pojęcie: 

 edukacji (+) 

 wychowania 

 kształcenia 

 uczenia się 

(odpowiedź na stronie 25) 



  Pedagogika – aneks internetowy  Rozdział 1 

 

 

6. Do zdefiniowania pojęcia „edukacja” nie używa się zwrotu: 

 ogół oddziaływań 

 umiejętność abstrakcyjnego myślenia (+) 

 zmienianie, rozwijanie 

 zdolności życiowe człowieka 

(odpowiedź na stronie 25) 

7. Spośród przedstawionych niżej pojęć najwęższe zakresowo jest pojęcie: 

 edukacja 

 wychowanie 

 kształcenie 

 nauczanie (+) 

(odpowiedź na stronach 25-27) 

8. Kształcenie to: 

 proces nabywania względnie trwałych zmian w szeroko rozumianym zachowaniu 

 proces kierowania uczeniem się uczniów 

 system działań zmierzających do tego, aby uczącej się jednostce umożliwić 
poznanie świata (+) 

 ogół oddziaływań służących formowaniu się zdolności życiowych człowieka 

(odpowiedź na stronie 26) 

9. Pedagogika jest związana z innymi dyscyplinami, w tym z: 

 socjologią (+) 

 geografią 

 zoologią 

 astronomią 

(odpowiedź na stronach 29-30) 

10. Pedagodzy czyniąc przedmiotem swoich badań efekty wychowania wyrażające się poprzez 
rozwój moralny człowieka muszą odwoływać się do pojęć i teorii z zakresu: 

 politologii 

 psychologii (+) 

 socjologii 

 aksjologii 

(odpowiedź na stronie 30) 

11. Psychologia i socjologia dostarczają pedagogice: 

 wiedzy potrzebnej do organizowania, planowania i krytycznego analizowania 
praktyki edukacyjnej (+) 

 sposobów umożliwiających efektywne oddziaływanie edukacyjne 

 narzędzi, bez których pedagodzy są bezradni 
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 wskaźników skuteczności oddziaływań wychowawczych 

(odpowiedź na stronie 31) 

12. Jednym z działów filozofii, istotnym dla pedagogiki, jest: 

 frazeologia 

 ontologia (+) 

 socjobiologia 

 paleontologia 

(odpowiedź na stronie 32) 

13. Epistemologia, stanowiąca dział filozofii, stawia pytania o: 

 naturę bytu 

 naturę człowieka 

 naturę ludzkiego poznania (+) 

 naturę wartości  

(odpowiedź na stronie 32) 

14. Filozofia traktowana jest jako dyscyplina podstawowa dla pedagogiki, ponieważ: 

 dostarcza pojęć potrzebnych do wyjaśnienia faktów edukacyjnych 

 pomaga w diagnozowaniu nierówności w dostępie do oświaty 

 umożliwia poznanie i opisanie przyczyn stawiania przez uczniów oporu nauczycielowi 

 pozwala uporządkować kategorie nadające znaczenie faktom edukacyjnym i 
wyodrębnić zróżnicowane sposoby stawiania pytania o istotę edukacji (+) 

(odpowiedź na stronie 32) 
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ROZDZIAŁ 2 METODY ZBIERANIA DANYCH W BADANIACH PEDAGOGICZNYCH 

 

Dla studentów 

Co powinieneś wiedzieć po lekturze tego rozdziału? 

 Co powinieneś wiedzieć po lekturze tego rozdziału? Strony w podręczniku, na 
których znajdziesz odpowiedź 

1 Czym charakteryzują się jakościowe metody zbierania 
danych? 

34-36 

2 Jakie grupy jakościowych metod zbierania danych 
można wyodrębnić? 

35-36 

3 Co cechuje obserwację etnograficzną, jakie etapy 
można w niej wyróżnić? 

36-38 

4 Na czym polega obserwacja zdarzeń krytycznych? 38-39 

5 Co to jest wywiad, jakie rodzaje wywiadu można 
wyróżnić? 

40 

6 Na czym polega wywiad narracyjny, jakie fazy analizy 
materiału uzyskanego za pomocą wywiadu 
narracyjnego można wyróżnić? 

40-43 

7 Czym charakteryzuje się wywiad etnograficzny? 43-44 

8 Na czym polega metoda zwana analizą archiwów? 44-46 

9 Jakie cechy można przypisać badaniom jakościowym? 46-47 

10 Czym charakteryzują się ilościowe metody zbierania 
danych? 

47-48 

11 Jakie rodzaje metod obserwacyjnych można wyróżnić i 
na czym one polegają? 

48-51 

12 Jakie rodzaje metod sondażowych można wyróżnić? 51-54 

13 Jakie cechy charakteryzują badania ilościowe? 54-55 

14 Jakie strategie łączenia badań jakościowych i 
ilościowych można wyróżnić? 

55-56 

15 W jaki sposób jakościowe i ilościowe metody zbierania 
danych znajdują zastosowanie w badaniach 
teoretycznych i praktycznych? 

57-58 

 

Słowa kluczowe 

Na podstawie treści tego rozdziału ustal znaczenie następujących terminów: 

badania jakościowe 

obserwacja uczestnicząca (etnograficzna) 
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wywiad 

analiza archiwów 

obserwacja zdarzeń krytycznych 

opis etnograficzny 

wywiad standaryzowany 

wywiad niestandaryzowany 

wywiad narracyjny 

wywiad etnograficzny 

dokument 

źródła 

rzeczy materialne 

teksty 

badania ilościowe 

obserwacja ilościowa 

eksperyment 

ankieta 

badanie pilotażowe 

badanie właściwe 

test 

wywiad ilościowy 

badania teoretyczne 

badania praktyczne 

 

Porównanie badań jakościowych i ilościowych 

Lewa kolumna: wg treści materiałów – [Zawartość (żółte komórki) przedstawiona jest poniżej 
lub obok w postaci listy przemieszanych elementów. Zasada działania – jak w pasjansie – 
przeciągnie na właściwe miejsce.] 

 

Kryteria 
porównania 

Badania jakościowe Badania ilościowe 

Język danych Subiektywny, związany z kontekstami 

badanych zdarzeń i zjawisk; podobny do 

języka potocznego, oddający 

bezpośrednie doświadczenie wyniesione z 

terenu badań. 

Intersubiektywny, charakterystyczny dla 

stosowanych teorii i procedur, a nie osób 

badanych; dane są często liczbami, 

prezentowanymi w tabelach i wykresach, 

zależności pomiędzy faktami przedstawiane są w 

postaci wzorów matematycznych. 

Analiza danych Dane są analizowane zgodnie z trzema 

powtarzającymi się zespołami czynności 

badawczych: 1) redukcja danych, 2) 

reprezentacja danych, 3) wyprowadzenie i 

weryfikacja wniosków. 

Dane są analizowane na podstawie modeli 

statystycznych; ich interpretacje nie wykraczają 

poza zjawiska mieszczące się w modelu 

statystycznym. 
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Kryteria 
porównania 

Badania jakościowe Badania ilościowe 

Narzędzia 
badawcze 

Rzadko używa się standaryzowanych 

(ujednoliconych) narzędzi badawczych; 

badacze sami rozpoznają rzeczywistość 

na podstawie spostrzeżeń, myśli, uczuć i 

intuicji. 

Wykorzystywane są narzędzia, za pomocą których 

można wyselekcjonować z wiedzy czy zachowania 

badanego interesujące badacza fakty wyraźnie 

odróżnialne od innych faktów. 

Organizacja badań Badania nie są wcześniej szczegółowo 

planowane; czynności badacza tworzą się 

w trakcie pobytu w terenie czy podczas 

analizy materiału. 

Badania są wcześniej szczegółowo planowane, nic 

nie dzieje się przypadkowo; każda procedura jest 

kilkakrotnie weryfikowana; badacz zawsze wie, od 

czego zaczyna, co zrobi w trakcie badania i na 

czym skończy. 

Ograniczenia Brak możliwości uogólnienia wniosków, 

odniesienia ich do całej populacji; 

zaangażowanie badacza w sytuacje 

badawcze może być obciążone błędem 

jego subiektywizmu. 

Brak możliwości poznania subiektywnego świata 

edukacji; niemożliwe jest wykroczenie poza 

zdobyte dane; badacz skupia uwagę na poznaniu 

konstruktu, o którym zakłada się, że jego 

parametry istnieją w rzeczywistości. 
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Testy 

Zadanie 1 

Rozpoznanie wyrażeń prawdziwych i fałszywych, czyli test wyboru, w którym należy ocenić 
prawdziwość wyrażenia. 

Zaznacz poprawną odpowiedź  

1. Stosowanie jakościowych metod zbierania danych o faktach edukacyjnych wymaga dobrej 
znajomości teorii badanego zjawiska 

tak 

nie (+) 

(odpowiedź na stronie 34) 

2. Wśród jakościowych metod zbierania danych można wyróżnić metodę obserwacji 
etnograficznej. 

tak (+) 

nie 

(odpowiedź na stronie 36) 

3. Jednym z etapów, jakie można wyróżnić w obserwacji etnograficznej, jest etap selektywny. 

tak (+) 

nie  

(odpowiedź na stronie 37) 

4. Obserwacja zdarzeń krytycznych wymaga uwzględnienia wszystkich elementów badanego 
terenu. 

tak 

nie (+) 

(odpowiedź na stronie 39) 

5. Można wyróżnić dwa rodzaje wywiadu: standaryzowany i niestandaryzowany. 

tak (+) 

nie 

(odpowiedź na stronie 40) 

6. Podczas stosowania wywiadu narracyjnego badacz prosi osobę badaną, aby opowiedziała mu 
własną biografię w zakresie, który go interesuje. 

tak (+) 

nie 

(odpowiedź na stronie 40) 

7. Wywiad etnograficzny jest jednym z rodzajów wywiadu wystandaryzowanego. 

tak 

nie (+) 

(odpowiedź na stronie 43) 

8. Zawartością archiwów są m.in. dokumenty i rzeczy materialne. 
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tak (+) 

nie 

(odpowiedź na stronie 44) 

9. W badaniach jakościowych język opisu danych jest subiektywny, związany z kontekstami 
badanych zdarzeń i zjawisk. 

tak (+) 

nie 

(odpowiedź na stronie 46) 

10. Przed przystąpieniem do badań, w których wykorzystywane są metody ilościowe konieczne 
jest zdefiniowanie faktów będących przedmiotem zainteresowania badacza. 

tak (+) 

nie 

(odpowiedź na stronach 47-48) 

11. Wśród metod obserwacyjnych można wyróżnić m.in. ankietę. 

tak 

nie (+) 

(odpowiedź na stronach 48-51) 

12. Jedną z metod sondażowych jest eksperyment. 

tak 

nie (+) 

(odpowiedź na stronach 51-54) 

13. Dane ilościowe są analizowane na podstawie modeli statystycznych. 

tak (+) 

nie 

(odpowiedź na stronie 55) 

14. Jedną ze strategii łączenia badań jakościowych i ilościowych jest strategia, zgodnie z którą 
badania ilościowe poprzedzają badania jakościowe. 

tak (+) 

nie  

(odpowiedź na stronie 56) 

15. Teorie interpretatywne mogą powstać w przypadku zbierania danych metodami 
jakościowymi, opartymi na wglądzie intuicyjnym. 

tak (+) 

nie 

(odpowiedź na stronie 57) 

Zadanie 2  

Wybór najlepszej odpowiedzi z czterech możliwości, czyli test wyboru, w którym należy 
wybrać odpowiedź właściwą 
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1. Wyniki uzyskane za pomocą badań jakościowych: 

 mogą stanowić podstawę do uogólniania 

 nie mogą stanowić podstawy do uogólniania (+) 

 są wyrażane za pomocą wartości liczbowych 

 uzyskuje się po wykonaniu szczegółowo zaplanowanych czynności 

(odpowiedź na stronie 34) 

2. Wśród jakościowych metod zbierania danych można wyróżnić: 

 metodę eksperymentu 

 metodę testu 

 metodę wywiadu ilościowego 

 metodę analizy archiwów (+) 

(odpowiedź na stronie 36) 

3. Jednym z etapów wyróżnianych w obserwacji etnograficznej jest: 

 strukturalny opis tekstu narracji 

 etap orientacji w terenie (+) 

 obserwacja zdarzeń krytycznych 

 wyodrębnienie tekstów poddawanych analizie 

(odpowiedź na stronach 37-38) 

4. Obserwacja krytyczna polega na: 

 skierowaniu uwagi badacza na konkretny element badanego terenu (+) 

 próbie zrozumienia i wyjaśnienia wyników obserwacji zogniskowanej 

 poznawaniu różnorodnych okoliczności towarzyszących określonym zdarzeniom 

 poznawaniu historii ludzkiego życia  

(odpowiedź na stronie 39) 

5. Zadaniem badacza posługującego się wywiadem narracyjnym jest: 

 przeprowadzenie go według ściśle określonego wzorca 

 nie tylko uważne słuchanie opowieści, ale także drobiazgowe obserwowanie 
zachowań niewerbalnych badanego (+) 

 skierowanie uwagi na konkretny element badanego terenu 

 poznanie wytworów jednostek i społeczeństwa w postaci dokumentów, źródeł, tekstów 
i rzeczy materialnych 

(odpowiedź na stronach 40-43) 

6. Pierwszym etapem analizy materiału uzyskanego za pomocą wywiadu narracyjnego jest: 

 konstrukcja modelu biografii 

 formalne spisanie treści narracji (+) 

 strukturalny opis tekstu narracji 
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 połączenie wydarzeń z przeżyciami i dokonaniami 

(odpowiedź na stronie 41) 

7. Wywiad etnograficzny: 

 jest wywiadem wystandaryzowanym 

 należy do grupy metod ilościowych 

 nie ma żadnej struktury, nie jest wystandaryzowany (+) 

 stanowi odmianę wywiadu narracyjnego 

(odpowiedź na stronach 43-44) 

8. Tekst, rozumiany jako przekaz kulturowy może być odbierany na dwóch poziomach: 

 standaryzowanym i niestandaryzowanym 

 jawnym i ukrytym (+) 

 kompletnym i niekompletnym 

 treści i zakresu  

(odpowiedź na stronach 44-46) 

9. Do analizy danych jakościowych nie stosuje się następującego zespołu czynności 
badawczych: 

 redukcja danych 

 reprezentacja danych 

 wyprowadzenie i weryfikacja wniosków 

 wyodrębnienie elementów zogniskowanych (+) 

(odpowiedź na stronach 46-47) 

10. Badacz przystępujący do badań ilościowych nie wykonuje następującej czynności: 

 definiuje fakty, które są przedmiotem jego zainteresowania 

 buduje model badanego zjawiska 

 wyodrębnia tzw. elementy zogniskowane (+) 

 planuje organizację badań tak, aby każdy badany miał takie same warunki badania 

(odpowiedź na stronie 48) 

11. Eksperyment, który służy szacowaniu wpływu jednego faktu na inny, pozwala: 

 ustalić przyczyny określonych zachowań występujących w sytuacjach 
edukacyjnych (+) 

 weryfikować zaplanowane systemy działania pedagogicznego 

 projektować efektywne działania edukacyjne 

 zadawać pytania osobie badanej 

(odpowiedź na stronach 49-51) 

12. Jedną z metod sondażowych jest: 

 obserwacja ilościowa 
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 ankieta (+) 

 eksperyment 

 wywiad etnograficzny 

(odpowiedź na stronach 51-55) 

13. Język stosowany w badaniach ilościowych cechuje się: 

 subiektywnością 

 obiektywnością 

 intersubiektywnością (+) 

 brakiem troski o precyzję 

(odpowiedź na stronach 54-55) 

14. Jednym z wariantów łączenia badań jakościowych i ilościowych jest: 

 zastępowanie badań ilościowych przez badania jakościowe 

 zastępowanie badań jakościowych przez badania ilościowe 

 poprzedzanie badań ilościowych badaniami jakościowymi (+) 

 stosowanie metod jakościowych w badaniach teoretycznych 

(odpowiedź na stronie 56) 

15. Zastosowanie badań jakościowych do budowania teorii pedagogicznej umożliwia stworzenie 
teorii: 

 empirycznych 

 racjonalistycznych 

 interpretatywnych (+) 

 średniego zasięgu 

(odpowiedź na stronie 57) 
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Dla wykładowców 

Cele nauczania 

Po zapoznaniu się z treścią tego rozdziału student powinien umieć: 

1. scharakteryzować jakościowe metody zbierania danych; 

2. wyodrębnić trzy grupy jakościowych metod zbierania danych (obserwację etnograficzną, 
wywiad, analizę archiwów); 

3. scharakteryzować obserwację etnograficzną, ze szczególnym uwzględnieniem etapów, jakie 
można w niej wyróżnić; 

4. wyjaśnić, na czym polega obserwacja zdarzeń krytycznych; 

5. scharakteryzować metodę wywiadu, w tym możliwe rodzaje wywiadu (standaryzowane, 
niestandaryzowane); 

6. przedstawić, na czym polega wywiad narracyjny i jakie fazy analizy materiału uzyskanego za 
pomocą wywiadu narracyjnego można wyróżnić; 

7. określić, czym charakteryzuje się wywiad etnograficzny; 

8. przedstawić, na czym polega metoda zwana analizą archiwów; 

9. wymienić cechy wspólne badań jakościowych; 

10. scharakteryzować ilościowe metody zbierania danych; 

11. wyróżnić rodzaje metod obserwacyjnych (obserwację ilościową i eksperyment) i określić, na 
czym one polegają; 

12. wyróżnić rodzaje metod sondażowych (ankieta, testy wystandaryzowane, wywiad ilościowy); 

13. wymienić cechy wspólne metod ilościowych; 

14. wyróżnić możliwe strategie łączenia badań jakościowych i ilościowych; 

15. określić, w jaki sposób jakościowe i ilościowe metody zbierania danych znajdują 
zastosowanie w badaniach teoretycznych i praktycznych. 

 

Rozszerzony spis treści 

Część I. Rozdział 2. Metody zbierania danych w badaniach pedagogicznych (Krzysztof 

Rubacha) 34 

2.1. Metody jakościowe  

2.1.1. Ogólna charakterystyka metod jakościowych  

2.1.2. Obserwacja etnograficzna  

– Etap orientacji w terenie 

– Etap wyodrębniania elementów zogniskowanych 

– Etap selektywny 

2.1.3. Wywiad  

– Wywiad narracyjny 
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o Formalne spisanie treści narracji 

o Strukturalny opis tekstu narracji 

o Konstrukcja modelu biografii 

 

– Wywiad etnograficzny 

2.1.4. Analiza archiwów  

– Przykładowa analiza treści podręczników 

– Przykładowa analiza gry komputerowej 

2.1.5. Cechy wspólne badań jakościowych  

2.2. Metody ilościowe  

2.2.1. Ogólna charakterystyka metod ilościowych  

2.2.2. Metody obserwacyjne  

– Obserwacja ilościowa 

– Eksperyment 

2.2.3. Metody sondażowe  

– Ankieta 

– Testy wystandaryzowane 

– Wywiad ilościowy 

2.2.4. Cechy wspólne metod ilościowych  

2.3. Strategie łączenia badań jakościowych i ilościowych  

– Badania jakościowe poprzedzają badania ilościowe 

– Badania jakościowe następują po badaniach ilościowych 

2.4. Metody zbierania danych a typy badań pedagogicznych 

– Metody jakościowe i ilościowe w badaniach teoretycznych. 

– Metody ilościowe i jakościowe w badaniach praktycznych. 

 

Porównanie badań ilościowych i jakościowych 

Kryteria porównania Badania jakościowe Badania ilościowe 

Język danych Subiektywny, związany z kontekstami 

badanych zdarzeń i zjawisk; podobny do 

języka potocznego, oddający bezpośrednie 

doświadczenie wyniesione z terenu badań 

Intersubiektywny, charakterystyczny dla 

stosowanych teorii i procedur, a nie osób 

badanych; dane są często liczbami, 

prezentowanymi w tabelach i wykresach, 

zależności pomiędzy faktami 

przedstawiane są w postaci wzorów 

matematycznych 

Analiza danych Dane są analizowane zgodnie z trzema 

powtarzającymi się zespołami czynności 

badawczych: 1) redukcja danych, 2) 

reprezentacja danych, 3) wyprowadzenie i 

weryfikacja wniosków 

Dane są analizowane na podstawie modeli 

statystycznych; ich interpretacje nie 

wykraczają poza zjawiska mieszczące się w 

modelu statystycznym 

Narzędzia badawcze Rzadko używa się standaryzowanych 

(ujednoliconych) narzędzi badawczych; 

Wykorzystywane są narzędzia, za pomocą 

których można wyselekcjonować z wiedzy 
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badacze sami rozpoznają rzeczywistość na 

podstawie spostrzeżeń, myśli, uczuć i 

intuicji 

czy zachowania badanego interesujące 

badacza fakty wyraźnie odróżnialne od 

innych faktów 

Organizacja badań Badania nie są wcześniej szczegółowo 

planowane; czynności badacza tworzą się 

w trakcie pobytu w terenie czy podczas 

analizy materiału 

Badania są wcześniej szczegółowo 

planowane, nic nie dzieje się 

przypadkowo; każda procedura jest 

kilkakrotnie weryfikowana; badacz zawsze 

wie, od czego zaczyna, co zrobi w trakcie 

badania i na czym skończy 

Ograniczenia Brak możliwości uogólnienia wniosków, 

odniesienia ich do całej populacji; 

zaangażowanie badacza w sytuacje 

badawcze może być obciążone błędem jego 

subiektywizmu 

Brak możliwości poznania subiektywnego 

świata edukacji; niemożliwe jest 

wykroczenie poza zdobyte dane; badacz 

skupia uwagę na poznaniu konstruktu, o 

którym zakłada się, że jego parametry 

istnieją w rzeczywistości 

 

Scenariusze ćwiczeń i zagadnienia do dyskusji 

1. Sięgnij do książki A. Nalaskowskiego Przestrzenie i miejsca szkoły (Kraków 2002), którą 

przywołuje w swoim tekście K. Rubacha. Na podstawie jej treści spróbuj zilustrować etapy 
wyróżniane w obserwacji etnograficznej (orientacji w terenie, wyodrębniania elementów 
zogniskowanych, selektywny). 

2. Wykorzystując podział na badania, w których wykorzystuje się ilościowe i jakościowe metody 
zbierania danych zaproponuj badania, w których mogą być wykorzystane metody: ilościowe, 
jakościowe, oba rodzaje metod. W tym ostatnim przypadku określ, jakie strategie łączenia badań 
jakościowych i ilościowych proponujesz zastosować. 

3. Poszukaj wśród prac z zakresu pedagogiki takich, które byłyby raportami z badań, w których 
wykorzystano ilościowe metody zbierania danych (np. obserwację, ankietę, test). Zrekonstruuj 
zastosowany przez autorów tych raportów sposób postępowania badawczego, próbując ustalić, 
czy znalazły w nich zastosowanie wszystkie czynności, o których wspomina K. Rubacha na 
stronie 48 podręcznika. 

4. Rozdział 2 zatytułowany jest „Metody zbierania danych w badaniach pedagogicznych”. 

Wykorzystując ustalenia K. Konarzewskiego, zawarte w jego książce Jak uprawiać badania 

oświatowe. Metodologia praktyczna (Warszawa 2000) spróbuj przyporządkować poszczególnym 

metodom zbierania danych metody ich analizy. Efekt swojej pracy przedstaw w tabeli. 

 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Jakie konsekwencje dla możliwości uprawiania badań naukowych w pedagogice wynikają z 
faktu, że dyscyplina ta należy do grupy nauk humanistycznych i społecznych? 

2. Co to znaczy, że badacza można porównać do „majsterkowicza” lub „dziecka bawiącego się 
puzzlami”? 

3. Jakie kryteria decydują o poprawności badań jakościowych? 

4. Jakie czynniki zadecydowały o dominacji badań wykorzystujących ilościowe metody zbierania 
danych w polskiej pedagogice do lat 90. XX wieku? 
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Polecane lektury 

 Babbie E. (2004) Badania społeczne w praktyce, Warszawa, Wydawnictwo 

Naukowe PWN. 

[http://ksiegarnia.pwn.pl/3937_pozycja.html]  

Brzeziński J. (2000) Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice, Warszawa, "Scholar". 

 Ferguson G. A., Takane Y. (2004) Analiza statystyczna w psychologii i 

pedagogice, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.  

[http://ksiegarnia.pwn.pl/4060_pozycja.html] 

Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. Studia i materiały (2001) D. Urbaniak-Zając, 

J. Piekarski (red.), Łódź, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego. 

Konarzewski K. (2002) Jak uprawiać badania oświatowe? Metodologia praktyczna, Warszawa, 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. 

 Kostera M. (2002) Antropologia organizacji. Podręcznik badań jakościowych, 

Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN. 

[http://ksiegarnia.pwn.pl/3708_pozycja.html] 

Miles M. B., Huberman M. A. (2000) Analiza danych jakościowych,  Białystok, Trans Humana". 

file:///E:/3708_pozycja.html%3fsi=b
file:///E:/4060_pozycja.html%3fsi=b
file:///E:/3708_pozycja.html%3fsi=b
file:///E:/3937_pozycja.html%3fsi=b
file:///E:/3937_pozycja.html%3fsi=b
file:///E:/4060_pozycja.html%3fsi=b
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Orientacje w metodologii badań pedagogicznych (1998) S. Palka (red.), Kraków, Wydaw. 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Pilch T., Bauman T. (2001) Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, 

Warszawa, "Żak". 

Wragg E. C. (2001) Co i jak obserwować w klasie? Warszawa, "Żak". 

Najważniejsze terminy 

badania jakościowe 

sposób poznawania rzeczywistości edukacyjnej w określonym kontekście. 

obserwacja uczestnicząca (etnograficzna) 

metoda, w której badacz bierze bezpośredni udział w życiu osób badanych, można w niej 
wyróżnić trzy etapy: orientacji w terenie, wyodrębniania elementów zogniskowanych, 
selektywny. 

obserwacja zdarzeń krytycznych 

metoda polegająca na skierowaniu uwagi badacza na konkretny element badanego terenu. 

opis etnograficzny 

opis danych uzyskanych drogą obserwacji etnograficznej w języku doświadczenia, jakie z terenu 
wyniósł badacz. 

 

wywiad standaryzowany 

wywiad konstruowany przez badacza według ściśle określonego wzorca, na który składają się 
konkretne pytania, ich kolejność, sposoby zadawania. 

wywiad niestandaryzowany 

wywiad, w którym badacz zadaje niewielką liczbę pytań (niekiedy jedno) wcześniej nie 
zaplanowanych, a wynikających z przebiegu sytuacji badawczej. 

wywiad narracyjny 

rodzaj wywiadu, który angażuje badanego w celu przedstawienia opowieści odtwarzającej 
przebieg jego całego życia lub jakiegoś okresu czy też doświadczeń wyniesionych z udziału w 
określonych sytuacjach życiowych. 

wywiad etnograficzny 

niestandaryzowany rodzaj wywiadu, nie mający żadnej struktury, przypomina on rozmowę, w 
której rozmówca szuka informacji na temat terenu swoich badań. 

analiza archiwów 

metoda zbierania danych polegająca na analizowaniu zawartości dokumentów, źródeł, tekstów i 
rzeczy materialnych. 

dokument 

utrwalony w sposób formalny (najczęściej urzędowy) wytwór ludzkiej działalności. 

źródła 

wytwory ludzkiej działalności mające charakter osobisty. 

rzeczy materialne 
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otaczający nas świat przedmiotów. 

teksty 

każdy przekaz kulturowy, który jest nosicielem znaczeń, mówi coś o świecie. 

badania ilościowe 

sposób poznawania rzeczywistości edukacyjnej, który wymaga zastosowania pomiaru. 

obserwacja ilościowa 

grupa metod służących do utrwalenia zachowań, które mają miejsce w różnych dziedzinach 
praktyki edukacyjnej. 

eksperyment 

typowa dla badań pedagogicznych metoda zbierania danych, opierająca się na dwóch różnych 
schematach – jeden służy szacowaniu wpływu jednego faktu na inny, drugi weryfikacji 
opracowanego modelu działania pedagogicznego. 

ankieta 

metoda polegająca na zorganizowanym zadawaniu pytań osobie badanej. 

badanie pilotażowe 

faza badania, w której wybiera się grupkę osób i prosi ją o wypełnienie roboczej wersji 
kwestionariusza, służy ono likwidacji lub modyfikacji pozycji błędnie skonstruowanych. 

badanie właściwe 

ta część badania, w której respondenci udzielają odpowiedzi na pytania zawarte w 
kwestionariuszu ankiety. 

 

test 

metoda służąca do szacowania zjawisk nieobserwowalnych, takich jak np. wiadomości ucznia. 

wywiad ilościowy 

inaczej wywiad standaryzowany. 

badania teoretyczne 

badania służące budowaniu teorii lub jej weryfikacji. 

badania praktyczne 

badania służące diagnozowaniu rzeczywistości edukacyjnej oraz jej ocenie. 
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ROZDZIAŁ 2 METODY ZBIERANIA DANYCH W BADANIACH PEDAGOGICZNYCH 

 

Dla studentów 

Co powinieneś wiedzieć po lekturze tego rozdziału? 

 Co powinieneś wiedzieć po lekturze tego rozdziału? Strony w podręczniku, 
na których znajdziesz 
odpowiedź 

 Co oznacza termin „paradygmat”, czym jest paradygmat w 
odniesieniu do pedagogiki? 

59 

 Dlaczego opisanie paradygmatów pedagogiki wymaga 
uprzedniego odwołania się do paradygmatów nauk 
społecznych? 

59 

 Odpowiedzi na jakie pytania stanowią przesłanki wyjaśniania 
zjawisk społecznych, składające się na paradygmaty nauk 
społecznych? 

60 

 Jakie skrajne stanowiska ontologiczne przyjmowano na 
poziomie pytań o naturę bytu w historii rozwoju nauk 
społecznych i czym się one różnią? 

60 

 Jakie stanowiska ukształtowały się na poziomie pytań o naturę 
człowieka i czym się one różnią? 

60-61 

 Jakie stanowiska sformułowano poszukując odpowiedzi na 
pytanie: „jak zmienia się społeczeństwo?” i jakie są różnice 
między nimi? 

61 

 Jakie podstawowe paradygmaty nauk społecznych można 
wyróżnić i jakie są ich podstawowe założenia? 

61-62 

 Jakie zasadnicze tendencje budowania teorii edukacji 
ukształtowały się w tradycji myśli pedagogicznej z punktu 
widzenia relacji jednostka – społeczeństwo? 

62-65 

 Czym różnią się dwie wersje pajdocentryzmu: humanistyczna i 
interpretatywistyczna? 

63-64 

 Czym różnią się dwie odmiany didaskalocentryzmu: w wersji 
paradygmatu strukturalistycznego oraz odniesionego do 
paradygmatu funkcjonalistycznego? 

65-66 

 Jakie nurty pedagogiki (teorii pedagogicznej) mieszczą się w 
ramach poszczególnych wersji pajdocentryzmu i 
didaskalocentryzmu? 

63-66 

 Jakie znaczenie przypisuje się pojęciu „wychowanie” w każdym 
z paradygmatów pedagogiki? 

66-67 

 W jakim kierunku dokonuje się ewolucja pedagogiki w Polsce, 
począwszy od zakończenia monolitycznego ładu społecznego 
okresu socjalizmu? 

67-68 

 Co to znaczy, że wieloparadygmatyczną tożsamość pedagogiki 68 
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można charakteryzować w kategoriach ciągłości i zmienności? 

 

Paradygmaty nauk społecznych 

Lewa kolumna: wg treści materiałów – [Zawartość (żółte komórki) przedstawiona jest poniżej 
lub obok w postaci listy przemieszanych elementów. Zasada działania – jak w pasjansie – 
przeciągnie na właściwe miejsce.] 

 

Subiektywizm 

Radykalna zmiana 

Obiektywizm 
Humanizm Strukturalizm 

Interpretatywizm Funkcjonalizm 

Stopniowa regulacja 

 

Słowa kluczowe 

Na podstawie treści tego rozdziału ustal znaczenie następujących terminów: 
 
paradygmat 

paradygmat pedagogiczny (w odniesieniu do pedagogiki) 

paradygmat humanistyczny 

paradygmat interpretatywny 

paradygmat strukturalistyczny 

paradygmat funkcjonalistyczny 

nominalizm 

realizm 

woluntaryzm 

determinizm 

stopniowa regulacja  

radykalna zmiana 

pajdocentryzm 

pajdocentryzm w wersji humanistycznej (zorientowany na radykalną zmianę) 

pajdocentryzm w wersji interpretatywistycznej (zorientowany na regulację) 

didaskalocentryzm 

didaskalocentryzm w wersji paradygmatu strukturalistycznego (zorientowany na radykalną  

 zmianę) 

didaskalocentryzm w wersji paradygmatu funkcjonalistycznego (zorientowany na regulację) 

samowiedza pedagogiki 

tożsamość pedagogiki 
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Polecane lektury 

Ewolucja tożsamości pedagogiki (1994) H. Kwiatkowska (red.), Warszawa, Instytut Historii, 

Nauki, Oświaty i Techniki. 

Gutek G. L. (2003) Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańsk, Gdańskie Wydaw. 

Psychologiczne. 

Nowak M. (1999) Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej, 
Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL. 

Odmiany myślenia o edukacji (1995) J. Rutkowiak (red.), Kraków, Oficyna Wydawnicza IMPULS. 

Schulz R. (2003) Wykłady z pedagogiki ogólnej, tom I: Perspektywy światopoglądowe w 

wychowaniu, Toruń, Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 

Śliwerski B. (1998) Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków, Oficyna Wydawnicza 

IMPULS. 

Wołoszyn S. (1998) Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle 

Powszechnym, Kielce, "Strzelec”.  

 

Testy 

Zadanie 1 

Rozpoznanie wyrażeń prawdziwych i fałszywych, czyli test wyboru, w którym należy ocenić 
prawdziwość wyrażenia. 

Zaznacz poprawną odpowiedź  
1. Paradygmat to zbiór ogólnych przesłanek, czyli zdań stanowiących podstawę wnioskowania o 
jakimś przedmiocie. 

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronie 59) 

2. Opisanie paradygmatów pedagogiki nie wymaga uprzedniego odwołania się do paradygmatów 
nauk społecznych, ponieważ edukacja jest izolowanym typem praktyki społecznej i nie stanowi 
ona przedmiotu badań innych nauk społecznych. 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 59) 

3. Odpowiedź na pytanie: jaki będzie świat w przyszłości? stanowi jedną z przesłanek 

wyjaśniania zjawisk społecznych, składających się na paradygmaty nauk społecznych. 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 60) 

4. Realizm zakłada istnienie danych zmysłowych, które są odpowiednikami idei i przedmiotów 
abstrakcyjnych. 

 tak (+) 

 nie 
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(odpowiedź na stronie 60) 

5. Nominalizm i realizm to stanowiska, które ukształtowały się podczas poszukiwania 
odpowiedzi na pytanie o naturę człowieka. 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 60) 

6. Poszukując odpowiedzi na pytanie: jak zmienia się społeczeństwo? wyodrębniono dwie zasady: 

stopniowej regulacji i radykalnej zmiany. 

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronie 61) 

7. Jednym z paradygmatów nauk społecznych, jakie można wyróżnić po skrzyżowaniu 
przesłanek opisanych na wymiarach: subiektywizm – obiektywizm, stopniowa regulacja – 
radykalna zmiana, jest paradygmat mentalistyczny. 

 tak  

 nie (+) 

(odpowiedź na stronach 61-62) 

8. Pajdocentryzm za główny cel przyjmuje swobodny rozwój dziecka, przedkładając interes 
jednostki nad interes społeczeństwa. 

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronie 62) 

9. Można wyróżnić dwie wersje pajdocentryzmu: humanistyczną i interpretatywistyczną. 

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronach 63-64) 

10. Didaskalocentryzm odniesiony do paradygmatu funkcjonalistycznego jest tworzony przez 
teorie krytyczne, które włączają praktykę edukacji w konflikty społeczne, czyniąc z niej 
narzędzie walki o dominację. 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 65) 

11. Pedagogikę emancypacyjną można umieścić w ramach pajdocentryzmu w wersji 
interpretatywistycznej. 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 63) 

12. W paradygmacie pajdocentryzmu zorientowanego na regulację wychowanie rozumiane jest 
jako świadome działanie edukacyjne nastawione na kształtowanie osobowości zgodnie ze 
standardem psychologiczno-społecznym obowiązującym w danej kulturze. 
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 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 67) 

13. Ewolucja pedagogiki w Polsce w ostatnich latach zmierza w kierunku dominacji 
paradygmatu strukturalno-funkcjonalnego. 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 67) 

14. Tożsamość współczesnej pedagogiki można charakteryzować w kategoriach ciągłości i 
zmienności. 

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronie 68) 

 

Zadanie 2  

Wybór najlepszej odpowiedzi z czterech możliwości, czyli test wyboru, w którym należy 
wybrać odpowiedź właściwą 

 
1. Termin „paradygmat” w odniesieniu do pedagogiki oznacza: 

 zbiór ogólnych przesłanek (założeń) koniecznych do zdefiniowania edukacji (+) 

 źródło celów wychowania 

 przekonanie, że za pomocą wychowania możemy uzyskać każdy pożądany stan rzeczy 

 potoczny sposób myślenia o wychowaniu 

(odpowiedź na stronie 59) 

2. Które z określeń jest nieprawdziwe w odniesieniu do edukacji rozumianej jako praktyka 
społeczna? 

 wywiera wpływ na psychikę i zachowanie się ludzi 

 odbywa się w obrębie grup społecznych 

 ze względu na niepowtarzalność zachodzących w niej procesów nie poddaje się badaniu 
(+) 

 jednocześnie tworzy kulturę, jak i jest jej produktem  

(odpowiedź na stronie 59) 

3. Jakiego pytania nie stawia się poszukując przesłanek tworzących paradygmaty nauk 
społecznych? 

 Jak istnieje świat społeczny? 

 Który z możliwych sposobów ludzkiego życia jest najbardziej pożądany? (+) 

 Jaka jest natura człowieka? 

 Jak zmienia się społeczeństwo? 
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(odpowiedź na stronie 60) 

4. Nominalizm i realizm to: 

 możliwe odpowiedzi na pytanie o naturę człowieka 

 stanowiska dotyczące możliwości poznania edukacji 

 dwa skrajne stanowiska ontologiczne, które ukształtowały się podczas poszukiwania 
odpowiedzi na pytanie o naturę bytu (+) 

 dwie wersje pedagogiki pozytywistycznej 

(odpowiedź na stronie 60) 

5. Podczas poszukiwania odpowiedzi na pytanie o naturę człowieka ukształtowały się dwa 
zasadnicze stanowiska. Są to: 

 stopniowa regulacja i radykalna zmiana 

 nominalizm i realizm 

 powszechność i wyjątek 

 woluntaryzm i determinizm (+) 

(odpowiedź na stronie 60) 

6. Zasada stopniowej regulacji, będąca jednym ze stanowisk przyjmowanych w odpowiedzi na 
pytanie „jak zmienia się społeczeństwo?”  to inaczej: 

 zasada ciągłości i zmienności życia społecznego (+) 

 zasada wskazująca na potencjał konfliktów i kryzysów 

 zasada radykalnego odwracania porządku społecznego 

 zasada akcentująca znaczenie dominacji, niedoboru i emancypacji 

(odpowiedź na stronie 61) 

7. Który z wymienionych paradygmatów nie jest paradygmatem nauk społecznych?  

 paradygmat humanistyczny 

 paradygmat biocentryczny (+) 

 paradygmat strukturalistyczny 

 paradygmat funkcjonalistyczny 

(odpowiedź na stronach 61-62) 

8. Przekonanie głoszące, że „edukacja powinna pozwolić na ujawnienie przez dziecko zdolności i 
potencjalności, a następnie stwarzać warunki do ich urzeczywistniania” ma swoje źródło w: 

 strukturalizmie 

 funkcjonalizmie 

 didaskalocentryzmie 

 pajdocentryzmie (+) 

(odpowiedź na stronach 62-63) 

9. Zwolennicy pajdocentryzmu w wersji humanistycznej: 

 podkreślają dominującą rolę szkoły  w rozwoju dziecka 
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 postulują likwidację szkół, „odszkolnienie” społeczeństwa (+) 

 zwracają uwagę na konieczność współdziałania rodziny i szkoły 

 podkreślają równoprawność poszczególnych podmiotów uczestniczących w procesie edukacji 

(odpowiedź na stronie 63) 

10. Didaskalocentryzm odniesiony do paradygmatu funkcjonalistycznego zakłada, że: 

 procesy edukacyjne mają służyć kształtowaniu świadomości nierówności społecznych 

 edukacja ma umożliwić taki rozwój jednostki, aby mogła  ona przyswoić sobie 
społeczne status quo (+) 

 procesy edukacyjne otwarte są na wieloznaczność współczesnej kultury 

 procesy edukacyjne służą wyzwalaniu jednostek spod przemocą narzuconego przez 

społeczeństwo status quo 

(odpowiedź na stronach 65-66) 

11. Który z nurtów teorii pedagogicznej nie mieści się w pajdocentryzmie ujmowanym w wersji 
interpretatywistycznej? 

 pedagogika Nowego Wychowania 

 pedagogika personalistyczna 

 pedagogika pozytywistyczna (+) 

 pedagogika egzystencjalizmu 

(odpowiedź na stronie 64) 

12. Wychowanie rozumiane jest jako świadome działanie edukacyjne zaangażowane w 
kształtowanie osobowości zdolnej do działania w warunkach strukturalnych konfliktów w: 

 pajdocentryzmie zorientowanym na radykalną zmianę 

 pajdocentryzmie zorientowanym na regulację 

 didaskalocentryzmie  zorientowanym na radykalną zmianę (+) 

 didaskalocentryzmie zorientowanym na regulację 

(odpowiedź na stronach 66-67) 

13. Podejmując próbę określenia tożsamości pedagogiki można stwierdzić, że jest ona nauką: 

 nieustalonej tożsamości 

 humanistyczno-społeczną (+) 

 koncentrującą uwagę na zjawiskach patologicznych 

 uprawianą w ramach paradygmatu dysponującego monopolem na prawdę o świecie edukacji 

(odpowiedź na stronie 67) 

14. Samowiedza pedagogiki to: 

 wiedza, jaką pedagogika gromadzi o sobie samej w toku codziennej praktyki badawczej 
(+) 

 konieczność poszukiwania odpowiedzi na pytanie „czym jest pedagogika?” 

 ujmowanie tożsamości pedagogiki w kategoriach ciągłości i zmienności 
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 termin pusty, pozbawiony znaczenia 

(odpowiedź na stronie 68) 
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Dla wykładowców 

Cele nauczania 

Po zapoznaniu się z treścią tego rozdziału student powinien umieć: 

1. zdefiniować termin „paradygmat”, określić czym jest paradygmat w odniesieniu do 
pedagogiki; 

2. wyjaśnić dlaczego opisanie paradygmatów pedagogiki wymaga uprzedniego odwołania się do 
paradygmatów nauk społecznych; 

3. wymienić pytania stanowiące przesłanki wyjaśniania zjawisk społecznych, składające się na 
paradygmaty nauk społecznych; 

4. wskazać różnicę pomiędzy nominalizmem a realizmem (skrajne stanowiska ontologiczne 
przyjmowane na poziomie pytań o naturę bytu); 

5. wskazać różnicę pomiędzy woluntaryzmem a determinizmem (zasadnicze stanowiska 
przyjmowane w odpowiedzi na pytanie o naturę człowieka); 

6. wskazać różnicę pomiędzy zasadami stopniowej regulacji i radykalnej zmiany (dwa 
stanowiska sformułowane w odpowiedzi na pytanie: jak zmienia się społeczeństwo?); 

7. wymienić podstawowe paradygmaty nauk społecznych i przedstawić ich podstawowe 
założenia; 

8. scharakteryzować pajdocentryzm i didaskalocentryzm jako zasadnicze tendencje budowania 
teorii edukacji, które ukształtowały się w tradycji myśli pedagogicznej; 

9. rozróżnić dwie wersje pajdocentryzmu: humanistyczną i interpretatywistyczną; 

10. rozróżnić dwie odmiany didaskalocentryzmu (w wersji paradygmatu strukturalistycznego i 
paradygmatu funkcjonalistycznego); 

11. wskazać nurty pedagogiki, które mieszczą się w ramach poszczególnych wersji 
pajdocentryzmu i didaskalocentryzmu; 

12. zdefiniować znaczenie pojęcia „wychowanie” w każdym z paradygmatów pedagogiki; 

13. określić kierunek ewolucji tożsamości pedagogiki w Polsce po roku 1989; 

14. scharakteryzować tożsamość współczesnej pedagogiki w kategoriach ciągłości i zmienności. 

 

Rozszerzony spis treści 

Część I. Rozdział 3. Budowanie teorii pedagogicznych (Krzysztof Rubacha)  

3.1. Paradygmaty nauk społecznych a budowanie teorii pedagogicznych  

– Paradygmaty nauk społecznych 

 

Subiektywizm 
(nominalizm) 
(woluntaryzm

) 

Radykalna zmiana 

Obiektywizm 
(determinizm

) 

Humanizm Strukturalizm 

Interpretatywiz
m 

Funkcjonaliz
m 

Stopniowa regulacja 
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– Paradygmaty pedagogiki odniesione do paradygmatów nauk społecznych 

 

Subiektywizm 

(koncentracja na 
jednostce  
i kulturze) 

Radykalna zmiana 

Obiektywizm 

(koncentracja na 
społeczeństwie  

i państwie) 

Humanizm 
 

Strukturalizm 

 

 

 

 

 

Interpretatywiz
m 

 

 

 

 

Funkcjonaliz
m 

Stopniowa regulacja 

 

 

3.2. Kierunki rozwoju teorii pedagogicznej 

 

Scenariusze ćwiczeń i zagadnienia do dyskusji 

1. W „Przedmowie” Zbigniew Kwieciński pisze, że w XX wieku w pedagogice „poszukiwano też 
„trzeciej drogi”: wspierania rozwoju i pełni możliwości każdego dziecka z poszanowaniem jego 
indywidualności, ale zarazem dania każdemu szansy korzystania z dóbr kultury narodowej i 
uniwersalnej, kompetencji do samodzielnego, krytycznego wyboru pośród wielu ofert sposobów i 
jakości życia, zdolności do samodzielnej komunikacji z innymi w bliskiej i szerokiej sferze 
kontaktów, ekspresji i działania harmonijnie godzącego interesy własne z tworzeniem świata 
przyjaznego, „zabliźnionego”. Tą „trzecią drogą” okazał się już przed II wojną światową 
progresywizm, a współcześnie konstruktywizm” (strona 14). 

W rozdziale trzecim Krzysztof Rubacha omawia „dwie drogi”: pajdocentryzm i 
didaskalocentryzm. Posługując się schematem zamieszczonym na stronie 63 w podręczniku 
spróbuj umieścić w nim kierunki pedagogiczne, które Z. Kwieciński przypisuje do „trzeciej 
drogi”, lub zmodyfikować ten schemat w taki sposób, aby znalazły w nim swoje miejsce 
wszystkie trzy drogi rozwoju pedagogiki. 
 

2. W książce Współczesne teorie i nurty wychowania (Kraków 1998) Bogusław Śliwerski opisuje 

(charakteryzuje) kilkanaście kierunków pedagogicznych. Spróbuj je przyporządkować 
poszczególnym paradygmatom pedagogiki wyróżnionym przez K. Rubachę. Czy taki zabieg jest 
możliwy w odniesieniu do wszystkich opisywanych przez B. Śliwerskiego kierunków? Jeżeli 
któryś z nich nie daje się przyporządkować do pajdocentryzmu lub didaskalocentryzmu to 
spróbuj ustalić, dlaczego tak się dzieje. 

 

Zagadnienia do dyskusji: 
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1. Jakie konsekwencje dla studiowania pedagogiki powoduje fakt, że ewolucja tej dyscypliny „w 
Polsce, począwszy od zakończenia monolitycznego ładu społecznego okresu socjalizmu, kroczy 
ku wielopostaciowości typowej dla kultury współczesnej”? 

2. Które ze stanowisk, przyjmowane w odpowiedzi na pytania są ci bliższe? Uzasadnij swój 
pogląd. 

- Jak istnieje świat społeczny? (nominalizm i realizm); 

- Jaka jest natura człowieka? (woluntaryzm i determinizm); 

- Jak zmienia się społeczeństwo (stopniowa regulacja i radykalna zmiana); 

 

 

Polecane lektury 

Ewolucja tożsamości pedagogiki (1994) H. Kwiatkowska (red.), Warszawa, Instytut Historii, 

Nauki, Oświaty i Techniki. 

Gutek G. L. (2003) Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańsk, Gdańskie Wydaw. 

Psychologiczne. 

Nowak M. (1999) Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej, 
Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL. 

Odmiany myślenia o edukacji (1995) J. Rutkowiak (red.), Kraków, Oficyna Wydawnicza IMPULS. 

Schulz R. (2003) Wykłady z pedagogiki ogólnej, tom I: Perspektywy światopoglądowe w 

wychowaniu, Toruń, Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 

Śliwerski B. (1998) Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków, Oficyna Wydawnicza 

IMPULS. 

Wołoszyn S. (1998) Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle 

Powszechnym, Kielce, "Strzelec”.  

Najważniejsze terminy 

paradygmat  

zbiór ogólnych i ostatecznych przesłanek w wyjaśnianiu jakiegoś obszaru rzeczywistości 
przyjętych w społeczności uczonych – przedstawicieli danej dyscypliny naukowej, a następnie 
upowszechniony jako wzór myślenia w normalnych zbiorowościach użytkowników nauki. 

paradygmat pedagogiczny (w odniesieniu do pedagogiki)  

zbiór ogólnych przesłanek (założeń) koniecznych do zdefiniowania edukacji, stanowiących punkt 
wyjścia badań nad nią oraz budowania jej teorii. 

paradygmat humanistyczny  

zespół przesłanek nadających indywidualistyczne i subiektywistyczne znaczenie faktom 
występującym w życiu społecznym. 

paradygmat interpretatywistyczny  

tradycja badawcza dążąca do zrozumienia, w jaki sposób jednostki zyskują świadomość w 
ramach struktur społecznych. 

paradygmat strukturalistyczny  
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zespół przesłanek zakładających, że istnieją obiektywne struktury, w których przebiega życie 
ludzkie, a wyjaśnienie ich deterministycznych zależności nadaje sens i kierunek zaplanowanej 
interwencji w obiektywny świat społeczny. 

paradygmat funkcjonalistyczny  

zespół przesłanek ujmujących świat społeczny jako byt obiektywny z gotowymi strukturami 
regulującymi życie jednostki (determinizm). 

nominalizm  

stanowisko ontologiczne zakładające, że nie istnieją idee i przedmioty abstrakcyjne, lecz jedynie 
przedmioty konkretne. 

realizm  

stanowisko ontologiczne zakładające istnienie danych zmysłowych, które są odpowiednikami 
idei i przedmiotów abstrakcyjnych. 

woluntaryzm   

kierunek uznający wolę za podstawową zasadę organizującą naturę człowieka; zakłada on, że 
przyczyną zmian, jakie zachodzą w człowieku jest on sam, a ściślej jego wola. 

determinizm   

kierunek uznający za podstawową zasadę organizującą naturę człowieka sieć zależności 
przyczynowo-skutkowych; człowiek – zgodnie z tym kierunkiem – jest zdeterminowany 
działaniem innych bytów, które warunkują jego rozwój, zakreślają granice i możliwości jego 
aktywności. 

stopniowa regulacja  

zasada, zgodnie z którą społeczeństwo osiąga określony stan rozwoju, ustalając reguły jego 
trwania; kategoriami opisu procesów społecznych są: porządek społeczny, solidarność, umowa 
społeczna; zgodnie z tą zasadą (określaną też jako zasada ciągłości i zmienności życia 
społecznego) kolejne pokolenia odtwarzają ten stan, wprowadzając jednocześnie stopniowe 
modyfikacje. 

radykalna zmiana  

zasada, zgodnie z którą społeczeństwo trwa w stanie konfliktu między różnymi grupami 
interesów, które okresowo doprowadzają do radykalnych, rewolucyjnych zmian ustalonego 
stanu rzeczy; stosowanymi tu kategoriami opisu procesów społecznych są: sprzeczności, 
emancypacja, niedobory, dominacja. 

pajdocentryzm  

konceptualizacja edukacji przyjmująca za główny cel swobodny rozwój dziecka; zakłada on, że 
główne źródło rozwoju znajduje się w samym dziecku, edukacja natomiast powinna pozwolić na 
ujawnienie przez dziecko zdolności i potencjalności, a następnie stwarzać warunki do ich 
urzeczywistnienia. 

pajdocentryzm w wersji humanistycznej (zorientowany na radykalną zmianę)  

zespół radykalnych teorii krytycznych, które w skrajnej postaci budują wizję społeczeństwa bez 
szkoły, ujawnia on krytyczny stosunek do organizacji społecznych sterujących formalną 
edukacją; zwolennicy tej wersji pajdocentryzmu postulują „odszkolnienie” społeczeństwa, a 
procesy edukacyjne rozumieją jako wyzwalanie jednostek spod przemocą narzuconego przez 

społeczeństwo, opartego na nierównościach, status quo. 

pajdocentryzm w wersji interpretatywistycznej (zorientowany na regulację)  
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koncepcje, których twórcy próbują wniknąć w świat dziecka, rozpoznając znaczenia, jakie 
nadaje ono edukacyjnej codzienności; w tej wersji pajdocentryzmu ujawnia się tendencja do 
opisu i wyjaśniania świata edukacji bez uprzednio przyjętych założeń do analiz praktyki 
edukacyjnej w takim języku, w jakim ona przebiega. 

didaskalocentryzm  

pogląd, zgodnie z którym nauczanie i wychowanie polega na przekazywaniu gotowej wiedzy i jej 
interpretacji oraz urabianiu dzieci według stałych wzorów moralnych, pracowniczych i 
obywatelskich, z nauczycielem i programem w centrum uwagi. 

didaskalocentryzm w wersji paradygmatu strukturalistycznego (zorientowany na 
radykalną zmianę)  

paradygmat tworzony przez teorie krytyczne, które włączają praktykę edukacji w konflikty 
społeczne, czyniąc z niej narzędzie walki o dominację. 

didaskalocentryzm w wersji paradygmatu funkcjonalistycznego (zorientowany na 
regulację)  

paradygmat, zgodnie z którym procesy edukacyjne są odbiciem społecznego status quo, nie 

służą one odkrywaniu nierówności społecznych, utrzymywaniu dominacji czy emancypacji. 

samowiedza pedagogiki  

wiedza, jaką pedagogika gromadzi o sobie samej (o swoim przedmiocie badań, o metodach, o 
własnym stosunku do zmian w życiu społecznym itd.) w toku codziennej praktyki badawczej. 

tożsamość pedagogiki  

zob.: samowiedza pedagogiki. 
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ROZDZIAŁ 1 WYCHOWANIE W SPOŁECZEŃSTWACH PIERWOTNYCH 

Dla studentów 

Co powinieneś wiedzieć po lekturze tego rozdziału? 

 Co powinieneś wiedzieć po lekturze tego rozdziału? Strony w podręczniku, 
na których znajdziesz 
odpowiedź 

 Co oznacza zdanie: „jedynie nowo narodzona istota ludzka ma 
szanse stać się człowiekiem?  

77 

 Na czym polega proces hominizacji?  77 

 Jakie wątki można wyodrębnić w genezie procesów 
wychowawczych i czym się one charakteryzują?  

78 

 Na podstawie jakich źródeł można wnioskować, jak wyglądało 
wychowanie w społeczeństwach pierwotnych?  

78 

 Czym była inicjacja? Na czym ona polegała?  78-79 

 

Słowa kluczowe 

Na podstawie treści tego rozdziału ustal znaczenie następujących terminów: 

hominizacja 

uspołecznienie 

socjalizacja 

kulturyzacja 

wątek biologiczno-pielęgnacyjny w wychowaniu 

wątek społeczno-kulturowy w wychowaniu 

inicjacja 
 

Polecane lektury 

Alt R. (1960) Wychowanie u ludów pierwotnych, Warszawa, Nasza Księgarnia. 

Dröscher V. B. (1997) Rodzinne gniazdo. Jak zwierzęta rozwiązują swoje problemy rodzinne, 

Warszawa, "Cyklady". 

Kłoskowska A. (1649) Droga do człowieczeństwa, „Wiedza i Życie”, nr II 

Miller R. (1981) Socjalizacja, wychowanie, psychoterapia, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo 

Naukowe. 

P. Teilhard de Chardin (1993) Fenomen człowieka, Warszawa, PAX. 
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Testy 

Zadanie 1 

Rozpoznanie wyrażeń prawdziwych i fałszywych, czyli test wyboru, w którym należy ocenić 
prawdziwość wyrażenia. 

Zaznacz poprawną odpowiedź  

1. Szanse stania się człowiekiem ma jedynie nowo narodzona istota ludzka. 

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronie 77) 

2. Gatunkowe właściwości biologiczne są dla rozwoju człowieczeństwa warunkiem 
wystarczającym. 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 77) 

3. Procesy uspołecznienia (socjalizacji) i kulturyzacji określa się mianem hominizacji. 

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronie 77) 

4. Jednym z elementów (składników) hominizacji jest nabywanie przekonania o własnej pozycji 
wśród innych istot żywych. 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 77) 

5. Prokreacja (rozród) i opieka nad potomstwem składają się w wychowaniu na wątek społeczno-
kulturowy. 

 tak 

 nie (+)  

(odpowiedź na stronie 78) 

6. Więź społeczna i dziedzictwo kulturowe w każdym pokoleniu muszą być odbudowywane na 
nowo. 

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronie 78) 

7. Wiedzę o wychowaniu realizowanym w społeczeństwach pierwotnych możemy czerpać z 
zachowanych relacji żyjących wówczas ludzi. 

 tak 

 nie (+) 
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(odpowiedź na stronie 78) 

8. Im bardziej jakaś społeczność bytuje w warunkach pierwotnych – tym bardziej wychowanie 
młodych pokoleń różni się od jej codziennego życia. 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 78) 

9. Wtajemniczanie przez starszyznę rodową lub specjalnych „czarodziejów” dorastających 
młodych mężczyzn w plemienne tabu, w plemienne tradycje, mity i wierzenia hominizacja. 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 78) 

10. O istocie inicjacji stanowiło przyswajanie plemiennych tradycji, mitów i wierzeń. 

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronie 79) 

 

Zadanie 2  

Wybór najlepszej odpowiedzi z czterech możliwości, czyli test wyboru, w którym należy 
wybrać odpowiedź właściwą 

1. Opisywany w piśmiennictwie socjologicznym i antropologicznym przypadek „dzieci wilczych” 
dowodzi, że: 

 każda nowo narodzona istota ma szansę stać się człowiekiem 

  dzieci ludzkie, które wskutek nieszczęśliwego zbiegu okoliczności znalazły się 
wśród zwierząt, nie nabierały w rozwoju cech ludzkich (+) 

  dzieci wychowywane przez zwierzęta mają szanse stać się ludźmi 

  eksperymenty z inteligentnymi małpami skazane są na niepowodzenie 

(odpowiedź na stronie 77) 

2. Gatunkowe właściwości biologiczne są dla rozwoju człowieczeństwa warunkiem: 

  wystarczającym 

  możliwym 

  koniecznym (+) 

  prawdopodobnym 

(odpowiedź na stronie 77) 

3. W skład hominizacji (uczłowieczenia) wchodzą: 

  globalizacja i nacjonalizacja 

  etatyzacja i kolektywizacja 

  wychowanie i humanizacja 
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  socjalizacja i kulturyzacja (+) 

(odpowiedź na stronie 77) 

4. W genezie procesów wychowawczych można wyróżnić m.in. wątek: 

  społeczno-kulturowy (+) 

  materialno-przestrzenny 

  historyczno-cywilizacyjny 

  psychiczno-społeczny 

(odpowiedź na stronie 78) 

5. Na wątek biologiczno-pielęgnacyjny w wychowaniu składa się m.in.: 

  więź społeczna i dziedzictwo kulturowe 

  sprawowanie władzy i nadzoru 

  adaptacja i rekonstrukcja 

  prokreacja (rozród) i opieka nad potomstwem (+) 

(odpowiedź na stronie 78) 

6. Reprodukcję i rekonstrukcję społeczności ludzkich zapewnia: 

  inicjacja 

  wychowanie (+) 

  hominizacja 

  kolektywizacja 

(odpowiedź na stronie 78) 

7. O tym, jak wyglądały początki wychowania w społeczeństwach pierwotnych możemy 
wnioskować m.in. na podstawie: 

  zachowanych źródeł pisanych 

  relacji ludzi wówczas żyjących 

  współczesnych wykopalisk archeologicznych (+) 

  analogii do współczesności 

(odpowiedź na stronie 78) 

8. Wychowanie w społeczeństwie pierwotnym: 

 odbywa się poprzez naśladownictwo i bezpośrednie uczestnictwo w codziennych 
pracach (+) 

  odbywa się w sposób celowy 

  odbywa się w sposób zinstytucjonalizowany 

  jest podobne do wychowania w społeczeństwie współczesnym 

(odpowiedź na stronie 78) 

9. Inicjacja to: 



  Pedagogika – aneks internetowy  cz. II Rozdział 1 

 

 

 

  szkolenie w pewnych umiejętnościach praktycznych i w rzemiośle wojennym 

  wtajemniczanie w plemienne tabu, w plemienne tradycje, mity i wierzenia (+) 

  nabywanie świadomości 

  inaczej hominizacja (proces uczłowieczania) 

(odpowiedź na stronie 78) 

10. Przykładem zaczątków namysłu wychowawczego i ujmowania ich w rodzaj instytucji 
wychowawczej jest: 

  homogenizacja 

  socjalizacja 

  inicjacja (+) 

  kulturyzacja 

(odpowiedź na stronie 78) 
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Dla wykładowców 

Cele nauczania 

Po zapoznaniu się z treścią tego rozdziału student powinien umieć: 

1. wyjaśnić, dlaczego nie jest możliwe przekształcenie istoty innego gatunku w człowieka i na 
czym polega przypadek tzw. „dzieci wilczych”; 

2. określić, na czym polega proces hominizacji i jakie elementy się na ten proces składają; 

3. odróżnić wątki: biologiczno-pielęgnacyjny i społeczno-kulturowy w genezie procesów 
wychowawczych; 

4. wskazać źródła, na podstawie których możemy wnioskować, jak wyglądały początki 
wychowania w społeczeństwach pierwotnych; 

5. opisać obrzęd inicjacji, traktowanej jako „pierwotna szkoła uobywatelnienia”. 

 

Scenariusze ćwiczeń i zagadnienia do dyskusji: 

1. Sięgnij do książki R. Miller Socjalizacja, wychowanie, psychoterapia (Warszawa, 1981) i 

zapoznaj się z przedstawionym tam (na stronach 14-15) opisem dwóch dziewcząt – Amali i 
Kemali, wychowywanych przez wilki. Na podstawie tego przypadku spróbuj uzasadnić 
twierdzenie głoszące, że „dzieci pozbawione opieki ludzkiej nie mogą się przystosować do życia 
ludzkiego”. 

2. Stefan Wołoszyn w genezie procesów wychowawczych wyodrębnia dwa zróżnicowane wątki: 
biologiczno-pielęgnacyjny i społeczno-kulturowy. Czy to rozróżnienie jest nadal aktualne? Jeżeli 
tak, to przedstaw dowody potwierdzające zasadność takiego rozróżnienia. 

3. Czy inicjacja, charakterystyczna dla społeczeństw pierwotnych, występuje również we 
współczesnych społeczeństwach? Jakie zachowania, obrzędy można by współcześnie określić 
mianem inicjacji? Odwołaj się do swoich dotychczasowych doświadczeń wychowawczych i na tej 
podstawie uzasadnij swój pogląd. 

 

Polecane lektury 

Alt R. (1960) Wychowanie u ludów pierwotnych, Warszawa, Nasza Księgarnia. 

Dröscher V. B. (1997) Rodzinne gniazdo. Jak zwierzęta rozwiązują swoje problemy rodzinne, 

Warszawa, "Cyklady". 

Kłoskowska A. (1649) Droga do człowieczeństwa, „Wiedza i Życie”, nr II 

Miller R. (1981) Socjalizacja, wychowanie, psychoterapia, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo 

Naukowe. 

P. Teilhard de Chardin (1993) Fenomen człowieka, Warszawa, PAX. 

 

Najważniejsze terminy 

hominizacja 
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procesy uspołecznienia (zwanego inaczej socjalizacją) i kulturyzacji, dzięki którym istota ludzka 
staje się człowiekiem. 

 

uspołecznienie 

inaczej socjalizacja. 

 

kulturyzacja 

nabywanie kultury (mowa, zabawa, praca, nabywanie świadomości), proces ten bywa nazywany 
także inkulturacją lub enkulturacją. 

 

socjalizacja 

proces, dzięki któremu jednostka staje się członkiem społeczeństwa. 

 

wątek biologiczno-pielęgnacyjny w wychowaniu 

obejmuje on prokreację (rozród) i opiekę nad potomstwem; charakterystyczna dla tych procesów 
jest postawa emocjonalna, którą psychologowie i psychiatrzy nazywają empatią. 

 

wątek społeczno-kulturowy w wychowaniu 

odbudowywanie na nowo w każdej jednostce ludzkiej i w każdym pokoleniu więzi społecznej i 
dziedzictwa kulturowego, najczęściej przyjmuje ono różne formy zinstytucjonalizowane i 
prowadzone jest przez specjalnie przygotowane grupy profesjonalnych wychowawców i 
nauczycieli. 

 

inicjacja 

obrzęd wtajemniczenia przez starszyznę rodową lub specjalnych „czarodziejów” dorastających 
mężczyzn w plemienne tabu, w plemienne tradycje, mity i wierzenia; obrzęd ten trwał nieraz 
wiele tygodni i powiązany był z poddawaniem młodzieży najrozmaitszym próbom wytrzymałości, 
cierpliwości i dochowania wierności „swoim”. 
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ROZDZIAŁ 2 WYCHOWANIE I „NAUCZANIE” W CYWILIZACJACH 

STAROŻYTNEGO WSCHODU 

Dla studentów 

Co powinieneś wiedzieć po lekturze tego rozdziału? 

 Co powinieneś wiedzieć po lekturze tego rozdziału? Strony w podręczniku, 
na których znajdziesz 
odpowiedź 

1 Jaki charakter miała kultura duchowa społeczeństw 
pierwotnych? 

80 

2 Skąd biorą początek wielkie współczesne cywilizacje światowe: 
wschodnie (azjatyckie) i zachodnie (europejskie)? 

80 

3 Jak wyglądało wychowanie w cywilizacjach wschodnich? 80 

4 Z jakiego okresu pochodzą świadectwa o organizacji szkół w 
patriarchalnych i feudalnych Chinach? 

81 

5 Przez kogo zostały skodyfikowane oblicze szkolnictwa i treści 
wychowania w starożytnych Chinach, co kodyfikator zaliczał 
do naczelnych idei i ideałów? 

81 

6 Czym różniły się konfucjanizm i taoizm? 81-82 

7 W jaki sposób pojmowano wykształcenie w starożytnych 
Chinach? 

82 

8 Na jakie warstwy (kasty) dzielił ludność ustrój społeczny 
starożytnych Indii? 

82-83 

9 Jaki charakter miała kultura duchowa starożytnych Indii, za 
pomocą jakich dzieł była ona wyrażana? 

83 

10 Jaką rolę w życiu Hindusów odegrał buddyzm? Jakie prawdy 
głosił? 

83-84 

11 Co było celem wychowania według buddyzmu? 84 

12 Co wiemy na temat edukacji w kulturach Sumerów i 
Asyryjczyków? 

84-85 

13 Jaki charakter miała edukacja w starożytnym Egipcie? 85 

14 Jakie charakterystyczne cechy miało wychowanie u 
starożytnych Żydów? 

86 

 

Słowa kluczowe 

Na podstawie treści tego rozdziału ustal znaczenie następujących terminów: 

buddyzm 

judaizm 
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konfucjanizm 

nirwana 

taoizm 

Na podstawie treści tego rozdziału ustal, kim były następujące osoby: 

Konfucjusz http://encyklopedia.pwn.pl/36812_1.html  

Lao-cy(tsy) http://encyklopedia.pwn.pl/40386_1.html  

Siddhartha Gautama (Budda) http://encyklopedia.pwn.pl/10317_1.html  

Jawaharlal Nehru http://encyklopedia.pwn.pl/50368_1.html  

Mojżesz http://encyklopedia.pwn.pl/48094_1.html  
 

Polecane lektury 

Bednarek S., Jastrzębski J., Kocur M. (1999) Jak żyć? 265 sposobów na życie. Leksykon, 

Warszawa-Wrocław, Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Dialogi konfucjańskie (1976) Wrocław, Ossolineum. 

Krawczyk Z. (1990) Rabindranath Tagore – poszukiwanie prawdy i piękna w teorii i praktyce 

wychowania, Warszawa, PWN. 

Myśliciele – o wychowaniu (1996) Cz. Kupisiewicz, I. Wojnar (red.), Warszawa, Polska Oficyna 

Wydawnicza BGW. 

Nanowski Z. (1965) Oświata i wychowanie w starożytnych Chinach, w: Historia wychowania, 

tom I, Ł. Kurdybacha (red.), Warszawa, PWN. 

Snelling J. (1999) Buddyzm, Poznań, Wyd. Zysk i S-ka. 

Tyloch W. (1987) Judaizm, Warszawa, KAW. 

 

Testy 

Zadanie 1 

Rozpoznanie wyrażeń prawdziwych i fałszywych, czyli test wyboru, w którym należy ocenić 
prawdziwość wyrażenia. 

Zaznacz poprawną odpowiedź  

1. Kultura duchowa społeczeństw pierwotnych była kulturą magiczną 

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronie 80) 

2. Cywilizacje zachodnie biorą swój początek z terytoriów starożytnych Chin i Indii. 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 80) 

http://encyklopedia.pwn.pl/10317_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/50368_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/40386_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/48094_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/36812_1.html
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3. Wychowanie w cywilizacjach wschodnich polegało na przyswajaniu przez młode pokolenia 
praktycznych umiejętności użytecznych w codziennym życiu. 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 80) 

4. Świadectwa o organizacji szkół w patriarchalnych i feudalnych Chinach pochodzą sprzed 
około dwóch tysięcy lat p.n.e. 

 tak (+) 

 nie  

(odpowiedź na stronie 81) 

5. Kodyfikatorem treści wychowania w starożytnych Chinach był Lao-cy. 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 81) 

6. Z konfucjanizmem, uchodzącym za kanon wychowania chińskiego, częściowo rywalizował 
taoizm.  

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronach 81-82) 

7. Wykształcenie pojmowano w starożytnych Chinach jako przygotowanie młodzieży do 
działalności społecznej. 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 82) 

8. Jedną z kast wyróżnianych przez ustrój społeczny starożytnych Indii była kasta braminów. 

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronach 82-83) 

9. Kulturę duchową starożytnych Indii wyrażały święte księgi Wedy i Upaniszady. 

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronie 83) 

10. Buddyzm zrewolucjonizował rygory kastowości w życiu hinduskim poprzez fakt, że głosił 
ideę miłości bliźniego i wszechludzkiego braterstwa. 

 tak (+) 

 nie  

(odpowiedź na stronie 83) 
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11. Celem wychowania według buddyzmu było przygotowanie ludzi do dominacji i podboju 
innych narodów. 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 84) 

12. Sumerowie, żyjący w międzyrzeczu Eufratu i Tygrysu, posiadali pismo obrazkowe, które 
następnie przekształciło się w pismo klinowe. 

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronie 84) 

13. Edukacja w starożytnym Egipcie miała na celu wyrabianie cierpliwości, rezygnacji, uległości. 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 85) 

14. Podstawą wychowania i nauczania wszystkich dzieci u starożytnych Żydów było „święte 
prawo”. 

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronie 86) 

 

Zadanie 2  

Wybór najlepszej odpowiedzi z czterech możliwości, czyli test wyboru, w którym należy 
wybrać odpowiedź właściwą 

 

1. Symbolem kultury duchowej społeczeństw pierwotnych były: 

 święte księgi 

 wytwory rąk ludzkich 

 totemy (+) 

 bóstwa 

(odpowiedź na stronie 80) 

2. Cywilizacje wschodnie biorą swój początek z: 

 kultury starożytnej Grecji 

 kultury antycznego Rzymu 

 tradycji judeochrześcijańskich 

 terytoriów Chin i Indii (+) 

(odpowiedź na stronie 80) 

3. Edukację w cywilizacji wschodniej przenikały: 
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 pierwiastki filozoficzno-moralne (+) 

 praktycyzm i użyteczność 

 umiejętność pisania i czytania 

 pierwiastki teologiczne 

(odpowiedź na stronie 80) 

4. Oblicze szkolnictwa i treści wychowania w starożytnych Chinach zostały skodyfikowane: 

 za czasów I Republiki 

 za czasów Cesarstwa (+) 

 przed powstaniem Cesarstwa 

 w okresie, gdy podobny proces następował w cywilizacji zachodniej 

(odpowiedź na stronie 81) 

5. Kodyfikatorem oblicza szkolnictwa i treści wychowani w starożytnych Chinach był: 

 Lao-cy 

 Budda 

 Konfucjusz (+) 

 Nehru 

(odpowiedź na stronie 81) 

6. Kanon wychowania chińskiego stanowił: 

 konfucjanizm (+) 

 taoizm 

 braminizm 

 buddyzm 

(odpowiedź na stronie 81) 

7. Wykształcenie w cywilizacji chińskiej było pojmowane jako: 

 przygotowanie młodzieży do działalności społecznej 

 cel sam w sobie (+) 

 przygotowanie do pełnienia ważnych ról społecznych 

 balast, zbędne obciążenie umysłu 

(odpowiedź na stronie 82) 

8. Ustrój społeczny starożytnych Indii dzielił ludność na izolowane od siebie i dziedziczne 
warstwy (kasty). Najwyższą warstwę stanowili: 

 książęta i rycerze 

 pariasi 

 kapłani (+) 

 siudrowie 
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(odpowiedź na stronie 83) 

9. Kulturę starożytnych Indii wyrażały:  

 święte księgi Wedy i traktaty filozoficzne Upaniszady (+) 

 Księga przemian i Księga dokumentów 

 Tao-te-sing i inne dzieła Lao-cy 

 Dialogi Konfucjusza 

(odpowiedź na stronie 83) 

10. Buddyzm głosił ideę: 

 miłości bliźniego i wszechludzkiego braterstwa (+) 

 działalności doczesnej , zarówno jednostkowej, jak i zbiorowej 

 przewagi mężczyzn nad kobietami 

 cierpienia jako czynnika uszlachetniającego 

(odpowiedź na stronie 83) 

11. Celem wychowania według buddyzmu było: 

 przygotowanie człowieka do życia doczesnego 

 wyrabianie cierpliwości, rezygnacji, uległości (+) 

 oddawanie czci Buddzie  

 korzystanie z przyjemności i dążenie do doskonałości 

(odpowiedź na stronie 84) 

12. Sumerowie wyróżniali się tym, że już w czwartym tysiącleciu p.n.e. mieli: 

 koło 

 alfabet 

 pismo obrazkowe (+) 

 liczby 

(odpowiedź na stronie 84) 

13. Edukacja w starożytnym Egipcie miała kształt: 

 religijny 

 fundamentalny 

 empiryczny 

 utylitarystyczno-racjonalny (+)  

(odpowiedź na stronie 85) 

14. Rygorystycznie przestrzeganą podstawą wychowania i nauczania wszystkich dzieci u 
starożytnych Żydów było: 

 nastawienie mistyczne i kontemplacyjne 

 święte prawo (+) 
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 praktykowanie ascetyzmu 

 wyrabianie cierpliwości, rezygnacji, uległości 

(odpowiedź na stronie 86) 
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Dla wykładowców 

Cele nauczania 

Po zapoznaniu się z treścią tego rozdziału student powinien umieć: 

1. scharakteryzować kulturę duchową społeczeństw pierwotnych; 

2. wskazać korzenie wielkich współczesnych cywilizacji światowych: wschodnich (azjatyckich) i 
zachodnich (europejskich); 

3. przedstawić charakterystyczne cechy wychowania w cywilizacji wschodniej; 

4. ulokować w czasie świadectwa o organizacji szkół w patriarchalnych i feudalnych Chinach; 

5. określić rolę Konfucjusza w starożytnych Chinach, wymienić wskazywane przez niego 
naczelne idee i ideały; 

6. porównać konfucjanizm i taoizm; 

7. przedstawić, w jaki sposób pojmowano wykształcenie w starożytnych Chinach; 

8. wymienić warstwy (kasty) ludności, które wyróżniał ustrój społeczny starożytnych Indii; 

9. określić charakter kultury duchowej starożytnych Indii oraz wskazać dzieła, za pomocą 
których była ona wyrażana; 

10. opisać rolę, jaką w życiu Hindusów odegrał buddyzm, przedstawić prawdy, jakie głosił; 

11. wskazać cel wychowania według buddyzmu; 

12. wymienić osiągnięcia, którymi wyróżniali się Sumerowie i Asyryjczycy; 

13. scharakteryzować edukację w starożytnym Egipcie; 

14. wskazać cechy wychowania u starożytnych Żydów. 

 

Rozszerzony spis treści 

Część II. Rozdział 2. Wychowanie i „nauczanie” w cywilizacjach starożytnego wschodu 
(Stefan Wołoszyn) 

2.1 Chiny 

2.2 Indie 

2.3 Inne kultury starożytnego Wschodu 

 

Zagadnienia do dyskusji 

1. Co było przyczyną obserwowanego w cywilizacjach starożytnego Wschodu oderwania celów 
wychowawczych i treści edukacyjnych od potrzeb życia i codziennego bytowania społecznego? 

2. Jakie konsekwencje dla wychowania miał fakt, że kultura duchowa społeczeństw pierwotnych 
była kulturą magiczną? 

3. Czym różniły się cele wychowania realizowane na terytoriach Chin i Indii? 
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Scenariusze ćwiczeń  

1. Sięgnij do książki Myśliciele – o wychowaniu (Cz. Kupisiewicz, I. Wojnar (red.), Warszawa 

1996). Zapoznaj się z rozdziałem poświęconym Konfucjuszowi (strony 465-474). Na tej podstawie 
spróbuj odtworzyć poglądy Konfucjusza na edukację. Zastanów się nad przyczynami, które 
sprawiły, że idee Konfucjusza wywarły ogromny wpływ na rozwój społeczeństwa chińskiego, 
oddziałując w różnym czasie i w zmieniających się warunkach. 

2. Zapoznaj się z wybranym opracowaniem poświęconym buddyzmowi (np. J. Snelling, 

Buddyzm, Poznań 1999). Na tej podstawie spróbuj dowieść zasadności poglądu sformułowanego 

przez S. Wołoszyna głoszącego, że „Buddyzm był programem wychowawczym, który odegrał 
wielką rolę w autoedukacji i kształtowaniu tożsamości Hindusów” (strona 84). 

3. W podręczniku Historia wychowania (Ł. Kurdybacha (red.), Warszawa 1965, tom I) 

scharakteryzowane zostało wychowanie w: starożytnym Egipcie, Asyrii i Babilonii, u 
starożytnych Żydów. Przeczytaj ten fragment podręcznika. Po jego lekturze spróbuj porównać 
wychowanie realizowane na każdym z tych obszarów. Czym się one różniły? 

 

Polecane lektury 

Bednarek S., Jastrzębski J., Kocur M. (1999) Jak żyć? 265 sposobów na życie. Leksykon, 

Warszawa-Wrocław, Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Dialogi konfucjańskie (1976) Wrocław, Ossolineum. 

Krawczyk Z. (1990) Rabindranath Tagore – poszukiwanie prawdy i piękna w teorii i praktyce 

wychowania, Warszawa, PWN. 

Myśliciele – o wychowaniu (1996) Cz. Kupisiewicz, I. Wojnar (red.), Warszawa, Polska Oficyna 

Wydawnicza BGW. 

Nanowski Z. (1965) Oświata i wychowanie w starożytnych Chinach, w: Historia wychowania, 

tom I, Ł. Kurdybacha (red.), Warszawa, PWN. 

Snelling J. (1999) Buddyzm, Poznań, Wyd. Zysk i S-ka. 

Tyloch W. (1987) Judaizm, Warszawa, KAW. 

Najważniejsze terminy 

 

konfucjanizm 

doktryna moralno-polityczna, religijno-filozoficzna i światopoglądowa, głoszona przez 
Konfucjusza (VI-V w. p.n.e.) oraz jego uczniów i kontynuatorów, która uzyskała dominujący 
wpływ na całość chińskiego życia. 

nirwana 

w buddyzmie cel ludzkiej egzystencji, najwyższa rzeczywistość i stan wyzwolenia z kręgu wcieleń 
wiążący się z zanikiem cierpienia i pragnień, równoważny zgaśnięciu wszelkich związków i 
wzajemnych uwarunkowań między psychofizycznymi elementami tworzącymi iluzję osobowości. 

judaizm 

religia Żydów; także zespół wierzeń, wartości etycznych i postaw wynikający z tradycji i 
obyczajów narodu żydowskiego. 
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buddyzm 

jedna z wielkich religii uniwersalnych oraz system filozoficzny, który wywodzi się z nauki o 
charakterze etyczno-soteriologicznym, propagowanej na terenie północnych Indii na przełomie 
VI i V w. p.n.e. przez Siddharthę Gautamę (Buddę). 

taoizm 

jeden z głównych systemów chińskiej myśli filozoficznej, zainicjowany przez Lao-cy (VI w. p.n.e.); 
głosił duchowo-materialną jedność świata, manifestującą się w harmonii wszelkich zjawisk 
zachodzących w świecie, nazywanej wieloznacznym terminem tao. 

 



  Pedagogika – aneks internetowy  cz. II Rozdział 3 

 

 

 

ROZDZIAŁ 3. WYCHOWANIE W STAROŻYTNEJ EUROPIE 

 

Dla studentów 

Co powinieneś wiedzieć po lekturze tego rozdziału? 

 Co powinieneś wiedzieć po lekturze tego rozdziału? Strony w podręczniku, 
na których znajdziesz 
odpowiedź 

 Jakie typy wychowania przekazały nam Sparta i Ateny? 87 

  [proponuję usunąć – zbyt dużo punktów]  

 Jaki charakter miało wychowanie spartańskie? 88 

 [proponuję usunąć – zbyt dużo punktów]  

 Czym charakteryzowało się wychowanie ateńskie? 89-90 

 Co oznaczały w starożytnych Atenach terminy „pedagog” i 
„paideia”? 

89-90 

 Jaką postać miał ateński ideał wychowawczy? 90 

 Jaką rolę w kulturze pedagogicznej starożytnej Grecji odegrały 
ówczesne szkoły filozoficzne? 

90-91 

 [proponuję usunąć – zbyt dużo punktów]  

 Jaką postać miało szkolnictwo w czasach hellenistycznych? 92 

 Czym charakteryzował się ideał wychowawczy starożytnego 
Rzymu? 

93 

 Jaką postać przybrała w starożytnym Rzymie grecka paideia? 94 

 Jaki rodzaj wykształcenia szczególnie ceniono w starożytnym 
Rzymie? 

94-95 

 Jakie uzasadnienie celów wychowania przyniosła tradycja 
judeochrześcijańska? 

95 

 Dlaczego przełom antyku i średniowiecza jest uważany za 
okres głębokiego upadku kultury umysłowej? 

96 

 

Słowa kluczowe 

Na podstawie treści tego rozdziału ustal znaczenie następujących terminów: 

pedagog 

paideia 

palestra 

pedotriba 
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gimnazjon 

gimnazjarcha 

sofronista 

efebia 

kalokagathia 

Akademia Platońska 

Lykeion 

hellenizm 

sztuki wyzwolone (artes liberales) 

retoryka 

 

Najważniejsze osoby 

Homer - http://encyklopedia.pwn.pl/28925_1.html 

Plutarch z Cheronei - http://encyklopedia.pwn.pl/57646_1.html 

Likurg - http://encyklopedia.pwn.pl/41684_1.html 

Perykles - http://encyklopedia.pwn.pl/56448_1.html  

Tukidydes - http://encyklopedia.pwn.pl/76652_1.html  

Sokrates - http://encyklopedia.pwn.pl/69063_1.html  

Ksenofont - http://encyklopedia.pwn.pl/38984_1.html  

Platon - http://encyklopedia.pwn.pl/57516_1.html  

Arystoteles - http://encyklopedia.pwn.pl/4007_1.html  

Isokrates - http://encyklopedia.pwn.pl/30901_1.html  

Katon Starszy - http://encyklopedia.pwn.pl/34502_1.html  

Marek Fabiusz Kwintylian - http://encyklopedia.pwn.pl/39888_1.html  

Cyceron - http://encyklopedia.pwn.pl/14415_1.html  

Konstantyn Wielki - http://encyklopedia.pwn.pl/37006_1.html  

Orygenes - http://encyklopedia.pwn.pl/53888_1.html  

Św. Augustyn - http://encyklopedia.pwn.pl/4532_1.html  

Św. Hieronim - http://encyklopedia.pwn.pl/28353_1.html  
 

Polecane lektury 

Augustyn (1977) O państwie bożym, Warszawa, PAX. 

Błaszczyk I., Ossowska A., Rączewska V. (1997) Historia wychowania rodzinnego i kształcenia w 

starożytności. Przewodnik bibliograficzny, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane WSP. 

Jaeger W. (1962) Paideia, Warszawa, PAX. 

http://encyklopedia.pwn.pl/4532_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/28925_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/56448_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/76652_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/34502_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/14415_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/69063_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/30901_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/4007_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/38984_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/28353_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/41684_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/57646_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/37006_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/57516_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/39888_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/53888_1.html


  Pedagogika – aneks internetowy  cz. II Rozdział 3 

 

 

 

Jundziłł J. (1987)Teoretyczne problemy wychowania w rodzinie rzymskiej (III w. p.n.e. – III w. 

n.e.), Bydgoszcz, Wyd. Uczelniane WSP. 

Krońska I. (2001) Sokrates, Warszawa, "Wiedza Powszechna". 

Kumaniecki K. (1988) Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa, Państwowe 

Wydawnictwo Naukowe. 

Kumaniecki K. (1989) Cyceron i jego współcześni, Warszawa, „Czytelnik”. 

Kwintylian M. F. (2002) Kształcenie mówcy, Warszawa, „Żak”. 

Leśniak K. (1989) Arystoteles, Warszawa, "Wiedza Powszechna". 

Marrou H. J. (1969) Historia wychowania w starożytności, Warszawa, PIW. 

Plutarch z Cheronei (1996) Żywoty sławnych mężów, Wrocław, Ossolineum. 

Simon M. (1992) Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa I-IV w., Warszawa, PIW. 

Winniczuk L. (1983) Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa, 

Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 

Witwicki W. (1947) Platon jako pedagog, Warszawa, NK. 

Zieliński T. (1929) Ideał wychowawczy w starożytności, Warszawa. 

 

Testy 

Zadanie 1 

Rozpoznanie wyrażeń prawdziwych i fałszywych, czyli test wyboru, w którym należy ocenić 
prawdziwość wyrażenia. 

Zaznacz poprawną odpowiedź  

1. Wychowanie ateńskie było surowe, rygorystyczne, „wojskowe”. 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 87) 

2. Sparta przypominała nieustanny obóz wojskowy, pretendowała ona do hegemonii w Grecji. 

  tak (+) 

  nie 

(odpowiedź na stronie 87) 

3. Wychowanie spartańskie było wychowaniem dla państwa, nie dopuszczającym żadnego 
indywidualizmu. 

  tak (+) 

  nie 

(odpowiedź na stronie 88) 

4. Starożytne Ateny były zamkniętym państwem, nie utrzymującym żadnego kontaktu z innymi 
państwami greckimi. 
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  tak 

  nie (+) 

(odpowiedź na stronie 88) 

5. Wychowanie w starożytnych Atenach kładło nacisk na wszechstronny i harmonijny rozwój 
indywidualności, talentów i aspiracji dziecka. 

  tak (+) 

  nie 

(odpowiedź na stronie 89) 

6. Paideia to nazwa jednej ze szkół, funkcjonującej w starożytnych Atenach. 

  tak 

  nie (+) 

(odpowiedź na stronie 90) 

7. Ateński ideał wychowawczy najlepiej oddaje pojęcie kalokagathia. 

  tak (+) 

  nie 

(odpowiedź na stronie 90) 

8. W kulturze pedagogicznej starożytnej Grecji wielką rolę odgrywali filozofowie i prowadzone 
przez nich „szkoły”. 

  tak (+) 

  nie 

(odpowiedź na stronie 90) 

9. Epokę hellenistyczną cechował postępujący kryzys i upadek kultury antycznej. 

  tak 

  nie (+) 

(odpowiedź na stronie 91) 

10. W czasach hellenistycznych szkolnictwo przybrało charakter publiczny, czuwali nad nim 
specjalni inspektorzy, tzw. Pedonomowie. 

  tak (+) 

  nie 

(odpowiedź na stronie 92) 

11. Ideałem wychowawczym w starożytnym Rzymie był wszechstronny, harmonijny rozwój 
indywidualności, talentów i aspiracji człowieka. 

  tak 

  nie (+) 

(odpowiedź na stronie 93) 

12. Grecka paideia w starożytnym Rzymie została rozdzielona na educatio (wychowanie w 
ściślejszym tego słowa znaczeniu) i doctrina (nauczanie). 
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  tak (+) 

  nie 

(odpowiedź na stronie 94) 

13. W starożytnym Rzymie szczególnie ceniono wykształcenie fizyczne i umysłowe.  

  tak 

  nie (+) 

(odpowiedź na stronie 94) 

14. Tradycja judeochrześcijańska oferowała cywilne (obywatelskie) uzasadnienie celów 
wychowania. 

  tak 

  nie (+) 

(odpowiedź na stronie 95) 

15. Chrześcijaństwo odwracało człowieka od świata doczesnego, od jego dóbr i uciech, także od 
państwa i jego polityki, zarówno obywatelskiej, jak i militarnej. 

  tak (+) 

  nie 

(odpowiedź na stronie 95) 

 

Zadanie 2  

Wybór najlepszej odpowiedzi z czterech możliwości, czyli test wyboru, w którym należy 
wybrać odpowiedź właściwą 

1. Wychowanie ateńskie cechowało: 

  surowość i rygoryzm 

  kultywowanie indywidualności oraz podmiotowych dążeń i aspiracji wychowanka 
(+) 

  przecenianie znaczenia wychowania fizycznego 

  przygotowanie helotów do niewolniczej pracy 

(odpowiedź na stronie 87) 

2. Sparta była państwem przypominającym: 

  port morski 

  drabinę 

  gospodarstwo rolne 

  obóz wojskowy (+) 

(odpowiedź na stronie 87) 

3. Wychowanie w starożytnej Sparcie było ukierunkowane na: 

  doskonalenie kondycji fizycznej oraz umiejętności wojskowych młodzieży (+) 
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  rozwój indywidualności 

  kształcenie umysłowe i fizyczne 

  wykształcenie retoryczne 

(odpowiedź na stronie 87) 

4. Praca wytwórcza, określana jako „banauzyjska” w starożytnych Atenach była wykonywana 
przez: 

  wolnych obywateli 

  kapłanów 

  niewolników (+) 

  żołnierzy 

(odpowiedź na stronie 89) 

5. Wychowanie ateńskie było: 

  ograniczone do wychowania intelektualnego i moralnego 

  ograniczone do wychowania estetycznego i fizycznego 

  wychowaniem eksponującym rolę intelektu 

  intelektualne i moralne oraz estetyczne i fizyczne jednocześnie (+) 

(odpowiedź na stronie 89) 

6. Pedagog w starożytnych Atenach to: 

  opiekun, osoba „prowadząca” chłopca (+) 

  osoba wtajemniczona w święte księgi 

  wychowanek uczęszczający do gimnazjonu 

  kierujący wychowaniem fizycznym  

(odpowiedź na stronie 89) 

7. Ateński ideał wychowawczy to: 

  demos 

  paideia (+) 

  peripatos 

  polis 

(odpowiedź na stronie 90) 

8. Szkoła perypatetów to: 

  szkoła Platona prowadzona w gaju poświęconym Akademosowi 

  szkoła Arystotelesa prowadzona w ateńskim Lykeionie (+) 

  szkoła prowadzona przez sofistów 

  szkoła prowadzona na agorze przez Sokratesa 

(odpowiedź na stronie 90) 
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9. Epokę hellenistyczną cechował: 

  upadek sztuk pięknych 

  zmierzch matematyki i astronomii 

  zanik kanonu wykształcenia ogólnego 

  dalszy ekstensywny rozwój kultury (+) 

(odpowiedź na stronie 91) 

10. Szkolnictwo w czasach hellenistycznych miało następującą postać: 

  szkoły początkowe to licea 

  szkoły początkowe to szkoły gramatykalne, szkoły średnie to gimnazja (+) 

  istniały jedynie gimnazja 

  szkoły uczyły jedynie języka i wymowy 

(odpowiedź na stronie 92) 

11. Ideałem wychowawczym starożytnego Rzymu był: 

  wszechstronnie rozwinięty człowiek 

  surowy obywatel (+) 

  wojownik 

  asceta, osoba minimalizująca znaczenie potrzeb doczesnych 

(odpowiedź na stronie 93) 

12. Grecka paideia w starożytnym Rzymie: 

  zanikła 

  przekształciła się w zbiór cnót 

  rozdzieliła się na educatio i doctrina (+) 

  przybrała postać sztuki prowadzenia wojen 

(odpowiedź na stronie 94) 

13. W starożytnym Rzymie szczególnie cenione było wykształcenie: 

  umysłowe 

  fizyczne 

  estetyczne 

  retoryczne (+) 

(odpowiedź na stronie 94) 

14. Tradycja judeochrześcijańska przyniosła odmienne uzasadnienie celów życia i wychowania 
człowieka. Było to uzasadnienie: 

  świeckie 

  religijne i pozaziemskie (+) 

  konserwatywne 
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  filozoficzne 

(odpowiedź na stronie 95) 

15. Do wychowania – według chrześcijaństwa – powołana jest 

  społeczność 

  szkoła 

  kościół i rodzina (+) 

  filozofia 

(odpowiedź na stronie 95) 
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Dla wykładowców 

Cele nauczania 

Po zapoznaniu się z treścią tego rozdziału student powinien umieć: 

1. rozróżnić typy wychowania realizowane w starożytnej Sparcie i starożytnych Atenach; 

3. scharakteryzować wychowanie spartańskie; 

5. scharakteryzować wychowanie ateńskie; 

6. określić znaczenie, jakie w starożytnych Atenach przypisywano terminom „pedagog” i 
„paideia”; 

7. wymienić cechy charakteryzujące ateński ideał wychowawczy; 

8. wskazać rolę, jaką w kulturze pedagogicznej starożytnej Grecji odegrały funkcjonujące 
wówczas szkoły filozoficzne; 

10. scharakteryzować szkolnictwo funkcjonujące w epoce hellenistycznej; 

11. scharakteryzować ideał wychowawczy starożytnego Rzymu; 

12. wskazać, jaką postać przybrała w starożytnym Rzymie grecka paideia; 

13. uzasadnić, dlaczego najbardziej ceniono w starożytnym Rzymie wykształcenie retoryczne; 

14. określić, jaką zmianę w uzasadnieniu celów życia i wychowania przyniosła tradycja 
judeochrześcijańska; 

15. uzasadnić pogląd głoszący, że przełom antyku i średniowiecza to okres głębokiego upadku 
kultury umysłowej. 

 

Rozszerzony spis treści 

Część II. Rozdział 3. Wychowanie w starożytnej Europie (Stefan Wołoszyn)  

3.1. Wychowanie w Grecji  

3.1.1. Wychowanie spartańskie  

3.1.2. Wychowanie ateńskie  

3.2. Rola szkół filozoficznych  

3.3. Kultura szkolna czasów hellenistycznych  

3.4. Wychowanie w rodzinie i kształcenie szkolne w starożytnym Rzymie 

3.5. Rozpad kultury i wychowania antycznego 

 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Stefan Wołoszyn pisze, iż „wychowanie spartańskie było surowe, rygorystycznie »wojskowe«; 
wychowanie ateńskie zaakcentowało i kultywowało indywidualność i podmiotowe (osobiste) 
dążenia i aspiracje wychowanka”. Posługując się tym rozróżnieniem wskaż wśród stosowanych 
w XX wieku praktyk wychowawczych przykłady rozwiązań nawiązujących do tradycji 
spartańskiej i ateńskiej. 
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2. Charakteryzując rolę, jaką w kulturze pedagogicznej starożytnej Grecji odegrały ówczesne 
szkoły filozoficzne Stefan Wołoszyn przywołuje nazwiska Platona, Arystotelesa i Sokratesa. 
Sięgnij do biografii każdego z tych filozofów (ukazały się one w wydawanej przez Wydawnictwo 
„Wiedza Powszechna” serii „Myśli i ludzie”). Odtwórz na tej podstawie poglądy każdego z 
myślicieli na wychowanie i porównaj je ze sobą. W stosunku do każdego z filozofów spróbuj 
wskazać pogląd lub poglądy, które są podzielane współcześnie. 

3. Wychowanie u starożytnych Greków i Rzymian było świeckie. Wraz z pojawieniem się 
chrześcijaństwa wychowanie zyskało religijne, pozaziemskie uzasadnienie. Chrześcijaństwo 
odwracało „człowieka od świata doczesnego, od jego dóbr i uciech, także od państwa i jego 
polityki zarówno obywatelskiej, jak militarnej”. Jakie konsekwencje dla wychowania powodowała 
ta zmiana. Jak zmieniła się praktyka wychowania wraz z rozkładem cesarstwa rzymskiego? 

 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Czy ateński ideał wychowawczy (paideia) jest możliwy do zrealizowania współcześnie? Wskaż 
argumenty przemawiające za i przeciw takiej możliwości. 

2. Co oznacza stwierdzenie, że Rzym, który w 146 r. p.n.e. podporządkował sobie Grecję sam 
został „podbity” urokiem kultury helleńskiej? 

3. Jak można uzasadnić pogląd, zgodnie z którym „postępujący kryzys i upadek antycznej 
kultury oraz kształtu wychowania i edukacji hellenistycznej był następstwem m.in. szerzenia się 
chrześcijaństwa”? 

 

Polecane lektury 

Augustyn (1977) O państwie bożym, Warszawa, PAX. 

Błaszczyk I., Ossowska A., Rączewska V. (1997) Historia wychowania rodzinnego i kształcenia w 

starożytności. Przewodnik bibliograficzny, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane WSP. 

Jaeger W. (1962) Paideia, Warszawa, PAX. 

Jundziłł J. (1987)Teoretyczne problemy wychowania w rodzinie rzymskiej (III w. p.n.e. – III w. 

n.e.), Bydgoszcz, Wyd. Uczelniane WSP. 

Krońska I. (2001) Sokrates, Warszawa, "Wiedza Powszechna". 

Kumaniecki K. (1988) Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa, Państwowe 

Wydawnictwo Naukowe. 

Kumaniecki K. (1989) Cyceron i jego współcześni, Warszawa, „Czytelnik”. 

Kwintylian M. F. (2002) Kształcenie mówcy, Warszawa, „Żak”. 

Leśniak K. (1989) Arystoteles, Warszawa, "Wiedza Powszechna". 

Marrou H. J. (1969) Historia wychowania w starożytności, Warszawa, PIW. 

Plutarch z Cheronei (1996) Żywoty sławnych mężów, Wrocław, Ossolineum. 

Simon M. (1992) Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa I-IV w., Warszawa, PIW. 

Winniczuk L. (1983) Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa, 

Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 

Witwicki W. (1947) Platon jako pedagog, Warszawa, NK. 
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Zieliński T. (1929) Ideał wychowawczy w starożytności, Warszawa. 

Najważniejsze terminy 

pedagog 

w języku greckim paidagogós; od dwóch słów: país, w dopełniaczu paídos – chłopiec i ago – 

prowadzę (agogós – przewodnik), czyli opiekun, osoba „prowadząca” chłopca. 

 

paideia 

ateński ideał wychowawczy, zgodnie z którym wychowanie powinno zapewnić „estetyczną” 
proporcję: harmonię i wszechstronność (w innym znaczeniu termin ten oznacza kulturę 
osobistą). 

 

palestra 

zakład, którym kierował pedotriba, zajmujący się wychowaniem fizycznym. 

 

pedotriba 

kierownik zakładu zajmującego się wychowaniem fizycznym, zwanego palestrą. 

 

sztuki wyzwolone (artes liberales) 

sztuki kształcące umysł wolnego obywatela, obejmowały one swoim zakresem: gramatykę, 
retorykę i dialektykę, arytmetykę, geometrię (Euklidesa), astronomię, muzykę; pierwszy w 
historii zarys wykształcenia encyklopedycznego. 

 

gimnazjon 

szkoła, w której kontynuowali kształcenie umysłowe i fizyczne dorastający Ateńczycy. 

 

gimnazjarcha 

osoba, która utrzymywała gimnazjon, szkołę przeznaczoną dla dorastających Ateńczyków. 

 

sofronista 

w starożytnych Atenach urzędnik państwowy, który nadzorował funkcjonowanie gimnazjonów. 

 

efebia 

instytucja państwowa ukształtowana po klęsce pod Cheroneą w 338 r. p.n.e., dwuletnia szkoła 
wieńcząca kształcenie obywatelskie i wojskowe w starożytnych Atenach. 

 

kalokagathia 
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greckie kalós – piękny, agathós – dobry, szlachetny; ateński ideał wychowawczy, zgodnie z 

którym wychowanie powinno zapewnić „estetyczną” proporcję: harmonię i wszechstronność. 

 

Akademia Platońska 

szkoła filozoficzna funkcjonująca w gaju poświęconym Akademosowi, która przetrwała całe 
wieki. 

 

Lykeion 

szkoła filozoficzna prowadzona przez Arystotelesa, nazywana szkołą perypatetów; od nazwy 
Lykeion pochodzi termin liceum. 

 

hellenizm 

termin stworzony przez niemieckiego historyka z XIX w. – Johanna Gustawa Droysena, 
obejmujący lata 336 – 30 p.n.e., tj. od daty wstąpienia na tron Aleksandra Wielkiego i podboju 
monarchii perskiej do daty zdobycia przez Rzym ostatniego państwa hellenistycznego – Egiptu. 

 

retoryka 

w starożytności jedna z siedmiu sztuk wyzwolonych, w rzymskiej „teorii” pedagogicznej 
wykształcenie retoryczne zyskało naczelne miejsce, sztuka przemawiania była umiejętnością 
niezbędną dla każdego Rzymianina. 
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ROZDZIAŁ 4. OŚWIATA I WYCHOWANIE W EPOCE ŚREDNIOW 

 

Dla studentów 

Co powinieneś wiedzieć po lekturze tego rozdziału? 

 Co powinieneś wiedzieć po lekturze tego rozdziału? Strony w podręczniku, 
na których znajdziesz 
odpowiedź 

 Do kogo należał prymat oświatowy w średniowieczu? 97 

 Jaki charakter miały tworzone w średniowieczu klasztory i 
obowiązujące w nich reguły zakonne? 

97 

 Na czym polegał wkład średniowiecznych zakonów w rozwój 
cywilizacyjny ówczesnej Europy? 

97-98 

 Jakie zadania realizowały szkoły klasztorne? 98 

 Czym różniły się od siebie szkoły trywialne od katedralnych? 98 

 Co cechowało politykę oświatową Karola Wielkiego (742 – 814)? 99 

 W jaki sposób doszło do powstania scholastyki, kto był 
najwybitniejszym przedstawicielem filozofii scholastycznej? 

99 

 Jakie wydarzenia i procesy zapoczątkowały powstanie 
uniwersytetów średniowiecznych? 

99-100 

 Gdzie powstawały średniowieczne uniwersytety, kto je tworzył? 100-101 

 Czym różniły się uniwersytety, które powstawały jako cechy 
studentów od tych, które określano jako cechy profesorów? 

101 

 Jaką strukturę miały średniowieczne uniwersytety? 101 

 W jakich postaciach realizowane było „wychowanie w domu 
obcym”? 

101 

 Co charakteryzowało wychowanie rycerskie? 101-102 

 Czym charakteryzowało się wychowanie mieszczańskie? 102 

 Kiedy powstawały pierwsze szkoły na ziemiach polskich? 102 

 Kiedy powstał pierwszy uniwersytet na ziemiach polskich? Kto 
był jego fundatorem? 

103 

 W jaki sposób przenikały do Polski ideały wychowania 
rycerskiego i mieszczańskiego? 

103 

 

Słowa kluczowe 

Na podstawie treści tego rozdziału ustal znaczenie następujących terminów: 

szkoły klasztorne 

szkoły trywialne 
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szkoły katedralne 

scholastyka 

nominalizm 

cechy studentów 

cechy profesorów 

wychowanie w domu obcym 

wychowanie rycerskie 

wychowanie mieszczańskie 

wychowanie cechowe 

szkoły parafialne 

studium generale 

 

Najważniejsze osoby 

Alkwin (Alkuin) http://encyklopedia.pwn.pl/1767_1.html  

Einhard http://encyklopedia.pwn.pl/19260_1.html  

Flawiusz Aureliusz Kasjodor (Cassiodorus) http://encyklopedia.pwn.pl/34294_1.html  

Gall Anonim http://encyklopedia.pwn.pl/2879_1.html  

Izydor (biskup Sewilii) http://encyklopedia.pwn.pl/31189_1.html  

Jan Długosz http://encyklopedia.pwn.pl/17066_1.html  

Jan z Głogowa http://encyklopedia.pwn.pl/31588_1.html  

Karol Wielki http://encyklopedia.pwn.pl/34133_1.html  

Kazimierz Wielki http://encyklopedia.pwn.pl/34675_1.html  

Leon IV (papież) http://encyklopedia.pwn.pl/41025_1.html  

Mateusz z Krakowa http://encyklopedia.pwn.pl/45552_1.html  

Michał Twaróg z Bystrzykowa http://encyklopedia.pwn.pl/46705_1.html  

Mikołaj Kopernik http://encyklopedia.pwn.pl/37210_1.html  

Paweł Włodkowic http://encyklopedia.pwn.pl/81108_1.html  

Pełka (arcybiskup gnieźnieński) http://encyklopedia.pwn.pl/56122_1.html  

Piotr Abelard http://encyklopedia.pwn.pl/127_1.html  

Roger Bacon http://encyklopedia.pwn.pl/5107_1.html  

św. Anzelm http://encyklopedia.pwn.pl/3165_1.html  

św. Benedykt z Nursji http://encyklopedia.pwn.pl/6861_1.html  

św. Patryk http://encyklopedia.pwn.pl/55777_1.html  

św. Tomasz z Akwinu http://encyklopedia.pwn.pl/75480_1.html  

Urban V (papież) http://encyklopedia.pwn.pl/77802_1.html  

Wincenty Kadłubek http://encyklopedia.pwn.pl/80741_1.html  

Wojciech z Brudzewa http://encyklopedia.pwn.pl/81289_1.html  

http://encyklopedia.pwn.pl/37210_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/34133_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/45552_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/75480_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/2879_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/19260_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/56122_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/17066_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/127_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/6861_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/55777_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/34675_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/31588_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/3165_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/80741_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/1767_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/46705_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/81289_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/77802_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/34294_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/81108_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/31189_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/41025_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/5107_1.html
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Polecane lektury 

Bednarek S., Jastrzębski J., Kocur M. (1999) Jak żyć? 265 sposobów na życie. Leksykon, 

Warszawa-Wrocław, Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Abelard P. (1993) Historia moich niedoli i inne listy, Warszawa, PAX.  

Baszkiewicz J. (1997) Młodość uniwersytetów, Warszawa, Żak. 

Chałasiński J. (1928) Wychowanie w domu obcym jako instytucja społeczna: studium z socjologii 

wychowania, Poznań, Fiszer i Majewski. 

Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364 – 1764 (1964) tom 1, K. Lepszy [red.], Kraków, 

PWN. 

Karbowiak A. (1898, 1903, 1923) Dzieje wychowania i szkół w Polsce w wiekach średnich, tom I 

– III, Petersburg, Lwów, Ossolineum. 

LeGoff J. (1997) Inteligencja wieków średnich, Warszawa, Bellona. 

Nauczanie w dawnych wiekach. Edukacja w średniowieczu i u progu ery nowożytnej. Polska na tle 

Europy (1997) W. Iwańczak, K. Bracha (red.), Kielce, Wyd. WSP. 

Riché P. (1995) Edukacja i kultura w Europie Zachodniej VI – VIII, Warszawa, Oficyna 

Wydawnicza Volumen, PAX. 

Samsonowicz H. (2001) Złota jesień polskiego średniowiecza, Poznań, Wyd. Poznańskie. 

 

Testy 

Zadanie 1 

Rozpoznanie wyrażeń prawdziwych i fałszywych, czyli test wyboru, w którym należy ocenić 
prawdziwość wyrażenia. 

Zaznacz poprawną odpowiedź  
1. W pierwszych stuleciach średniowiecza najważniejszą instytucją oświatową był Kościół. 

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronie 97) 

2. Propagowana przez Kościół w średniowieczu asceza była zachętą dla wiernych, aby 
przywiązywali znaczenie do dóbr materialnych, które umożliwią im wieczne zbawienie. 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 97) 

3. Średniowieczne zakony prowadziły nie tylko działalność religijną – szerzyły one także kulturę 
rolną, uprawiały rzemiosło, budowały drogi, zakładały szpitale, przyczyniając się w ten sposób 
do rozwoju cywilizacyjnego Europy. 

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronach 97-98) 

4. Podstawowym zadaniem szkół klasztornych było przysposobienie chłopców do stanu 
rycerskiego. 
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 tak  

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 98) 

5. Szkoły katedralne realizowały niższy stopień kształcenia (gramatykę, retorykę, dialektykę). 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 98) 

6. Karol Wielki polecił duchowieństwu zakładanie szkół w miastach i na wsiach przy każdym 
kościele i zobowiązał każdego ojca do posyłania syna do szkoły. 

 tak (+) 

 nie  

(odpowiedź na stronie 99) 

7. Najwybitniejszym przedstawicielem filozofii scholastycznej był Piotr Abelard. 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 99) 

8. Jedną z przyczyn powstania w średniowieczu uniwersytetów był rozwój badań 
przyrodniczych, preferujących empiryczną metodę poznania . 

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronie 100) 

9. Inicjatywa tworzenia uniwersytetów w średniowieczu wychodziła od Kościoła, który chciał w 
ten sposób bronić prawa do niezawisłości myślenia i niezależności dydaktycznej. 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 100) 

10. Uniwersytety utworzone w Paryżu i Oxfordzie można określić jako cechy studentów. 

 tak  

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 101) 

11. W średniowiecznym uniwersytecie wydział filozoficzny był wydziałem przygotowawczym, 
poświęconym siedmiu sztukom wyzwolonym. 

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronie 101) 

12. Wychowanie rycerskie było jednym z typów wychowania w domu obcym. 

 tak (+) 

 nie  
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(odpowiedź na stronie 101) 

13. Wychowanie rycerskie przebiegało przez trzy etapy: ucznia, czeladnika, pasowania na 
rycerza. 

 tak  

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 101) 

14. Wychowanie cechowe odbywało się w domu mistrza (majstra) cechowego. 

 tak (+) 

 nie  

(odpowiedź na stronie 102) 

15. Pierwsze szkoły na ziemiach polskich powstawały przy katedrach biskupich od początku XI 
wieku. 

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronie 102) 

16. Dyplom fundacyjny uniwersytetu krakowskiego ogłosił król Kazimierz Wielki w XIII wieku. 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 103) 

17. Wychowanie rycerskie i cechowe przenikało do Polski między innymi za sprawą wypraw 
krzyżowych. 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 103) 

 

Zadanie 2  

Wybór najlepszej odpowiedzi z czterech możliwości, czyli test wyboru, w którym należy 
wybrać odpowiedź właściwą 

 
1. W średniowieczu największą rolę w oświacie odgrywał: 

– faudał 

– kościół (+) 

– monarcha 

– uniwersytet 

(odpowiedź na stronie 97) 

2. Próbą ujęcia w ramy organizacyjne ruchów i nakazów życia ascetycznego były: 

–  uniwersytety 

–  szkoły parafialne 
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–  klasztory (+) 

–  gimnazja 

(odpowiedź na stronie 97) 

3. W ramach opactwa benedyktyńskiego zakonnicy, oprócz działalności religijnej, zajmowali się 
ponadto też: 

–  uprawianiem roli 

–  organizowaniem wypraw do Afryki 

–  uprawianiem rzemiosła (+) 

–  drukowaniem książek 

(odpowiedź na stronie 98) 

4. Zadaniem szkół klasztornych było: 

–  wiązanie ludności z kościołem i praktykami religijnymi 

–  wdrożenie do przestrzegania nauk i cnót chrześcijańskich 

–  realizowanie niższego stopnia kształcenia 

–  przysposobienie chłopców do stanu duchownego (+) 

(odpowiedź na stronie 98) 

5. Jednym z przedmiotów nauczanych w szkołach katedralnych była: 

–  astronomia (+) 

–  gramatyka 

–  retoryka 

–  dialektyka 

(odpowiedź na stronie 98) 

6. Polityka oświatowa Karola Wielkiego przyczyniła się do: 

–  obniżenia poziomu nauczania w szkołach 

–  upowszechnienia szkół (+) 

–  ograniczenia dostępu do szkół 

–  utworzenia pierwszych uniwersytetów  

(odpowiedź na stronie 99) 

7. Scholastyka pojawiła się między innymi pod wpływem: 

–  prób uzasadniania dogmatów wiary racjami pozarozumowymi 

–  odnawiających się studiów nad dziełami Arystotelesa (+) 

–  odnawiających się studiów nad dziełami Platona 

–  obowiązujących w zakonach nakazów życia ascetycznego 

(odpowiedź na stronie 99) 

8. Uniwersytetom średniowiecznym początek dało między innymi: 

–  ożywienie intelektualne i publiczne debaty na temat podłoża porządku 
społecznego (+) 
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–  dążenie Kościoła do dominacji społecznej 

–  wcześniejsze pojawienie się szkół katedralnych i parafialnych 

(odpowiedź na stronie 100) 

9. W 1300 roku w chrześcijańskiej Europie istniały już 23 uniwersytety. Zdecydowana 
większość funkcjonowała w: 

–  Francji 

–  Anglii 

–  Italii i na Półwyspie Iberyjskim (+) 

–  Hiszpanii 

(odpowiedź na stronie 100) 

10. Pierwsze uniwersytety powstawały jako: 

–  stowarzyszenia 

–  związki prawników, medyków i teologów 

–  przedłużenie władzy papieskiej 

–  cechy studentów i profesorów (+) 

(odpowiedź na stronie 101) 

11. W strukturze średniowiecznego uniwersytetu nie występował wydział: 

–  filozoficzny 

–  teologiczny 

–  medyczny 

–  przyrodniczy (+) 

(odpowiedź na stronie 101) 

12. Wprowadzony przez Józefa Chałasińskiego termin „wychowanie w domu obcym” odnosił się 
do: 

–  wychowania rycerskiego i mieszczańskiego (+) 

–  wychowania zakonnego 

–  wychowania intelektualnego 

–  wychowania realizowanego w szkołach trywialnych 

(odpowiedź na stronie 101) 

13. Wychowanie rycerskie miało na celu: 

–  przygotowanie do pełnienia roli giermka 

–  wyrabianie odwagi, siły fizycznej i umiejętności wojskowych (+) 

–  przysposobienie chłopców do stanu duchownego 

–  przygotowanie do wykonywania różnych rzemiosł i kunsztów 

(odpowiedź na stronie 101) 

14. W wychowaniu cechowym młodzież przechodziła przez stopnie: 

–  pazia i giermka 
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–  ucznia i mistrza 

–  terminatora i czeladnika (+) 

–  kandydata i robotnika 

(odpowiedź na stronie 101) 

15. Pierwsze szkoły na ziemiach polskich powstały przy katedrach biskupich w: 

–  X wieku 

–  XI wieku (+) 

–  XII wieku 

–  XIII wieku 

(odpowiedź na stronie 102) 

16. Fundatorem pierwszego uniwersytetu na ziemiach polskich był: 

–  papież Urban V 

–  Kazimierz Wielki (+) 

–  Władysław Jagiełło 

–  Mikołaj Kopernik 

(odpowiedź na stronie 103) 

17. Obyczaje i kulturę mieszczańską przeszczepiali na grunt polski: 

–  rycerze 

–  zakonnicy 

–  osadnicy zza Odry (+) 

–  kronikarze 

(odpowiedź na stronie 103) 
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Dla wykładowców 

Cele nauczania 

Po zapoznaniu się z treścią tego rozdziału student powinien umieć: 

1. wskazać, kto sprawował prymat oświatowy w średniowieczu; 

2. scharakteryzować tworzone w średniowieczu klasztory i obowiązujące w nich reguły zakonne; 

3. określić wkład średniowiecznych zakonów w rozwój cywilizacyjny ówczesnej Europy; 

4. wymienić zadania, jakie realizowały szkoły klasztorne; 

5. wskazać różnice pomiędzy szkołami trywialnymi i katedralnymi; 

6. scharakteryzować politykę oświatową Karola Wielkiego 

7. przedstawić sposób, w jaki doszło do powstania scholastyki, wymienić najwybitniejszego 
przedstawiciela filozofii scholastycznej; 

8. wymienić wydarzenia i procesy, które zapoczątkowały powstanie średniowiecznych 
uniwersytetów; 

9. wskazać miejsca, w których powstawały uniwersytety w średniowieczu oraz ich twórców; 

10. rozróżnić uniwersytety, które powstawały jako cechy studentów od tych, które tworzono jako 
cechy profesorów; 

11. opisać strukturę średniowiecznych uniwersytetów (wymienić fakultety, jakie je tworzyły); 

12. wymienić postaci, w jakich realizowanie było „wychowanie w domu obcym”; 

13. scharakteryzować wychowanie rycerskie; 

14. scharakteryzować wychowanie mieszczańskie; 

15. określić, kiedy i gdzie powstawały pierwsze szkoły na ziemiach polskich; 

16. wskazać, kiedy powstał pierwszy uniwersytet na ziemiach polskich i kto był jego 
fundatorem; 

17. opisać sposób, w jaki przenikały do Polski ideały wychowania rycerskiego i mieszczańskiego. 

 

Rozszerzony spis treści 

Część 2. Rozdział 4. Oświata i wychowanie w epoce średniowiecza (Stefan Wołoszyn) 

– Klasztory i szkoły kościelne  

– Powstawanie uniwersytetów  

– Wychowanie „w domu obcym”  

o Wychowanie rycerskie  

o Wychowanie mieszczańskie 

– Oświata w Polsce średniowiecznej 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Jakie konsekwencje powodował fakt, że w średniowieczu oświata była podporządkowana 
nauczaniu Kościoła? 
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2. Czym wytłumaczyć atrakcyjność idei uniwersytetu, instytucji, która powstała w 
średniowieczu, przetrwała do dzisiaj i nadal się rozwija. 

3. W bulli papieża Mikołaja IV dla utworzonego w 1289 r. uniwersytetu w Montpellier znalazło 
się stwierdzenie, że uniwersytet ma być „studium generale, w którym by uczyli profesorowie, a 
studenci swobodnie mogli się uczyć”. Co oznacza takie stwierdzenie dla organizacji procesu 
kształcenia? Na czym polega studiowanie w tak pomyślanym uniwersytecie? 

4. Dlaczego ufundowany w 1364 roku przez króla Kazimierza Wielkiego uniwersytet krakowski 
miał być uczelnią państwową , utrzymywaną z dochodów z żup solnych? 

 

Zadania do wykonania: 

1. Stefan Wołoszyn, charakteryzując klasztory i szkoły kościelne pisze, że „wkład zakonów (...) w 

rozwój cywilizacyjny Europy był ogromny” (s. 97). Sięgnij do Źródeł do dziejów wychowania i 

myśli pedagogicznej (wyb. i oprac. S. Wołoszyn, tom 1, wyd. 2 zm., Kielce 1995), zapoznaj się z 

zamieszczoną tam „Regułą zakonu benedyktynów” i spróbuj na tej podstawie określić, na czym 
ten wkład polegał. Wykonaj takie samo zadanie w odniesieniu do innych zakonów, które 
powstały w średniowieczu. 

2. Kalina Bartnicka i Irena Szybiak w Zarysie historii wychowania (Warszawa 2001) opisując 

„przemiany szkoły i wychowania w obrębie wieków średnich” wyodrębniają cztery podokresy: 

- wiek VI – VIII – czas powstawania ustroju feudalnego; 

- wiek IX – XI – okres stabilizacji struktury stanowej; 

- wiek XI – XIII – czas rozkwitu średniowiecza; 

- wiek XIV – XV – okres schyłku średniowiecza. 

Przyjmując ten podział spróbuj uporządkować treść rozdziału „Oświata i wychowanie w epoce 
średniowiecza”, przyporządkowując poszczególnym wyróżnionym okresom opisane tu 
wydarzenia, procesy, zjawiska. 

3. W społeczeństwie średniowiecznym można wyróżnić następujące stany: chłopstwo, rycerstwo, 
mieszczaństwo, duchowieństwo. Określ związek pomiędzy taką strukturą społeczną a 
funkcjonującymi w średniowieczu typami szkół i rodzajami wychowania. 

4. Historycy wychowania formułują pogląd głoszący, że „od XII do XIV wieku Polska zbudowała 
pełną strukturę szkolnictwa, analogiczną do zachodniej: od szkół parafialnych do uniwersytetu”. 
Wskaż fakty (wymienione w analizowanym rozdziale) potwierdzające zasadność takiego poglądu. 
Na czym polegała specyfika polskiego szkolnictwa w okresie średniowiecza? 

 

Polecane lektury 

Bednarek S., Jastrzębski J., Kocur M. (1999) Jak żyć? 265 sposobów na życie. Leksykon, 

Warszawa-Wrocław, Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Abelard P. (1993) Historia moich niedoli i inne listy, Warszawa, PAX.  

Baszkiewicz J. (1997) Młodość uniwersytetów, Warszawa, Żak. 

Chałasiński J. (1928) Wychowanie w domu obcym jako instytucja społeczna: studium z socjologii 

wychowania, Poznań, Fiszer i Majewski. 

Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364 – 1764 (1964) tom 1, K. Lepszy [red.], Kraków, 

PWN. 
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Karbowiak A. (1898, 1903, 1923) Dzieje wychowania i szkół w Polsce w wiekach średnich, tom I 

– III, Petersburg, Lwów, Ossolineum. 

LeGoff J. (1997) Inteligencja wieków średnich, Warszawa, Bellona. 

Nauczanie w dawnych wiekach. Edukacja w średniowieczu i u progu ery nowożytnej. Polska na tle 

Europy (1997) W. Iwańczak, K. Bracha (red.), Kielce, Wyd. WSP. 

Riché P. (1995) Edukacja i kultura w Europie Zachodniej VI – VIII, Warszawa, Oficyna 

Wydawnicza Volumen, PAX. 

Samsonowicz H. (2001) Złota jesień polskiego średniowiecza, Poznań, Wyd. Poznańskie. 

Najważniejsze terminy 

szkoły klasztorne 

w średniowieczu szkoły, których zadaniem było przysposobienie chłopców do stanu 
duchownego. 

 

szkoły trywialne 

szkoły, które realizowały niższy stopień kształcenia; ich program obejmował gramatykę 
łacińską, retorykę (objaśnianie ewangelii i czynności kancelaryjne, głównie redagowanie 
dokumentów, pism i listów), dialektykę. 

 

szkoły katedralne 

określane inaczej jako kwadrywialne; szkoły, które realizowały wyższy stopień kształcenia: 
bardzo prostą arytmetykę i astronomię (konieczną do ustalania terminów ruchomych świąt 
kościelnych), geometrię, która zaznajamiała z geograficznym opisem ziemi i przyrody, muzykę, 
powiązaną ze śpiewem kościelnym. 

 

scholastyka 

filozofia i metoda argumentacji uważana za wielki rozdział w kulturze umysłowej epoki 
średniowiecza; pojawiła się ona w wyniku studiów nad twórczością Arystotelesa, w których 
objawione dogmaty chrześcijańskiej wiary zaczęto dodatkowo uzasadniać racjami rozumowymi, 
czerpanymi z filozofii greckiej. 

 

nominalizm 

od łac. nominalis – dotyczący nazwy, imienia; typ myślenia filozoficznego przeciwstawny 

platonizmowi, odrzuca on istnienie przedmiotów abstrakcyjnych mimo, że istnieją ich nazwy. 

 

cechy studentów 

jeden z typów średniowiecznych uniwersytetów, rodzaj organizacji studentów, gromadzących się 
wokół wybitnych znawców prawa lub medycyny; studenci wybierali spośród siebie rektora, 
zatrudniali profesorów, w pewnym sensie decydowali o programie studiów. 

 

cechy profesorów 



  Pedagogika – aneks internetowy  cz. II Rozdział 4 

 

jeden z typów średniowiecznych uniwersytetów, będący organizacją profesorów, powstawał w 
silnych ośrodkach szkolnych (np. Paryż), skupiających liczne grono mistrzów i nauczycieli; w 
uniwersytetach takich rozwijały się najczęściej fakultety sztuk i filozofii oraz teologii. 

 

wychowanie w domu obcym 

termin zaproponowany przez Józefa Chałasińskiego na oznaczenie sposobu wprowadzania dzieci 
i młodzieży w obowiązki danego stanu (rycerstwa, mieszczaństwa), sposób ten określała 
tradycja. 

 

wychowanie rycerskie 

wychowanie mające na celu wyrabianie odwagi, siły fizycznej i umiejętności wojskowych 
(rycerskich), pozwalało ono także nabyć ogłady dworskiej; ten typ wychowania dotyczył synów 
szlachetnie urodzonych, odbywał się na dworach książęcych i przebiegał przez etapy pazia, 
giermka, rycerza. 

 

wychowanie mieszczańskie 

wychowanie do konkretnej pracy produkcyjnej (zarobkowej), przybierające najczęściej postać 
wychowania cechowego. 

 

wychowanie cechowe 

jeden z rodzajów wychowania w domu obcym; odbywało się ono w domu mistrza (majstra) 
cechowego, pod okiem którego młodzież mieszczańska przygotowywała się do różnych rzemiosł; 
przebiegało ono poprzez stopnie terminatora i czeladnika, ukoronowaniem był tytuł mistrza 
(majstra), który nadawał wszelkie prawa cechu i był świadectwem najwyższych umiejętności w 
konkretnym zawodzie. 

 

szkoły parafialne 

szkoły tworzone przy parafiach, w Polsce zaczęły powstawać w XIII – XIV wieku, przede 
wszystkim w miastach, liczyły często po kilkunastu uczniów, uczono w nich podstaw czytania i 
pisania w języku łacińskim oraz elementarnych rachunków; bardziej zaawansowane szkoły 
parafialne realizowały program trivium. 

 

studium generale 

inaczej szkoła powszechna, termin użyty w dyplomie fundacyjnym uniwersytetu krakowskiego, 
ogłoszonym w 1364 roku przez Kazimierza Wielkiego; miało być ono „nauk przemożnych perłą” i 
„orzeźwiającym źródłem”, z którego pełności mogliby „czerpać wszyscy naukami napoić się 
pragnący”. 
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ROZDZIAŁ 5. WYKSZTAŁCENIE I KULTURA UMYSŁOWA W EPOCE RENESANSU 

 

Dla studentów 

Co powinieneś wiedzieć po lekturze tego rozdziału? 

 Co powinieneś wiedzieć po lekturze tego rozdziału? Strony w podręczniku, 
na których znajdziesz 
odpowiedź 

 Jakie czynniki zrewolucjonizowały życie europejskie w XIV, XV 
i XVI wieku i doprowadziły do pojawienia się humanizmu? 

104 

 Dlaczego Boska komedia Dantego Alighieri zwiastowała 

renesansowy humanizm? 

104 

 Co zawdzięcza filozofia wychowania i pedagogika humanizmowi 
epoki odrodzenia? 

104-105 

 Jaką rolę w tworzonych, w okresie renesansu, utopijnych 
wizjach świata odgrywały nauka i oświata? 

105 

 Jakie zadania przypisywał wychowaniu Erazm z Rotterdamu? 106 

 Dlaczego wcieleniem humanistycznego ideału wychowania 
staje się dworzanin? 

106 

 Jakie wzorce szkół humanistycznych stworzyli Melanchton i 
Sturm? 

107-108 

 W jaki sposób do humanistycznego ruchu edukacyjnego w 
okresie renesansu dołączyła Polska? 

108 

 Jakie dyscypliny naukowe i metody poznania naukowego 
rozwijały się najintensywniej w okresie renesansu? 

108-109 

 W jakich rozprawach znalazła odzwierciedlenie polska myśl 
polityczno-oświatowa i pedagogiczna w okresie renesansu? 

109-110 

 Co postulował Andrzej Frycz Modrzewski w swoim traktacie O 

poprawie Rzeczypospolitej ksiąg pięć? 

110-111 

 Jakie reformy proponował Andrzej Frycz Modrzewski w 
zakresie wychowania i szkolnictwa? 

110-111 

 W jaki sposób Jan Amos Komeński znalazł się w Lesznie 
Wielkopolskim? 

111-112 

 Co pedagogika (wiedza) i pedagogia (sztuka wychowania) 
zawdzięczają Janowi Amosowi Komeńskiemu? 

112-114 

 

Słowa kluczowe 

Na podstawie treści tego rozdziału ustal znaczenie następujących terminów: 

humanizm 
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utopia 

burżuazja 

gimnazjum 

kontrreformacja 

kolegium humanistyczne 

 

Najważniejsze osoby  

Dante Alighieri http://encyklopedia.pwn.pl/15715_1.html   

Marsilio Ficino http://encyklopedia.pwn.pl/21513_1.html  

Giovanni Pico della Mirandola http://encyklopedia.pwn.pl/56747_1.html  

Michel de Montaigne http://encyklopedia.pwn.pl/48397_1.html    

Juan Luis Vives http://encyklopedia.pwn.pl/78637_1.html   

Andrzej Frycz Modrzewski http://encyklopedia.pwn.pl/48012_1.html  

Thomas Morus http://encyklopedia.pwn.pl/48547_1.html   

Tommaso Campanella http://encyklopedia.pwn.pl/11152_1.html   

Francis Bacon http://encyklopedia.pwn.pl/5106_1.html  

Erazm z Rotterdamu http://encyklopedia.pwn.pl/20175_1.html  

Baltazar Castiglione http://encyklopedia.pwn.pl/11515_1.html  

Łukasz Górnicki http://encyklopedia.pwn.pl/25495_1.html  

Vittorino da Feltre http://encyklopedia.pwn.pl/78631_1.html  

Philipp Melanchton http://encyklopedia.pwn.pl/46089_1.html  

Johannes Sturm http://encyklopedia.pwn.pl/71113_1.html  

Jan Lubrański (biskup) http://encyklopedia.pwn.pl/42643_1.html    

Jan Amos Komenski (Comenius) http://encyklopedia.pwn.pl/36416_1.html  

Stanisław Hozjusz (kardynal) http://encyklopedia.pwn.pl/29186_1.html  

Ks. Piotr Skarga http://encyklopedia.pwn.pl/68112_1.html  

Jan Zamoyski http://encyklopedia.pwn.pl/82924_1.html  

Mikołaj Rej http://encyklopedia.pwn.pl/62666_1.html  

Szymon Marycjusz z Pilzna http://encyklopedia.pwn.pl/45349_1.html   

Jan Crell (Johannes Krell) http://encyklopedia.pwn.pl/14169_1.html   

Sebastian Petrycy z Pilzna http://encyklopedia.pwn.pl/56571_1.html  

 

Przyporządkuj dzieła autorom 

[tabelka animowana] 

Tytuł dzieła Autor 

Boska komedia Dante Alighieri 

http://encyklopedia.pwn.pl/46089_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/82924_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/62666_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/11515_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/68112_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/56571_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/15715_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/78637_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/11152_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/78631_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/56747_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/36416_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/14169_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/48397_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/42643_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/21513_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/48012_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/29186_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/48547_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/71113_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/20175_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/25495_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/5106_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/45349_1.html
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Mowa o godności człowieka Giovanni Pico della Mirandola 

Próby Michel de Montaigne 

Bajka o człowieku Juan Luis Vives 

Utopia Thomas Morus 

Miasto słońca Tommas Campanella 

Nowa Atlantyda Francis Bacon 

Pochwała głupoty Erazm z Rotterdamu 

Rozmowy potoczne Erazm z Rotterdamu 

Dworzanin polski  Łukasz Górnicki 

Plan i urządzenie nauk w Towarzystwie 

Jezusowym 

Klaudiusz Akwawiwa 

Wielkie ustanowienie nauk  Francis Bacon 

Żywot człowieka poczciwego Mikołaj Rej 

Książki o wychowaniu dzieci Erazm Gliczner Skrzetuski 

O szkołach, czyli akademiach Szymon Marycjusz z Pilzna 

O wolność sumienia Sebastian Petrycy z Pilzna 

O poprawie Rzeczypospolitej  Andrzej Frycz Modrzewski 

Drzwi języków otworzone Jan Amos Komeński 

Świat zmysłowy w obrazach Jan Amos Komeński 

Wielka dydaktyka Jan Amos Komeński 

Pampaedia Jan Amos Komeński 

 

Polecane lektury 

Bednarski S., S. J. (2003) Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce. Studium z dziejów 

kultury i szkolnictwa polskiego, Kraków, WAM. 

Crell J., (1957) O wolność sumienia, Warszawa, PWN. 

Erazm z Rotterdamu (2001) Pochwała głupoty, Warszawa, De Agostini. 

Frycz Modrzewski A. (1953) O poprawie Rzeczypospolitej, [w:] A. Frycz Modrzewski Dzieła 

wszystkie, tom 1, Warszawa, PIW. 

Górnicki Ł. (1954) Dworzanin polski, Wrocław, Ossolineum. 

Komeński J. A. (1956) Wielka dydaktyka, Wrocław, Ossolineum. 

Komeński J. A. (1973) Pampaedia, Wrocław, Ossolineum. 

Kurdybacha Ł. (1957) Działalność Jana Amosa Komeńskiego w Polsce, Warszawa, PWN. 

Montaigne M. (1948) Wybór pism pedagogicznych, Warszawa, Ossolineum.  

Suchodolski B. (1979) Komeński, Warszawa Wiedza Powszechna. 
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Vives J.L. (1968) O podawaniu umiejętności, Wrocław, Ossolineum. 

Utopiści XVI i XVII wieku o wychowaniu i szkole (1972) W. Voisé (wyb. i oprac.), Wrocław, 

Ossolineum. 

Żołądź D. (1990) Ideały edukacyjne doby staropolskiej, Warszawa, PWN. 

 

Testy 

Zadanie 1 

Rozpoznanie wyrażeń prawdziwych i fałszywych, czyli test wyboru, w którym należy ocenić 
prawdziwość wyrażenia. 

Zaznacz poprawną odpowiedź  

1. Jednym z czynników, który zrewolucjonizował życie europejskie w okresie renesansu był 
rozwój handlu międzynarodowego. 

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronie 104) 

2. Dante Alighieri w Boskiej komedii „nie potępia życia doczesnego w imię życia przyszłego”, 

dlatego dzieło to można uznać za zwiastun renesansowego humanizmu. 

 tak (+) 

 nie  

(odpowiedź na stronie 104) 

3. Humanizmowi epoki odrodzenia pedagogika zawdzięcza ideał człowieka, który odwraca się od 
blasków i radości świata w którym żyje i działa na co dzień. 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 104) 

4. Sformułowany przez Francisa Bacona pomysł stworzenia Domu Salomona jako akademii 
badań naukowych na użytek ludzkości jest dowodem na prawdziwość tezy, iż w utopijnych 
wizjach świata istotną rolę odgrywała oświata i nauka. 

 tak (+) 

 nie  

(odpowiedź na stronie 105) 

5. Erazm z Rotterdamu przypisuje wychowaniu zadania świadczące o tym, iż nawiązuje on do 
spartańskiej koncepcji wychowania wojownika. 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 106) 

6. Dworzanin, stanowiący wcielenie humanistycznego ideału wychowania był połączeniem 
wzorów osobowych feudałów i kształtującego się kupiectwa. 

 tak (+) 
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 nie 

(odpowiedź na stronie 106) 

7. Johannes Sturm był założycielem kolegium humanistycznego, które stało się wzorem dla 
kolegiów i konwiktów zakonu jezuitów. 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 107) 

8. Założenie w 1519 roku przez biskupa Jana Lubrańskiego w Poznaniu „akademii” (wzorcowego 
gimnazjum humanistycznego z kursami akademickimi) jest jednym z dowodów na to, że Polska 
dołączyła do humanistycznego ruchu edukacyjnego, jaki miał miejsce w okresie renesansu. 

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronie 108) 

9. W nauce europejskiej w okresie renesansu intensywnie rozwijały się matematyka i 
dedukcyjne metody poznania naukowego. 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronach 108-109) 

10. Pierwszą oryginalną książką pedagogiczną napisaną w języku polskim było dzieło Szymona 

Marycjusza z Pilzna O szkołach czyli akademiach. 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 109) 

11. Andrzej Frycz Modrzewski w swoim traktacie O poprawie Rzeczypospolitej domagał się m.in. 

ukrócenia władzy szlachty i możnowładztwa. 

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronie 110) 

12. Według autora traktatu O poprawie Rzeczypospolitej należyte wyposażenie szkół i 

nauczycieli powinno zapewnić ziemiaństwo. 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 111) 

13. Wydany w 1627 roku dekret o katolicyzmie jako jedynej religii w Czechach sprawił, że wielu 
braci czeskich, wśród nich Jan Amos Komeński, znalazło się na ziemiach polskich. 

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronie 112) 
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14. W dziele Pampaedia Jan Amos Komeński projektuje jednolity i powszechny ustrój edukacji 

trwającej przez całe życie. 

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronie 113) 

 

 

Zadanie 2  

Wybór najlepszej odpowiedzi z czterech możliwości, czyli test wyboru, w którym należy 
wybrać odpowiedź właściwą 

 

1. Wśród czynników, które zrewolucjonizowały życie europejskie w XIV, XV i XVI wieku nie było 
na pewno: 

 odkryć geograficznych 

 rozwoju handlu międzynarodowego 

 znaczenia kapitału pieniężnego i banków 

 utworzenia klasztorów (+) 

(odpowiedź na stronie 104) 

2. Przejmująca wędrówka poety przez piekło i czyściec, aż do raju została opisana przez Dantego 
Alighieri w dziele zatytułowanym: 

 Próby 

 Nowa Atlantyda 

 Boska komedia (+) 

 Mowa o godności człowieka 

(odpowiedź na stronie 104) 

3. Ideę uprzywilejowania człowieka we wszechświecie zawdzięcza pedagogika: 

 uniwersytetom 

  działalności jezuitów 

  humanizmowi epoki odrodzenia (+) 

  papieżowi Urbanowi V 

(odpowiedź na stronach 104-105) 

4. Utopie, będące wyrazem pragnień i marzeń ludzkich, aby świat był domem prawdziwego 
szczęścia dla wszystkich ludzi, przywiązywały duże znaczenie do: 

  objawienia 

  aktywności człowieka 

  wynalazków technicznych 

  nauki i oświaty (+) 
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(odpowiedź na stronie 105) 

5. Erazm z Rotterdamu w swoich dziełach głosił, że: 

  wychowanie powinno wyłącznie wdrażać do pobożności 

  wychowanie powinno wdrażać do pobożności, obok realizowania innych 
ważniejszych zadań (+) 

  wychowanie nie powinno wdrażać do pobożności 

  zadaniem wychowania jest przygotować człowieka do życia wiecznego 

(odpowiedź na stronie 106) 

6. Dworzanin, który stanowił wcielenie humanistycznego ideału wychowawczego, był 
połączeniem: 

  feudałów i kupiectwa (+) 

  rycerstwa i mieszczaństwa 

  duchowieństwa i kupiectwa 

  feudałów i mieszczaństwa 

(odpowiedź na stronie 106) 

7. Johannes Sturm stworzył w 1538 roku europejski pierwowzór nowego typu szkoły średniej 
humanistycznej: Było to: 

  liceum 

  gimnazjum (+) 

  trivium 

  kolegium 

(odpowiedź na stronie 107) 

8. Jezuitów, po Soborze Trydenckim (1545 – 1563) sprowadził do Polski w 1564 roku: 

  biskup Jan Lubrański 

  ks. Piotr Skarga 

  kardynał Stanisław Hozjusz (+) 

  Jan Zamoyski 

(odpowiedź na stronie 108) 

9. W nauce europejskiej w okresie renesansu intensywnie rozwijały się: 

  dyscypliny przyrodnicze (+) 

  dyscypliny społeczne 

  nauki matematyczne 

  nauki astronomiczne 

(odpowiedź na stronie 108) 

10. Jednym z dzieł, w którym znalazła odzwierciedlenie polska myśl polityczno-oświatowa i 
pedagogiczna w okresie renesansu było: 

 Bajka o człowieku 
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 Nowa Atlantyda 

 O szkołach, czyli akademiach (+) 

 Pampaedia 

(odpowiedź na stronie 109) 

11. Dzieło Andrzeja Frycza Modrzewskiego O poprawie Rzeczypospolitej składało się z: 

  trzech ksiąg 

  czterech ksiąg 

  pięciu ksiąg (+) 

  sześciu ksiąg 

(odpowiedź na stronie 110) 

12. Andrzej Frycz Modrzewski w swoim dziele O poprawie Rzeczypospolitej: 

  nie przywiązuje znaczenia do szkolnictwa 

  postuluje wprowadzenie obowiązku szkolnego 

  opiewa walory edukacji domowej 

  wysoko podnosi godność stanu nauczycielskiego (+) 

(odpowiedź na stronie 111) 

13. Jan Amos Komeński:  

  był Polakiem 

  znalazł się w Lesznie w 1628 roku uciekając przed prześladowaniami religijnymi 
w Czechach (+) 

  brał udział w bitwie pod Babią Górą 

  głosił potrzebę zastępowania edukacji zinstytucjonalizowanej nauczaniem 
indywidualnym 

(odpowiedź na stronie 112) 

14. Rozwijany przez Jana Amosa Komeńskiego ideał wykształcenia „pansofijskiego” zakładał, że: 

  kształcenie ma przekazywać obraz całości ludzkiego poznania (+) 

  kształcenie powinno uczyć dostrzegania istoty rzeczy 

  kształcenie powinno trwać przez całe życie 

  kształcić należy w zgodzie z naturą 

(odpowiedź na stronie 113) 
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Dla wykładowców 

Cele nauczania 

Po zapoznaniu się z treścią tego rozdziału student powinien umieć: 

1. wskazać czynniki, które zrewolucjonizowały życie europejskie w XIV, XV i XVI wieku i 
doprowadziły do pojawienia się humanizmu; 

2. określić rolę, jaką odegrała Boska komedia Dantego Alighieri w pojawieniu się renesansowego 

humanizmu; 

3. wskazać ideę, którą filozofia wychowania i pedagogika zawdzięczają renesansowemu 
humanizmowi; 

4. określić rolę, jaką w utopijnych wizjach świata tworzonych w okresie renesansu miały 
odgrywać nauka i oświata; 

5. wymienić zadania, które przypisywał wychowaniu Erazm z Rotterdamu; 

6. odpowiedzieć na pytanie, kto stał się wcieleniem humanistycznego ideału wychowania; 

7. opisać wzorce szkół humanistycznych, które stworzyli Melanchton i Sturm; 

8. scharakteryzować humanistyczny ruch edukacyjny na ziemiach polskich; 

9. wymienić dyscypliny naukowe i metody poznania naukowego, które rozwijały się 
najintensywniej w okresie renesansu; 

10. wskazać rozprawy, w których znalazła odzwierciedlenie polska myśl polityczno-oświatowa i 
pedagogiczna w okresie renesansu; 

11. scharakteryzować, w jaki sposób chciał naprawiać Rzeczypospolitą Andrzej Frycz 
Modrzewski; 

12. opisać zawartość księgi V („O szkole”), wchodzącej w skład dzieła Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego O poprawie Rzeczypospolitej ksiąg pięć; 

13. wymienić wydarzenia, które sprawiły, że Jan Amos Komeński znalazł się w Lesznie 
Wielkopolskim; 

14. określić wkład Jana Amosa Komeńskiego do pedagogiki i pedagogii. 

 

Rozszerzony spis treści 

Część 2. Rozdział 5. Wykształcenie i kultura umysłowa w epoce renesansu (Stefan 
Wołoszyn) 

– Humanizm i utopie humanistyczne 

– Cele wychowania humanistycznego 

– Gimnazja i kolegia humanistyczne 

– Myśl edukacyjna Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

– Pedagogika i pedagogia Jana Amosa Komeńskiego 

 

Zagadnienia do dyskusji: 
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1. Według Stefana Wołoszyna pedagogika i filozofia wychowania zawdzięczają humanizmowi 

epoki odrodzenia ideę uprzywilejowania człowieka we wszechświecie, a w samym człowieku – 

uprzywilejowania rozumu, inteligencji, woli działania; tego wszystkiego, dzięki czemu człowiek 

staje się „panem stworzenia” i „rzeźbiarzem samego siebie”. Spróbuj dowieść prawdziwości tej 

tezy odwołując się do literatury humanizmu. 

2. Sięgnij do dzieła Andrzeja Frycza Modrzewskiego O poprawie Rzeczypospolitej. Przeczytaj 

księgę V „O szkole”. Przeanalizuj przedstawione w niej poglądy, koncentrując swoją uwagę na 
proponowanych przez Modrzewskiego reformach szkoły. 

3. Jan Amos Komeński w swoim dziele Pampaedia proponuje jednolity i powszechny ustrój 

edukacji przez całe życie. Proponowany przez Komeńskiego ustrój został uszeregowany w 
siedmiu szkołach: szkole narodzin dziecka dla rodziców; szkole macierzyńskiej (dziecięctwa), 
szkole chłopięctwa (od 6 do 12 roku życia), szkole wieku dojrzewania (czyli gimnazjum), szkole 
wieku młodzieńczego (czyli akademii), szkole wieku męskiego (czyli praktyki życia), szkole 
szczęśliwej starości. Całość miała wieńczyć szkoła dobrej śmierci (pozwalającej godnie przenieść 
się do świata wiecznego). Porównaj proponowaną przez J. A. Komeńskiego periodyzację życia 
ludzkiego z okresami, jakie w życiu człowieka wyróżnia współczesna psychologia rozwoju (patrz 
prace: A. Brzezińskiej, J. Trempały, M. Kielar-Turskiej i innych). Co wynika z takiego 
porównania? Na ile aktualna jest periodyzacja zaproponowana przez J. A. Komeńskiego? 

 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Czy współcześnie istnieje potrzeba tworzenia utopii, zawierających różnorodne wizje 
sprawiedliwego ustroju społeczno-politycznego? Co przemawia za tworzeniem takich wizji, a co 
przeciwko? 

2. Dlaczego wzorce łacińskich szkół humanistycznych stworzyli Niemcy: Melanchton i Sutrm? 

3. Jaką rolę w funkcjonowaniu i rozwoju szkolnictwa w okresie renesansu odegrali jezuici? 

4. Dlaczego myśl polityczną i edukacyjną Andrzeja Frycza Modrzewskiego zalicza się do 
„czołówki polskiego humanizmu”? 

5. Jak można uzasadnić pogląd głoszący, że Jan Amos Komeński jest twórcą idei edukacji 
ustawicznej? 

 

Polecane lektury 

Bednarski S., S. J. (2003) Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce. Studium z dziejów 

kultury i szkolnictwa polskiego, Kraków, WAM. 

Crell J., (1957) O wolność sumienia, Warszawa, PWN. 

Erazm z Rotterdamu (2001) Pochwała głupoty, Warszawa, De Agostini. 

Frycz Modrzewski A. (1953) O poprawie Rzeczypospolitej, [w:] A. Frycz Modrzewski Dzieła 

wszystkie, tom 1, Warszawa, PIW. 

Górnicki Ł. (1954) Dworzanin polski, Wrocław, Ossolineum. 

Komeński J. A. (1956) Wielka dydaktyka, Wrocław, Ossolineum. 

Komeński J. A. (1973) Pampaedia, Wrocław, Ossolineum. 

Kurdybacha Ł. (1957) Działalność Jana Amosa Komeńskiego w Polsce, Warszawa, PWN. 

Montaigne M. (1948) Wybór pism pedagogicznych, Warszawa, Ossolineum.  
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Suchodolski B. (1979) Komeński, Warszawa Wiedza Powszechna. 

Vives J.L. (1968) O podawaniu umiejętności, Wrocław, Ossolineum. 

Utopiści XVI i XVII wieku o wychowaniu i szkole (1972) W. Voisé (wyb. i oprac.), Wrocław, 

Ossolineum. 

Żołądź D. (1990) Ideały edukacyjne doby staropolskiej, Warszawa, PWN. 

 

Najważniejsze terminy 

humanizm 

nowe prądy i poglądy kulturalne pojawiające się w XIV, XV i XVI wieku; zgodnie z nimi człowiek 
odwraca się coraz bardziej od kościelnych ideałów pozaziemskich, kierując się ku blaskom i 
radościom tego świata, w którym żyje i działa na co dzień; wielką rolę odgrywa w humanizmie 
odrodzenie i dostrzeżenie na nowo wartości i piękna literatury i sztuki starożytnej – greckiej i 
rzymskiej. 

 

utopia 

gr. ou – nie i topos – miejsce, czyli miejsce, którego nie ma; np. Thomas Morus w swojej Utopii 
na zasadach „prawa natury”, „rozumu” i „sprawiedliwości” projektuje budowę społeczeństwa 
równości. 

 

burżuazja 

rodząca się w okresie renesansu warstwa zamożnego mieszczaństwa. 

 

gimnazjum 

nowy typ szkoły średniej humanistycznej, założony w 1538 roku w Starsburgu przez luteranina 
Johannesa Sturma; program gimnazum opierał się na nauczaniu języków klasycznych i 
retoryki, nie obejmował jednak języka ojczystego i nie liczył się z praktyką  życiową, 
wykształcenie rzeczowe czerpano z lektury autorów starożytnych; gimnazjum oferowało głównie 
wykształcenie formalno-lingwistyczne i literackie. 

 

kolegium humanistyczne 

zreformowana w duchu humanizmu szkoła wyższa; Philipp Melanchton dokonując reformy 
ustanowił wzorzec, którym stała się akademia w Wittenberdze, w której powstały nowe katedry: 
języka hebrajskiego i greckiego, poszerzone zostały wszystkie wydziały i zaczęło działać studium 
przygotowawcze do uniwersytetu, tzw. pedagogium. 

 

kontrreformacja 

ruch zapoczątkowany przez Sobór Trydencki (1545 – 1563), mający na celu przeciwdziałanie 
wpływom protestantyzmu, służyło temu m.in. utworzenie kolegiów i konwiktów zakonu 
jezuitów, dla których wzorem stało się gimnazjum Sturma. 
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ROZDZIAŁ 6. KULTURA UMYSŁOWA I REFORMY SZKOLNE W EPOCE 

OŚWIECENIA 

 

Dla studentów 

Co powinieneś wiedzieć po lekturze tego rozdziału? 

 Co powinieneś wiedzieć po lekturze tego rozdziału? Strony w podręczniku, 
na których znajdziesz 
odpowiedź 

 Co oznaczają terminy: racjonalizm, empiryzm, krytycyzm? Kto 
był przedstawicielem każdego z tych nurtów? 

115 

 Czym było „Stowarzyszenie Ludzi Nauki” i jakie dzieło 
stworzyło? 

115-116 

 Jaki ideał wychowania zaproponował John Locke  w swoich 

Myślach o wychowaniu? 

117 

 W czym wyrażał się dylemat pedagogiczny Jana Jacques’a 

Rousseau, znajdujący odzwierciedlenie m.in. w dziele Emil czyli 

o wychowaniu? 

117-118 

 Czym różni się kształcenie formalne od kształcenia 
pamięciowego? Kto sformułował teorię kształcenia formalnego? 

119 

 Na czym polegała reforma kształcenia zainicjowana przez 
pietystów? 

120 

 Jakie reformy zapoczątkowali janseniści? 120-121 

 Kto w oświeceniowej Francji podejmował problem wychowania 
dziewcząt? 

121 

 Co przewidywał w swoim Szkicu wychowania narodowego i 

planie studiów dla młodzieżyLouis René de Caradeuc La 

Chalotais? 

121 

 Kiedy i przez kogo został wprowadzony po raz pierwszy 
obowiązek szkolny? 

122 

 Jakie poglądy dotyczące szkół ludowych głosili filantropiści? 122-123 

 Co spowodował ruch fizjokratów, który najżywiej rozwinął się 
w oświeceniu francuskim? 

123 

 Kiedy i gdzie doszło do powstania pierwszych szkół i zakładów 
specjalnych dla głuchych, niewidomych oraz opuszczonych lub 
zaniedbanych moralnie dzieci? 

123-124 

 Jaki był stan szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce w 
drugiej połowie XVII i w początkach XVIII wieku? 

124-125 

 Na czym polegały reformy oświaty szlacheckiej, podjęte przez 
Stanisława Konarskiego w połowie XVIII wieku? 

125-126 

 Jaką szkołę powołał do życia król Stanisław August 126 
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Poniatowski, w jakim zakresie ona kształciła? 

 Kim byli członkowie powołanej przez Sejm Rzeczypospolitej 14 
października 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej? 

127 

 Jakie osiągnięcia i zasługi ma na swoim koncie Komisja 
Edukacji Narodowej? 

128-130 

 Co przewidywał Projekt organizacji wychowania publicznego 

autorstwa Jeana Antoine’a Nicolasa Condorceta? 

130-131 

 Ile i jakie szczeble powszechnego systemu edukacyjnego 

przewidywał Projekt organizacji wychowania publicznego 

Condorceta? 

131-132 

 

Słowa kluczowe 

Na podstawie treści tego rozdziału ustal znaczenie następujących terminów: 

racjonalizm 

empiryzm 

krytycyzm 

encyklopedyści 

gentleman 

Collegium Nobilium 

Szkoła Rycerska 

kształcenie formalne 

pietyzm 

janseniści 

obowiązek szkolny 

filantropiści 

fizjokratyzm 

stan akademicki 

projekt Condorceta 

Komisja Edukacji Narodowej 

 

 

Najważniejsze osoby 

Adam Kazimierz Czartoryski http://encyklopedia.pwn.pl/14859_1.html  

Antoni Popławski http://encyklopedia.pwn.pl/58966_1.html   

Antoni Tyzenhauz http://encyklopedia.pwn.pl/77222_1.html   

August Hermann Francke http://encyklopedia.pwn.pl/22675_1.html  

August Sułkowski http://encyklopedia.pwn.pl/71408_1.html  

http://encyklopedia.pwn.pl/77222_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/58966_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/14859_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/71408_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/22675_1.html
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Blaise Pascal http://encyklopedia.pwn.pl/55585_1.html  

Charles Maurcie de Talleyrand-Périgord http://encyklopedia.pwn.pl/73827_1.html  

Charles Michel de l’Epée http://encyklopedia.pwn.pl/20069_1.html  

Claude Adrien Helvétius http://encyklopedia.pwn.pl/27914_1.html  

Cornelius Jansen (Janseniusz) http://encyklopedia.pwn.pl/31706_1.html  

Denis Diderot http://encyklopedia.pwn.pl/16803_1.html  

Franciszek Bieliński http://encyklopedia.pwn.pl/7757_1.html  

François de Salignac de la Mothe Fénelon http://encyklopedia.pwn.pl/21302_1.html  

François Quesnay http://encyklopedia.pwn.pl/61546_1.html  

Fryderyk hrabia Skarbek http://encyklopedia.pwn.pl/68104_1.html  

Fryderyk Wilhelm II http://encyklopedia.pwn.pl/23001_1.html  

Hugon Kołłątaj http://encyklopedia.pwn.pl/36314_1.html  

Ignacy kniaź Massalski (Massalski Ignacy Jakub) http://encyklopedia.pwn.pl/45447_1.html  

Ignacy Potocki http://encyklopedia.pwn.pl/59353_1.html  

Immanuel Kant http://encyklopedia.pwn.pl/33671_1.html  

Jakub Jasiński http://encyklopedia.pwn.pl/31883_1.html    

Jakub Zebedeusz Falkowski http://encyklopedia.pwn.pl/20977_1.html  

Jan Juliusz Hecker http://encyklopedia.pwn.pl/27715_1.html  

Jean Jacques Rousseau http://encyklopedia.pwn.pl/64041_1.html  

Jean Le Rond d’Alembert http://encyklopedia.pwn.pl/1566_1.html  

Jędrzej Śniadecki http://encyklopedia.pwn.pl/73196_1.html  

Joachim Chreptowicz http://encyklopedia.pwn.pl/12945_1.html  

Joachim Heinrich Campe http://encyklopedia.pwn.pl/11163_1.html  

Johann Christoph Friedrich Guts Muths http://encyklopedia.pwn.pl/26701_1.html  

Johann Heinrich Pestalozzi http://encyklopedia.pwn.pl/56472_1.html  

Johannes Bernhard Basedow http://encyklopedia.pwn.pl/6124_1.html  

John Locke http://encyklopedia.pwn.pl/42246_1.html  

Józef Sowiński http://encyklopedia.pwn.pl/69402_1.html  

Julian Ursyn Niemcewicz http://encyklopedia.pwn.pl/50905_1.html  

Karol Otto Kniaziewicz http://encyklopedia.pwn.pl/35805_1.html  

Karol Radziwiłł (Radziwiłł Karol Stanisław) http://encyklopedia.pwn.pl/61926_1.html  

Kartezjusz (René Descartes) http://encyklopedia.pwn.pl/16506_1.html  

Louis Braille http://encyklopedia.pwn.pl/9485_1.html  

Louis Michel Lepeletier de Saint-Fargeau http://encyklopedia.pwn.pl/41081_1.html   

Louis René de Caradeuc La Chalotais http://encyklopedia.pwn.pl/39935_1.html  

Marcin Poczobut-Odlanicki http://encyklopedia.pwn.pl/57859_1.html  

http://encyklopedia.pwn.pl/42246_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/56472_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/55585_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/31883_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/31706_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/12945_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/61926_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/36314_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/20069_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/50905_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/45447_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/27914_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/23001_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/16803_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/20977_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/9485_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/57859_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/68104_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/1566_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/21302_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/16506_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/26701_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/69402_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/35805_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/39935_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/61546_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/73196_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/73827_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/33671_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/59353_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/7757_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/6124_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/64041_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/11163_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/41081_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/27715_1.html
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Michał książę Poniatowski http://encyklopedia.pwn.pl/58890_1.html   

Onufry Kopczyński http://encyklopedia.pwn.pl/37195_1.html    

Stanisław August Poniatowski http://encyklopedia.pwn.pl/69990_1.html  

Stanisław Jachowicz http://encyklopedia.pwn.pl/31241_1.html  

Stanisław Konarski http://encyklopedia.pwn.pl/36708_1.html  

Stanisław Staszic http://encyklopedia.pwn.pl/70189_1.html  

Tadeusz Kościuszko http://encyklopedia.pwn.pl/37799_1.html  

Valentin Haüy http://encyklopedia.pwn.pl/27620_1.html  

Voltaire (François Marie Aronet) http://encyklopedia.pwn.pl/78684_1.html  

Zadanie 

[Tabelka animowana] 

Przyporządkuj dzieła autorom: 

Tytuł dzieła  Autor 

Myśli o wychowaniu John Locke 

Emil, czyli o wychowaniu Jan Jacques Rousseau 

O człowieku, jego zdolnościach umysłowych I 

wychowaniu 

Claude Adrien Helvétius 

Gimnastyka dla młodzieży Johann Christoph Friedrich Guts Muths 

O wychowaniu dziewcząt  Fénelon 

Rozprawa o metodzie Kartezjusz 

Krytyka czystego rozumu Immanuel Kant 

Krytyka praktycznego rozumu Immanuel Kant 

Krytyka władzy sądzenia Immanuel Kant 

Encyklopedia albo słownik rozumowany nauk, 

sztuk i rzemiosł 

Stowarzyszenie Ludzi Nauki 

O pochodzeniu i podstawach nierówności 

między ludźmi 

Jan Jacques Rousseau 

Regulamin początkowych szkół wiejskich Fryderyk Wilhelm II 

Almanach dla dzieci Joachim Heinrich Campe 

Robinson dla młodzieży Daniel Defoe 

Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach 

panowania Augusta III (1750-1764) 

Hugon Kołłątaj 

 

O skutecznym rad sposobie albo o 

utrzymywaniu ordynaryjnych sejmów 

Stanisław Konarski 

O naprawie wad wymowy Stanisław Konarski 

Katechizm moralny dla uczniów Korpusu Adam Kazimierz Czartoryski 

http://encyklopedia.pwn.pl/58890_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/69990_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/27620_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/31241_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/36708_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/37799_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/70189_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/78684_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/37195_1.html
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Kadetów 

Gramatyka dla szkół narodowych Onufry Kopczyński 

Projekt organizacji wychowania publicznego Jean Antoine Nicolas Condorcet 

 

Polecane lektury 

Baszkiewicz J., Nowy człowiek, nowy naród, nowy świat. Mitologia i rzeczywistość rewolucji 
francuskiej, Warszawa 1993, PIW. 

Condorcet J.A., Projekt organizacji wychowania publicznego, tłum. C. Jastrzębiec-Kozłowski, 
Warszawa 1948, PZWS. 

Dutkowa R., Komisja Edukacji Narodowej. Zarys działalności. Wybór materiałów źródłowych, 
Wrocław 1973, Ossolineum. 

Helvétius C.A., O człowieku, jego zdolnościach umysłowych i wychowaniu, tłum. J. Legowicz, 
Wrocław 1976, Ossolineum. 

Jobert A., Komisja Edukacji Narodowej w Polsce (1773-1794). Jej dzieło wychowania 
obywatelskiego, tłum. M. Chamcówna, Wrocław 1979, Ossolineum. 

Kartezjusz, Rozprawa o metodzie, tłum. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1952, PIW. 

Konarski S., Pisma pedagogiczne, tłum. W. Germain, I. Lichońska, M. Stokowska, Wrocław-
Kraków 1959, Ossolineum. 

Locke J., Myśli o wychowaniu, tłum. F. Wnorowski, Wrocław 1959, Ossolineum. 

Lubieniecka J., Reforma programu szkolnego Komisji Edukacji Narodowej. Wybór tekstów, 
Warszawa 1962, PZWS. 

Mizia T., Szkolnictwo parafialne w czasach Komisji Edukacji Narodowej, Wrocław 1964, 
Ossolineum. 

Mrozowska K., Szkoła Rycerska Stanisława Augusta Poniatowskiego 1765-1794, Wrocław 1961, 
Ossolineum. 

Pascal B., Myśli, tłum. T. Żeleński (Boy), Warszawa 2002, PAX. 

Piramowicz G., Powinności nauczyciela oraz wybór mów i listów, Wrocław-Kraków 1958, 
Ossolineum 

Pisma i projekty pedagogiczne doby Komisji Edukacji Narodowej, wyb. K. Mrozowska, Wrocław 
1973, Ossolineum. 

Pohoska H., „Rewolucja szkolna” we Francji 1762-1772, Warszawa 1933, TNW. 

Rousseau J.J., Emil, czyli o wychowaniu, tom 1-2, tłum. W. Husarski, Warszawa 1955, 
Ossolineum. 

Suchodolski B., Rozwój nowożytnej filozofii człowieka, Warszawa 1967, PWN. 

 

Testy 

Zadanie 1 

Rozpoznanie wyrażeń prawdziwych i fałszywych, czyli test wyboru, w którym należy ocenić 
prawdziwość wyrażenia. 
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Zaznacz poprawną odpowiedź  
1. Twórcą racjonalizmu był Kartezjusz (René Descartes) 

 tak (+) 

 nie  

(odpowiedź na stronie 115) 

2. Encyklopedyści, którzy nazywali siebie „Stowarzyszeniem Ludzi Nauki”, byli autorami dzieła 

Co to jest oświecenie? 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 116) 

3. Racjonalizm wieku oświecenia cechował się naturalizmem, empiryzmem, antropologizmem 

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronie 116) 

4. John Locke w swoich Myślach o wychowaniu zaproponował ideał dworzanina 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 117) 

5. Jean Jacques Rousseau był zwolennikiem naturalizmu pedagogicznego 

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronie 118) 

6. Teoria kształcenia formalnego zalecała przede wszystkim podawanie wiedzy do zapamiętania 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 119) 

7. Pietyzm propagował „czynną miłość bliźniego, która miała się wyrażać między innymi 
kształceniem realnym 

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronie 120) 

8. Janseniści tworzyli szkoły o wyraźnym profilu realnym 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 120) 

9. Zagadnienie wychowania dla dziewcząt podejmował w oświeceniowej Francji Cornelius 
Jansen 

 tak 
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 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 121) 

10. La Chalotais proponował w swoim Szkicu wychowania narodowego i planie studiów dla 

młodzieży, że należy odsunąć duchowieństwo i zakony nauczające od zarządzania szkołami 

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronie 121) 

11. Obowiązek szkolny wprowadził jako pierwszy Fryderyk Wilhelm I w ogłoszonym Regulaminie 

szkół początkowych wiejskich 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 122) 

12. Filantropiści, podobnie jak J. J. Rousseau, byli zwolennikami wychowania naturalnego 

 tak (+) 

 nie  

(odpowiedź na stronie 123) 

13. Fizjokratyzm miał na celu rozwój przemysłu i kształcenia zawodowego 

 tak  

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 123) 

14. Pierwsza szkoła dla dzieci głuchoniemych powstała w Warszawie w roku 1817 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 123) 

15. W drugiej połowie XVII wieku szkolnictwo w Polsce przeżywało rozkwit 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 124) 

16. Zreformowane przez Stanisława Konarskiego szkoły pijarskie uczyły języka polskiego i 
nowożytnych języków obcych, zachowując łacinę 

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronie 126) 

17. Powołana przez Stanisława Augusta Poniatowskiego w roku 1765 Szkoła Rycerska 
nazywana była inaczej Korpusem Kadetów 

 tak (+) 

 nie 



  Pedagogika – aneks internetowy  cz. II Rozdział 6 

 

 

(odpowiedź na stronie 126) 

18. Członkami Komisji Edukacji Narodowej zostali przedstawiciele zlikwidowanego w 1773 roku 
zakonu jezuitów 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 127) 

19. Komisja Edukacji Narodowej stworzyła osobny świecki stan nauczycielski, nazywany stanem 
akademickim 

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronach 128-129) 

20. Projekt organizacji wychowania publicznego postulował publiczne, powszechne, obowiązkowe 

i bezpłatne dla wszystkich nauczanie jedynie na poziomie czteroletniej szkoły początkowej 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 131) 

21. Jednym ze szczebli powszechnego systemu edukacyjnego wyróżnianym w projekcie 
Condorceta były licea obejmujące nauczanie wyższe  

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronach 131-132) 

 

Zadanie 2  

Wybór najlepszej odpowiedzi z czterech możliwości, czyli test wyboru, w którym należy 
wybrać odpowiedź właściwą 
1. Immanuel Kant był twórcą: 

– racjonalizmu 

– empiryzmu 

– krytycyzmu (+) 

– eudajmonizmu 

(odpowiedź na stronie 115) 

2. Encyklopedyści, nazywający siebie „Stowarzyszeniem Ludzi Nauki”, wydali: 

– Prowincjałki 

– Opis obyczajów za panowania Augusta III  

– Myśli o wychowaniu 

– Encyklopedię albo słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł (+) 

(odpowiedź na stronie 116) 

3. Racjonalizm wieku oświecenia miał orientację: 
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– przyrodniczą (+) 

– humanistyczną 

– logiczną 

– teologiczną  

(odpowiedź na stronie 116) 

4. Ideał gentlemana był realizowany w Polsce (do pewnego stopnia) przez: 

– jezuitów 

– jansenistów 

– Collegium Nobilium (+) 

– Stowarzyszenie Ludzi Nauki 

(odpowiedź na stronie 117) 

5. Dylemat pedagogiczny Jeana Jacquesa Rousseau można wyrazić za pomocą opozycji: 

– wiedza czy rozwój 

– obywatel czy człowiek (+) 

– kształcenie czy wychowanie 

– ćwiczenie czy zapamiętywanie 

(odpowiedź na stronie 117) 

6. Teoria kształcenia formalnego zalecała: 

– podawanie wiedzy do zapamiętania 

– kształcenie funkcji, sprawności poznawczych, postaw i uczuć moralnych (+) 

– zdobywanie wykształcenia potwierdzonego dyplomami 

– wprowadzenie do szkół wychowania fizycznego 

(odpowiedź na stronie 119) 

7. Pietyzm był ruchem, który propagował: 

– czynną miłość bliźniego (+) 

– rywalizację mającą na celu wyłonienie elit 

– likwidację zakonu jezuitów 

– sekularyzację kolegiów i gimnazjów 

(odpowiedź na stronie 120) 

8. W szkołach założonych przez jansenistów rozwijano: 

– myślenie podporządkowane dogmatom religijnym 

– myślenie jasne i krytyczne (+) 

– myślenie oparte na naukach przyrodniczych 

– myślenie humanistyczne 

(odpowiedź na stronie 120) 

9. Problematyką wychowania dziewcząt zajmował się w oświeceniu: 
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– Locke 

– Rousseau 

– Jansen 

– Fénelon (+) 

(odpowiedź na stronie 121) 

10. Według reformy zaproponowanej przez Louisa René de Caradeuca La Chalotais’go w Szkicu 

wychowania narodowego i planie studiów dla młodzieży pierwszy szczebel nauczania miał 

przypadać na: 

– 4 – 9 rok życia dziecka 

– 5 – 10 rok życia dziecka (+) 

– 6 – 11 rok życia dziecka 

– 7 – 12 rok życia dziecka 

(odpowiedź na stronie 121) 

11. Obowiązek szkolny jako pierwszy wprowadził: 

– Fryderyk Wilhelm I 

– Fryderyk Wilhelm II (+) 

– August III 

– Stanisław August Poniatowski 

(odpowiedź na stronie 121) 

12. Filantropiści w swoich poglądach nawiązywali do twórczości: 

 – J. Locke’a 

 – J. J. Rousseau (+) 

 – I. Kanta 

 – D. Defoe 

(odpowiedź na stronach 122-123) 

13. Fizjokratyzm to pogląd głoszący, że źródłem wszelkiego bogactwa jest: 

– przemysł 

– górnictwo 

– rolnictwo (+) 

– ascetyzm 

(odpowiedź na stronie 123) 

14. Pierwszą szkołę dla dzieci głuchoniemych w Paryżu w 1770 r. założył:  

– Valentin Haüy 

– Jakub Zebedeusz Falkowski 

– Charles Michel de l’Epée (+) 

– Joachim Heinrich Campe 

(odpowiedź na stronie 123) 
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15. Hugon Kołłątaj opłakany stan oświaty i szkolnictwa w Polsce w I połowie XVIII wieku 
przedstawił w dziele: 

– skutecznym rad sposobie albo o utrzymywaniu ordynaryjnych sejmów 

– Katechizm moralny dla uczniów Korpusu Kadetów 

– Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III (1750-1764) (+) 

– Elementarz dla szkół parafialnych narodowych 

(odpowiedź na stronie 124) 

16. Collegium Nobilium założył w 1740 roku w Warszawie:  

–  Stanisław Konarski (+) 

–  Stanisław Hozjusz 

–  Stanisław August Poniatowski 

–  Ignacy Potocki 

(odpowiedź na stronie 126) 

17. Stanisław August Poniatowski utworzył w 1765 roku: 

–  Collegium Nobilium 

–  Korpus Kadetów (+) 

–  pierwszą szkołę realną 

–  zakład dla dzieci zaniedbanych 

(odpowiedź na stronie 126) 

18. Jednym z członków Komisji Edukacji Narodowej był: 

–  Ignacy Kniaź Massalski (+) 

–  Stanisław Konarski 

–  Tadeusz Kościuszko 

–  Jakub Jasiński 

(odpwiedź na stronie 127) 

19. Stan akademicki, stworzony przez Komisję Edukacji Narodowej, to: 

–  duchowny stan nauczycielski 

–  świecki stan nauczycielski (+) 

–  profesura ówczesnych uniwersytetów 

–  kandydaci na członków Komisji Edukacji Narodowej 

(odpowiedź na stronach 128-129) 

20. Projekt Condorceta przewidywał następującą liczbę szczebli powszechnego systemu 
edukacyjnego: 

–  trzy szczeble 

–  cztery szczeble 

–  pięć szczebli (+) 

–  sześć szczebli 
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(odpowiedź na stronie 131) 

21. W projekcie Condorceta licea obejmowały swoim zakresem kształcenie:  

–  absolwentów gimnazjów 

–  uczonych i profesorów (+) 

–  zawodowe 

–  w zakresie etyki oraz nauki społecznej 

(odpowiedź na stronach 131-132) 
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Dla wykładowców 

Cele nauczania 

Po zapoznaniu się z treścią tego rozdziału student powinien umieć: 

1. podać znaczenie terminów: racjonalizm, empiryzm, krytycyzm, wskazać przedstawicieli 
każdego z tych nurtów i wymienić ich najważniejsze prace; 

2. scharakteryzować Stowarzyszenie Ludzi Nauki i dzieło, które oni stworzyli; 

3. scharakteryzować racjonalizm wieku oświecenia; 

4. opisać ideał gentlemana zaproponowany przez Johna Locke’a w jego Myślach o wychowaniu; 

5. przedstawić dylemat pedagogiczny Jana Jacquesa Rousseau (obywatel czy człowiek); 

6. wskazać twórcę teorii kształcenia formalnego, odróżnić kształcenie formalne od kształcenia 
pamięciowego; 

7. opisać reformę kształcenia zainicjowaną przez pietystów; 

8. scharakteryzować działalność jansenistów; 

9. wskazać specyfikę pedagogii Françoisa Salignaca de la Mothe Fénelona; 

10. wymienić najważniejsze myśli i idee reformatorskie Louisa Renéde Caradeuca La 
Chalotais’go; 

11. określić kiedy i przez kogo został wprowadzony po raz pierwszy obowiązek szkolny; 

12. opisać poglądy, jakie na temat szkół ludowych głosili filantropiści; 

13. scharakteryzować ruch fizjokratów i zmiany, jakie on spowodował swoją działalnością; 

14. wskazać czas i miejsce powstania pierwszych szkół i zakładów specjalnych dla głuchych, 
niewidomych oraz opuszczonych lub zaniedbanych moralnie dzieci; 

15. opisać stan szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce w drugiej połowie XVII i w 
początkach XVIII wieku; 

16. scharakteryzować reformy oświaty szlacheckiej podjęte w połowie XVIII wieku przez 
Stanisława Konarskiego; 

17. scharakteryzować Szkołę Rycerską utworzoną przez Stanisława Augusta Poniatowskiego, 
określić zakres, w jakim ona kształciła; 

18. wymienić wybranych członków Komisji Edukacji Narodowej; 

19. przedstawić główne osiągnięcia i zasługi Komisji Edukacji Narodowej; 

20. scharakteryzować Projekt organizacji wychowania publicznego autorstwa Jeana Antoine’a 

Nicolasa Condorceta; 

21. wymienić i opisać szczeble powszechnego systemu edukacyjnego, które przewidywał projekt 
Condorceta. 

 

Rozszerzony spis treści 

Cześć 2. Rozdział 6. Kultura umysłowa i reformy szkolne w epoce oświecenia (Stefan 
Wołoszyn) 

– Racjonalizm oświeceniowy i encyklopedyści  
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– Wiedza czy rozwój? Obywatel czy człowiek?  

o Dylemat pedagogiczny Johna Locke’a  

o Dylemat pedagogiczny Jeana Jacques’a Rousseau  

o Dylemat pedagogiczny Claude’a Adriena Helvetiusa  

– Szkolnictwo średnie i reformy szkolne  

– Szkolnictwo ludowe i specjalne  

o Szkoły ludowe  

o Szkoły i zakłady specjalne  

– Reformy szkolne w Polsce  

o Komisja Edukacji Narodowej  

– Projekty organizacji wychowania i oświecenia publicznego Wielkiej Rewolucji Francuskiej 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Dlaczego renesansowy ideał dworzanina został w oświeceniu zastąpiony przez gentlemana? 

2. Co różniło reformy szkolne zapoczątkowane przez pietystów i jansenistów? 

3. Dlaczego pierwsze w Europie szkoły i zakłady specjalne dla głuchych, niewidomych oraz 
opuszczonych czy zaniedbanych moralnie dzieci powstały dopiero w drugiej połowie XVIII 
wieku? 

4. Co było przyczyną upadku szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce w drugiej połowie XVII 
wieku i w początkach wieku XVIII? 

5. Na czym polegała „rewolucja szkolna”, której dokonała Komisja Edukacji Narodowej? 

 

Zadania do wykonania: 

1. Dla oświecenia charakterystyczne są trzy kierunki filozoficzne: racjonalizm, empiryzm, 
krytycyzm. Scharakteryzuj każdy z tych kierunków, uwzględniając zwłaszcza przyjmowaną przez 
nie koncepcję człowieka. 

2. Stefan Wołoszyn, charakteryzując twórczość Jeana Jacquesa Rousseau pisze m.in.: „dlatego 
Rousseau – podobnie jak cała pedagogika oświecenia – traktuje wychowanie nie w kategoriach 
społeczno-obywatelskich, lecz w kategoriach ogólnoludzkich. Jego »naturalizm pedagogiczny« 
jest upominaniem się o prawa człowieka i człowieczeństwa każdego człowieka” (s. 118). Na czym 
polega dylemat pedagogiczny Rousseau? Dlaczego człowiek jest ważniejszy niż obywatel? Jak 
ten dylemat jest rozstrzygany współcześnie? 

3. Fryderyk Wilhelm II wprowadził jako pierwszy obowiązek szkolny w 1783 roku. 
Scharakteryzuj kontekst społeczno-kulturowy, w którym została podjęta ta decyzja. Dlaczego 
obowiązku szkolnego nie udało się wprowadzić wcześniej, np. w okresie renesansu. 

4. Sięgnij do Pism i projektów pedagogicznych doby Komisji Edukacji Narodowej (Wrocław 1973). 

Zapoznaj się z zamieszczonym tam „Sposobem edukacji w XV listach opisanym, które do Komisji 
Edukacji Narodowej od bezimiennego autora były przesyłane R.P. 1775”. Jaki projekt edukacji 
zawiera ten tekst. Co zarzuca dotychczasowej szkole? 

Polecane lektury 

Baszkiewicz J., Nowy człowiek, nowy naród, nowy świat. Mitologia i rzeczywistość rewolucji 
francuskiej, Warszawa 1993, PIW. 
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Condorcet J.A., Projekt organizacji wychowania publicznego, tłum. C. Jastrzębiec-Kozłowski, 
Warszawa 1948, PZWS. 

Dutkowa R., Komisja Edukacji Narodowej. Zarys działalności. Wybór materiałów źródłowych, 
Wrocław 1973, Ossolineum. 

Helvétius C.A., O człowieku, jego zdolnościach umysłowych i wychowaniu, tłum. J. Legowicz, 
Wrocław 1976, Ossolineum. 

Jobert A., Komisja Edukacji Narodowej w Polsce (1773-1794). Jej dzieło wychowania 
obywatelskiego, tłum. M. Chamcówna, Wrocław 1979, Ossolineum. 

Kartezjusz, Rozprawa o metodzie, tłum. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1952, PIW. 

Konarski S., Pisma pedagogiczne, tłum. W. Germain, I. Lichońska, M. Stokowska, Wrocław-
Kraków 1959, Ossolineum. 

Locke J., Myśli o wychowaniu, tłum. F. Wnorowski, Wrocław 1959, Ossolineum. 

Lubieniecka J., Reforma programu szkolnego Komisji Edukacji Narodowej. Wybór tekstów, 
Warszawa 1962, PZWS. 

Mizia T., Szkolnictwo parafialne w czasach Komisji Edukacji Narodowej, Wrocław 1964, 
Ossolineum. 

Mrozowska K., Szkoła Rycerska Stanisława Augusta Poniatowskiego 1765-1794, Wrocław 1961, 
Ossolineum. 

Pascal B., Myśli, tłum. T. Żeleński (Boy), Warszawa 2002, PAX. 

Piramowicz G., Powinności nauczyciela oraz wybór mów i listów, Wrocław-Kraków 1958, 
Ossolineum 

Pisma i projekty pedagogiczne doby Komisji Edukacji Narodowej, wyb. K. Mrozowska, Wrocław 
1973, Ossolineum. 

Pohoska H., „Rewolucja szkolna” we Francji 1762-1772, Warszawa 1933, TNW. 

Rousseau J.J., Emil, czyli o wychowaniu, tom 1-2, tłum. W. Husarski, Warszawa 1955, 
Ossolineum. 

Suchodolski B., Rozwój nowożytnej filozofii człowieka, Warszawa 1967, PWN. 

 

Najważniejsze terminy 

racjonalizm 

kierunek filozoficzny zapoczątkowany przez Kartezjusza, który akcentował zasadę cogito ergo 

sum i domagał się „jasnych i wyraźnych” metod we wszelkich badaniach naukowych i w każdym 

myśleniu filozoficznym. 

empiryzm 

kierunek filozoficzny głoszący, że źródłem wszelkiej wiedzy jest doświadczenie; w pedagogice 

John Locke głosił słynną zasadę, że umysł dziecka jest czystą kartą (łac. tabula rasa). 

 

krytycyzm 

nurt filozoficzny, ograniczający naukowe roszczenia maksymalistyczne do stwierdzeń raczej 
minimalistycznych, lecz pewnych; w oświeceniu głównym przedstawicielem krytycyzmu był 
Immanuel Kant. 
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encyklopedyści 

ruch najbardziej światłych umysłów epoki oświecenia; nazywali oni siebie Stowarzyszeniem 
Ludzi Nauki; w latach 1751 – 1765 wydali 17 tomów zakrojonej z ogromnym rozmachem 

Encyklopedii albo Słownika rozumowanego nauk, sztuk i rzemiosł. 

 

gentleman 

ideał wychowania nakreślony przez Johna Locke’a w Myślach o wychowaniu, według Stefana 

Wołoszyna gentleman Locke’a ma przejawiać elegancję w zachowaniu się w salonie oraz 
dzielność i umiejętności w sprawach wojskowych i w służbie publicznej dla kraju. 

 

Collegium Nobilium 

inaczej kolegium dla szlachty założone w 1740 r. w Warszawie przez pijara Stanisława 
Konarskiego. 

 

Szkoła Rycerska 

założona w 1765 r. przez Stanisława Augusta Poniatowskiego, pod nazwą Kurpusu Kadetów, 
szkoła kształcąca młodzież w duchu patriotyzmu i kultury oświeceniowej. 

 

kształcenie formalne 

teoria dydaktyczna, sformułowana przez Johanna Mathiasa Gesnera (niemieckiego myśliciela 
przełomu pedagogiki oświecenia i neohumanizmu), zalecająca przede wszystkim kształcenie 
funkcji, sprawności poznawczych, postaw i uczuć moralnych; rugująca, a przynajmniej 
odsuwająca na plan dalszy obowiązujące wcześniej „podawanie wiedzy do zapamiętania”. 

 

pietyzm 

(łac. pietas – miłość należna rodzicom, ojczyźnie; pobożność, miłosierdzie), ruch, który powstał 

na gruncie luteranizmu i propagował „czynną miłość bliźniego”; w dziedzinie wychowania miało 
się to wyrażać m.in. kształceniem realnym. 

 

janseniści 

grupa opierająca się na poglądach religijnych teologa Corneliusa Jansena i filozofii Kartezjusza; 
wiodła spory z Kościołem katolickim, głównie jezuitami, na temat prawdziwej religijności, 
surowych zasad moralnych, nauki oraz kształtu i celu wychowania. 

 

obowiązek szkolny 

inaczej obowiązek posyłania dzieci do szkoły, wprowadził go Fryderyk Wilhelm II w 1783 r. 

opublikowanym wówczas Regulaminem początkowych szkół wiejskich. 

 

filantropiści 
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przyjaciele ludzkości, głosili hasło „oświecenia użytecznego” oraz potrzebę „wychowania 
naturalnego” (nawiązując do twórczości J.J. Rousseau); propagowali także nauczanie szkolne 
urozmaicone zabawami, wycieczkami, zajęciami w ogrodzie, ponadto kształtowali w 
wychowankach potrzebę pielęgnowania zdrowia i rozwoju fizycznego. 

 

fizjokratyzm 

ruch i doktryna jednocześnie, jego twórcą był François Quesnay, który głosił pogląd, że źródłem 
bogactwa jest przede wszystkim rolnictwo i produkcja rolna, dlatego oświecanie ludu leży w 
dobrze rozumianym interesie państwa. 

 

stan akademicki 

świecki stan nauczycielski, stworzony przez Komisję Edukacji Narodowej, któremu zapewniano 
uniwersyteckie wykształcenie w seminariach akademickich przy szkołach głównych. 

 

projekt Condorceta 

przedstawiony w kwietniu 1792 r. Zgromadzeniu Prawodawczemu Francji Projekt organizacji 

wychowania publicznego; Condorcet postulował publiczne, powszechne, obowiązkowe, bezpłatne 

(dostępne) dla wszystkich nauczanie na wszelkich poziomach oświatowych. 

 

Komisja Edukacji Narodowej 

powołana do życia przez Sejm Rzeczypospolitej 14 października 1773 roku pierwsza w Europie 
magistratura szkolna, nie podlegająca żadnemu ministerstwu, lecz zależna wprost od Sejmu; 
większość jej członków stanowili najbardziej światli mężowie ówczesnej Polski. 
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ROZDZIAŁ 7. ROZWÓJ NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW SZKOLNYCH W XIX WIEKU 

 

Dla studentów 

Co powinieneś wiedzieć po lekturze tego rozdziału? 

 Co powinieneś wiedzieć po lekturze tego rozdziału? Strony w podręczniku, 
na których znajdziesz 
odpowiedź 

 Jakie przesłanki ideowe, społeczne, polityczne i ekonomiczne 
legły u podstaw polityki edukacyjnej państw w XIX stuleciu? 

133-135 

 Jakie stanowiska w kwestii szerzenia i metodycznej realizacji 
wykształcenia początkowego zarysowały się na początku XIX 
wieku? 

136 

 Co to jest „system monitorialny”, czym się on charakteryzuje? 136 

 Dlaczego Johann Heinrich Pestalozzi jest nazywany „wielkim 
ojcem” nowoczesnej powszechnej ogólnokształcącej szkoły 
początkowej oraz pedagogii opiekuńczej? 

136-137 

 Kim był Friedrich Wilhelm August Fröbel i co mu 
zawdzięczamy? 

137 

 Czym różniły się gimnazja klasyczne od gimnazjów realnych? 138-140 

 Czym charakteryzował się nurt filozoficzno-kulturalny, zwany 
neohumanizmem? 

138 

 Dlaczego kształceniu realnemu sprzyjały pozytywistyczne i 
utylitarystyczne prądy filozoficzne i umysłowe? 

140-141 

 Co było efektem społecznego rozczarowania „zwycięstwem 
rozumu” wieku oświecenia? 

141-143 

 Czym różniły się uniwersytety typu francuskiego od 
uniwersytetów typu niemieckiego? 

143-144 

 Jakim typem uczelni były powstające od końca XVIII wieku 
politechniki? 

144 

 Co charakteryzowało myśl pedagogiczną i działalność 
edukacyjną na terenach zaboru rosyjskiego? 

145-150 

 Co charakteryzowało myśl pedagogiczną i działalność 
edukacyjną na terenach zaboru pruskiego? 

150-152 

 Co charakteryzowało myśl pedagogiczną i działalność 
edukacyjną na terenach zaboru austriackiego? 

152-154 

 

 

Słowa kluczowe 

Na podstawie treści tego rozdziału ustal znaczenie następujących terminów: 
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system monitorialny 

gimnazjum klasyczne 

neohumanizm 

liceum 

public schools 

szkoła realna 

pozytywizm 

etyka utylitarystyczna 

kulturkampf 

uniwersytety typu francuskiego 

uniwersytety typu niemieckiego 

politechnika  

pruskie regulatywy szkolne 

 

Najważniejsze osoby 
Adam Jerzy Czartoryski http://encyklopedia.pwn.pl/14858_1.html  
Adolf Dygasiński http://encyklopedia.pwn.pl/18349_1.html  
Aleksander Świętochowski http://encyklopedia.pwn.pl/73495_1.html  
Aleksander Wielopolski http://encyklopedia.pwn.pl/80337_1.html  
Aleksandr Apuchtin http://encyklopedia.pwn.pl/3341_1.html  
August Cieszkowski http://encyklopedia.pwn.pl/13348_1.html  
August Comte http://encyklopedia.pwn.pl/13805_1.html  
Bronisław Ferdynand Trentowski http://encyklopedia.pwn.pl/76112_1.html  
de Saint-Simon http://encyklopedia.pwn.pl/65349_1.html   
Ewaryst Estkowski http://encyklopedia.pwn.pl/20389_1.html  
François M. Ch. Fourier http://encyklopedia.pwn.pl/22558_1.html  
François P. Guizot http://encyklopedia.pwn.pl/26565_1.html  
Friedrich Adolf Diesterweg http://encyklopedia.pwn.pl/16840_1.html  
Fryderyk Engels http://encyklopedia.pwn.pl/19948_1.html  
Henryk Jordan http://encyklopedia.pwn.pl/32564_1.html  
Herbert Spencer http://encyklopedia.pwn.pl/69529_1.html  
Jan Czeczot http://encyklopedia.pwn.pl/14960_1.html  
Jan Władysław Dawid http://encyklopedia.pwn.pl/15884_1.html  
Johann Friedrich Herbart http://encyklopedia.pwn.pl/28068_1.html  
John Stuart Mill http://encyklopedia.pwn.pl/47358_1.html  
Józef Dietl http://encyklopedia.pwn.pl/16846_1.html  
Karol Libelt http://encyklopedia.pwn.pl/41425_1.html  
Karol Marks http://encyklopedia.pwn.pl/45155_1.html  
Konstanty Uszynski (Uszynski Konstantin D.) http://encyklopedia.pwn.pl/77983_1.html  
Lazare H. Carnot http://encyklopedia.pwn.pl/11371_1.html  
Leon XIII http://encyklopedia.pwn.pl/41035_1.html  
Ludwik Waryński http://encyklopedia.pwn.pl/79277_1.html  
Mikołaj I http://encyklopedia.pwn.pl/47168_1.html  
Piotr I http://encyklopedia.pwn.pl/57183_1.html   
Pius IX http://encyklopedia.pwn.pl/57382_1.html  
Robert Owen http://encyklopedia.pwn.pl/54407_1.html  
Samuel Bogumił Linde http://encyklopedia.pwn.pl/41786_1.html  
Stanisław Kostka Potocki http://encyklopedia.pwn.pl/59360_1.html  

http://encyklopedia.pwn.pl/13348_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/76112_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/11371_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/26565_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/22558_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/47358_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/45155_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/59360_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/54407_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/80337_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/20389_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/69529_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/28068_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/47168_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/14858_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/41425_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/14960_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/16846_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/65349_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/15884_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/41035_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/73495_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/57183_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/3341_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/57382_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/16840_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/77983_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/79277_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/19948_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/18349_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/41786_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/13805_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/32564_1.html
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Stanisław Staszic http://encyklopedia.pwn.pl/70189_1.html  
Tadeusz Czacki http://encyklopedia.pwn.pl/14655_1.html  
Thomas Arnold http://encyklopedia.pwn.pl/3853_1.html  
Tuiscon Ziller  http://encyklopedia.pwn.pl/83694_1.html  
Tytus Działyński  http://encyklopedia.pwn.pl/18559_1.html 
Wilhelm von Humboldt http://encyklopedia.pwn.pl/29381_1.html  
 
Nazwy organizacji i instytucji, które warto zapamiętać: 
Liceum Krzemienieckie http://encyklopedia.pwn.pl/41493_1.html  
Izba Edukacyjna http://encyklopedia.pwn.pl/31048_1.html  
Dyrekcja Edukacyjna  http://encyklopedia.pwn.pl/18424_1.html  
Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk http://encyklopedia.pwn.pl/75807_1.html  
Proletariat http://encyklopedia.pwn.pl/60180_1.html   
Polska Partia Socjalistyczna http://encyklopedia.pwn.pl/58533_1.html   
Liga Narodowa http://encyklopedia.pwn.pl/41628_1.html  
Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy http://encyklopedia.pwn.pl/68880_1.html  
Związek Młodzieży Polskiej „Zet” http://encyklopedia.pwn.pl/84228_1.html  
Związek Młodzieży Socjalistycznej http://encyklopedia.pwn.pl/84229_1.html  
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne http://encyklopedia.pwn.pl/58699_1.html  
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk http://encyklopedia.pwn.pl/59524_1.htm  
Towarzystwo Oświaty Ludowej http://encyklopedia.pwn.pl/75822_1.html  
Towarzystwo Czytelni Ludowych http://encyklopedia.pwn.pl/75759_1.html  
Rada Szkolna Krajowa http://encyklopedia.pwn.pl/61738_1.html  
Polska Macierz Szkolna http://encyklopedia.pwn.pl/43706_1.html   
Towarzystwo Naukowe Krakowskie http://encyklopedia.pwn.pl/75784_1.html  
Akademia Umiejętności http://encyklopedia.pwn.pl/1033_1.html  
Polska Akademia Umiejętności http://encyklopedia.pwn.pl/58491_1.html  

Tabelka animowana 

Przyporządkuj dzieła autorom: 

Tytuł dzieła Autor 

Jak Gertruda uczy swoje dzieci Johann Heinrich Pestalozzi 

Lenard i Gertruda Johann Heinrich Pestalozzi 

Łabędzi śpiew Johann Heinrich Pestalozzi 

Wykłady pedagogiczne w zarysie Johann Friedrich Herbart 

O wychowaniu umysłowym, moralnym i 

fizycznym 

Herbert Spencer 

Sylabus najważniejszych błędów naszej ery Papież Pius IX 

Rerum Novarum Papież Leon XIII 

Nauka początkowego czytania, pisania i 

rachowania 

Konstanty Wolski 

Chowanna czyli system pedagogiki narodowej 

jako umiejętności wychowania, nauki i 

oświaty, słowem wykształcenia naszej 

młodzieży 

Bronisław Ferdynand Trentowski 

O miłości ojczyzny Karol Libelt 

Historia szkół w Koronie i w Wielkim Księstwie Józef Łukasiewicz 

http://encyklopedia.pwn.pl/70189_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/68880_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/18424_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/14655_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/60180_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/58533_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/43706_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/58491_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/84228_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/1033_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/41493_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/83694_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/58699_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/3853_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/41628_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/84229_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/59524_1.htm
http://encyklopedia.pwn.pl/75807_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/29381_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/75822_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/75784_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/61738_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/75759_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/31048_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/18559_1.html
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Testy 

Zadanie 1 

Rozpoznanie wyrażeń prawdziwych i fałszywych, czyli test wyboru, w którym należy ocenić 
prawdziwość wyrażenia. 

Zaznacz poprawną odpowiedź  

1. Rewolucje: francuska i amerykańska oraz będący ich następstwem XIX-wieczny liberalizm 
przyznały każdej jednostce ludzkiej prawa człowieka, niezależnie od pochodzenia społecznego i 
rodzaju pracy zawodowej 

 tak (+) 

 nie 
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(odpowiedź na stronie 133) 

2. Stanowisko ekstensywne w kwestii szerzenia i metodycznej realizacji wykształcenia 
początkowego, zarysowane na początku XIX wieku, zmierzało di nauczania pogłębionego 
(reprezentował je m.in. J.H. Pestalozzi) 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 136) 

3. W ramach systemu monitorialnego Bell i Lancaster w tworzonych szkółkach dla dzieci biedoty 
stosowali metodę wzajemnego nauczania się dzieci 

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronie 136) 

4. Najpełniejszy wykład swoich poglądów Johann Heinrich Pestalozzi przedstawił w dziele Jak 

Gertruda uczy swoje dzieci. Próba podania matkom wskazówek w formie listów, jak mają uczyć 

swoje dzieci 

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronie 136) 

5. Twórcą tzw. ogródków dziecięcych oraz nowoczesnej metodyki wychowania przedszkolnego i 
kształcenia wychowawczyń dla takich placówek był Johann Heinrich Pestalozzi 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 137) 

6. Gimnazjum realne było typem szkoły średniej, w programie nauczania której akcentowano 
znaczenie nauk przyrodniczych: biologii, fizyki, chemii, geologii 

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronie 140) 

7. Neohumaniści traktowali wykształcenie jako „współczynnik wewnętrznego rozwoju” 

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronie 138) 

8. Prądem filozoficznym, który wspierał rozwój kształcenia realnego i zawodowego w XIX wieku 
był neohumanizm 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 140) 

9. Utopiści z przełomu XVIII i XIX wieku sądzili, że wystarczy odpowiednio oświecać i 
wychowywać ludzi, ażeby społeczeństwa stawały się społeczeństwami sprawiedliwości 

 tak (+) 
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 nie 

(odpowiedź na stronie 141) 

10. Uniwersytety typu francuskiego zostały ukształtowane na następujących zasadach: wolności 
głoszenia z katedry uniwersyteckiej przekonań naukowych profesora oraz traktowania 
uniwersytetu jako instytucji badawczej, a zarazem szkoły najwyższej 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronach 143-144) 

11. Kształcenie na poziomie wyższym do coraz bardziej zróżnicowanych zawodów inżynierskich 
realizowały, powstające od końca XVIII wieku, politechniki 

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronie 144) 

12. Wydana w 1862 roku przez Komisję Rządową Wyznań i Oświecenia Publicznego ustawa 
szkolna spowodowała regres kulturalno-oświatowy i nasilenie rusyfikacji 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 147) 

13. Autorem Chowanny, czyli systemu pedagogiki narodowej, jako umiejętności wychowania, 

nauki i oświaty, słowem wykształcenia naszej młodzieży był August Cieszkowski 

 tak 

 nie (+) 

(odpowiedź na stronie 151) 

14. Dzięki staraniom wybitnego lekarza, profesora i Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Józefa 
Dietla powstała w 1866 roku Rada Szkolna Krajowa, odrębna przez pewien czas galicyjska 
władza oświatowa nad szkołami ludowymi i średnimi 

 tak (+) 

 nie 

(odpowiedź na stronie 153) 

 

Zadanie 2  

Wybór najlepszej odpowiedzi z czterech możliwości, czyli test wyboru, w którym należy 
wybrać odpowiedź właściwą 

 

1. Upowszechnianie i demokratyzowanie się szkolnictwa w XIX wieku nie było następstwem 
następującego procesu: 

– prądów liberalnych, które postulowały i próbowały w różnych państwach realizować 
parlamentarno-demokratyczny ustrój społeczno-polityczny 

– rewolucji przemysłowej, jaka dokonała się w tym okresie w krajach Europy Zachodniej 
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– wzmagającej się walki o prawa i oświatę zdobywających uświadomienie niższych warstw 
społeczeństwa 

– zyskującego na znaczeniu podziału na sztywne stany społeczne: ziemiaństwo i rody 
szlacheckie (+) 

(odpowiedź na stronach 133-134) 

2. Na początku XIX wieku zarysowały się dwa stanowiska w kwestii szerzenia i metodycznej 
realizacji wykształcenia początkowego: 

–  ekstensywne i indywidualizujące (+) 

–  ekstensywne i intensywne 

–  postępowe i reakcyjne 

–  elitarne i egalitarne 

(odpowiedź na stronie 136) 

3. Twórcami systemu monitorialnego byli: 

–  Johann Heinrich Pestalozzi i Friedrich Wilhelm August Fröbel 

–  Andrew Bell i Joseph Lancaster (+) 

–  Friedrich Adolf Diesterweg I Lazare H. Carnot 

–  François P. Guizot i Frederic Falloux 

(odpowiedź na stronie 136) 

4. Najpełniejszy wykład swoich poglądów Johann Heinrich Pestalozzi przedstawił w dziele 
zatytułowanym: 

– Lenard i Gertruda 

– Łabędzi śpiew 

– Matka i dziecko 

– Jak Gertruda uczy swoje dzieci (+) 

(odpowiedź na stronie 136) 

5. Działalności wybitnego niemieckiego pedagoga Friedricha Wilhelma Augusta Fröbla 
zawdzięczamy: 

– gimnazjum realne 

– gimnazjum klasyczne 

– ogródki dziecięce (+) 

– elementarną szkołę ludową  

(odpowiedź na stronie 137) 

6. Źródłem filozoficznym, na którym oparta została działalność gimnazjum klasycznego był: 

–  pozytywizm 

–  neohumanizm (+) 

–  utylitaryzm 

–  tomizm 

(odpowiedź na stronie 138) 
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7. Pojmowanie wykształcenia jako współczynnika wewnętrznego rozwoju było charakterystyczne 
dla: 

–  utylitaryzmu 

–  herbartyzmu 

–  neohumanizmu (+) 

–  idealizmu 

(odpowiedź na stronie 138) 

8. Szkoła realna (gimnazjum realne), które początki sięgają XVIII wieku w Niemczech i reform 
oświatowych Wielkiej Rewolucji Francuskiej akcentowała w programie nauczania znaczenie: 

–  nauk humanistycznych 

–  nauk matematycznych 

–  nauk społecznych 

–  nauk przyrodniczych (+) 

(odpowiedź na stronie 140) 

9. Twórcą kolonii (osady) robotniczej, w której działały wydajna fabryka i związane z nią 
instytucje kulturalno-wychowawcze dla dzieci, młodzieży i dorosłych w New Lanark pod Glasgow 
był: 

–  Robert Owen (+) 

–  François M. Ch. Fourieur 

–  Louis Blanc 

–  Saint Armand Bazard 

(odpowiedź na stronie 142) 

10. Uniwersytety typu francuskiego miały charakter: 

–  wyższych szkół specjalistycznych, zawodowych, kształcących dla państwa 
urzędników, lekarzy, nauczycieli (+) 

–  instytucji prowadzących badania naukowe i pielęgnujących atmosferę twórczości 
naukowej 

–  instytucji kształcących na najwyższym poziomie fachowców potrzebnych w rozmaitych 
dziedzinach gospodarki i kultury narodowej 

–  uczelni humanistycznych, prowadzących wielostronne i gruntowne archeologiczne i 
filologiczne badania naukowe 

(odpowiedź na stronach 143-144) 

11. Pierwsza École Polytechnique powstała w Paryżu: 

–  na początku XVIII wieku 

–  w połowie XVIII wieku 

–  pod koniec XVIII wieku (+) 

–  na początku XIX wieku 

(odpowiedź na stronie 144) 

12. Działające w zaborze rosyjskim niedzielne szkoły dokształcające dla robotników i 
rzemieślników, które dały początek szkolnictwu zawodowemu, założył:  
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–  Stanisław Kostka Potocki 

–  Stanisław Staszic (+) 

–  Tadeusz Czacki 

–  Adam Jerzy Czartoryski 

(odpowiedź na stronie 146) 

13. Autorem, który pozostawił potomnym „najwszechstronniejszą i najpiękniejszą” rozprawę O 

miłości ojczyzny był: 

–  Bronisław Ferdynand Trentowski 

–  August Cieszkowski 

–  Ewaryst Estkowski 

–  Karol Libelt (+) 

(odpowiedź na stronach 151-152) 

14. W zaborze austriackim działały dwa silne centra kultury i nauki. Były to: 

–  Kraków i Lwów (+) 

–  Warszawa i Kraków 

–  Lwów i Poznań 

–  Warszawa i Poznań 

(odpowiedź na stronie 154) 
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Dla wykładowców 

Cele nauczania 

Po zapoznaniu się z treścią tego rozdziału student powinien umieć: 

1. wskazać przesłanki ideowe, społeczne, polityczne i ekonomiczne, które legły u podstaw 
polityki edukacyjnej państw w XIX wieku; 

2. wymienić stanowiska, jakie w kwestii szerzenia i metodycznej realizacji wykształcenia 
początkowego zarysowały się na początku XIX wieku; 

3. opisać funkcjonowanie systemu monitorialnego, stworzonego około 1800 roku przez Andrew 
Bella i Josepha Lancastera; 

4. scharakteryzować poglądy i działalność Johanna Heinricha Pestalozziego, nazywanego 
„wielkim ojcem” nowoczesnej powszechnej ogólnokształcącej szkoły początkowej oraz pedagogii 
opiekuńczej; 

5. wskazać twórcę tzw. ogródków dziecięcych (kindergarten) i scharakteryzować jego działalność 
oraz poglądy; 

6. odróżnić gimnazja klasyczne od gimnazjów realnych; 

7. wymienić cechy charakterystyczne nurtu filozoficzno-kulturalnego zwanego neohumanizmem, 
przedstawić zapatrywania neohumanistów na wykształcenie; 

8. wskazać przyczyny, które umożliwiły rozwój kształcenia realnego i zawodowego w XIX wieku, 
mające swoje źródło w dominujących wówczas pozytywizmie i utylitaryzmie; 

9. scharakteryzować tworzone na przełomie XVIII i XIX wieku utopijne wizje społeczności 
samorządnej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na działalność Roberta Owena; 

10. odróżnić uniwersytety typu francuskiego od uniwersytetów typu niemieckiego; 

11. scharakteryzować tworzone od końca XVIII wieku politechniki; 

12. wymienić najważniejsze wydarzenia z zakresu myśli pedagogicznej i działalności edukacyjnej 
w zaborze rosyjskim; 

13. wymienić najważniejsze wydarzenia z zakresu myśli pedagogicznej i działalności edukacyjnej 
w zaborze pruskim; 

14. wymienić najważniejsze wydarzenia z zakresu myśli pedagogicznej i działalności edukacyjnej 
w zaborze austriackim. 

 

Rozszerzony spis treści 

Część 2. Rozdział 7. Rozwój nowoczesnych systemów szkolnych w XIX wieku (Stefan 
Wołoszyn) 

– Tendencje ogólne i ustawodawstwo szkolne  

– Elementarne szkolnictwo ludowe  

– Neohumanistyczne szkoły średnie i wyższe  

o Gimnazja klasyczne  

o Gimnazja realne  

o Uniwersytety i politechniki  
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– Wyspy oświatowe na ziemiach polskich  

o Zabór rosyjski  

o Zabór pruski  

o Zabór austriacki  

 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Jakie zjawiska i procesy sprawiły, że w XIX wieku miało miejsce upowszechnianie i 
demokratyzowanie się szkolnictwa? 

2. Dlaczego Johann Heinrich Pestalozzi nazywany jest „wielkim ojcem” nowoczesnej 
powszechnej ogólnokształcącej szkoły początkowej? 

3. Według Stefana Wołoszyna: Rozczarowanie społeczne „zwycięstwem rozumu” wieku 

oświecenia pobudza wielu intelektualistów do tworzenia utopijnych wizji społeczności 

samorządnej, zorganizowanej na podstawie zdolności jej członków, a nie posiadanego majątku (s. 

141). Co było przyczyną owego rozczarowania „zwycięstwem rozumu”? Dlaczego reakcją na to 
rozczarowanie były tworzone w teorii i praktyce utopie pedagogiczne? 

4. Dlaczego szkolnictwo w zaborze austriackim w I połowie XIX wieku było intensywnie 
germanizowane, a w II połowie tego wieku uzyskało znaczną autonomię? 

5. Jednym z autorów, którego prace posłużyły uzasadnieniu potrzeby kształcenia realnego był 

Herbert Spencer. W swoim dziele O wychowaniu umysłowym, moralnym i fizycznym sformułował 

on pogląd, że wychowanie powinno przygotowywać ludzi zdolnych „do walki o byt”, którzy 
potrafią osiągać sukces i powodzenie w swojej działalności. Na ile aktualny jest współcześnie 
pogląd H. Spencera? Czy nadal należy uczyć tego, co pomoże w walce życiowej? 

 

Zadania do wykonania: 

1. Korzystając z treści tego rozdziału oraz odwołując się do wiedzy, jaką wyniosłe(a)ś z lekcji 
historii ze szkoły średniej porównaj sytuację szkolnictwa na ziemiach polskich w poszczególnych 
zaborach. Dokonując porównania uwzględnij takie kryteria, jak: pedagogia (praktyka 
wychowania). 

2. Analizując fragment rozdziału poświęcony szkolnictwu w zaborze rosyjskim oraz korzystając z 

opracowania pod redakcją Stefana Kieniewicza (Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1807-1915) 

spróbuj odtworzyć dzieje Uniwersytetu Warszawskiego w okresie zaborów. Wskaż najważniejsze 
wydarzenia w życiu tej uczelni od momentu powstania do momentu uzyskania przez Polskę 
niepodległości. 

3. Na przełomie XVIII i XIX wieku w szkolnictwie średnim rozgorzały spory między tzw. 
klasykami, czyli zwolennikami totalnego kształcenia „klasycznego” (formalnego) a tzw. 
utrakwistami, którzy domagali się, aby do programu szkoły średniej włączyć szeroki zakres 
wiedzy realnej, a zwłaszcza nauki przyrodnicze, które czyniły w tym czasie ogromne postępy. 
Ustal przyczynę (przyczyny) tych sporów. Jaki typ kształcenia pojawił się w wyniku dyskusji 
między klasykami a utrakwistami? 

4. Według Stefana Wołoszyna „Teoretyczne i dydaktyczne podstawy nauczania i wychowania 
gimnazjalnego wypracował jeden z najwybitniejszych i najgłośniejszych pedagogów XIX w. – 

Johann Friedrich Herbart (1776-1841)” (s. 139). Sięgnij do Pism pedagogicznych J. F. Herbarta 

(w tłumaczeniu B. Nawroczyńskiego i T. Stery, Wrocław 1967) i odtwórz na tej podstawie 
poglądy Herbarta na kształcenie gimnazjalne. 
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Najważniejsze terminy 

system monitorialny 

system wzajemnego nauczania się dzieci, którego twórcami byli Andrew Bell i Joseph Lancaster; 
powstał on około 1800 r. w Anglii. Nauczanie w tym systemie odbywało się w dużej sali, w której 
tłum dzieci dzielił się na grupy wedle wieku i pojętności. Nauczyciel wyuczał najstarszych i 
najzdolniejszych, a ci z kolei uczyli młodszych. 

 

gimnazjum klasyczne 

najlepszy typ szkoły średniej w XIX wieku; w szkole tej wyżej ceniono kształcenie formalne 
(funkcjonalne) aniżeli materialne, swoistą wartość kształcącą przypisano w niej nauczaniu 
języków starożytnych, a zwłaszcza greckiego. Do kultu języków antycznych dołączono także kult 
języka ojczystego. Dowód ukończenia gimnazjum stanowił egzamin dojrzałości, który został 
wprowadzony oficjalnie w 1812 roku, był on jednocześnie traktowany jako warunek 
umożliwiający wstęp na uniwersytet. 

 

neohumanizm 
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nurt filozoficzno-kulturalny, którego podstawą stały się prowadzone na przełomie XVIII i XIX 
wieku przez Francuzów, Niemców, Anglików i Holendrów badania naukowe nad dziejami 
kultury, myśli i estetyki starożytnej. Neohumanizm zwracał się do  źródeł i korzeni helleńskich, 
aby na tej podstawie „odrodzić” współczesnego sobie człowieka, po to by budować nowy ideał 
wewnętrznie i zewnętrznie harmonijnie rozwiniętej osobowości ludzkiej na wzór starożytnych 
Hellenów, którzy odznaczali się zarówno dzielnością ducha, jak i ciała, byli wrażliwi na piękno i 
dobro. 

 

liceum 

typ klasycznej szkoły średniej, która pojawiła się we Francji na początku XIX wieku. 

 

public schools 

typ prywatnej internatowej klasycznej szkoły „fundacyjnej”, ukształtowany w Anglii na początku 
XIX wieku, a następnie udoskonalony przez wielostronne reformy Thomasa Arnolda, rektora 
sławnej szkoły w Rugby. 

 

szkoła realna 

inaczej gimnazjum realne, typ szkoły średniej, którego początki sięgają XVIII wieku w Niemczech 
i reform oświatowych Wielkiej Rewolucji Francuskiej, jest to typ szkoły średniej bardziej 
praktycznej niż gimnazjum klasyczne, szkoła ta wyposaża w znajomość języków nowożytnych 
oraz akcentuje w programie nauczania nauki przyrodnicze: biologię, chemię, fizykę i geologię. 

 

pozytywizm 

prąd filozoficzny, któremu początek dał August Comte (1798-1857), filozofia Comte’a trzymała 
się faktów i unikała spekulacji, podejmowała ona tematy „pożyteczne”, chciała bowiem służyć 
polepszaniu życia człowieka. Dewizami filozofii Comte’a były: ludzkość, porządek, postęp. 

 

kulturkampf 

(niem.: walka o kulturę), nazwa polityki i walki ideologicznej prowadzonej w latach 1871-1878 w 
Niemczech z inicjatywy kanclerza O. Von Bismarcka oraz kręgów liberalnych, popierających jego 
rządy, przeciw opozycji katolickiej. 

 

uniwersytety typu francuskiego 

uczelnie, które wzięły początek w reformach napoleońskich, miały one charakter wyższych szkół 
specjalistycznych, zawodowych, kształcących dla państwa urzędników, lekarzy, nauczycieli itd. 
Ich zadaniem nie było prowadzenie badań naukowych. 

 

uniwersytety typu niemieckiego 

uczelnie ukształtowane na następujących zasadach: wolności głoszenia z katedry 
uniwersyteckiej przekonań naukowych profesora, traktowania uniwersytetu jako instytucji 
badawczej a zarazem szkoły najwyższej. Oparte na tych zasadach uniwersytety miały za 
zadanie: rozwijać badania naukowe i pielęgnować atmosferę twórczości naukowej, kształcić 
uczonych, kształcić na najwyższym poziomie fachowców potrzebnych w rozmaitych dziedzinach 
gospodarki i kultury narodowej. 
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politechnika 

uczelnia kształcąca do coraz bardziej zróżnicowanych zawodów inżynierskich; pierwsza 
politechnika powstała pod koniec XVIII wieku w Paryżu, w XIX wieku politechniki naśladowały 
naukową i dydaktyczną organizację uniwersytetów: kształciły inżynierów na wysokim poziomie i 
prowadziły badania naukowe w wielu specjalnościach. 

 

pruskie regulatywy szkolne 

ustawa szkolna z 1854 r., cofająca postępowe zmiany w szkolnictwie i kształceniu nauczycieli, 
nadawała ona oświacie kształt reakcyjny.
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ROZDZIAŁ 1 

ISTOTA I PRZEDMIOT BADAŃ TEORII WYCHOWANIA 

 

DLA STUDENTÓW 

 

CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ? 

Pytania, na które można uzyskać odpowiedź po lekturze tego rozdziału. Co powinieneś 
wiedzieć po lekturze tego rozdziału? 

1. Przez jakie zjawiska regulowane jest wychowanie jako dziedzina praktyki społecznej? (strona 
14) 

2. Czym są teorie w znaczeniu szerokim? (strona 14) 

3. Czym są teorie w znaczeniu wąskim? (strona 14) 

4. Jakie typy teorii można wyróżnić? (strony 14-16) 

5. Jakie typy badań wyróżnia się w naukach humanistycznych? (strona 15) 

6. Czym jest teoria wychowania? (strona 16) 

7. Czym jest potoczna teoria wychowania? (strona 17) 

8. Jakie cechy charakteryzują potoczne teorie wychowania? (strona 17) 

9. Jak rozwijały się w XX wieku pedagogika ogólna i teoria wychowania? (strony 18-19) 

10. Czemu służyła teoria wychowania w społeczeństwie quasi-totalitarnym? Czemu służy ona w 
społeczeństwie demokratycznym? (strona 19) 

11. Co oznacza pojmowanie pedagogiki ogólnej jako „metapedagogiki”? (strony 20-21) 

12. Jakie zadania przypisuje się pedagogice ogólnej i teorii wychowania w pedagogicznym 
kształceniu akademickim? (strony 21-22) 

13. Jak przedstawia się sytuacja (rozwój) teorii wychowania poza granicami naszego kraju 
(Czechy, Niemcy, Anglia, Francja, USA)? (strony 22-27) 

 

SŁOWA KLUCZOWE 

Na podstawie treści tego rozdziału ustal znaczenie następujących terminów: 

wychowanie 

teoria 

teoria wychowania 

pedagogika 

teorie zaksjomatyzowane  

teorie redukcyjne 

badania podstawowe 

badania stosowane 

metateorie 

teorie normatywne 
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teorie eksplikacyjne 

teorie optymalizacyjne 

potoczna teoria wychowania 

pedagogika ogólna                                     

 

Na podstawie treści tego rozdziału ustal, kim były/są następujące osoby: 

Wincenty Okoń 

Józef Górniewicz 

Teresa Hejnicka-Bezwińska 

Johann Friedrich Herbart 

Wilhelm Rein 

Marian Nowak 

Jean-Luc Patry 

Jan Průcha 

Wolfgang Brezinka 

Friedrich D.E. Schleiermacher 

Dieter Lenzen 

 

Tabela animowana. Typy teorii w zależności od rodzaju badań naukowych 

Typy teorii Badania stosowane Badania podstawowe 

Teorie nieempiryczne Teorie normatywne Metateorie 

Teorie empiryczne Teorie optymalizacyjne Teorie eksplikacyjne 

Źródło: podręcznik, strona 15 

 

Tabela animowana. Historyczne granice rozwoju pedagogiki ogólnej i teorii wychowania w 
XX w. 

          do 1945         1946-1989        1990-1995          od 1995 

Intensywny rozwój 
pedagogiki ogólnej 
jako pedagogiki 
teoretycznej 

Powstanie i 
dominacja - w toku 
rozwoju i 
dyferencjacji nauk 
pedagogicznych - 
teorii wychowania  

Rewitalizacja 
pedagogiki ogólnej i 
zanik teorii 
wychowania 

Równoważny rozwój 
pedagogiki ogólnej i 
teorii wychowania 
oraz pojawienie się 
badań w zakresie 
metepedagogiki i 
metateorii 
wychowania. 
Orientacja na 
integrację wiedzy o 
wychowaniu 

Źródło: podręcznik, strona 18 
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POLECANE LEKTURY 

Górniewicz J., Teoria wychowania. Wybrane problemy, Toruń – Olsztyn 1996, Wyd. Glob 

Kubiak-Szymborska E., Zając D., Wokół podstawowych zagadnień teorii wychowania, Bydgoszcz 

2002, Wyd. WERS 

Leppert R., Potoczne teorie wychowania studentów pedagogiki, Bydgoszcz 1996, Wyd. WSP 

Muszyński H., Spór o metodologiczny status nauk o wychowaniu, „Kwartalnik Pedagogiczny” 

1982, nr 2 

Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985, PWN 

Palka S., Teoria pedagogiczna a praktyczne doświadczenia nauczycieli, Warszawa 1989, WSiP 

Patry J.-L., Dlaczego nauka o wychowaniu ma tak mały wpływ na wychowanie?, „Edukacja” 

1993, nr 4 

Pedagogika ogólna. Tradycja – teraźniejszość - nowe wyzwania, pod red. T. Hejnickiej-

Bezwińskiej,  Bydgoszcz 1995, Wyd. WSP 

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 1998, IMPULS 

Z problematyki metodologicznej teorii wychowania, pod red. A. Tchorzewskiego, Bydgoszcz 1994, 

Wyd. WSP 

 

 

DLA WYKŁADOWCÓW 

 

CELE NAUCZANIA 

Po zapoznaniu się z tym rozdziałem student powinien umieć: 

1. wskazać zjawiska, przez które regulowane jest wychowanie jako dziedzina praktyki 
społecznej; 

2. zdefiniować pojęcie „teoria” w znaczeniu szerokim; 

3. zdefiniować pojęcie „teoria” w znaczeniu wąskim; 

4. wyróżnić typy teorii wyodrębniane przez metodologię; 

5. scharakteryzować typy badań prowadzonych w naukach humanistycznych; 

6. zdefiniować pojęcie „teoria wychowania”; 

7. zdefiniować pojęcie „potoczna teoria wychowania”; 

8. wskazać cechy charakterystyczne potocznych teorii wychowania; 

9. przedstawić, jak rozwijały się w XX wieku pedagogika ogólna i teoria wychowania; 

10. określić, jakie zadania miała do spełnienia teoria wychowania w społeczeństwie quasi-
totalitarnym, a jakie przypisuje się jej w społeczeństwie demokratycznym; 

11. wskazać, co oznacza pojmowanie pedagogiki ogólnej jako „metapedagogiki”; 

12. scharakteryzować zadania, jakie przypisuje się pedagogice ogólnej i teorii wychowania w 
pedagogicznym kształceniu akademickim; 
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13. przedstawić sytuację (rozwój) teorii wychowania poza granicami naszego kraju (Czechy, 
Niemcy, Anglia, Francja, USA).  

 

SZCZEGÓŁOWY SPIS TREŚCI 

Zarys rozdziału na poziomie spisu treści (szczegółowo) 

 

Tabela animowana. Typy teorii w zależności od rodzaju badań naukowych 

Typy teorii Badania stosowane Badania podstawowe 

Teorie nieempiryczne Teorie normatywne Metateorie 

Teorie empiryczne Teorie optymalizacyjne Teorie eksplikacyjne 

Źródło: podręcznik, strona 15 

 

Tabela animowana. Historyczne granice rozwoju pedagogiki ogólnej i teorii wychowania w 
XX w. 

          do 1945         1946-1989        1990-1995          od 1995 

Intensywny rozwój 
pedagogiki ogólnej 
jako pedagogiki 
teoretycznej 

Powstanie i 
dominacja - w toku 
rozwoju i 
dyferencjacji nauk 
pedagogicznych - 
teorii wychowania  

Rewitalizacja 
pedagogiki ogólnej i 
zanik teorii 
wychowania 

Równoważny rozwój 
pedagogiki ogólnej i 
teorii wychowania 
oraz pojawienie się 
badań w zakresie 
metepedagogiki i 
metateorii 
wychowania. 
Orientacja na 
integrację wiedzy o 
wychowaniu 

Źródło: podręcznik, strona 18 

 

ZADANIA DO WYKONANIA 

1. Przedstaw przykłady badań podstawowych i stosowanych w pedagogice. Sformułuj problemy 
badawcze, które będą się odnosiły do obu rodzajów badań. 

2. Spośród znanych ci teorii (pochodzących z różnych dyscyplin: pedagogiki, psychologii, 
socjologii, innych) wskaż przykłady poszczególnych rodzajów teorii, które wymienia w tym 
rozdziale B. Śliwerski. Zwróć uwagę na różnicę pomiędzy teoriami empirycznymi i 
nieempirycznymi. 

3. Czym różni się naukowa teoria wychowania od teorii potocznej? Sporządź listę kryteriów, 
które pozwolą ci dokonać porównania obu teorii. Uczyń te kryteria przedmiotem krytycznego 
namysłu, spróbuj wskazać dla nich uzasadnienie. 

4. Porównaj role i zadania pedagogiki (w tym teorii wychowania) w społeczeństwie totalitarnym 
(quasi-totalitarnym) i demokratycznym. 

 

Zagadnienia do dyskusji: 
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1. Co było przyczyną zahamowania prac  badawczych w obszarze pedagogiki ogólnej w latach 
1945-1989? Dlaczego jednocześnie w tym samym okresie wystąpiła dominacja teorii 
wychowania? 

2. Co uzasadnia sformułowane przez B. Śliwerskiego twierdzenie, że „Teoria wychowania 
przeszła ewolucję od stanu podporządkowania pedagogice ogólnej po równorzędny jej status 
naukowy” (s. 19)? 

3. Dlaczego, analizując dorobek pedagogiki w innych krajach można stwierdzić, że „teoria 
wychowania jako odrębna subdyscyplina pedagogiki przechodzi już do przeszłości” (s. 22)? 

4. Jakie znaczenie dla własnego zachowania (praktykowania wychowania) ma (może mieć) 
poznanie naukowej/naukowych teorii wychowania? 

 

POLECANE LEKTURY 

Górniewicz J., Teoria wychowania. Wybrane problemy, Toruń – Olsztyn 1996, Wyd. Glob 

Kubiak-Szymborska E., Zając D., Wokół podstawowych zagadnień teorii wychowania, Bydgoszcz 

2002, Wyd. WERS 

Leppert R., Potoczne teorie wychowania studentów pedagogiki, Bydgoszcz 1996, Wyd. WSP 

Muszyński H., Spór o metodologiczny status nauk o wychowaniu, „Kwartalnik Pedagogiczny” 

1982, nr 2 

Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985, PWN 

Palka S., Teoria pedagogiczna a praktyczne doświadczenia nauczycieli, Warszawa 1989, WSiP 

Patry J.-L., Dlaczego nauka o wychowaniu ma tak mały wpływ na wychowanie?, „Edukacja” 

1993, nr 4 

Pedagogika ogólna. Tradycja – teraźniejszość - nowe wyzwania, pod red. T. Hejnickiej-

Bezwińskiej,  Bydgoszcz 1995, Wyd. WSP 

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 1998, IMPULS 

Z problematyki metodologicznej teorii wychowania, pod red. A. Tchorzewskiego, Bydgoszcz 1994, 

Wyd. WSP 

 

SŁOWNIK 

wychowanie 

dziedzina praktyki społecznej regulowana z jednej strony przez doświadczenie historyczne, 
kulturowe, polityczne oraz osobiste wraz z towarzyszącą mu mniejszą lub większą refleksją 
podmiotów zaangażowanych w ten proces; z drugiej strony dziedzina warunkowana przez teorie 
naukowe i potoczne, które konstruują wiedzę o jego istocie, a zarazem przyczyniają się do 
prowadzenia badań i wykorzystywania ich wyników w działaniu 

teoria 

w szerokim znaczeniu: uogólnienie dokonane na podstawie naukowej analizy rzeczywistości, 
zmierzającej do sformułowania o niej empirycznych lub analitycznych twierdzeń; w wąskim 
znaczeniu: sądy, które w określony sposób odnoszą się do wielu faktów szczegółowych jako ich 
uzasadnienia lub wyjaśnienia; zbiór uporządkowanych praw lub/i prawidłowości, które 
stanowią wewnętrznie spójne konstrukcje logiczne 

teorie zaksjomatyzowane 
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określane inaczej jako formalne, dedukcyjne; teorie cechujące się wysoką spójnością logiczną 
twierdzeń, w których występują aksjomaty, czyli terminy pierwotne, naczelne, służące do 
zdefiniowania wszystkich pozostałych pojęć danej teorii (np. w matematyce, logice) 

teorie redukcyjne 

określane inaczej jako empiryczne, indukcyjne; teorie charakterystyczne dla nauk pogranicza, 
obejmujących przedmiotem refleksji naukowej dwie lub więcej dziedzin, w wyniku czego 
twierdzenia jednej nauki są redukowane do twierdzeń drugiej nauki 

badania stosowane 

badania, których rezultaty mają bezpośrednie zastosowanie w praktyce 

badania podstawowe 

badania nieempiryczne, teoretyczne, rzutujące na miejsce, jakie zajmuje dana nauka w życiu 
społeczeństwa, które przekazuje środki na jej rozwój; generują one teorie, modele, koncepcje, 
wytwarzając wiedzę o rzeczywistości; celem badania może być tutaj sama teoria po to, by 
wzbogacić naszą wiedzę o niej 

metateoria 

w szerokim znaczeniu teoria wyższego stopnia, zajmująca się interdyscyplinarnym badaniem 
teorii w ogóle; w wąskim znaczeniu teoria wyższego rzędu, która zajmuje się badaniem 
określonej teorii w ramach jednego tylko paradygmatu czy podejścia 

teorie normatywne 

teorie, które nie pojawiają się w wyniku prowadzenia badań empirycznych, gromadzenia faktów, 
choć mogą z nich korzystać; formułują one za pomocą metody logicznej dedukcji zbiór założeń i 
norm, które mają na celu organizowanie w sposób zgodny z nimi działań praktycznych 

teorie eksplikacyjne 

teorie, których istotą jest poszukiwanie uogólnień pozwalających wyjaśniać coraz szersze 
zakresy zdarzeń lub sądów o nich 

teorie optymalizacyjne 

inaczej prakseologiczne; teorie, które określają, jakie warunki są niezbędne do wystąpienia 
postulowanego stanu rzeczy 

teoria wychowania 

jedna z podstawowych dyscyplin współczesnej pedagogiki jako nauki; przedmiotem jej badań 
jest usystematyzowana, spójna i uporządkowana wiedza o wychowaniu, jego celach, treściach, 
metodach, formach, środkach i uwarunkowaniach; współcześnie zawiera ona wiele różnych 
podejść teoretycznych i ideologicznych do swojego przedmiotu badań, które zaowocowały 
wieloma modelami teoretycznymi, opcjami, argumentami i sposobami myślenia o istocie 
wychowania 

potoczna teoria wychowania 

rodzaj osobistej, zdroworozsądkowej wiedzy o wychowaniu, będącej zbiorem wewnętrznie ze 
sobą powiązanych przekonań czy idei na temat istoty, genezy, celów, uzasadnień i sposobów 
wychowywania innych 

pedagogika 

dziedzina (dyscyplina) nauki zajmująca się badaniem szeroko rozumianych procesów 
edukacyjnych oraz uwarunkowań dyskursu edukacyjnego 

pedagogika ogólna 

dział pedagogiki zajmujący się jej podstawami teoretycznymi 
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TESTY 

Test sprawdzający znajomość treści rozdziału 

 

Rozpoznawanie wyrażeń prawdziwych i fałszywych, czyli test wyboru, w którym należy 
ocenić prawdziwość wyrażenia 

1. Wychowanie, jako dziedzina praktyki społecznej, regulowane jest m.in. przez teorię 
wychowania 

# tak (+) 

# nie 

(odpowiedź na stronie 14) 

2. Teoria, w szerokim tego słowa znaczeniu to uogólnienie dokonane na podstawie naukowej 
analizy rzeczywistości, zmierzające do sformułowania o niej empirycznych lub analitycznych 
stwierdzeń 

# tak (+) 

# nie 

(odpowiedź na stronie 14) 

3. Teoria w znaczeniu wąskim to zbiór uporządkowanych praw i prawidłowości, które stanowią 
wewnętrznie spójne konstrukcje logiczne 

# tak 

# nie (+) 

(odpowiedź na stronie 14) 

4. W typologii teorii naukowych wyróżnia się: teorie zaksjomatyzowane, teorię wychowania, 
metateorię 

# tak 

# nie (+) 

(odpowiedź na stronach 14-16) 

5. W typologii humanistycznych badań naukowych wyróżnia się badania stosowane i badania 
podstawowe 

# tak (+) 

# nie 

(odpowiedź na stronie 15) 

6. Teoria wychowania to dyscyplina uważana w Polsce za jedną z podstawowych nauk 
pedagogicznych, zajmująca się problematyką celów, treści, metod i organizacji wychowania 
moralnego, społecznego, estetycznego i fizycznego 

# tak (+) 

# nie  

(odpowiedź na stronie 16) 

7. Potoczna teoria wychowania wyłoniła się z pedagogiki ogólnej i zakłada ona pozytywny wpływ 
na działalność wychowawczą oraz przyczynia się do rozwoju pedagogiki jako nauki 

# tak 
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# nie (+) 

(odpowiedź na stronie 17) 

8. Wśród cech charakterystycznych dla potocznych teorii wychowania wymienia się m. in. to, że: 
stanowią one przeciwieństwo wiedzy naukowej, są silnie związane z praktyką wychowania, 
dominują w nich informacje epizodyczne 

# tak (+) 

# nie 

(odpowiedź na stronie 17) 

9. Teoria wychowania w społeczeństwie quasi-totalitarnym sprzyjała izolacji od innych prądów i 
nurtów wychowawczych 

# tak (+) 

# nie  

(odpowiedź na stronie 19) 

10. Teoria wychowania jako odrębna subdyscyplina pedagogiki poza granicami kraju przechodzi 
okres rozkwitu 

# tak 

# nie (+) 

(odpowiedź na stronie 22) 

 

Wybór najlepszej odpowiedzi z czterech możliwości, czyli test wyboru, w którym należy 
wybrać odpowiedź właściwą 

1. Wychowanie, jako dziedzina praktyki społecznej, regulowane jest przez: 

# doświadczenie kulturowe oraz osobiste, z drugiej strony przez teorie potoczne, które 
przyczyniają się do prowadzenia badań 

# doświadczenie historyczne, kulturowe, polityczne oraz osobiste wraz z towarzyszącą mu 
refleksją podmiotów zaangażowanych w ten proces, z drugiej strony przez teorie naukowe i 
potoczne, które konstruują wiedzę o jego istocie i przyczyniają się do prowadzenia badań (+) 

# teorie naukowe i potoczne, ponieważ przyczyniają się one do prowadzenia badań 

# doświadczenie historyczne, polityczne oraz osobiste 

(odpowiedź na stronie 14) 

2. Teorie w znaczeniu szerokim są: 

# przeciwieństwem praktyki, pozostają jednak z nią w ścisłym związku, gdyż dostarczają na jej 
użytek istotnych informacji 

# rozumiane jako sądy, które w określony sposób odnoszą się do wielu faktów szczegółowych 
jako ich uzasadnienia lub wyjaśnienia 

# zbiorem uporządkowanych praw i prawidłowości, które stanowią wewnętrznie spójne 
konstrukcje logiczne 

# uogólnieniami dokonywanymi na podstawie naukowej analizy rzeczywistości, zmierzającej do 
sformułowania o niej empirycznych lub analitycznych twierdzeń (+) 

(odpowiedź na stronie 14) 

3. Teorie w znaczeniu wąskim są: 
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# przeciwieństwem praktyki, pozostają jednak z nią w ścisłym związku, gdyż dostarczają na jej 
użytek istotnych informacji 

# rozumiane jako sądy, które w określony sposób odnoszą się do wielu faktów szczegółowych 
jako ich uzasadnienia lub wyjaśnienia (+) 

# zbiorem uporządkowanych praw i prawidłowości, które stanowią wewnętrznie spójne 
konstrukcje logiczne 

# uogólnieniami dokonywanymi na podstawie naukowej analizy rzeczywistości, zmierzającej do 
sformułowania o niej empirycznych lub analitycznych twierdzeń 

(odpowiedź na stronie 14) 

4. We współczesnej metodologii badań w naukach humanistycznych wyróżnia się następujące 
typy teorii i badań naukowych: 

# teorie nieempiryczne, teorie empiryczne, badania stosowane i badania podstawowe (+) 

# metateorie, badania podstawowe i stosowane 

# teorie empiryczne i niempiryczne, badania podstawowe 

# teorie optymalizacyjne, badania podstawowe i stosowane 

(odpowiedź na stronie 15) 

5. Teoria wychowania to: 

# jedna z podstawowych subdyscyplin współczesnej pedagogiki, jej przedmiotem badań jest 
usystematyzowana wiedza o wychowaniu 

# jedna z podstawowych dyscyplin nauk pedagogicznych, zajmująca się problematyką celów, 
treści, metod i organizacji wychowania moralnego, społecznego, estetycznego i fizycznego (+) 

# zdroworozsądkowa wiedza o wychowaniu, będąca zbiorem potocznych przekonań o 
wychowaniu 

# dział pedagogiki zajmujący się problematyką wychowania estetycznego 

(odpowiedź na stronie 16) 

6. Potoczna teoria wychowania to: 

# jedna z podstawowych subdyscyplin współczesnej pedagogiki, jej przedmiotem badań jest 
usystematyzowana wiedza o wychowaniu 

# jedna z podstawowych dyscyplin nauk pedagogicznych, zajmująca się problematyką celów, 
treści, metod i organizacji wychowania moralnego, społecznego, estetycznego i fizycznego 

# zdroworozsądkowa wiedza o wychowaniu, będąca zbiorem przekonań o wychowaniu (+) 

# wiedza o wychowaniu przekazywana z pokolenia na pokolenie 

(odpowiedź na stronie 17) 

7. Teoria wychowania w społeczeństwie quasi-totalitarnym: 

# legitymizowała ostateczną i niepodważalną ideologię oddziaływań politycznych jako 
pedagogicznych (+) 

# sprzyjała utrwalaniu izolacji od innych prądów i nurtów wychowawczych 

# odrzucała wszelkie alternatyw, które mogłyby ją osłabić i zakłócić proces edukacji 

# pozostawała w komitywie z innymi nurtami i prądami pedagogicznymi  

(odpowiedź na stronie 19) 
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8. Poza granicami naszego kraju: 

# teoria wychowania nie występuje jako odrębna dziedzina badań i nauk pedagogicznych 

# nie ma standardów dla kształcenia w zakresie teorii wychowania 

# teoria wychowania jako odrębna subdyscyplina pedagogiki przechodzi już do przeszłości (+) 

# nie ma takiej subdyscypliny pedagogiki, jak teoria wychowania 

(odpowiedź na stronie 22) 

9. W naukach humanistycznych wyróżnia się na stepujące typy teorii: 

# teorie nieempiryczne, teorie empiryczne (+) 

# metateorie, badania podstawowe i stosowane 

# teorie empiryczne i niempiryczne, badania podstawowe 

# teorie optymalizacyjne, badania podstawowe i stosowane 

(odpowiedź na stronie 15) 

10. Jedną z cech charakterystycznych dla potocznych teorii wychowania jest: 

# słaby związek z praktyką wychowania 

# pełne uświadamianie sobie ich przez autora 

# dominacja informacji epizodycznych (+) 

# artykułowanie ich za pomocą wyszukanego języka 

(odpowiedź na stronie 17)
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ROZDZIAŁ 2 

CZTERY ORIENTACJE BADAWCZE 

W TEORIACH WYCHOWANIA 

 

DLA STUDENTÓW 

 

CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ? 

Pytania, na które można uzyskać odpowiedź po lekturze tego rozdziału. Co powinieneś 
wiedzieć po lekturze tego rozdziału? 

1. Na czym skupiają swoją uwagę twórcy orientacji socjologicznej w teorii wychowania? (strona 
28) 

2. Kto jest przedstawicielem socjologicznej koncepcji teorii wychowania? 

Czym różnią się podejścia poszczególnych przedstawicieli tej orientacji do teorii wychowania? 
(strony 28-33) 

3. Na co zwracają uwagę twórcy normatywnych teorii wychowania? (strony 33-34) 

4. Na jakich założeniach opiera się orientacja normatywno-ideologiczna w teorii wychowania? 
Kto jest jej przedstawicielem? (strony 34-36) 

5. Na jakich założeniach opiera się orientacja normatywno-filozoficzna w teorii wychowania? Kto 
jest jej przedstawicielem? (strony 36-42) 

6. Co stanowi punkt wyjścia dla twórców orientacji psychologicznej w teorii wychowania? Kto 
jest przedstawicielem tej orientacji? (strona 42) 

7. Jakie trzy podejścia do teorii wychowania w orientacji eklektycznej można wyróżnić? Czym się 
one różnią? (strony 46-50) 

 

SŁOWA KLUCZOWE 

Na podstawie treści tego rozdziału ustal znaczenie następujących terminów: 

aksjologia 

cel wychowawczy 

ideał wychowawczy 

prakseologia 

pedagogika personalistyczna 

sytuacja wychowawcza 

socjalizacja 

teoria wychowania 

wychowanie 

wychowawca 

wychowanek. 

 

Na podstawie treści tego rozdziału ustal, kim były/są następujące osoby: 
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Florian Znaniecki 

Zygmunt Mysłakowski 

Romana Miller 

Stefan Wołoszyn 

Miron Krawczyk 

Heliodor Muszyński 

Stefan Kunowski 

Władysław Cichoń 

Karol Kotłowski 

Sergiusz Hessen 

Bogdan Nawroczyński 

Wincenty Okoń 

Mieczysław Kreutz 

Kazimierz Sośnicki 

Dieter Lenzen 

Zbigniew Zaborowski 

Mieczysław Łobocki 

Krzysztof Konarzewski 

Józef Górniewicz 

Piotr Petrykowski 

Ewa Kubiak-Szymborska 

Dariusz Zając 

Herbert Kopiec 

Teresa Kukołowicz 

Andrzej M. de Tchorzewski 

 

Tabela animowana. Przedstawiciele czterech orientacji badawczych 

teorii  wychowania 

Typologia orientacji badawczych teorii 
wychowania 

Przedstawiciele 

Orientacja socjologiczna Florian Znaniecki 

Zygmunt Mysłakowski 

Romana Miller 

Orientacje normatywne ideologiczna Miron Krawczyk 

Heliodor Muszyński 
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filozoficzna Stefan Kunowski 

Wadysław Cichoń 

Karol Kotłowski 

Orientacja psychologiczna Zbigniew Zaborowski 

Mieczysław Łobocki 

Krzysztof Konarzewski 

Orientacja eklektyczna Józef Górniewicz 

Piotr Petrykowski 

Teresa Kukołowicz 

Ewa Kubiak – Szymborska 

Dariusz Zając 

Herbert Kopiec 

Andrzej M. de Tchorzewski 

Źródło: podręcznik, strona 50 

 

POLECANE LEKTURY 

Cichoń W., Aksjologiczne podstawy teorii wychowania, Kraków 1980, Wyd. UJ 

Cichoń W., Wartości. Człowiek. Wychowanie. Zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej, 
Kraków 1996, Wyd. UJ 

Górniewicz J., Teoria wychowania. Wybrane problemy, Toruń – Olsztyn 1996, Wyd. Glob 

Konarzewski K., Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych, Warszawa 1982, PWN 

Kopiec H., Rozumiejący wgląd w wychowanie, Katowice 2000, Wyd. UŚ 

Kotłowski K., Podstawowe prawidłowości pedagogiki, Wrocław 1964, Ossolineum 

Kotłowski K., Aksjologiczne podstawy teorii wychowania moralnego, Wrocław 1976, Ossolineum 

Krawczyk M., Zarys teorii wychowania moralnego, Warszawa 1967 

Kubiak-Szymborska E., Zając D., Wokół podstawowych zagadnień teorii wychowania, Bydgoszcz 

2002, Wyd. WERS 

Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Łódź 1981, Wyd. Salezjańskie 

Kunowski S., Wartości w procesie wychowania, Kraków 2003, IMPULS 

Łobocki M., Metody badań pedagogicznych, Warszawa 1978, PWN 

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2003, IMPULS 

Miller R., Socjalizacja, wychowanie, psychoterapia, Warszawa 1981, PWN 

Muszyński H., Zarys teorii wychowania, Warszawa 1976, PWN 

Mysłakowski Z., Wychowanie człowieka w zmiennej społeczności, Warszawa 1964, KiW 

Palka S., Pedagogika w stanie tworzenia. Kontynuacje, Kraków 2003, Wyd. UJ 
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Stare i nowe dylematy teorii wychowania, pod red. J. Górniewicza, Toruń 1993, Wyd. Adam 

Marszałek 

Współczesne konteksty wychowania. W kręgu pytań i dyskusji, pod red. A.M. de Tchorzewskiego, 

Bydgoszcz 2002, Wyd. WERS 

Zaborowski Z., Wstęp do metodologii badań pedagogicznych, Wrocław 1973, Ossolineum 

Znaniecki F., Socjologia wychowania, Warszawa 2001, WN PWN 

 

DLA WYKŁADOWCÓW 

 

CELE NAUCZANIA 

Po zapoznaniu się z tym rozdziałem student powinien umieć: 

1. określić, na czym skupiają swoją uwagę twórcy orientacji socjologicznej w teorii wychowania; 

2. wymienić przedstawicieli orientacji socjologicznej i wykazać różnice w ich podejściu do teorii 
wychowania; 

3. wskazać, na co zwracają uwagę twórcy normatywnych orientacji w teorii wychowania; 

4. wymienić przedstawicieli i określić, na jakich założeniach opiera się orientacja normatywno – 
ideologiczna w teorii wychowania; 

5.wymienić przedstawicieli i określić, na jakich założeniach opiera się orientacja normatywno – 
filozoficzna w teorii wychowania; 

6. wskazać, na co zwracają uwagę twórcy orientacji psychologicznej w teorii wychowania; 

7. zaprezentować trzy podejścia do teorii wychowania wyróżniane w orientacji eklektycznej. 

 

SZCZEGÓŁOWY SPIS TREŚCI 

Zarys rozdziału na poziomie spisu treści - szczegółowo 

 

 

Tabela animowana. Przedstawiciele czterech orientacji badawczych 

teorii wychowania 

Typologia orientacji badawczych teorii 
wychowania 

Przedstawiciele 

Orientacja socjologiczna Florian Znaniecki 

Zygmunt Mysłakowski 

Romana Miller 

Orientacje normatywne ideologiczna Miron Krawczyk 

Heliodor Muszyński 

filozoficzna Stefan Kunowski 

Wadysław Cichoń 

Karol Kotłowski 
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Orientacja psychologiczna Zbigniew Zaborowski 

Mieczysław Łobocki 

Krzysztof Konarzewski 

Orientacja eklektyczna Józef Górniewicz 

Piotr Petrykowski 

Teresa Kukołowicz 

Ewa Kubiak – Szymborska 

Dariusz Zając 

Herbert Kopiec 

Andrzej M. de Tchorzewski 

Źródło: podręcznik, strona 50 

 

ZADANIA DO WYKONANIA 

1. Porównaj znaczenie przypisywane pojęciu „wychowanie” w poszczególnych orientacjach 
badawczych teorii wychowania. 

2. Stwórz mapę pojęć charakterystycznych dla poszczególnych orientacji w teorii wychowania. 
Ustal punkty wspólne dla poszczególnych orientacji. 

3. Zapoznaj się z pracą R. Miller Socjalizacja, wychowanie, psychoterapia (Warszawa 1981). 

Ustal na tej podstawie znaczenie tytułowych terminów (ich treść i zakres). 

4. Spróbuj odeprzeć zarzuty kierowane pod adresem polskiej teorii wychowania (B. Śliwerski 
przedstawia je na stronie 49). 

 

Zagadnienia do dyskusji 

1. Według Zygmunta Mysłakowskiego wychowanie ma do spełnienia dwie funkcje: adaptacyjną i 
rekonstrukcyjną. Czy funkcje te wyczerpują całość zabiegów wychowawczych. Jaką (jakie) 
funkcję (funkcje) może jeszcze pełnić wychowanie? 

2. Dlaczego cechą wyróżniającą teorię wychowania uprawianą w orientacji normatywno-
ideologicznej jest jej ścisły związek z ideologią (w PRL-u była to ideologia socjalistyczna)? 

3. Jakie zarzuty można sformułować pod adresem orientacji psychologicznej w teorii 
wychowania? 

4. Jakie niebezpieczeństwa kryją się za pojmowaniem wychowania jako celowej działalności, w 
której jeden człowiek stara się zmienić innego człowieka? 

5. Czy uzasadnione jest wyróżnianie orientacji eklektycznej w teorii wychowania? Jakie inne 
jeszcze orientacje można wyróżnić? 

 

POLECANE LEKTURY 

Cichoń W., Aksjologiczne podstawy teorii wychowania, Kraków 1980, Wyd. UJ 

Cichoń W., Wartości. Człowiek. Wychowanie. Zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej, 
Kraków 1996, Wyd. UJ 

Górniewicz J., Teoria wychowania. Wybrane problemy, Toruń – Olsztyn 1996, Wyd. Glob 
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Konarzewski K., Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych, Warszawa 1982, PWN 

Kopiec H., Rozumiejący wgląd w wychowanie, Katowice 2000, Wyd. UŚ 

Kotłowski K., Podstawowe prawidłowości pedagogiki, Wrocław 1964, Ossolineum 

Kotłowski K., Aksjologiczne podstawy teorii wychowania moralnego, Wrocław 1976, Ossolineum 

Krawczyk M., Zarys teorii wychowania moralnego, Warszawa 1967 

Kubiak-Szymborska E., Zając D., Wokół podstawowych zagadnień teorii wychowania, Bydgoszcz 

2002, Wyd. WERS 

Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Łódź 1981, Wyd. Salezjańskie 

Kunowski S., Wartości w procesie wychowania, Kraków 2003, IMPULS 

Łobocki M., Metody badań pedagogicznych, Warszawa 1978, PWN 

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2003, IMPULS 

Miller R., Socjalizacja, wychowanie, psychoterapia, Warszawa 1981, PWN 

Muszyński H., Zarys teorii wychowania, Warszawa 1976, PWN 

Mysłakowski Z., Wychowanie człowieka w zmiennej społeczności, Warszawa 1964, KiW 

Palka S., Pedagogika w stanie tworzenia. Kontynuacje, Kraków 2003, Wyd. UJ 

Stare i nowe dylematy teorii wychowania, pod red. J. Górniewicza, Toruń 1993, Wyd. Adam 

Marszałek 

Współczesne konteksty wychowania. W kręgu pytań i dyskusji, pod red. A.M. de Tchorzewskiego, 

Bydgoszcz 2002, Wyd. WERS 

Zaborowski Z., Wstęp do metodologii badań pedagogicznych, Wrocław 1973, Ossolineum 

Znaniecki F., Socjologia wychowania, Warszawa 2001, WN PWN 

 

SŁOWNIK 

aksjologia 

nauka o wartościach, teoria wartości; Zajmuje się badaniem wartości, ich hierarchii i systemów 

cele wychowania 

pożądane i oczekiwane zmiany, jakie pod wpływem respektowania odpowiednich metod, 
środków i warunków kształtują się w osobowości wychowanków w postaci poglądów, postaw, 
nawyków oraz innych cech osobowości; cele wychowania - według W. Okonia -  obejmują 
zarówno zmiany natury poznawczo – instrumentalnej, które się wiążą z poznawaniem świata i 
oddziaływaniem nań, jak i zmiany o charakterze     motywacyjno – emocjonalnym, które 
polegają na formowaniu stosunku wychowanka do świata i ludzi, jego przekonań i postaw, 
systemu wartości i celu życia; Istotnym celem i efektem wychowania staje się uformowanie 
charakteru wychowanka, to jest doprowadzenie do zgodności jego postępowania z nabytymi i 
uznawanymi przezeń zasadami mającymi swe źródło w jakimś systemie wartości 

ideał wychowawczy 

najwyższy cel wychowania, któremu powinny być podporządkowane wszystkie inne cele, treści i 
metody pracy wychowawczej; ogół celów i norm regulujących działalność wychowawczą 

pedagogika personalistyczna 
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kierunek pedagogiki związany z filozoficznym personalizmem; spośród kilku systemów 
personalizmu największy wpływ na edukację wywarli dwaj uczeni francuscy J. Maritain i E. 
Mounier; pierwszy z nich swój personalizm opierał na założeniach religijnych; rozgraniczał 
pojęcie osoby od pojęcia jednostki jako elementu materialnego świata; tym samym porządek 
duchowy odróżniał od porządku rzeczowego, a całą edukację kojarzył właśnie z porządkiem 
duchowym; drugi z filozofów edukację traktował jako zapewnienie osobie ludzkiej wolności do 
życia w personalistycznym społeczeństwie, w którym religia miała ludziom pomagać w 
dokonywaniu rewolucji duchowej 

prakseologia 

nauka o sprawnym działaniu; głównym zadaniem prakseologii jest uświadomienie, 
sformułowanie, uzasadnienie i systematyzacja zaleceń ogólnych i przestróg dotyczących 
sprawności działań, tzn. ich praktyczności; sprawne są te działania, które są skuteczne, tj. 
prowadzą do zamierzonego celu, i ekonomiczne, tj. wydajne oraz oszczędne 

socjalizacja 

ogół działań ze strony społeczeństwa, zwłaszcza rodziny, szkoły i środowiska społecznego, 
zmierzających do uczynienia z jednostki istoty społecznej, tj. umożliwienia zdobycia takich 
kwalifikacji, takich systemów wartości i osiągnięcie takiego rozwoju osobowości, aby się mogła 
stać pełnowartościowym członkiem społeczeństwa; ogół zmian zachodzących w jednostce pod 
wpływem oddziaływań społecznych, umożliwiających jej stopniowe stawanie się  
pełnowartościowym członkiem społeczeństwa 

sytuacja wychowawcza 

czasowy układ warunków towarzyszących interakcji wychowawczej, w którym wychowanek 
dysponuje możliwością wyboru któregoś spośród zachowań 

teoria wychowania 

subdyscyplina pedagogiki, uważana w Polsce za jedną z podstawowych nauk pedagogicznych, 
zajmująca się problematyką celów, treści, metod i organizacji wychowania moralnego, 
społecznego, estetycznego i fizycznego 

wychowanek 

w szerokim znaczeniu osoba zwykle w młodym wieku poddawana wychowaniu, przy czym 
chodzi o działanie jakiegoś wychowawcy 

wychowanie 

oddziaływanie na czyjąś osobowość, jej formowanie, zmienianie i kształtowanie; wyzwalanie w 
drugiej osobie bądź grupie społecznej pożądanych stanów, jak rozwój, samorealizacja czy wzrost 
samoświadomości; efekt powyższych działań lub procesów 

wychowawca 

osoba, która zajmuje się wychowaniem dzieci lub młodzieży bądź dorosłych mając do tego 
formalne kwalifikacje 
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TESTY 

Test sprawdzający znajomość treści rozdziału 

 

Rozpoznawanie wyrażeń prawdziwych i fałszywych, czyli test wyboru, w którym należy 
ocenić prawdziwość wyrażenia 

1. Zygmunt Mysłakowski jest przedstawicielem psychologicznej orientacji w teorii wychowania 

# tak 

# nie (+) 

(odpowiedź na stronie 28 

2. Florian Znaniecki lokuje teorię wychowania w socjologii 

# tak (+) 

# nie 

(odpowiedź na stronie 28) 

3. Wychowanie, według Mirona Kawczyka, miało przygotować młodzież do życia w ustroju 
socjalistycznym 

# tak (+) 

# nie 

(odpowiedź na stronie 35) 

4. Podstawowymi pojęciami teorii wychowania według H. Muszyńskiego są wychowanie i 
samowychowanie 

# tak (+) 

# nie 

(odpowiedź na stronie 36) 

5. Etos to psychosomatyczna strona osoby ludzkiej, jej pęd życiowy do naturalnego, 
psychologicznego rozwoju organizmu, wynikający z uwarunkowań genetycznych, instynktów, 
namiętności, stanu zdrowia fizjologicznego i psychicznego jednostki 

# tak 

# nie (+) 

(odpowiedź na stronach 37-38) 

6. Mieczysław Łobocki, Florian Znaniecki, Krzysztof Konarzewski są przedstawicielami orientacji 
psychologicznej w teorii wychowania 

# tak 

# nie (+) 

(odpowiedź na stronie 42) 

7. Przedstawiciele orientacji socjologicznej nie formułują własnych, zwartych koncepcji 
wychowania 

# tak 

# nie 

(odpowiedź na stronach 28-33) 
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Wybór najlepszej odpowiedzi z czterech możliwości, czyli test wyboru, w którym należy 
wybrać odpowiedź właściwą 

1. Do podstawowych pojęć teorii wychowania F. Znaniecki zalicza następujące terminy: 

# wychowanie, środowisko wychowawcze, stosunek wychowawczy (+) 

# wychowanie moralne, fakt pedagogiczny 

# sytuacja wychowawcza, samowychowanie 

# wychowanie, akt pedagogiczny, oddziaływanie pedagogiczne. 

(odpowiedź na stronie 29) 

2. Cechą wyróżniającą orientację normatywno-ideologiczną w teorii wychowania jest: 

# powiązanie jej z pedagogiką personalistyczną; 

# ścisłe powiązanie z ideologią socjalistyczną (+) 

# powiązanie jej z antropologią filozoficzną 

# próba ukazania ewolucji nauk pedagogicznych 

(odpowiedź na stronie 34) 

3. Przedstawicielami orientacji psychologicznej są [50]: 

# F. Znaniecki, Z. Mysłakowski 

# M. Krawczyk, H. Muszyński 

# J. Górniewicz, D. Zając 

# Z. Zaborowski, M. Łobocki (+) 

(odpowiedź na stronie 42) 

4. Stefan Kunowski uważa, że decydujące w wychowaniu jest: 

# zagadnienie celu i wartości (+) 

# spójność faktów i twierdzeń 

# złożoność, intencjonalność 

# indywidualizacja 

(odpowiedź na stronie 38) 

5. Według Z. Zaborowskiego do zadań teorii wychowania nie należy: 

# opis oraz klasyfikacja faktów i zjawisk wychowawczych, ustalenie i wyjaśnienie zależności 
między nimi 

# systematyzacja teoretyczna twierdzeń ogólnych o wychowaniu prowadząca do uściślenia teorii 
wychowania oraz jej rozbudowania oraz weryfikacji; 

# konfrontowanie różnych teorii i modeli w celu wyłonienia ważnej dla rozwoju nauki 
problematyki badawczej; 

# opracowanie metod i technik wychowania (+) 

(odpowiedź na stronie 43) 

6. Składnikiem wychowania, według S. Kunowskiego, nie jest [37-38]: 

# bios 



  Pedagogika – aneks internetowy  cz. I Rozdział 2 

 

 

# etos 

# logos (+) 

# agos 

(odpowiedź na stronach 37-38) 

7. Orientacja eklektyczna: 

# skupia uwagę badaczy na teorii społeczeństwa wychowującego 

# jest ściśle powiązana z ideologią socjalistyczną 

# skupia naukowców, którzy wywodzą wiedzę o wychowaniu z różnych źródeł bez próby ich 
wartościowania (+) 

# jest powiązana z pedagogiką personalistyczną 

(odpowiedź na stronie 46) 
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ROZDZIAŁ 3 

BADANIA PORÓWNAWCZE TEORII WYCHOWANIA 

 

DLA STUDENTÓW 

 

CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ? 

Pytania, na które można uzyskać odpowiedź po lekturze tego rozdziału. Co powinieneś 
wiedzieć po lekturze tego rozdziału? 

1. Jakie warunki powinna spełniać pedagogika teoretyczna, której budowanie postulował w 
latach 80. XX wieku Stanisław Palka? (strona 51) 

2. Czego wymaga porównywanie ze sobą dwóch niewspółmiernych teorii? (strona 52) 

3. Jakie podejścia badawcze w badaniach porównawczych teorii wychowania można wyróżnić? 
(strona 52) 

4. Co stanowi istotę bezzałożeniowej rekonstrukcji teorii wychowania? (strony 52-54) 

5. Co można zarzucić bezzałożeniowej rekonstrukcji teorii wychowania? (strony 53-54) 

6. Na czym polega rekonstrukcja hermeneutyczna teorii wychowania? (strony 54-55) 

7. Jakie modele badań porównawczych teorii wychowania wyróżnia B. Śliwerski? (strony 55-56) 

8. Co może być przedmiotem badań porównawczych teorii wychowania? (strony 56-57) 

9. Jaką rolę pełni autor wobec napisanego przez siebie tekstu? (strona 58) 

 

SŁOWA KLUCZOWE 

Na podstawie treści tego rozdziału ustal znaczenie następujących terminów: 

metateoria wychowania 

empiryzm logiczny 

metoda historyczna (strukturalizm genetyczny) 

postmodernizm 

uniwersalna filozofia życia  

uniwersalizm 

hermeneutyka 

badania komparatystyczne 

fenomenografia 

 

Na podstawie treści tego rozdziału ustal, kim były/są następujące osoby: 

Stanisław Palka 

Hans G. Gadamer 

Gareth Burrel 

Gibson Morgan 
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Rolland Paulston 

Zbigniew Kwieciński 

 

TESTY 

(osobny plik) 

 

POLECANE LEKTURY 

Alternatywy myślenia o/dla edukacji, pod red. Z. Kwiecińskiego, Warszawa 2000, IBE 

Folkierska A., Pytanie o pedagogikę, Warszawa 1990, Wyd. UW 

Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, pod red. Z. 

Kwiecińskiego, L. Witkowskiego, Warszawa 1993, IBE 

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 1998, IMPULS 

Teoretyczne podstawy pedagogiki, pod red. S. Palki, Kraków 1987, Wyd. UJ 

 

DLA WYKŁADOWCÓW 

 

CELE NAUCZANIA 

Po zapoznaniu się z tym rozdziałem student powinien umieć: 

1. wskazać warunki, jakie powinna spełniać pedagogika teoretyczna, której budowanie 
postulował w latach 80. XX wieku Stanisław Palka; 

2. określić, czego wymaga porównywanie ze sobą dwóch niewspółmiernych teorii; 

3. wyróżnić podejścia badawcze w badaniach porównawczych teorii wychowania; 

4. wskazać istotę bezzałożeniowej rekonstrukcji teorii wychowania; 

5. wymienić zarzuty formułowane wobec bezzałożeniowej rekonstrukcji teorii wychowania; 

6. scharakteryzować rekonstrukcję hermeneutyczną teorii wychowania; 

7. wymienić modele badań porównawczych teorii wychowania wyróżnione przez B. Śliwerskiego; 

8. wskazać przedmiot badań porównawczych teorii wychowania; 

9. określić rolę, jaką pełni autor wobec napisanego przez siebie tekstu. 

 

SZCZEGÓŁOWY SPIS TREŚCI 

Zarys rozdziału na poziomie spisu treści – szczegółowo 

 

ZADANIA DO WYKONANIA 

1. Wybierz jedną z teorii pedagogicznych, które pojawiły się w Polsce w ostatnich latach. 
Dokonaj jej analizy w kontekście międzynarodowym. Zwróć szczególną uwagę na wpływy i 
zapożyczenia, jakie pojawiają się w tej teorii. 
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2. Poddaj rekonstrukcji hermeneutycznej własną osobistą teorię wychowania. Celem tej 
rekonstrukcji uczyń uchwycenie przedrozumień, przesądów, uprzedzeń, milcząco 
przyjmowanych założeń, czyli swoją wiedzę ukrytą. 

3. Zapoznaj się ze sporządzoną przez Rollanda Paulstona metadyskursywną mapą społeczności 
dyskursywnych na podstawie analizy semiotycznej 60 przykładowo wybranych tekstów z 

pedagogiki porównawczej (znajdziesz ją w pracy Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we 

współczesnych pedagogiach, Warszawa 1993). Spróbuj na tej podstawie wskazać przykłady 

teorii reprezentujących każdy z wyróżnionych tam biegunów (radykalny humanizm, radykalny 
strukturalizm, interpretatywizm, funkcjonalizm). 

 

Zagadnienia do dyskusji 

1. Czy możliwe jest obiektywne porównywanie ze sobą różnych teorii wychowania? 

2. Dlaczego postmodernizm wychodzi naprzeciw oczekiwaniom formułowanym w ramach 
bezzałożeniowej rekonstrukcji teorii wychowania? 

3. Jakie słabości ujawnia rekonstrukcja hermeneutyczna teorii wychowania? 

4. Czym różni się rekonstruowanie teorii metodą historyczną od analizy teorii w kontekście 
międzynarodowym (oznaczającej badanie wpływów i zapożyczeń różnych dyskursów)? 

5. Co dla badacza teorii wychowania oznacza sytuacja, w której staje się on „refleksyjnym 
turystą, podróżującym przez teorie i światy, które one opisują i wyznaczają” (s. 58)? 

 

POLECANE LEKTURY 

Alternatywy myślenia o/dla edukacji, pod red. Z. Kwiecińskiego, Warszawa 2000, IBE 

Folkierska A., Pytanie o pedagogikę, Warszawa 1990, Wyd. UW 

Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, pod red. Z. 

Kwiecińskiego, L. Witkowskiego, Warszawa 1993, IBE 

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 1998, IMPULS 

Teoretyczne podstawy pedagogiki, pod red. S. Palki, Kraków 1987, Wyd. UJ 

 

SŁOWNIK 

metateoria wychowania 

teoria posługująca się „metajęzykiem” i zajmująca się badaniem i opisywaniem innych teorii 
wychowania; jest ona opisującą (deskryoptywną), wartościującą (krytyczną) i normatywną teorią 
każdego systemu twierdzeń o wychowaniu, dysponującą kryteriami, zasadami czy normami do 
badania różnych teorii wychowania, by analizować ich postacie a także ograniczenia i zalety 

postmodernizm 

prąd umysowy (intelektualny), dla którego punktem wyjścia jest rozbicie globalnego modelu 
uzasadniającego poszczególne teorie wychowania w ich metanarracjach 

uniwersalna filozofia życia 

filozofia, której zasadniczą cechą jest rezygnacja z apriorycznych, negatywnych osądów 
badanych (porównywanych) teorii wychowania 

empiryzm logiczny 
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inaczej neopozytywizm; jedna z odmian empiryzmu metodologicznego; empiryzm połączony z 
pozytywizmem, a później z ewolucjonizmem; według niego twierdzenia są sensowne tylko wtedy, 
gdy poddają się weryfikacji za pomocą kryteriów logicznych oraz przez doświadczenie 

strukturalizm genetyczny 

inaczej metoda historyczna; zbiorcza nazwa różnych kierunków w humanistyce współczesnej, 
zajmujących się analizą struktury badanych zjawisk 

uniwersalizm 

jeden z projektów metateoretycznego podejścia do nauk o wychowaniu, będący próbą ich 
metodologicznej integracji, zbudowania ich metodologicznej lub/i epistemologicznej jedności 

hermeneutyka 

dyscyplina zajmująca się krytycznym badaniem, objaśnianiem i wewnętrzną interpretacją źródeł 
pisanych w celu ustalenia ich prawidłowego tekstu i właściwego sensu; może być rozumiana 
jako: 1) metoda interpretacji (rozumienia) ludzkich wytworów występujących poza psychiką, 
przeciwstawiana obiektywnej analizie zjawisk przyrodniczych (W. Dilthey); 2) refleksja 
filozoficzna dotycząca wszelkich form ekspresji, np. mitów, symboli religijnych, dzieł sztuki (P. 
Ricouer); 3) analiza rozumienia egzystencji jako swoistego sposobu bycia człowieka w świecie (M. 
Heidegger, H.G. Gadamer) 

badania komparatystyczne 

inaczej: badania porównawcze 

fenomenografia 

rodzaj podejścia fenomenologicznego w badaniach humanistycznych, będącego swoistym 
studium jakościowo różnych sposobów doświadczania, rozumienia przez osoby rozmaitych 
zjawisk; procedura badawcza polega na zwróceniu się ku badaniu codziennego oglądu zjawisk 
oraz ich konceptualizacji; podstawowymi danymi empirycznymi dla badacza są zgromadzone 
przez niego „potoczne opisy rzeczywistości” osób badanych, które następnie poddaje on 
interpretacji, by odkryć ich istotę i intencjonalność 
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TESTY 

Test sprawdzający znajomość treści rozdziału 

 

Rozpoznawanie wyrażeń prawdziwych i fałszywych, czyli test wyboru, w którym należy ocenić prawdziwość 

wyrażenia 

1. Stanisław Palka postulował w latach 80. XX wieku budowanie pedagogiki teoretycznej, która powinna być 

dyscypliną zależną od doraźnych sytuacji światopoglądowych, kulturowych, ideologicznych 

# tak 

# nie (+) 

(odpowiedź na stronie 51) 

2. Porównywanie ze sobą dwóch niewspółmiernych teorii wymaga redukcji założeń przyjmowanych przez jedną z 

nich 

# tak 

# nie (+) 

(odpowiedź na stronie 52) 

3. Jednym z podejść badawczych, które można wyróżnić w ramach badań porównawczych teorii wychowania jest 

bezzałożeniowa rekonstrukcja teorii wychowania 

# tak (+) 

# nie 

(odpowiedź na stronie 52) 

4. Rekonstruując w sposób bezzałożeniowy teorię wychowania badacz przyjmuje hermeneutyczną zasadę: „wierzyć, 

aby rozumieć, rozumieć, aby wierzyć” 

# tak (+) 

# nie 

(odpowiedź na stronach 52-53) 

5. Słabością bezzałożeniowej rekonstrukcji teorii wychowania jest jej bezkrytyczna afirmacja i sentymentalizacja 

# tak (+) 

# nie 

(odpowiedź na stronach 53-54) 

6. Stosując krytykę hermeneutyczną do rekonstrukcji teorii wychowania pojmujemy pedagogikę jako naukę 

praktyczną 

# tak 

# nie (+) 

(odpowiedź na stronie 54) 

7. Jednym z modeli badań porównawczych teorii wychowania jest analiza teorii w kontekście międzynarodowym 

# tak (+) 

# nie 

(odpowiedź na stronie 56) 

8. Przedmiotem badań porównawczych teorii wychowania może być odniesienie jej treści do ideologii 

uprawomocniającej daną teorię 

# tak 

# nie (+) 

(odpowiedź na stronach 56-57) 

9. Jedynie autor dysponuje możliwością prawidłowej interpretacji własnej teorii wychowania 

# tak 

# nie (+) 

(odpowiedź na stronie 58) 

Wybór najlepszej odpowiedzi z czterech możliwości, czyli test wyboru, w którym należy wybrać odpowiedź 

właściwą 

1. Według Stanisława Palki pedagogika teoretyczna nie powinna być: 

# metateorią wychowania, kształcenia, samokształcenia człowieka; 

# dyscypliną odkrywającą i systematyzującą prawidłowości i niezmienniki wychowania, kształcenia i 

samokształcenia człowieka 

# dyscypliną integrującą filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną wiedzę o wychowaniu (+) 
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# dyscypliną względnie niezależną od doraźnych sytuacji światopoglądowych, kulturowych, ideologicznych 

(odpowiedź na stronie 51) 

2. Porównywanie ze sobą dwóch niewspółmiernych teorii wymaga konfrontowania każdej z nich z: 

# dominującą ideologią 

# doświadczeniem praktycznym (+) 

# założeniami ontologicznymi 

# pedagogiką analityczną 

(odpowiedź na stronie 52) 

3. Bogusław Śliwerski wśród opisywanych podejść badawczych nie wyróżnia: 

# bezzałożeniowej rekonstrukcji teorii wychowania 

# krytyki hermeneutycznej teorii wychowania 

# badań porównawczych teorii wychowania 

# badań fenomenograficznych teorii wychowania (+) 

(odpowiedź na stronie 52) 

4. Rekonstruując w sposób bezzałożeniowy teorię wychowania badacz: 

# podchodzi do niej ze sceptycyzmem 

# podchodzi do niej z wiarą, uznaje jej prawdziwość (+) 

# podchodzi do niej idealizacyjnie 

# odrzuca wszystkie jej założenia 

(odpowiedź na stronach 52-54) 

5. Słabością bezzałożeniowej rekonstrukcji teorii wychowania jest: 

# brak rezultatów takiej rekonstrukcji 

# nieuzasadnione jej odrzucanie 

# bezzałożeniowa jej afirmacja i sentymentalizacja (+) 

# prowadzenie refleksji o charakterze metateoretycznym 

(odpowiedź na stronach 53-54) 

6. Rekonstrukcja hermeneutyczna teorii wychowania oznacza: 

# podejmowanie wysiłku rozumienia jej i siebie w tym procesie (+) 

# przyjęcie innej teorii 

# konfrontowanie teorii z doświadczeniem praktycznym 

# potwierdzenie intencji znaczeniowej jej twórcy 

(odpowiedź na stronach 54-55) 

7. Wśród modeli badań porównawczych teorii wychowania, wyróżnionych przez B. Śliwerskiego, znajduje się 

rekonstruowanie danej teorii metodą: 

# historyczną (+) 

# krytyczną 

# analityczną 

#hermeneutyczną 

(odpowiedź na stronach 55-56) 

8. Przedmiotem badań porównawczych teorii wychowania może być: 

# sposób myślenia o teorii wychowania 

# kontekst kulturowy wychowania 

# sposób pojmowania wychowania 

# ich kartograficzna prezentacja (rekonstrukcja ich treści) (+) 

(odpowiedź na stronach 56-57) 

9. Autor, w stosunku do napisanego przez siebie tekstu, jest: 

# obrońcą poprawności jego interpretacji 

# jedynie mało znaczącym dodatkiem (+) 

# jednocześnie jego krytykiem 

# odpowiedzialny za to, co uczyni z nim wychowawca w działalności praktycznej 

(odpowiedź na stronie 58) 
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ROZDZIAŁ 4 

NOWE KATEGORIE POJĘCIOWE  

WSPÓŁCZESNEJ TEORII WYCHOWANIA 

 

DLA STUDENTÓW 

 

CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ? 

Pytania, na które można uzyskać odpowiedź po lekturze tego rozdziału. Co powinieneś wiedzieć po lekturze 

tego rozdziału? 

1. Jak w najogólniejszym sensie określa się pojęcie wychowania? (strona 59) 

2. Jakie konteksty wychowania można wyróżnić? (strony 59-60) 

3. Jakie kategorie humanistyki pomagają zrozumieć kulturowy, społeczny oraz rozwojowy kontekst wychowania? 

(strona 60) 

4. Kto wprowadził do analiz pedagogicznych kategorię ambiwalencji? (strona 60) 

5. Jak rozumiana jest ambiwalencję w przekazach kulturowych? (strony 60-61) 

6. Na czym polega ambiwalencja ukryta w roli nauczyciela w ujęciu L. Witkowskiego? (strona 61) 

7. Jakie grupy konceptualizacji wychowania otrzymamy uwzględniając, bądź pomijając kategorię ambiwalencji w 

wyjaśnianiu praktyki wychowania? (strona 61) 

8. Kto wprowadził do pedagogiki kategorię decentracji? (strona 62) 

9. Na czym polega decentracja jednostki? (strona 62) 

10. Na czym polega decentracja w znaczeniu makrokulturowym? (strona 62) 

11. Jak można przedstawić zdecentrowany obraz edukacji? (strona 62) 

12. Jak ujmuje działanie pedagogiczne Zbyszko Melosik? (strona 63) 

13. Na czym polega działanie pedagogiczne po odrzuceniu kategorii decentracji? (strona 63) 

14. Jak będzie pojmowane wychowanie, gdy posłużymy się kategorią tożsamości? (strona 64) 

15. Na czym polega efekt pogranicza według L. Witkowskiego? (strona 65) 

16. Jakie dwa nurty rozumienia wychowania otrzymamy zestawiając kategorię tożsamości, decentracji i ambiwalencji 

z pojęciem wychowania? (strony 66-67) 

 

SŁOWA KLUCZOWE 

Na podstawie treści tego rozdziału ustal znaczenie następujących terminów:  

wychowanie 

humanistyka 

pedagogika 

kultura 

ambiwalencja 

decentracja 

tożsamość 

kontekst kulturowy wychowania 

kontekst społeczny wychowania 

kontekst rozwojowy wychowania 

antypedagogika 

decentracja jednostki 

decentracja w znaczeniu makrokulturowym 

uniwersalizm 

paradygmat 

teoria wychowania 

osobowość 

samorealizacja 

rozwój moralny 

integracja 

efekt pogranicza w kulturze 

twórczość 

wyobraźnia 

egocentryzm 



  Pedagogika – aneks internetowy  cz. I Rozdział 4  

 

 

innowacja 

postawa 

motywacja 

transgresja 

tolerancja 

anomia 

ironia 

pedagogika humanistyczna 

pedagogika postmodernistyczna. 

 

Na podstawie treści tego rozdziału ustal, kim były/są następujące osoby: 

Lech Witkowski 

Jean Piaget 

Zbyszko Melosik 

Joan Loevinger 

Lawrence Kohlberg 

 

Tabela animowana. Charakterystyka kontekstów wychowania 

         konteksty    

wycho- 

wania 

 

 

kryteria 

kontekst kulturowy kontekst społeczny kontekst rozwojowy 

charakterystyka Okoliczności znacznie 

wykraczające  poza 

pedagogiczny kontekst 

wychowania; okoliczności te to 

przekazy kulturowe wysyłane 

do grup i jednostek przez 

różnego rodzaju agendy świata 

społecznego; wszyscy stykamy 

się z przekazami kulturowymi, 

a wychowanie jako praktyka 

społeczna jest całkowicie w nie 

uwikłane; przekazy kulturowe 

są niejednokrotnie treścią, 

interakcji wychowawczej. 

Wychowanie uwikłane jest w 

szeroko rozumianą praktykę 

społeczną, zarówno w skali 

makro, np. zmiana społeczna, 

jak i mikro, np. środowisko 

rodzinne. 

Punktem, do którego 

zmierza celowa działalność 

pedagogiczna jest zmiana 

rozwojowa, czyli stan, 

który pod jakimś 

względem przewyższa stan 

wyjściowy; kontekst ten 

jest bardzo rozległy, gdyż 

niełatwo jest wskazać 

kierunek rozwoju, czyli 

punkt, do którego np. 

rozwój moralny człowieka 

zmierza czy powinien 

zmierzać, również trudno 

jest zdecydować się na 

konwencję rozumienia 

oddziaływań 

wychowawczych 

prowokujących rozwój.  

przykłady Przekazy kulturowe, np. 

zachowanie się bohatera filmu, 

ocena postaw moralnych 

dokonywana przez autora 

powieści, wizja świata 

prezentowana w reklamie, 

teksty piosenek pop, systemy 

wartości propagowane przez 

organizacje religijne, poglądy 

głoszone przez polityków. 

Związek praktyki edukacyjnej, 

z takimi zjawiskami 

społecznymi jak: selekcje 

społeczne, organizacje 

społeczne i państwowe, 

dystrybucja dóbr i ról 

społecznych, zasady organizacji 

życia społecznego, prawa i 

obowiązki obywateli, itd. 

Oddziaływania 

wychowawcze powodujące 

rozwój, np. karanie, 

nagradzanie, sterowanie 

aktywnością wychowanka, 

opieranie się na jego 

osobistych wyborach. 
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pytania Jak pedagogika definiuje 

przekazy kulturowe i jak 

wyjaśnia w ich świetle fakty 

edukacyjne? 

Czy kultura współczesna 

widziana jest jako źródło 

przekazów jednoznacznych, 

pewnych (niezmiennych) i 

rozłącznych, czy też 

wieloznacznych, niepewnych 

(zmiennych), wzajemnie się 

przenikających? 

Czy powiązanie 

poszczególnych ogniw życia 

społecznego oparte jest na 

utrwalonym centrum 

(uniwersum), hierarchii i 

harmonii, czy też na 

rozproszeniu (obrzeżach), 

braku harmonii i braku 

uporządkowania? 

Czy wychowanie ma 

zmierzać do upodobnienia 

jednostki do wzorców 

kulturowych (status quo), 

czy może ma być 

skierowane na 

wzmacnianie 

indywidualności (inności) i 

różnicy? 

kategorie 

humanistyki 

pomagające 

zrozumieć 

konteksty 

wychowania 

Ambiwalencja – lokuje 

problem praktyki edukacyjnej 

w świecie współczesnej 

kultury, rozdartej 

wieloznacznością, chaosem 

zmieniających się ofert, 

nasyconej złożonością kultury, 

„odwracalnej”, której  treści 

podlegają ciągłej rekonstrukcji. 

Przekazy kulturowe nie są już 

ostre, są niedookreślane, nie 

dają poczucia pewności, gdzie 

ambiwalencja rozumiana jest 

jako oscylacja pomiędzy 

różnoimiennymi wartościami. 

Decentracja – może być 

ujmowana w wymiarze 

jednostki i w wymiarze 

procesów makrokulturowych. 

Decentracja jednostki jest 

przeciwieństwem jej 

egocentryzmu, jest 

umiejętnością rezygnacji z 

własnego (centralnego) punktu 

widzenia i przyjęcia punktu 

widzenia innej osoby czy też 

kilku osób; w znaczeniu 

makrokulturowym jest 

akceptacją stanu wielości 

kultur, których nie można, 

zredukować, hierarchizować 

czy też ujmować w kategoriach 

uniwersalności. 

Tożsamość – stanowi 

zintegrowane źródło 

doświadczeń i działań 

jednostek, uważane za jej 

specyficzne, lecz 

jednocześnie osadzone w 

porządku świata 

społecznego.  

 

Tabela animowana. Charakterystyka kategorii współczesnej humanistyki 

Kategorie 

humanistki 

Ambiwalencja Decentracja Tożsamość 

Charakterystyka 

kategorii 

Kategoria ta została 

wprowadzona do analiz 

pedagogicznych przez L. 

Witkowskiego. Jest oscylacją 

pomiędzy różnoimiennymi 

wartościami, które przenikają 

się nawzajem w codziennych 

interakcjach edukacyjnych, 

dając efekt niejednoznaczności 

głoszonych przez pedagogów 

prawd. 

Wprowadzona do pedagogiki 

przez J. Piageta i ponownie 

odczytana przez L. 

Witkowskiego. Może być 

ujmowana w wymiarze 

jednostki - umiejętność 

rezygnacji z własnego punktu 

widzenia i przyjęcie punktu 

widzenia innej osoby czy też 

kilku osób, oraz w wymiarze 

kulturowym – akceptacja stanu 

wielości kultur, których nie 

można zredukować, 

hierarchizować czy też 

ujmować w kategoriach 

uniwersalności. 

Najbardziej typowe 

rozumienie tożsamości 

nawiązuje do koncepcji 

psychologicznej w ujęciu J. 

Loevingera, która 

stwierdza, że tożsamość 

stanowi zintegrowane 

źródło doświadczeń 

działań jednostki, uważane 

za jej specyficzne, lecz 

jednocześnie osadzone w 

porządku świata 

społecznego. 

Odniesienie 

kategorii do 

praktyki 

edukacji 

L. Witkowski pisze o 

ambiwalencji ukrytej w roli 

nauczyciela. Jej efektem jest 

fakt, że zarówno dobry 

Zdecentrowany obraz edukacji 

nie będzie znaczony ostrymi 

liniami demarkacyjnymi. 

Będzie się ona rozgrywała 

Tzw. efekt pogranicza, 

który pojawia się w 

świecie sprzecznych, 

odmiennych, nasyconych 
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(empatyczny, opiekuńczy, 

starający się), jak i zły 

(agresywny, wrogi, nieufny) 

nauczyciel może być 

odrzucony przez uczniów. 

Istnieje potrzeba akceptacji 

konieczności nieprzerwanego 

oscylowania nauczyciela 

pomiędzy tymi skrajami, 

pomiędzy empatią a dystansem 

czy naciskiem na dyscyplinę a 

swobodą myśli. 

pomiędzy rozproszonymi 

sensami, różnymi znaczeniami, 

jakie są nadawane faktom 

edukacyjnym w ich 

bezpośrednim doświadczeniu 

przez uczniów różnych ras, 

grup etnicznych, klas 

społecznych i płci oraz 

nauczycieli i rodziców. Nie 

istnieje tu uniwersalne 

doświadczenie edukacyjne. 

różnicą praktyk kulturowo 

– społecznych, kiedy to 

następuje wzbogacenie 

jednostkowych lub 

grupowych tożsamości 

poprzez interakcje z 

„innymi”. Tożsamość 

należy rozumieć tu w 

kategoriach gromadzenia 

coraz to nowych 

doświadczeń i kontekstów 

ról pozwalających na 

opanowanie i różnicowanie 

rodzajów interakcji 

typowych dla różnych 

kultur. 

Wyjaśnienie 

praktyki 

wychowawczej 

poprzez 

kategorie 

humanistyczne 

(pierwsza grupa 

konceptualizacji 

wychowania) 

Projektowanie praktyki 

edukacyjnej odnosi się tu do 

socjologicznej charakterystyki 

kultury współczesnej 

(wieloznaczność, niepewność, 

wzajemne przenikanie). 

Opieramy się tu na diagnozie 

kultury. 

Działanie pedagogiczne jest tu 

negocjowaniem z młodzieżą 

znaczeń, odmiennych wersji 

rzeczywistości i sposobów 

zachowania się różnych 

(pochodzących od nauczyciela i 

uczniów) wizji zmian 

rozwojowych, jakie mogą być 

skutkiem wychowania. Mamy 

tu do czynienia z ujmowaniem 

wychowania w kontekście 

diagnoz. 

Działanie pedagogiczne 

(wychowanie, kształcenie) 

nastawione na rozwój 

tożsamości, oznacza 

oscylowanie nauczycieli 

uczniów pomiędzy 

skrajami dostępnych 

światów kulturowych i 

sytuacji edukacyjnych w 

wymiarze ich lokalnego 

funkcjonowania. Efektem 

jest tożsamość oparta na 

zróżnicowanych 

odniesieniach, 

identyfikacjach, przez co 

bogatsza, choć sytuacyjnie 

trudniejsza. 

Pominięcie 

kategorii w 

wyjaśnianiu 

praktyki 

wychowania (2 

grupa 

konceptualizacji 

wychowania) 

Stając na gruncie przekonania, 

o porządku kulturowej 

jednoznaczności, ostrego 

przeciwstawiania sobie 

poszczególnych wartości, 

stworzymy projekt edukacji 

opartej  jednym biegunie, 

uznanym za bardziej 

przystający do naszego, 

własnego „projektu” kultury. 

Opieramy się tu na idealizacji 

kultury. 

Odrzucenie kategorii 

decentracji przypisuje działaniu 

pedagogicznemu kanon 

dyktowania wychowankom 

uprawomocnionych kulturowo, 

społecznie i politycznie, 

znaczeń, zachowań i wizji ich 

rozwoju jako skutku 

wychowania. Opieramy się tu 

na idealizacyjnej, uznanej za 

najlepszą, wizji kultury i 

społeczeństwa. 

Konceptualizacja ta 

oznacza trwanie przy 

własnej tożsamości opartej 

na konkretnej identyfikacji 

z jednoczesnym 

odrzuceniem wszystkiego, 

co z tą identyfikacją nie 

jest zgodne. 

 

TESTY 

(osobny plik) 

 

POLECANE LEKTURY 

Ablewicz K., Teoretyczne i metodologiczne postawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej, 

Kraków 2003, Wyd. UJ 

Bińczycka J., Między swobodą a przemocą w wychowaniu, Kraków 1997, IMPULS 
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Buliński T., Człowiek do zrobienia. Jak kultura tworzy człowieka: studium antropologiczne, Poznań 2002, Wyd. 

Poznańskie 

Cichoń W., Wartości, człowiek, wychowanie, Kraków 1996, Wyd. UJ 

Edukacja wobec zmiany społecznej, pod red. J. Brzezińskiego, L. Witkowskiego, Poznań – Toruń 1994, Wyd. Edytor 

Górniewicz J., Kategorie pedagogiczne, Olsztyn 1997, Wyd. WSP 

Ku pedagogii pogranicza, pod red. Z. Kwiecińskiego, L. Witkowskiego, Toruń 1990, Wyd. UMK 

Leppert R., Młodzież - świat przeżywany i tożsamość, Kraków 2002, IMPULS 

Melosik Z., Szkudlarek T., Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń, Kraków 1998, IMPULS 

Mamzer H., Tożsamość w podróży. Wielokulturowość w kształtowaniu tożsamości jednostki, Poznań 2002, Wyd. 

UAM 

Nalaskowski S., Humanizm i podmiotowość w wychowaniu, Toruń 1991, Wyd. Adam Marszałek 

Odmiany myślenia o edukacji, pod red. J. Rutkowiak, Kraków 1995, IMPULS 

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 1998, IMPULS 

Witkowski L., Edukacja i humanistyka. Nowe konteksty dla nowoczesnych nauczycieli, Warszawa 2001, IBE 

Witkowski L., Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność, Warszawa 1998, IBE 

 

DLA WYKŁADOWCÓW 

 

CELE NAUCZANIA 

Po zapoznaniu się z tym rozdziałem student powinien umieć: 

1. zdefiniować pojęcie wychowania w jego najogólniejszym sensie; 

2. wyróżnić konteksty wychowania: kulturowy, społeczny rozwojowy; 

3. wyróżnić kategorie humanistyki pomagające zrozumieć kulturowy, społeczny oraz rozwojowy kontekst 

wychowania; 

4. wskazać osobę, która wprowadziła do analiz pedagogicznych kategorię ambiwalencji. 

5. scharakteryzować pojęcie ambiwalencji w przekazach kulturowych; 

6. opisać ambiwalencję ukrytą w roli nauczyciela; 

7. wyróżnić grupy konceptualizacji wychowania przy uwzględnieniu, bądź pominięciu kategorii ambiwalencji w 

wyjaśnianiu praktyki wychowania; 

8. wskazać osobę, która wprowadziła do pedagogiki kategorię decentracji; 

9. zdefiniować pojęcie decentracji jednostki; 

10. zdefiniować pojęcie decentracji w znaczeniu makrokulturowym; 

11. przedstawić zdecentrowany obraz edukacji; 

12. opisać działanie pedagogiczne w rozumieniu Zbyszko Melosika; 

13. przedstawić obraz działania pedagogicznego po odrzuceniu kategorii decentracji; 

14. podać definicję wychowania  uwzględniającą kategorię tożsamości; 

15. scharakteryzować efekt pogranicza według stanowiska L. Witkowskiego; 

16. wyróżnić dwa nurty rozumienia wychowania, jakie otrzymamy po zestawieniu kategorii tożsamości, decentracji i 

ambiwalencji z pojęciem wychowania. 

 

SZCZEGÓŁOWY SPIS TREŚCI 

Zarys rozdziału na poziomie spisu treści – szczegółowo 

 

Tabela animowana. Charakterystyka kontekstów wychowania 

        konteksty    

wycho- 

wania 

 

 

kryteria 

kontekst kulturowy kontekst społeczny kontekst rozwojowy 

charakterystyka Okoliczności znacznie 

wykraczające  poza 

pedagogiczny kontekst 

wychowania; okoliczności te to 

przekazy kulturowe wysyłane 

Wychowanie uwikłane jest w 

szeroko rozumianą praktykę 

społeczną, zarówno w skali 

makro, np. zmiana społeczna, 

jak i mikro, np. środowisko 

Punktem, do którego 

zmierza celowa działalność 

pedagogiczna jest zmiana 

rozwojowa, czyli stan, 

który pod jakimś 
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do grup i jednostek przez 

różnego rodzaju agendy świata 

społecznego; wszyscy stykamy 

się z przekazami kulturowymi, 

a wychowanie jako praktyka 

społeczna jest całkowicie w nie 

uwikłane; przekazy kulturowe 

są niejednokrotnie treścią, 

interakcji wychowawczej. 

rodzinne. względem przewyższa stan 

wyjściowy; kontekst ten 

jest bardzo rozległy, gdyż 

niełatwo jest wskazać 

kierunek rozwoju, czyli 

punkt, do którego np. 

rozwój moralny człowieka 

zmierza czy powinien 

zmierzać, również trudno 

jest zdecydować się na 

konwencję rozumienia 

oddziaływań 

wychowawczych 

prowokujących rozwój.  

przykłady Przekazy kulturowe, np. 

zachowanie się bohatera filmu, 

ocena postaw moralnych 

dokonywana przez autora 

powieści, wizja świata 

prezentowana w reklamie, 

teksty piosenek pop, systemy 

wartości propagowane przez 

organizacje religijne, poglądy 

głoszone przez polityków. 

Związek praktyki edukacyjnej, 

z takimi zjawiskami 

społecznymi jak: selekcje 

społeczne, organizacje 

społeczne i państwowe, 

dystrybucja dóbr i ról 

społecznych, zasady organizacji 

życia społecznego, prawa i 

obowiązki obywateli, itd. 

Oddziaływania 

wychowawcze powodujące 

rozwój, np. karanie, 

nagradzanie, sterowanie 

aktywnością wychowanka, 

opieranie się na jego 

osobistych wyborach. 

pytania Jak pedagogika definiuje 

przekazy kulturowe i jak 

wyjaśnia w ich świetle fakty 

edukacyjne? 

Czy kultura współczesna 

widziana jest jako źródło 

przekazów jednoznacznych, 

pewnych (niezmiennych) i 

rozłącznych, czy też 

wieloznacznych, niepewnych 

(zmiennych), wzajemnie się 

przenikających? 

Czy powiązanie 

poszczególnych ogniw życia 

społecznego oparte jest na 

utrwalonym centrum 

(uniwersum), hierarchii i 

harmonii, czy też na 

rozproszeniu (obrzeżach), 

braku harmonii i braku 

uporządkowania? 

Czy wychowanie ma 

zmierzać do upodobnienia 

jednostki do wzorców 

kulturowych (status quo), 

czy może ma być 

skierowane na 

wzmacnianie 

indywidualności (inności) i 

różnicy? 

kategorie 

humanistyki 

pomagające 

zrozumieć 

konteksty 

wychowania 

Ambiwalencja – lokuje 

problem praktyki edukacyjnej 

w świecie współczesnej 

kultury, rozdartej 

wieloznacznością, chaosem 

zmieniających się ofert, 

nasyconej złożonością kultury, 

„odwracalnej”, której  treści 

podlegają ciągłej rekonstrukcji. 

Przekazy kulturowe nie są już 

ostre, są niedookreślane, nie 

dają poczucia pewności, gdzie 

ambiwalencja rozumiana jest 

jako oscylacja pomiędzy 

różnoimiennymi wartościami. 

Decentracja – może być 

ujmowana w wymiarze 

jednostki i w wymiarze 

procesów makrokulturowych. 

Decentracja jednostki jest 

przeciwieństwem jej 

egocentryzmu, jest 

umiejętnością rezygnacji z 

własnego (centralnego) punktu 

widzenia i przyjęcia punktu 

widzenia innej osoby czy też 

kilku osób; w znaczeniu 

makrokulturowym jest 

akceptacją stanu wielości 

kultur, których nie można, 

zredukować, hierarchizować 

czy też ujmować w kategoriach 

uniwersalności. 

Tożsamość – stanowi 

zintegrowane źródło 

doświadczeń i działań 

jednostek, uważane za jej 

specyficzne, lecz 

jednocześnie osadzone w 

porządku świata 

społecznego.  
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Tabela animowana. Charakterystyka kategorii współczesnej humanistyki 

Kategorie 

humanistki 

Ambiwalencja Decentracja Tożsamość 

Charakterystyka 

kategorii 

Kategoria ta została 

wprowadzona do analiz 

pedagogicznych przez L. 

Witkowskiego. Jest oscylacją 

pomiędzy różnoimiennymi 

wartościami, a te przenikają się 

nawzajem w codziennych 

interakcjach edukacyjnych, 

dając efekt niejednoznaczności 

głoszonych przez pedagogów 

prawd. 

Wprowadzona do pedagogiki 

przez J. Piageta i ponownie 

odczytana przez L. 

Witkowskiego. Może być 

ujmowana w wymiarze 

jednostki -umiejętność 

rezygnacji z własnego punktu 

widzenia i przyjęcie punktu 

widzenia innej osoby czy też 

kilku osób, oraz w wymiarze 

kulturowym – akceptacja stanu 

wielości kultur, których nie 

można zredukować, 

hierarchizować czy też 

ujmować w kategoriach 

uniwersalności. 

Najbardziej typowe 

rozumienie tożsamości 

nawiązuje do koncepcji 

psychologicznej w ujęciu J. 

Loevingera, która 

stwierdza, że tożsamość 

stanowi zintegrowane 

źródło doświadczeń 

działań jednostki, uważane 

za jej specyficzne, lecz 

jednocześnie osadzone w 

porządku świata 

społecznego. 

Odniesienie 

kategorii do 

praktyki 

edukacji 

L. Witkowski pisze o 

ambiwalencji ukrytej w roli 

nauczyciela. Jej efektem jest 

fakt, że zarówno dobry 

(empatyczny, opiekuńczy, 

starający się), jak i zły 

(agresywny, wrogi, nieufny) 

nauczyciel może być 

odrzucony przez uczniów. 

Istnieje potrzeba akceptacji 

konieczności nieprzerwanego 

oscylowania nauczyciela 

pomiędzy tymi skrajami, 

pomiędzy empatią a dystansem 

czy naciskiem na dyscyplinę a 

swobodą myśli. 

Zdecentrowany obraz edukacji 

nie będzie znaczony ostrymi 

liniami demarkacyjnymi. 

Będzie się ona rozgrywała 

pomiędzy rozproszonymi 

sensami, różnymi znaczeniami, 

jakie są nadawane faktom 

edukacyjnym w ich 

bezpośrednim doświadczeniu 

przez uczniów różnych ras, 

grup etnicznych, klas 

społecznych i płci oraz 

nauczycieli i rodziców. Nie 

istnieje tu uniwersalne 

doświadczenie edukacyjne. 

Tzw. efekt pogranicza, 

który pojawia się w 

świecie sprzecznych, 

odmiennych, nasyconych 

różnicą praktyk kulturowo 

– społecznych, kiedy to 

następuje wzbogacenie 

jednostkowych lub 

grupowych tożsamości 

poprzez interakcje z 

„innymi”. Tożsamość 

należy rozumieć tu w 

kategoriach gromadzenia 

coraz to nowych 

doświadczeń i kontekstów 

ról pozwalających na 

opanowanie i różnicowanie 

rodzajów interakcji 

typowych dla różnych 

kultur. 

Wyjaśnienie 

praktyki 

wychowawczej 

poprzez 

kategorie 

humanistyczne 

(pierwsza grupa 

konceptualizacji 

wychowania) 

Projektowanie praktyki 

edukacyjnej odnosi się tu do 

socjologicznej charakterystyki 

kultury współczesnej 

(wieloznaczność, niepewność, 

wzajemne przenikanie). 

Opieramy się tu na diagnozie 

kultury. 

Działanie pedagogiczne jest tu 

negocjowaniem z młodzieżą 

znaczeń, odmiennych wersji 

rzeczywistości i sposobów 

zachowania się różnych 

(pochodzących od nauczyciela i 

uczniów) wizji zmian 

rozwojowych, jakie mogą być 

skutkiem wychowania. Mamy 

tu do czynienia z ujmowaniem 

wychowania w kontekście 

diagnoz. 

Działanie pedagogiczne 

(wychowanie, kształcenie) 

nastawione na rozwój 

tożsamości, oznacza 

oscylowanie nauczycieli 

uczniów pomiędzy 

skrajami dostępnych 

światów kulturowych i 

sytuacji edukacyjnych w 

wymiarze ich lokalnego 

funkcjonowania. Efektem 

jest tożsamość oparta na 

zróżnicowanych 

odniesieniach, 
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identyfikacjach, przez co 

bogatsza, choć sytuacyjnie 

trudniejsza. 

Pominięcie 

kategorii w 

wyjaśnianiu 

praktyki 

wychowania 

(druga grupa 

konceptualizacji 

wychowania) 

Stając na gruncie przekonania, 

o porządku kulturowej 

jednoznaczności, ostrego 

przeciwstawiania sobie 

poszczególnych wartości, 

stworzymy projekt edukacji 

opartej  jednym biegunie, 

uznanym za bardziej 

przystający do naszego, 

własnego „projektu” kultury. 

Opieramy się tu na idealizacji 

kultury. 

Odrzucenie kategorii 

decentracji przypisuje działaniu 

pedagogicznemu kanon 

dyktowania wychowankom 

uprawomocnionych kulturowo, 

społecznie i politycznie, 

znaczeń, zachowań i wizji ich 

rozwoju jako skutku 

wychowania. Opieramy się tu 

na idealizacyjnej, uznanej za 

najlepszą, wizji kultury i 

społeczeństwa. 

Konceptualizacja ta 

oznacza trwanie przy 

własnej tożsamości opartej 

na konkretnej identyfikacji 

z jednoczesnym 

odrzuceniem wszystkiego, 

co z tą identyfikacją nie 

jest zgodne. 

 

ZADANIA DO WYKONANIA 

1. Krzysztof Rubacha pisze, że „Z przekazami kulturowymi stykamy się wszyscy, a wychowanie, jako praktyka 

społeczna, jest całkowicie w nie uwikłane” (s. 59). Wskaż przykłady uwikłania wychowania w przekazy kulturowe. 

Określ jednocześnie stosunek praktyki wychowawczej do tych przekazów. 

2. Sięgnij do książki Edukacja i stratyfikacja społeczna (Poznań 2003) i wskaż na tej podstawie związek praktyki 

edukacyjnej ze zjawiskiem selekcji społecznych. 

3. Zrekonstruuj koncepcje człowieka i świata przyjmowane przez pedagogikę dyrektywną i antypedagogikę. 

4. Podaj przykłady posługiwania się przez pedagogów kategoriami humanistycznymi, takimi jak: twórczość, 

wyobraźnia, innowacja, rozwój poznawczy i moralny, samorealizacja, osobowość, wartości i normy kulturowe, 

postawy, motywacja, transgresja, podmiotowość, tolerancja, rytuał, zmiana społeczna, anomia społeczna, 

globalizacja, opór, ironia, kultura popularna. Przykłady te zilustruj pracami, w których kategorie takie się pojawiają. 

Zagadnienia do dyskusji 

1. Jakie konsekwencje dla pedagogiki wynikają z faktu, że „Problematyka wychowania sytuuje się na styku różnych 

dyscyplin współczesnej humanistyki” (s. 59)? 

2. W jaki sposób można wybrnąć z dychotomii, którą K. Rubacha przedstawia opisując rozwojowy kontekst 

wychowania: „Czy wychowanie ma zmierzać do upodobniania jednostki do wzorów kulturowych (status quo), czy 

może ma być skierowane na wzmacnianie indywidualności (inności) i różnicy?” (s. 60)? 

3. Dlaczego rola nauczyciela nasycona jest ambiwalencją? Dlaczego jest on skazany na konieczność nieprzerwanego 

oscylowania pomiędzy zaspokajaniem potrzeb i ochroną uczniów a naciskiem na dyscyplinę? 

4. Co dla nauczyciela/wychowawcy oznacza ujmowanie działania pedagogicznego tak, jak proponuje je rozumieć 

Zbyszko Melosik („negocjowanie z młodzieżą znaczeń odmiennych wersji rzeczywistości i sposobów zachowania 

się, różnych (pochodzących od nauczyciela i uczniów) wizji zmian rozwojowych, jakie mogą być skutkiem 

wychowania” –s. 63)? 

 

POLECANE LEKTURY 

Ablewicz K., Teoretyczne i metodologiczne postawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej, 

Kraków 2003, Wyd. UJ 

Bińczycka J., Między swobodą a przemocą w wychowaniu, Kraków 1997, IMPULS 

Buliński T., Człowiek do zrobienia. Jak kultura tworzy człowieka: studium antropologiczne, Poznań 2002, Wyd. 

Poznańskie 

Cichoń W., Wartości, człowiek, wychowanie, Kraków 1996, Wyd. UJ 

Edukacja wobec zmiany społecznej, pod red. J. Brzezińskiego, L. Witkowskiego, Poznań – Toruń 1994, Wyd. Edytor 

Górniewicz J., Kategorie pedagogiczne, Olsztyn 1997, Wyd. WSP 

Ku pedagogii pogranicza, pod red. Z. Kwiecińskiego, L. Witkowskiego, Toruń 1990, Wyd. UMK 

Leppert R., Młodzież - świat przeżywany i tożsamość, Kraków 2002, IMPULS 

Melosik Z., Szkudlarek T., Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń, Kraków 1998, IMPULS 

Mamzer H., Tożsamość w podróży. Wielokulturowość w kształtowaniu tożsamości jednostki, Poznań 2002, Wyd. 

UAM 
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Nalaskowski S., Humanizm i podmiotowość w wychowaniu, Toruń 1991, Wyd. Adam Marszałek 

Odmiany myślenia o edukacji, pod red. J. Rutkowiak, Kraków 1995, IMPULS 

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 1998, IMPULS 

Witkowski L., Edukacja i humanistyka. Nowe konteksty dla nowoczesnych nauczycieli, Warszawa 2001, IBE 

Witkowski L., Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność, Warszawa 1998, IBE 

 

SŁOWNIK 

 

wychowanie (w najogólniejszym sensie) 

świadome i celowe działanie pedagogiczne zmierzające do osiągnięcia względnie stałych skutków (zmian 

rozwojowych) w osobowości wychowanka 

humanistyka 

nauka badająca człowieka jako istotę społeczną oraz jego wytwory: język, literaturę, sztukę itp. 

pedagogika 

dziedzina (dyscyplina) nauki zajmująca się badaniem szeroko rozumianych procesów edukacyjnych oraz 

uwarunkowań dyskursu edukacyjnego 

kultura 

 (łac. cultura – uprawa), ogół stworzonych przez ludzi wartości naukowych, społecznych, artystycznych, 

technicznych oraz procesy tworzenia tych wartości 

ambiwalencja 

(łac. ambo – obaj, valens – mocny, skuteczny), równoczesne doznawanie przeciwnych uczuć       w stosunku do tej 

samej osoby, czynności lub rzeczy, np. pociągu i niechęci, zapału i rezygnacji, uwielbienia i pogardy; pojawia się 

zarówno u dzieci, jak i dorosłych, jej występowanie zależy zarówno od przedmiotu, który może mieć dobre i złe 

strony, jak i od stanu psychiki podmiotu 

decentracja – (łac. de – od, odwrotność, centrum – środek), umiejętność wyobrażeniowego wczucia się w punkt 

widzenia innej osoby czy grupy osób; decentracja jest przeciwieństwem egocentryzmu, który polega na wyłącznym, 

koncentrowaniu się dziecka (czy dorosłego) na sobie 

tożsamość 

identyczność; w logice: stosunek zachodzący między danym przedmiotem a nim samym;                    w filozofii: to, 

co sprawia, że dany przedmiot jest całkowicie podobny do innego; stąd rozumienie jest często sprowadzeniem nowej 

informacji do tego, co już wiemy, co określa się jako identyfikowanie, bądź utożsamianie 

kontekst kulturowy wychowania 

okoliczności wykraczające poza pedagogiczny kontekst, są to przekazy kulturowe wysyłane do grup i jednostek 

poprzez różnego rodzaju agendy świata społecznego 

kontekst społeczny wychowania 

uwikłanie wychowania w szeroko rozumianą praktykę społeczną, zarówno w skali makro (np. zmiana społeczna), jak 

i mikro (np. środowisko rodzinne) 

kontekst rozwojowy wychowania 

kontekst ten, jest bardzo rozległy, ponieważ niełatwo jest wskazać kierunek rozwoju, czyli punkt, do którego np. 

rozwój moralny człowieka zmierza czy powinien zmierzać, równie trudno jest zdecydować się na konwencję 

rozumienia oddziaływań wychowawczych prowokujących rozwój; jest to zasadniczy kontekst nie tylko wychowania 

ale i kształcenia; punktem, do którego zmierza celowo działalność pedagogiczna, jest zmiana rozwojowa, czyli stan, 

który pod jakimś względem przewyższa stan wyjściowy 

antypedagogika 

rozwijający się w RFN od początku lat 70-tych XX wieku ruch protestu przeciwko „pedagogicznemu totalitaryzmowi 

społeczeństwa wychowującego”. Przedstawiciele tego ruchu, m.in. G. Mendel, H. Kupfer i M. Winkler, 

przeciwstawiają się wychowaniu typu manipulacyjnego, terrorowi narzuconemu dzieciom przez dorosłych, 

przekreślaniu ich własnego „ja”, domagając się zarazem wychowania dzieci w atmosferze życzliwości i przyjaźni 

decentracja jednostki 

jest przeciwieństwem jej egocentryzmu, jest umiejętnością rezygnacji z własnego centralnego punktu widzenia i 

przyjęcia punktu widzenia innej osoby czy też kilku osób 

decentracja w znaczeniu makrokulturowym 

jest akceptacją stanu wielości kultur, których nie można zredukować, hierarchizować czy też ujmować w kategoriach 

uniwersalności 

uniwersalizm (uniwersum) 
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łac. universalis – powszechny, ogólny; oznacza tendencję do upowszechnienia jakiegoś poglądu, bądź do jakichś 

zachowań; w filozofii świadczy o supremacji całości nad jej częściami oraz ogółu nad jednostką 

paradygmat 

gr. parádeigma – przykład, wzór; termin używany od XVIII w., spopularyzowany przez Th. S. Kuhna; utożsamia się 

go z modelem uprawiania badań, bądź z wzorcem postępowania badawczego czy z modelem teoretycznym nauki 

teoria wychowania 

dyscyplina uważana w Polsce za jedną z podstawowych nauk pedagogicznych, zajmująca się problematyką celów, 

treści, metod i organizacji wychowania moralnego, społecznego, estetycznego i fizycznego 

osobowość 

zespół stałych właściwości i procesów psychofizycznych, odróżniających daną jednostkę od innych, wpływający na 

organizację jej zachowania, a więc na słabość w nabywaniu  i porządkowaniu doświadczeń, wiadomości i 

sprawności, w reagowaniu emocjonalnym,                   w stosunkach z innymi ludźmi oraz na stałość w wyborze 

celów i wartości 

samorealizacja 

według K. Obuchowskiego to proces zmian rozwojowych, polegających na doskonaleniu osobowości; przejawy 

samorealizacji obejmują: realizowanie własnych nie wykorzystanych dotąd możliwości, tworzenie się nowych 

właściwości wzbogacających osobowość, stabilność kierunku działań, polegająca na aktywnym przetwarzaniu 

otoczenia w imię interesów ponadjednostkowych 

rozwój moralny 

proces stopniowych zmian zachodzących we wrażliwości moralnej dziecka: w jego stosunku do dobra i zła, do 

własnych czynów i ich skutków oraz do spraw innych ludzi. W procesie tym wyróżnia się kilka kolejnych stadiów: 

amoralizm – gdy dziecko nie reaguje na moralną stronę sytuacji, które pojawiają się w jego życiu; heteronomia 

moralna – gdy dziecko zdolne jest do oceny postępowania swego i innych osób kierując się nakazami ze strony 

dorosłych i dążąc do ich naśladowania; autonomia moralna – kiedy dziecko już w okresie wczesnoszkolnym zaczyna 

kierować się wrażliwością moralną, a nie względem na sankcje grożące mu ze strony rodziców lub nauczycieli, 

ideowość moralna – gdy postępowanie jednostki pozostaje w zgodzie z jej ukształtowanymi ideałami moralnymi 

integracja 

łac. integratio – odnowienie; proces tworzenia całości z części, scalanie, włączanie elementów w całość 

efekt pogranicza w kulturze 

pojawia się w świecie sprzecznych, odmiennych, nasyconych różnicą praktyk kulturowo 

społecznych, kiedy to następuje wzbogacenie jednostkowych lub grupowych 

tożsamości poprzez interakcje z „innymi” 

twórczość 

proces działania ludzkiego dający nowe i oryginalne wytwory, oceniane w danym czasie jako 

społecznie wartościowe; twórczość, może przejawiać się w każdej dziedzinie ludzkiej, zarówno artystycznej i 

naukowej, jak organizacyjnej, technicznej, produkcyjnej i wychowawczej 

wyobraźnia 

fantazja, proces psychiczny polegający na tworzeniu nowych wyobrażeń i myśli na podstawie posiadanej wiedzy i 

doświadczenia; procesy tego rodzaju powstają przez dysocjację wcześniej wytworzonych związków i ukształtowanie 

z ich elementów nowych układów 

egocentryzm 

(łac. ego – ja, centrum – środek); ujmowanie rzeczywistości wyłącznie z własnego punktu widzenia, absolutyzowanie 

przez jednostkę własnych poglądów wraz z nieuznawaniem sprzecznych z nimi argumentów 

innowacja pedagogiczna 

łac. innovatio – odnowienie; zmiana struktury systemu szkolnego w celu wprowadzenia ulepszeń o charakterze 

wymiernym 

postawa 

względnie trwała dyspozycja przejawiająca się w zachowaniach, których cechą jest pozytywny lub negatywny 

stosunek emocjonalny do jakiegoś przedmiotu, osób, sytuacji 

motywacja 

ogół motywów, występujących aktualnie u danej jednostki; może być wewnętrzna lub zewnętrzna; motywacja 

wewnętrzna pobudza do działania, które ma wartość samo w sobie, jej przykładem jest zainteresowanie lub 

zamiłowanie do czegoś; motywacja zewnętrzna stwarza zachętę do działania, które jest w jakiś sposób, nagradzane 

lub które pozwala uniknąć kary 

transgresja 
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łac. transgressia – przejście, przekroczenie; w psychologii wyróżnia się 2 rodzaje transgresji: indywidualną i 

zbiorową; pierwsza ma miejsce w sytuacjach w których jednostka intencjonalnie wychodzi poza to, czym jest i co 

posiada, rozszerza własne terytorium dokonuje wynalazków i tworzy siebie według własnego projektu; zbiorowa ma 

miejsce w działaniach masowych, kiedy ludzie przekraczają swoje dotychczasowe osiągnięcia materialne, 

intelektualne i duchowe, gdy tworzą naukę, sztukę i technikę 

tolerancja 

łac. tolerantia – wyrozumiałość; przyznawanie innym prawa do wyznawania jakichś poglądów i do określonego 

postępowania, mimo odmienności własnych poglądów i własnego postępowania 

anomia 

gr. a – nie, nómos – prawo; zachowanie występujące głównie u dzieci w wieku przedszkolnym; nie kierują nim 

normy ustanowione przez innych, lecz własne chwilowe zachcianki 

ironia 

gr. eiróeiá – udawanie; pozorowanie niewiedzy i ukryta sprzeczność między pozornym zaaprobowaniem jakiejś 

wypowiedzi – gwoli uzyskania pożądanego efektu – a jej faktycznym znaczeniem 

pedagogika humanistyczna 

nazwa różnych kierunków pedagogiki, których podstawę stanowi pojęcie człowieka w powiązaniu z kulturą danej 

epoki 

pedagogika postmodernistyczna 

pedagogika ponowoczesna, pedagogika oparta na założeniach postmodernizmu 
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TESTY 

Test sprawdzający znajomość treści rozdziału 

 

Rozpoznawanie wyrażeń prawdziwych i fałszywych, czyli test wyboru, w którym należy ocenić prawdziwość 

wyrażenia 

1. Wychowanie, w najogólniejszym  sensie, określa się jako świadome i celowe działanie pedagogiczne zmierzające 

do osiągnięcia względnie stałych skutków (zmian rozwojowych w osobowości wychowanka) 

# tak (+) 

# nie 

(odpowiedź na stronie 59) 

2. Wykraczając poza bezpośredni kontekst wychowania możemy wskazać dodatkowo jego kontekst kulturowy, 

społeczny oraz rozwojowy 

# tak (+) 

# nie 

(odpowiedź na stronach 59-60) 

3. Kategorie humanistyki, które pomagają zrozumieć kulturowy, społeczny oraz rozwojowy kontekst wychowania to: 

ambiwalencja, podmiotowość i tożsamość 

# tak 

# nie (+) 

(odpowiedź na stronie 60) 

4. Kategoria ambiwalencji została wprowadzona do analiz pedagogicznych przez Jeana Piageta 

# tak 

# nie (+) 

(odpowiedź na stronie 60) 

5. Ambiwalencja staje się adekwatnym narzędziem opisu przekazów kulturowych, które nie są już ostre, lecz 

niedookreślone i nie dają poczucia pewności 

# tak (+) 

# nie 

(odpowiedź na stronie 61) 

6. Ambiwalencja ukryta w roli nauczyciela według L. Witkowskiego polega na akceptacji konieczności 

nieprzerwanego oscylowania nauczyciela pomiędzy empatią a dystansem czy naciskiem na dyscyplinę a swobodą 

myśli 

# tak (+) 

# nie 

(odpowiedź na stronie 61 

7. Wyjaśniając praktykę wychowania poprzez kategorię ambiwalencji stoimy na gruncie przekonania o porządku 

kulturowej jednoznaczności i ostrego przeciwstawiania sobie poszczególnych wartości 

# tak 

# nie (+) 

(odpowiedź na stronie 61) 

8. Kategorię decentracji wprowadził do pedagogiki L. Witkowski 

# tak 

# nie (+) 

(odpowiedź na stronie 62) 

9. Decentracja jednostki jest przeciwieństwem, jej egocentryzmu jest umiejętnością rezygnacji z własnego 

(centralnego) punktu widzenia i przyjęcia punktu widzenia innej osoby czy też kilku osób 

# tak (+) 

# nie 

(odpowiedź na stronie 62) 

10. Decentracja w znaczeniu makrokulturowym jest brakiem akceptacji stanu wielości kultur 

# tak 

# nie (+) 

(odpowiedź na stronie 62) 

11. Zdecentrowany obraz edukacji będzie znaczony ostrymi liniami demarkacyjnymi 
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# tak 

# nie (+) 

(odpowiedź na stronie 62) 

12. Działanie pedagogiczne, według Zbyszko Melosika, jest negocjowaniem z młodzieżą znaczeń, odmiennych 

wersji rzeczywistości i sposobów zachowania się, różnych (pochodzących od nauczyciela i uczniów) wizji zmian 

rozwojowych, jakie mogą być skutkiem wychowania 

# tak (+) 

# nie 

(odpowiedź na stronie 63) 

13. Kategoria decentracji w studiach edukacyjnych przypisuje działaniu pedagogicznemu kanon dyktowania 

wychowankom uprawomocnionych kulturowo, społecznie i politycznie znaczeń zachowań i wizji ich rozwoju jako 

skutku wychowania 

# tak 

# nie (+) 

(odpowiedź na stronie 63) 

14. Posłużenie się kategorią tożsamości powoduje, że wychowanie definiowane jest jako wywoływanie jego 

rozwojowego skutku zarówno na zasadzie podobieństwa tożsamości jednostki do kulturowego status quo, jak i na 

zasadzie inności, różnicy w stosunku do niego 

# tak (+) 

# nie 

(odpowiedź na stronie 64) 

15. Efekt pogranicza, według L. Witkowskiego, pojawia się w świecie sprzecznych odmiennych, nasyconych różnicą 

praktyk kulturowo – społecznych, kiedy to następuje wzbogacenie jednostkowych lub grupowych tożsamości poprzez 

interakcje z „innymi” 

# tak (+) 

# nie 

(odpowiedź na stronie 65) 

16. Zestawiając kategorię tożsamości, decentracji i ambiwalencji z pojęciem wychowania otrzymujemy tylko jeden 

nurt rozumienia wychowania 

# tak 

# nie (+) 

(odpowiedź na stronie 66) 

 

Wybór najlepszej odpowiedzi z czterech możliwości, czyli test wyboru, w którym należy wybrać odpowiedź 

właściwą 

1. Wychowanie w najogólniejszym sensie jest: 

# celowym, ale nie zawsze świadomym działaniem pedagogicznym zmierzającym do osiągnięcia zmian rozwojowych 

w osobowości wychowanka 

# świadomym i celowym działaniem pedagogicznym zmierzającym do osiągnięcia względnie stałych skutków w 

osobowości wychowanka (+) 

# świadomym i celowym działaniem zmierzającym do osiągnięcia tymczasowych zmian rozwojowych w osobowości 

wychowanka 

# celowym działaniem pedagogicznym zmierzającym do osiągnięcia coraz wyższego poziomu rozwoju poznawczego 

wychowanka 

(odpowiedź na stronie 59) 

2. Istnieją następujące konteksty wychowania: 

# społeczny, polityczny, rozwojowy; 

# rozwojowy, gospodarczy, kulturowy; 

# ekonomiczny, gospodarczy, polityczny; 

# kulturowy, społeczny, rozwojowy (+) 

(odpowiedź na stronach 59-60) 

3. Kategorie humanistyki pomagające zrozumieć kulturowy, społeczny oraz rozwojowy kontekst wychowania to: 

# ambiwalencja, podmiotowość, tożsamość 

# twórczość, wyobraźnia, decentracja 

# ambiwalencja, decentracja, tożsamość (+) 
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# tożsamość, podmiotowość, samorealizacja 

(odpowiedź na stronie 60) 

4. Do analiz pedagogicznych kategorię ambiwalencji wprowadził: 

# Z. Melosik 

# J. Piaget 

# L. Witkowski (+) 

# Z. Kwieciński 

(odpowiedź na stronie 60) 

5. Ambiwalencja jest adekwatnym narzędziem opisu przekazów kulturowych, ponieważ: 

# są one ostre, lecz niedookreślone 

# nie są już ostre, lecz niedookreślone i nie dają poczucia pewności (+) 

# nie są już ostre, ale określone, dające poczucie pewności 

# są one ściśle określone i pewne 

(odpowiedź na stronie 61) 

6. Ambiwalencja ukryta w roli nauczyciela polega na: 

# konieczności nieprzerwanego oscylowania nauczyciela pomiędzy empatią a dystansem czy naciskiem na dyscyplinę 

a swobodą myśli (+) 

# jednostronnym nacisku na dyscyplinę umysłową 

# empatyczności i opiekuńczości 

# agresywności, wrogości i nieufności 

(odpowiedź na stronie 61) 

7. Pomijając kategorię ambiwalencji w wyjaśnianiu praktyki wychowania:  

# mamy do czynienia z projektowaniem praktyki edukacyjnej odniesionym do socjologicznej charakterystyki kultury 

współczesnej 

# stoimy na gruncie przekonania o porządku kulturowej jednoznaczności i ostrego przeciwstawiania sobie 

poszczególnych wartości (+) 

# opieramy się na diagnozie kultury 

# stoimy na gruncie przekonania o chaosie kulturowej niejednoznaczności 

(odpowiedź na stronie 61) 

8. Do pedagogiki kategorię decentracji wprowadził: 

# L. Witkowski 

# J. Loevinger 

# M. Łobocki 

# J. Piaget (+) 

(odpowiedź na stronie 62) 

9. Decentracja jednostki jest: 

# przeciwieństwem jej egocentryzmu (+) 

# brakiem umiejętności rezygnacji z własnego (centralnego) punktu widzenia 

# brakiem umiejętności odwracania znaczeń nadawanych obserwowanym faktom czy wartościom 

# jej egocentryzmem 

(odpowiedź na stronie 62) 

10. decentracja w znaczeniu makrokulturowym jest: 

# akceptacją jednej kultury 

# ujmowaniem kultur w kategoriach uniwersalności 

# akceptacją stanu wielości kultur, których nie można zredukować, hierarchizować czy też ujmować w kategoriach 

uniwersalności (+) 

# akceptacją stanu wielości kultur, które można jednak redukować i hierarchizować 

(odpowiedź na stronie 62) 

11. Zdecentrowany obraz edukacji będzie: 

# znaczony ostrymi liniami demarkacyjnymi 

#uniwersalnym doświadczeniem edukacyjnym 

# przedstawiał edukację jako rozgrywającą się pomiędzy rozproszonymi sensami, różnymi znaczeniami, jakie są 

nadawane faktom edukacyjnym w ich bezpośrednim doświadczeniu przez uczniów różnych ras, grup etnicznych, klas 

społecznych, płci oraz nauczycieli i rodziców (+) 

# nadawaniem prawomocności jednej z wersji doświadczenia edukacyjnego 
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(odpowiedź na stronie 62) 

12. Działanie pedagogiczne według Zbyszko Melosika jest:  

# negocjowaniem z młodzieżą znaczeń, odmiennych wersji rzeczywistości i sposobów zachowania się (+) 

# brakiem możliwości negocjacji z młodzieżą znaczeń, odmiennych wersji rzeczywistości i sposobów zachowania się 

# narzucaniem młodzieży jednej wizji zmian rozwojowych 

# ustalaniem jednej wersji rzeczywistości 

(odpowiedź na stronie 63) 

13. Odrzucenie kategorii decentracji: 

# jest odrzuceniem kanonu dyktowania wychowankom uprawomocnianych kulturowo, społecznie i politycznie 

znaczeń, zachowań i wizji ich rozwoju 

# powoduje, że przypisuje się działaniu pedagogicznemu kanon dyktowania wychowankom uprawomocnionych 

kulturowo, społecznie i politycznie znaczeń (+) 

# jest ujmowaniem wychowania w kontekście diagnoz 

# jest odrzuceniem idealizacyjnej, uznanej za najlepszą (centralną) wizji kultury i społeczeństwa 

(odpowiedź na stronie 63) 

14. Posługując się kategorią tożsamości definiujemy wychowanie jako: 

# wywoływanie jego rozwojowego skutku, na zasadzie podobieństwa tożsamości jednostki     do kulturowego status 

quo 

# wywoływanie jego rozwojowego skutku na zasadzie inności i różnicy w stosunku do kulturowego status quo 

# stymulowanie tylko rozwoju poznawczego 

# wywoływanie jego rozwojowego skutku zarówno na zasadzie podobieństwa tożsamości jednostki do kulturowego 

status quo, jak i na zasadzie inności i różnicy w stosunku do kulturowego status quo (+) 

(odpowiedź na stronie 64) 

15. Efekt pogranicza: 

# istnieje w świecie sprzecznych, odmiennych i nasyconych różnicą praktyk kulturowo – społecznych (+) 

# istnieje w świecie jednoznacznych praktyk kulturowo – społecznych 

# nie daje szansy patrzenia na samego siebie z innej perspektywy niż własna 

# pozwala na stosowanie praktyk redukcyjnych w budowaniu tożsamości 

(odpowiedź na stronie 65) 

16. Zestawiając kategorię tożsamości, decentracji i ambiwalencji z pojęciem wychowania otrzymamy: 

# nurt rozumienia wychowania, gdzie tożsamość zintegrowana jest wokół jednej identyfikacji, procesy wychowania 

są scentrowane, oparte na naczelnej ideologii społecznej, a praktyki edukacyjne scalone są z wyraźnie 

zdefiniowanymi wartościami z jednoczesnym odrzuceniem innych 

# nurt wychowania nadający wychowaniu znaczenia skupione wokół jednego projektu ideologicznego, dominującej 

kultury i stosunków społecznych oraz jednoznaczności i jednowymiarowości świata edukacji 

# nurt wychowania, gdzie tożsamość kształtuje się w procesach relacji z różnymi światami kulturowymi, procesy 

wychowania są zdecentrowane, otwarte na sprzeczności, a praktyki edukacyjne oscylują pomiędzy skrajami wartości 

# dwa nurty rozumienia wychowania (+) 

(odpowiedź na stronach 66-67) 
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ROZDZIAŁ 5 

KULTURA POPULARNA JAKO CZYNNIK SOCJALIZACJI 

 

DLA STUDENTÓW 

 

CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ? 

Pytania, na które można uzyskać odpowiedź po lekturze tego rozdziału. Co powinieneś wiedzieć po lekturze 

tego rozdziału? 

1. Na czym polega dokonujące się współcześnie „przesunięcie socjalizacyjne”? (strony 68-69) 

2. Jak można określić współczesną kulturę konsumpcji? (strony 69-71) 

3. Jakie przejawy „kultury instant” występują we współczesnym świecie? (strony 71-72) 

4. Jak spostrzegana jest współcześnie zmiana - jako szansa czy zagrożenia dla współczesnego człowieka? (strony 73-

74) 

5. Jak wpływa na kształtowanie tożsamości poczucie własnego sprawstwa i wizja wolności przejawiane przez 

młodzież? (strony 75-76) 

6. Na czym polega kultura upozorowania? [77, 78] 

7. Na czym polega „seksualizacja konsumpcji”i jakie są jej konsekwencje? (strony 78-82) 

8. Co jest istotą zjawiska amerykanizacji? (strony 82-84) 

9. Jakie cechy charakteryzują „globalnego nastolatka”? (strony 84-86) 

10. Jakie cechy można przypisać „pokoleniu X”? (strony 87-88) 

11. Jak na tendencje w rozwoju kultury współczesnej reagują/mogą reagować pedagodzy? (strony 89-91) 

 

SŁOWA KLUCZOWE 

Na podstawie treści tego rozdziału ustal znaczenie następujących terminów: 

ambiwalencja 

amerykanizacja 

dyskurs 

globalizacja 

ideał 

identyfikacja 

komercjalizacja 

kultura popularna 

socjalizacja 

tożsamość 

kultura konsumpcji 

kultura instant 

kultura upozorowania 

 

Na podstawie treści tego rozdziału ustal, kim były/są następujące osoby: 

Zbigniew Kwieciński 

David Tetzlaff 

Timothy Luke 

Jean Baudrillard 

J. Foye 

Alvin Toffler 

E.V. Sullivan 

Lawrence Grossberg 

R. Gottlieb 

S. Seidman 

S. Bordo 

C. Lasch 

Vickie R. Shields 

Pico Iyer 

R. Kroes 

Z. Suda 
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E.A. Kaplan 

R. Rigby 

S. Breiner 

Douglas Coupland 

R. Linklater 

Paulina Konstankiewicz 

J. Jensen 

 

TESTY 

(osobny plik) 

 

POLECANE LEKTURY 

Buliński T., Człowiek do zrobienia. Jak kultura tworzy człowieka: studium antropologiczne, Poznań 2002, Wyd. 

Poznańskie 

Chaciński B., Wypasiony słownik najmłodszej polszczyzny, Kraków 2003, Wyd. Znak 

Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji, pod red. Z. Melosika, Toruń – Poznań 1999, Wyd. Edytor 

Coupland D., Pokolenie X. Opowieści na czasy przyspieszającej kultury, Warszawa 1998, Wyd. Prószyński i S-ka 

Edukacja. Społeczne konstruowanie idei i rzeczywistości, pod red. M. Cylkowskiej-Nowak, Poznań 2000, Wyd. 

Wolumin 

Melosik Z., Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, Poznań - Toruń 1995, Wyd. Edytor 

Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako konteksty pedagogiczne, Poznań – Toruń 1996, Wyd. 

Edytor 

Melosik Z., Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Poznań 2002, Wyd. Wolumin 

Melosik Z., Szkudlarek T., Kultura, tożsamość, edukacja. Migotanie znaczeń, Kraków 1998, IMPULS 

Thorne T., Słownik pojęć kultury postmodernistycznej. Mody, kulty, fascynacje, Warszawa 1995, Wyd. MUZA 

 

DLA WYKŁADOWCÓW 

 

CELE NAUCZANIA 

Po zapoznaniu się z tym rozdziałem student powinien umieć: 

1. określić, na czym polega zjawisko „przesunięcia socjalizacyjnego”;  

2. scharakteryzować współczesną kulturę konsumpcji; 

3. określić, czym jest „kultura instant”;  

4. scharakteryzować współczesne pojmowanie zmiany – jako szansy i zagrożenia dla współczesnego człowieka; 

5. określić, jak wpływa na kształtowanie tożsamości poczucie własnego sprawstwa i wizja wolności; 

6. wskazać, na czym polega „kultura upozorowania”; 

7. opisać zjawisko określane jako „seksualizacja konsumpcji” i znać jej konsekwencje; 

8. scharakteryzować zjawisko   amerykanizacji; 

9. wyróżnić cechy „globalnego nastolatka”; 

10. przypisać charakterystyczne cechy „pokoleniu X”; 

11. wyróżnić możliwe sposoby reagowania pedagogów na tendencje w rozwoju kultury współczesnej.  

 

SZCZEGÓŁOWY SPIS TREŚCI 

Zarys rozdziału na poziomie spisu treści – szczegółowo 

 

ZADANIA DO WYKONANIA 

1. Przedstaw przykłady potwierdzające, że współczesne społeczeństwo można nazwać „społeczeństwem spektakli 

opartych na konsumpcji”. 

2. Porównaj opisane w tym rozdziale pokolenie Y i pokolenie X. 

3. Scharakteryzuj styl życia typu shopping. 

4. Spróbuj ustalić sposób postrzegania kategorii wolności w grupie, którą tworzysz. Jaki sposób pojmowania 

wolności dominuje? Jakie są jego konsekwencje dla codziennego życia członków tej grupy? 

5. Poprzez analizę wybranych reklam (prasowych, telewizyjnych, publikowanych za pomocą bilboardów) 

scharakteryzuj seksualizację społeczeństwa konsumpcji. 

6. Podaj przykłady dominacji amerykańskiej kultury popularnej nad marzeniami nastolatków. 
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7. Przeanalizuj wymienione przez Z. Melosika typowe sposoby reagowania na pojawiające się tendencje w rozwoju 

kultury współczesnej. Który z tych sposobów aprobujesz? Dlaczego? 

 

Zagadnienia do dyskusji 

1. Dlaczego w życiu codziennym współczesnych społeczeństw w coraz większym stopniu dominuje kultura 

popularna? 

2. Czy uzasadniony jest kategoryczny sąd sformułowany przez Zbyszko Melosika: „Potencjał edukacyjny 

tradycyjnych pedagogik wydaje się być »wyczerpany«. Są to bowiem pedagogiki dla świata, który – niezależnie od 

tego, czy to akceptujemy, czy nie – odchodzi w przeszłość” (s. 69)? 

3. Dlaczego symbolem „kultury typu instant” jest triada: fast food, fast sex, fast car? Co kryje się za poszczególnymi 

elementami tworzącymi tę triadę? 

4. Czy sąd głoszący, że „Współczesna młodzież nie odczuwa potrzeby stabilności; wręcz przeciwnie (...) postrzega ją 

ze sceptycyzmem i podejrzliwością” (s. 73) jest prawdziwy? 

5. Czy media wytwarzają rzeczywistość, czy też ją reprezentują? 

 

POLECANE LEKTURY 

Buliński T., Człowiek do zrobienia. Jak kultura tworzy człowieka: studium antropologiczne, Poznań 2002, Wyd. 

Poznańskie 

Chaciński B., Wypasiony słownik najmłodszej polszczyzny, Kraków 2003, Wyd. Znak 

Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji, pod red. Z. Melosika, Toruń – Poznań 1999, Wyd. Edytor 

Coupland D., Pokolenie X. Opowieści na czasy przyspieszającej kultury, Warszawa 1998, Wyd. Prószyński i S-ka 

Edukacja. Społeczne konstruowanie idei i rzeczywistości, pod red. M. Cylkowskiej-Nowak, Poznań 2000, Wyd. 

Wolumin 

Melosik Z., Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, Poznań - Toruń 1995, Wyd. Edytor 

Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako konteksty pedagogiczne, Poznań – Toruń 1996, Wyd. 

Edytor 

Melosik Z., Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Poznań 2002, Wyd. Wolumin 

Melosik Z., Szkudlarek T., Kultura, tożsamość, edukacja. Migotanie znaczeń, Kraków 1998, IMPULS 

Thorne T., Słownik pojęć kultury postmodernistycznej. Mody, kulty, fascynacje, Warszawa 1995, Wyd. MUZA 

Buliński T., Człowiek do zrobienia. Jak kultura tworzy człowieka: studium antropologiczne, Poznań 2002, Wyd. 

Poznańskie 

Chaciński B., Wypasiony słownik najmłodszej polszczyzny, Kraków 2003, Wyd. Znak 

Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji, pod red. Z. Melosika, Toruń – Poznań 1999, Wyd. Edytor 

Coupland D., Pokolenie X. Opowieści na czasy przyspieszającej kultury, Warszawa 1998, Wyd. Prószyński i S-ka 

Edukacja. Społeczne konstruowanie idei i rzeczywistości, pod red. M. Cylkowskiej-Nowak, Poznań 2000, Wyd. 

Wolumin 

Melosik Z., Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, Poznań - Toruń 1995, Wyd. Edytor 

Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako konteksty pedagogiczne, Poznań – Toruń 1996, Wyd. 

Edytor 

Melosik Z., Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Poznań 2002, Wyd. Wolumin 

Melosik Z., Szkudlarek T., Kultura, tożsamość, edukacja. Migotanie znaczeń, Kraków 1998, IMPULS 

Thorne T., Słownik pojęć kultury postmodernistycznej. Mody, kulty, fascynacje, Warszawa 1995, Wyd. MUZA 

 

SŁOWNIK 

ambiwalencja 

równoczesne doznawanie przeciwnych uczuć w stosunku do tej samej osoby, czynności lub rzeczy, np. pociągu i 

niechęci, zapału i rezygnacji, uwielbienia i pogardy; ambiwalencja pojawia się zarówno u dzieci, jak 

i u dorosłych, jej występowanie zależy zarówno od przedmiotu, który może mieć dobre i złe strony, jak i od stanu 

psychiki podmiotu 

amerykanizacja 

wzorowanie się na Ameryce, naśladowanie Amerykanów, nasiąkanie kulturą i cywilizacją amerykańską 

dyskurs 

w znaczeniu tradycyjnym: rozmowa, dyskusja, przemówienie, przemowa; w pedagogice krytycznej P. McLarena 

relacja społeczna, w której język lub inny system znaków staje się formą wymiany między realnymi lub fikcyjnymi, 
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indywidualnymi czy zbiorowymi uczestnikami; relacja ta określa, co może i co nie może być wypowiedziane, a 

jednocześnie wykracza poza sferę języka werbalnego ku obszarom, które mają swoją kulturową organizację 

globalizacja 

objęcie, obejmowanie swym zasięgiem całego świata 

ideał 

określony wzór osobowy, którego cechy uważa się za doskonałe, a więc za godne naśladowania; może nim być 

zarówno bohater powieści, filmu czy widowiska telewizyjnego, jak i postać historyczna albo współcześnie żyjący 

człowiek 

identyfikacja 

utożsamianie się jednej osoby z poglądami, przekonaniami czy postawami innych osób lub grup społecznych oparte 

na wspólnej motywacji; podstawę identyfikacji stanowią silne więzi uczuciowe łączące osobę utożsamiającą się z 

kimś innym; w przypadku identyfikacji z grupą czynnikiem doniosłym jest wspólność celów i zasad działania 

komercjalizacja 

1) dostosowanie działalności przedsiębiorstwa do wymogów gospodarki rynkowej; 2) prowadzenie działalności z 

nastawieniem na zysk zwykle kosztem wartości indywidualnych i duchowych 

kultura popularna 

kultura jest głównym pojęciem antropologii, oznaczającym wiedzę, technologie, wartości, wierzenia, obyczaje i 

zachowania wspólne dla ludzi; kultura popularna niekiedy nazywana jest też kulturą masową, ma znacznie szerszy 

zasięg i jest dostępna dla każdego. Z kulturą popularną związany jest przemysł rozrywkowy: w Europie i USA jest 

ona zdominowana przez sport, telewizję, film oraz nagrania muzyki popularnej 

socjalizacja 

1) ogół działań ze strony społeczeństwa, zwłaszcza rodziny, szkoły i środowiska społecznego, zmierzających do 

uczynienia z jednostki istoty społecznej, tj. umożliwienia zdobycia takich kwalifikacji, takich systemów wartości i 

osiągnięcie takiego rozwoju osobowości, aby się mogła stać pełnowartościowym członkiem społeczeństwa; 2) ogół 

zmian zachodzących w jednostce pod wpływem oddziaływań społecznych, umożliwiających jej stopniowe stawanie 

się  pełnowartościowym członkiem społeczeństwa 

tożsamość 

identyczność, w logice: stosunek zachodzący między danym przedmiotem a nim samym; w filozofii: to, co sprawia, 

że dany przedmiot jest całkowicie podobny do innego; stąd rozumienie jest często sprowadzaniem nowej informacji, 

do tego, co już wiemy, co określa się jako identyfikowanie, bądź utożsamianie 

kultura konsumpcji 

typ kultury współczesnej charakteryzującej się zjawiskiem nieograniczonej konsumpcji, które staje się superukładem 

odniesienia: kryterium postępu i sukcesu jednostek oraz całych społeczeństw 

kultura instant 

kultura odnosząca się do typowego dla naszych czasów nawyku i konieczności życia w „natychmiastowości”; 

symbolem tej kultury jest triada: fast food, fast sex, fast car 

kultura upozorowania 

kultura charakterystyczna dla świata, który jest zdominowany przez mass media; przyjmuje się tu, że media nie tyle 

reprezentują rzeczywistość, ile ją wytwarzają; w kulturze upozorowania rzeczywistość społeczna miesza się z 

medialną do granic nierozróżnialności; dla określenia tego zjawiska stosuje się często pojęcie hiperrzeczywistości – 

przedrostek „hiper” oznacza coś bardziej rzeczywistego niż to, co „rzeczywiste”. 
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TESTY 

Test sprawdzający znajomość treści rozdziału 

 

Rozpoznawanie wyrażeń prawdziwych i fałszywych, czyli test wyboru, w którym należy ocenić prawdziwość 

wyrażenia 

1. Człowiek żyjący w kulturze konsumpcji jest w pełni altruistyczny 

# tak 

# nie (+) 

(odpowiedź na stronach 69-71) 

2. Adaptacja do szybko zachodzących zmian jest niemożliwa 

# tak 

# nie (+) 

(odpowiedź na stronie 73) 

3. W przeszłości kultura popularna etykietowana była jako „wysoka i dojrzała”, stąd była przedmiotem 

zainteresowania pedagogiki 

# tak 

# nie (+) 

(odpowiedź na stronie 90) 

4. Współcześnie jednym z najważniejszych czynników socjalizacji młodego pokolenia jest kultura popularna 

# tak (+) 

# nie 

(odpowiedź na stronie 68) 

5. Metafora „kultura typu instant” odnosi się do typowego dla naszych czasów nawyku i konieczności życia w 

prawdzie 

# tak 

# nie (+) 

(odpowiedź na stronie 71) 

6. Odwrotowi od wielkich idei towarzyszy powrót do życia codziennego 

# tak (+) 

# nie 

(odpowiedź na stronie 74) 

7. Telewizja i Internet stanowią lustra, w których odzwierciedlane jest społeczeństwo 

# tak  

# nie (+) 

(odpowiedź na stronie 76) 

8.  S. Seidman twierdzi, iż kobiety wciągane są w „grę bez szans na wygraną; pełne desperacji, pasji i obsesji 

poszukują sposobów urzeczywistniania ideałów” 

# tak 

# nie (+) 

(odpowiedź na stronie 79) 

9. W kulturze współczesnej prymat i przymus bycia szczęśliwym prowadzi do wielu paradoksalnych zjawisk; jednym 

z nich jest „farmakologizacja szczęścia” 

# tak (+) 

# nie 

(odpowiedź na stronie 71) 

10. Prymat natychmiastowości w kulturze współczesnej nie ma wpływu na tożsamość i styl życia młodzieży 

# tak 

# nie (+) 

(odpowiedź na stronie 72) 

11. We współczesnym świecie tradycyjne instytucje socjalizacji nie tracą na znaczeniu 

# tak  

# nie (+) 

(odpowiedź na stronie 68) 
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Wybór najlepszej odpowiedzi z czterech możliwości, czyli test wyboru, w którym należy wybrać odpowiedź 

właściwą 

1. Rzeczywistość, jaką kreują media, jest: 

# zawsze prawdziwa 

# pozytywnie oddziaływująca na młodzież 

# nastawiona na rozwijanie wrażliwości 

# sztucznym światem (+) 

(odpowiedź na stronie 77) 

2. W społeczeństwie konsumpcji ludzie coraz częściej postrzegani są przez pryzmat: 

# cech umysłu 

# pozycji społecznej 

# swoich ciał (+) 

# wykształcenia 

(odpowiedź na stronie 78) 

3. W Kalifornii odpowiednikiem pojęcia „pokolenie X” jest słowo: 

# nudziarze 

# próżniacy (+) 

# marzyciele 

# altruiści 

(odpowiedź na stronie 87) 

4. Pedagogice i pedagogom możliwość realnego uczestnictwa w kształtowaniu tożsamości, marzeń i życia 

współczesnej młodzieży daje: 

# świadome dążenie do zablokowania istniejących trendów kulturowych, w imię uznanych, tradycyjnych wartości 

kulturowych 

#  negocjacja z młodzieżą kształtu rzeczywistości, w której wspólnie żyjemy, a w szczególności kształtowanie w 

młodzieży nawyku świadomego podejmowania wyborów odnośnie do kształtu własnego „ja” (+) 

# akceptacje euforii, supermarketu i bezkrytyczne „klikanie” w rzeczywistość, tak jak gdyby to była strona z 

Internetu 

# bezrefleksyjne dryfowanie wraz z szybko zmieniającą się kulturą 

(odpowiedź na stronach 89-90) 

5. Jednym z najważniejszych czynników socjalizacji młodego pokolenia jest: 

# edukacja 

# kultura popularna (+) 

# tradycja 

# sztuka 

(odpowiedź na stronie 68) 

6. Podstawową kategorią ideologii konsumpcji jest: 

# zdobyta wiedza 

# drugi człowiek 

# przyjemność (+) 

# prawda 

(odpowiedź na stronie 70) 

7. Metafora „kultura typu instant” odnosi się do życia w: 

# dialogu 

# prawdzie 

# natychmiastowości (+) 

# tradycji 

(odpowiedź na stronie 71) 

8. Moraliści i pedagodzy twierdzą, iż współczesna młodzież jest w ogromnym stopniu manipulowana przez: 

# rodziców 

# media (+) 

# grupy rówieśnicze 

# szkołę 

(odpowiedź na stronie 76) 

9. Zdaniem P. Iyera, tak jak Szwajcarzy tworzą najlepsze zegarki, tak Amerykanie tworzą najlepsze: 
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# perfumy 

# publikacje 

# marzenia (+) 

# filmy 

(odpowiedź na stronie 84) 

10. Świat konsumpcji stał się dla młodego pokolenia    światem: 

# nienaturalnym 

# nieobowiązującym 

# dążenia do wielkich ideałów 

# normalnym, naturalnym i obowiązującym (+) 

(odpowiedź na stronie 70) 

11. Współczesne społeczeństwo, za Timothym Luke’em można by nazwać: 

# „społeczeństwem konsumpcji” 

# „społeczeństwem spektakli opartych na konsumpcji” (+) 

# „społeczeństwem opartym na jednej idei” 

# „społeczeństwem opartym na tradycji” 

(odpowiedź na stronie 69) 

 

 










