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wprowadzenie

Szkoła i oświata wiejska, mimo że są równe organizacyjnie i treściowo 
szkole i oświacie miejskiej, to jednak w rzeczywistości są obszarem naj-
cięższego upośledzenia środowiska wiejskiego [Pilch 1999, s. 141].

na wsiach nie ma wysoce dochodowych przedsiębiorstw, w związku 
z tym wpływy z różnego rodzaju podatków są bardzo niskie i nie zapew-
niają takiego poziomu budżetu, jaki mają gminy w środowiskach rozwi-
niętych. Tymczasem w ostatnich latach zauważa się zmniejszanie udzia-
łu wydatków na oświatę w budżecie państwa oraz większe obciążenie 
tymi wydatkami budżetów gmin [Bogaj, Kwiatkowski, Szymański 1998, 
s. 70–71]. Skutkiem takiej sytuacji jest większe niż poprzednio uza-
leżnienie edukacji dzieci i młodzieży od kondycji ekonomicznej gmin. 
Wprowadzenie dodatkowo w 2000 roku naliczania subwencji na ucznia 
pogłębiło w gminach wiejskich różnicę między rzeczywistymi koszta-
mi prowadzenia oświaty a wysokością kwot przekazywanych z budżetu 
państwa. Koszty kształcenia dziecka wiejskiego były i będą wyższe, co 
jest powszechnym zjawiskiem na całym świecie [Sławecki 2000, s. 9]. 
Sytuację szkolnictwa wiejskiego komplikuje dodatkowo nieprawidłowa 
polityka państwa, która doprowadziła w ostatnich latach do likwidacji 
znacznej liczby szkół, bibliotek i placówek kulturalno-oświatowych na 
wsiach, co utrudnia znacznie dostęp do edukacji [Pilch 2004, s. 68]. Poza 
tym szkoły na wsiach są często dużo mniejsze niż w miastach, gorzej wy-
posażone, mogą pomieścić mniej uczniów. Dodatkowym utrudnieniem 
jest to, że uczniowie muszą nierzadko pokonywać znaczne odległości, 
aby dotrzeć do szkoły.
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Wiedza nauczycieli na temat barier edukacyjnych występujących 
w środowisku wiejskim

teachers’ knowledge about educational barriers occurring in rural areas
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Mimo zwiększenia wykształcenia ludzi w naszym kraju, poziom wykształce-
nia ludności wiejskiej nadal pozostaje dużo niższy w porównaniu do ludności 
miast [Strategia rozwoju].

na obszarach wiejskich występują liczne i różnorodne bariery edukacyjne 
[Kozakiewicz 1973], które są pochodną wielowiekowych głębokich różnic 
ekonomicznych i kulturowych istniejących w polskim społeczeństwie, efektem 
polityki zaborców celowo dyskryminującej wieś, a także brakiem odpowiednie-
go zrozumienia znaczenia awansu społecznego i ekonomicznego wsi w okresie 
międzywojennym, jak i po wojnie [Szymański 2000, s. 37]. Te bariery znacznie 
utrudniają proces edukacji, stanowią swoiste uwarunkowania pracy w szkołach 
wiejskich i dlatego nauczyciele powinni się liczyć z ich istnieniem. 

Dawniej, w epoce tradycyjnej, a zwłaszcza w starym ustroju w Polsce, na-
uczyciel czuł się w pewnym sensie zwolniony z indywidualnej odpowiedzialno-
ści za szerszy, społeczno-polityczny kontekst swojej pracy, który był odgórnie 
określony i kontrolowany. Ale obecnie w odmienionych realiach ustrojowych 
naszego kraju, w warunkach globalnej zmiany kulturowej i cywilizacji wiedzy, 
nauczyciele nie mogą pozostać obojętni na zewnętrzne, strukturalne uwarun-
kowania ich pracy i zawodu, takie jak np. bezrobocie, zróżnicowanie społeczne 
i pluralizm kulturowy [Dróżka 2008, s. 17]. I tak też postrzegają swój zawód – 
jako istotną misję kulturową, powołanie, służbę, ważną profesję, od której wiele 
w przyszłości zależy [tamże, s. 303, 315–318].

niniejszy artykuł dotyczy znajomości barier edukacyjnych przez nauczycie-
li pracujących w szkołach usytuowanych na obszarach wiejskich. Analiza wie-
dzy nauczycieli w tym zakresie oparta jest na wynikach badań empirycznych 
przeprowadzonych w powiecie kieleckim na przełomie 2008/2009 roku.

Problematyka i organizacja badań

Przedmiotem podjętych przeze mnie analiz i badań empirycznych są z jednej 
strony zjawiska społeczne wpływające na edukację dzieci, jak np. nierówności 
społeczne w oświacie, z drugiej zaś ludzkie dążenia na rzecz przeciwstawienia 
się tym zjawiskom: egalitaryzm, emancypacja, a przede wszystkim rola nauczy-
ciela wiejskiego we wzmacnianiu rozwoju ucznia, usuwaniu jego społecznych 
blokad (wynikających z pochodzenia środowiskowego) oraz zewnętrznych ba-
rier edukacyjnych. 

Kontekst moich badań tworzy definicja wyrównywania szans edukacyjnych, 
wyprowadzona z teorii sprawiedliwości Rawlsa [1994], mówiąca o działaniach 
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profilaktycznych, terapeutycznych i ratowniczych, kompensujących warunki 
wyjściowe, przebieg i efekty edukacji tym, którzy są pokrzywdzeni nie z własnej 
winy, a np. z racji miejsca zamieszkania. Działania wyrównujące szanse eduka-
cyjne to wszelkie działania niwelujące bariery edukacyjne, które przyczyniły się 
do nierównych szans.

W literaturze można znaleźć różnorodne klasyfikacje barier edukacyjnych. 
na przykład M. Pęcherski [1969] wyróżnił cztery czynniki różnicujące szanse 
edukacyjne:

•	 społeczne,	czyli	pochodzenie	społeczne,	zawód,	wykształcenie	rodziców,	
warunki rodzinne i materialne, tradycje kulturowe, wierzenia religijne 
i inne;

•	 demograficzne;
•	 regionalne	(geograficzne);
•	 polityka	oświatowa,	ustrój	i	organizacja	szkolnictwa.
Z. Kwieciński wyróżnił czynniki pedagogiczno-oświatowe, przestrzenne, 

ekonomiczne, kulturowe, biospołeczne [Kwieciński 1975, s. 5].
M. Szymański pisał o uwarunkowaniach społeczno-kulturowych, ekono-

micznych i szkolnych, które stwarzają najwięcej obiektywnych wyznaczników 
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży [Szymański 1973, s. 92–119].

M. Kozakiewicz, Z. Kwieciński, W. Wincławski w Raporcie o dostępie mło-
dzieży wiejskiej do kształcenia na różnych szczeblach szkolnictwa podzielili bariery 
awansu przez wykształcenie na wewnątrzszkolne i pozaszkolne [Kozakiewicz, 
Kwieciński, Więcławski 1973, s. 20–34]. 

Za klasyczny uznaje się podział wyróżniony przez M. Kozakiewicza [1973], 
który wyłonił osiem czynników najbardziej wpływających na szanse edukacyj-
ne w latach siedemdziesiątych XX wieku. Mimo upływu wielu lat istnieją one 
nadal (aczkolwiek w nieco zmienionej formie) i rzutują na życie młodych ludzi, 
szczególnie ze wsi [Szymański 2002, s. 52; Pilch 2002, s. 60].

Kozakiewicz rozróżnił następujące bariery edukacyjne:
1. Ekonomiczne, związane są z kosztami nauki rozumianymi jako koszty pono-

szone przez rodziców oraz koszty ponoszone przez państwo. Koszty pierwsze-
go rodzaju limitują szanse oświatowe tych, którzy nie posiadają niezbędnych 
środków finansowych [Kozakiewicz 1973]. Ograniczone zasoby finansowe 
państwa utrudniają taki rozwój sieci szkolnej, na jaki jest zapotrzebowanie.

2. Demograficzne, związane są z okresowo występującymi niżami i wyżami de-
mograficznymi, które powodują problemy z dostosowaniem sieci szkół do 
wszystkich uczniów. I mimo że opracowywane są prognozy demograficzne 
dla potrzeb szkolnictwa, to i tak politycy oświatowi nie nadążają z dostoso-
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waniem: albo szkoły są przepełnione, albo zamykane. Zarówno jedne, jak 
i drugie skutki są ogromnie niekorzystne dla szans edukacyjnych. Falowa-
nie demograficzne jest szczególnie ważne dla oświaty wiejskiej, gdyż na ogół 
i tak nazbyt małe szkoły wiejskie mają największe problemy w tych latach, 
w których coraz mniejsza liczba dzieci do nich uczęszcza. Wzrasta koniecz-
ność nauczania w klasach łączonych, wprowadzania najbardziej oszczędnych 
rozwiązań organizacyjnych i finansowych, a część szkół musi ulec likwidacji 
[Szymański 2002, s. 44–45].

3. Przestrzenne i regionalne, związane są z fizyczną odległością szkoły w prze-
strzeni, koniecznością dojazdów oraz zróżnicowaniem regionalnym oświa-
ty [Kozakiewicz 1973, s. 94–95]. Wynikające z tego problemy dla oświaty 
wiejskiej to: konieczność pokonywania przez dzieci znacznych kilometrów 
w drodze do szkoły, niebezpieczeństwo niskiej frekwencji uczniów dojeż-
dżających (szczególnie w okresie zimowym), osłabiony kontakt nauczycieli 
z rodziną, degradowanie środowisk wychowawczych na obszarach, gdzie 
zlikwidowano szkoły [Szymański 2002, s. 46–47], różnice w poziomie na-
uczania i jakości szkoły w różnych regionach.

4. Psychologiczne, związane są głównie z różnicami w aspiracjach edukacyj-
nych, umiejętnościach społecznych na niekorzyść dzieci wiejskich. Wieś 
uczy innego typu umiejętności niż miasto, a współczesny rynek pracy wy-
maga tych właśnie umiejętności, które są przez dzieci i młodzież wiejską 
słabo opanowane: umiejętność pracy w grupie, umiejętność komunikacji, 
autoprezentacji itp. [Mańko 2007, s. 5]. Poza tym u dzieci pochodzących ze 
środowisk wiejskich często występuje poczucie niższej wartości [Pery 2008; 
Kozakiewicz 1973, s. 129], nazywane „kompleksem prowincji” [tamże, 
s. 6–7]. Bariery tego rodzaju mają charakter subiektywny i mogą w znacz-
nym stopniu być minimalizowane przez świadomy wysiłek wychowawców, 
jak i przez samego wychowanka [Kozakiewicz 1973, s. 128].

5. Ideologiczne, związane są z tym, że mieszkańcy wsi specyficznie oceniają 
aktualne wydarzenia polityczne, społeczne, kulturalne, również edukacyjne 
[Szymański 2002, s. 48]. Ideologia kariery, awansu, z którą mamy do czynie-
nia na wsi, skłania do podejmowania decyzji nie zawsze najbardziej korzyst-
nych z punktu widzenia jednostki [Kozakiewicz 1973, s. 162]. na przykład 
uznawania, że edukowanie dzieci wiejskich na wyższych szczeblach eduka-
cji było zagrożeniem dla trwania gospodarstwa rodzinnego, groziło bowiem 
utratą następcy – spadkobiercy [Papież 2006, s. 90]. 

6. Kulturowe, związane są z utratą tradycyjnej kultury wiejskiej, na skutek znik-
nięcia wsi o całkowicie tradycyjnym charakterze oraz niewystarczającym 
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opanowaniu wzorów kultury uniwersalnej, zwłaszcza tzw. kultury wyższej. 
Spowodowało to konieczność kompensowania tych braków przez szkołę 
[Szymański 2002, s. 49].

7. Szkolno-oświatowe, które tkwią w systemie oświatowym lub wewnątrz- 
szkolnym [Papież 2006, s. 92]. Są to wszelkie braki i niedomagania szkół 
wiejskich (od warunków lokalowych do kwalifikacji kadry).

8. Płci, wyrażające się w dzisiejszych czasach tym, że aspiracje edukacyjne 
dziewcząt są bardziej tradycyjne niż chłopców, którzy częściej wybierają za-
wody dawniej nieznane, związane z nowymi dziedzinami życia społecznego 
oraz postępem nauki i techniki oraz z tym, że pracodawcy często ustalają 
niższe wynagrodzenie dla kobiet pracujących na tych samych stanowiskach 
co mężczyźni [Szymański 2002, s. 52].

Metoda i organizacja badań

Projektując badania posłużyłam się klasyfikacją M. Kozakiewicza nieznacz-
nie ją modyfikując. 

głównym celem moich badań było zdobycie wiedzy na temat uczestnic-
twa nauczycieli w wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży szkolnej ze 
środowisk wiejskich, a w szczególności ich wiedzy, motywacji oraz rzeczywi-
stych działań w tym zakresie oraz poznanie tła działalności nauczycieli czyli 
środowiska wiejskiego, ustalenie zależności pomiędzy stopniem aktywności 
nauczycieli a poziomem środowiska, w którym uczą i działają oraz wielkością 
szkoły i cechami indywidualnymi tychże nauczycieli. Fragment badań dotyczył 
znajomości przez nauczycieli barier edukacyjnych, ich definicji, typologii oraz 
środowiska występowania.

Badania zostały przeprowadzone w siedmiu gminach z powiatu kieleckiego 
ziemskiego, w 17 szkołach z tych gmin, w roku szkolnym 2008/2009. na te-
ren badań został wybrany powiat kielecki, gdzie problem wyrównywania szans 
edukacyjnych dzieci z obszarów wiejskich jest szczególnie uzasadniony. notuje 
się tu dużo wyższą stopę bezrobocia niż ogółem w kraju – w 2007 roku wskaź-
nik ten był wyższy o 9 punktów procentowych. Powiat wypada niekorzystnie 
również na tle województwa świętokrzyskiego – wskaźnik stopy bezrobocia 
był wyższy w 2007 roku o 5,3% niż w całym województwie [główny Urząd 
Statystyczny]. Poza tym powiat kielecki charakteryzuje się niskim poziomem 
zamożności mieszkańców, niskim poziomem wykształcenia i kwalifikacji lud-
ności wiejskiej [Dokumenty Rozwojowe].
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Mimo że potrzeba wspierania społeczności wiejskiej (w tym uczniów, któ-
rzy nie uzyskują najlepszych wyników w egzaminach zewnętrznych 1) w powie-
cie jest duża, a środków (głównie unijnych) na wyrównywanie szans edukacyj-
nych jest sporo, znikomy procent szkół z powiatu kieleckiego (a także całego 
województwa), korzysta z programów wsparcia, np. tylko 15 szkół z powiatu na 
50 z całego województwa wzięło udział w 2007 roku w popularnym na tym te-
renie projekcie „Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów” [Świętokrzyska Kuźnia Po-
mysłów], a z dotacji w ramach programu „Równać Szanse” korzystało niewiele 
szkół i innych organizacji z powiatu 2.

W doborze próby chodziło o wyszukanie środowisk najbardziej różniących 
się od siebie, zarówno powierzchnią, położeniem, jak i możliwościami eduka-
cyjnymi (ME).

Dobór próby badawczej miał charakter losowo-warstwowy. głównym kry-
terium doboru były możliwości edukacyjne gmin (ME) 3 i poziom edukacyjny 

1 Mówią o tym choćby wyniki sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego, 
które w latach 2002–2004 były w powiecie niższe w odniesieniu do średniego wyniku 
w całym województwie; Raport o stanie oświaty w województwie świętokrzyskim w latach 
1999–2004, 2006, [online] http://kuratorium.kielce.pl [dostęp: 10.04.2008]. Potwier-
dzają to także wyniki matur w 2008 r. Powiat kielecki znalazł się wśród najsłabszych 
powiatów w województwie pod względem zdawalności matury, zob. P. Burda, Kiepskie 
wyniki naszych maturzystów, w: gazeta Wyborcza Kielce [online] 30.06.2008, http://
miasta.gazeta.pl/kielce/1,47262,5412091,Kiepskie_wyniki_naszych_maturzystow.
html [dostęp: 20.02.2010]. Również ostatnie wyniki z egzaminu gimnazjalnego z ję-
zyka angielskiego, który odbywał się w 2009 roku po raz pierwszy, pokazują, że powiat 
kielecki ziemski pozostaje daleko w tyle za miastem: P. Burda, Egzamin gimnazjalny. 
SOS z języków, w: gazeta Wyborcza Kielce [online] 12.06.2009, http://miasta.gazeta.
pl/kielce/1,35258,6711838,Egzamin_gimnazjalny_SOS_z_jezykow_obcych.html 
[dostęp: 20.02.2010].

2 W sumie od 2001 roku, tj. roku zaistnienia programu „Równać Szanse” do chwili obec-
nej z dotacji tej organizacji skorzystało 30 szkół z województwa, a tylko 6 z powiatu 
kieleckiego. Jest to stosunkowo niewiele w porównaniu z innymi województwami 
i powiatami w kraju. Równać szanse [online] http://www.rownacszanse.pl [dostęp: 
21.02.2010], P. Burda, Świętokrzyskie szkoły niechętnie równają szanse, w: gazeta Wybor-
cza Kielce [online] 10.02.2006, http://wiadomości.gazeta.pl/kraj/1,343093158488.
html [dostęp: 21.02.2010]. 

3 Możliwości edukacyjne określono na podstawie trzech wskaźników: wydatków na oświa-
tę w gminie, liczby szkół w gminie w stosunku do liczby sołectw (ma to swoje powiązanie 
z powierzchnią) oraz wyników sprawdzianów i egzaminów szkół podstawowych i gim-
nazjów mieszczących się na terenie gminy. Jeżeli wydatki na oświatę w przeliczeniu na 
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szkół (PE) 4, które to wskaźniki zostały opracowane autorsko. Pod uwagę brane 
były szkoły podstawowe i gimnazja, których na obszarach wiejskich jest najwię-
cej (szkoły średnie zdarzają się jedynie w większych wsiach).

Za pośrednictwem dyrektora zaprosiłam do badań wszystkich nauczycieli 
z wybranych szkół podstawowych i gimnazjów, ostatecznie odbierając 205 wy-
pełnionych ankiet, co stanowi 51% wszystkich nauczycieli pracujących w tam-
tym okresie w wylosowanych szkołach 5. Zbadano zatem co drugiego nauczy-
ciela z terenu badań.

jednego mieszkańca są wyższe niż 900 zł, wówczas przyjęto W, jeżeli niższe niż 750 zł – 
przyjęto n, między tym przedziałem – przyjęto Ś. Jeżeli liczba szkół stanowi co najmniej 
50% liczby sołectw w gminie, wówczas przyjęto W, jeżeli mniej niż 30% – przyjęto n, 
między tym przedziałem – przyjęto Ś. Jeżeli szkoły o niskim poziomie edukacyjnym PE 
(obliczonym na podstawie wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych) stano-
wią 50% lub więcej wszystkich szkół w gminie, wówczas przyjęto n, jeżeli 30% lub mniej 
– przyjęto W. Ogólne możliwości edukacyjne gminy przyjmowano według zależności: 
W+W+W=WME (wysokie możliwości edukacyjne); W+W+Ś=WME; W+W+n=ŚME 
(średnie możliwości edukacyjne); W+Ś+Ś= WME; n+n+Ś=nME (niskie możliwości 
edukacyjne); n+Ś+W=ŚME. Dane zaczerpnięte z głównego Urzędu Statystycznego 
z 2006 r. http://www.stat.gov.pl oraz wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjal-
nych zamieszczonych na stronie Scholaris – Internetowe Centrum Zasobów Edukacyj-
nych MEn [onlline] http://scholaris.pl [dostęp: 10.03.2008].

4 Poziom edukacyjny szkół został określony na podstawie wyników sprawdzianu szósto-
klasistów i egzaminu gimnazjalnego z 2007 r. Brano po uwagę porównanie średniego 
wyniku testu w danej szkole ze średnim wynikiem w kraju oraz wartość mediany w da-
nej szkole w porównaniu z medianą w kraju. Jeżeli obie wartości (średnia arytmetyczna 
i mediana) były wyższe w danej szkole niż w kraju (o jeden cały punkt), przyjęto, że 
poziom edukacyjny jest wysoki, jeżeli niższe (o jeden punkt) – poziom edukacyjny 
jest niski. Pozostałe wartości nazwano średnimi. W przypadku egzaminu gimnazjalne-
go mamy do czynienia z czterema wynikami (średnia arytmetyczna i mediana z części 
matematyczno-przyrodniczej oraz średnia arytmetyczna i mediana z części humani-
stycznej). Rozpatrywano każdą część osobno, tzn. np. jeżeli z części matematyczno- 
-przyrodniczej szkoła otrzymała ocenę niską (średnia i mediana w danej szkole były 
niższe co najmniej o jeden punkt od średniej i mediany w kraju), a z części humani-
stycznej – ocenę średnią, wówczas przyjmowano ocenę średnią dla całego sprawdzianu. 
Brano pod uwagę medianę, gdyż w przypadku małej liczby uczniów w szkole (co jest 
specyfiką szkół wiejskich), skrajny wynik jednego ucznia mógłby przesądzić o średniej. 
Scholaris–Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych MEn [online] http://scho-
laris.pl/cke_2007.jsp?id [dostęp: 10.03.2008].

5 Dane o liczbie pracujących w danej szkole nauczycieli otrzymałam podczas wywiadu 
z dyrektorami szkół oraz z „Wykazu szkół i placówek województwa świętokrzyskiego 
z września 2008 r.”, zgromadzonego przez Kuratorium Oświaty w Kielcach.
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Wyniki badań nad znajomością przeszkód edukacyjnych wśród nauczycieli 
wiejskich

Kwestionariusz ankiety dotyczący znajomości barier edukacyjnych skła-
dał się głównie z pytań otwartych; jedno pytanie było zamknięte z kafeterią 
koniunktywną. nauczyciele mieli wykazać się znajomością pojęcia „bariery 
edukacyjne”, rodzajów tych barier, środowisk najczęstszego ich występowania 
oraz definicji poszczególnych rodzajów przeszkód edukacyjnych. Odpowie-
dzi nauczycieli były punktowane w skali 0–2 punktów. Za odpowiedź zgodną 
z literaturą badani otrzymywali 2 punkty, za odpowiedź częściowo zgodną – 
1 punkt, natomiast za brak odpowiedzi lub odpowiedź niezgodną z literaturą  
– 0 punktów. 

Analiza wyników badań ukazuje, że nauczyciele generalnie niezbyt dobrze 
znają bariery edukacyjne środowiska wiejskiego. 

Spośród wszystkich pytań odnoszących się do tej części badania, pytanie 
dotyczące znajomości pojęcia „bariery edukacyjne” wypadło najlepiej. Prawie 
40% badanych nauczycieli odpowiedziało na nie poprawnie, czyli otrzymało 
2 punkty, 44% podało odpowiedzi częściowo zgodne z literaturą, a ponad 8% 
wykazało nieprawidłową znajomość tego pojęcia (patrz rys. 1). 
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Rys. 1. Znajomość pojęcia „bariery edukacyjne”

Dość dobrze wypadło pytanie o środowisko najczęstszego występowania 
barier edukacyjnych. Badani mieli trzy możliwości zaznaczenia odpowiedzi na 
pytanie „w jakim środowisku bariery edukacyjne występują najczęściej?” Dwie 
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poprawne – środowisko wiejskie i środowisko z problemem ubóstwa oraz nie-
poprawną – środowisko miejskie. Większość nauczycieli (57,1%) odpowie-
działo na pytanie poprawnie, czyli zakreśliło odpowiedzi: środowisko wiejskie 
i środowisko z problemem ubóstwa. Prawie 26% zakreśliło częściowo popraw-
ne odpowiedzi, a prawie 6% zaznaczyło niepoprawną odpowiedź (rys. 2).
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Rys. 2. Znajomość środowiska najczęstszego występowania 
barier edukacyjnych 

Bardzo słabo wypadła znajomość poszczególnych rodzajów barier eduka-
cyjnych. Badani nauczyciele mieli za zadanie wyjaśnić, jak rozumieją pojęcia: 
bariera ekonomiczna, demograficzna, przestrzenna i regionalna, psychologicz-
na, ideologiczna, kulturowa, szkolno-oświatowa oraz płci. Ponieważ było ich 
osiem, maksymalnie można było otrzymać 16 punktów za znajomość wszyst-
kich rodzajów barier, zgodnie z przyjętą punktacją (opisaną wyżej).

na skali teoretycznej 0–16 punktów przeciętny wynik wskaźnika znajomo-
ści przeszkód edukacyjnych wynosi 4, przy medianie 4, dominancie 4 i odchy-
leniu standardowym 3 punkty. Skupianie się tych danych w dolnych warto-
ściach skali świadczy o jednorodności grupy ze względu na znajomość barier 
edukacyjnych. Tego wyniku istotnie nie różnicują: środowisko zamieszkania, 
środowisko pochodzenia, płeć, staż pracy, stopień awansu zawodowego czy 
wielkość szkoły.

Maksymalna ilość punktów uzyskanych za znajomość tych ośmiu rodzajów 
barier edukacyjnych przez badanych nauczycieli to 14. Taki wynik otrzymała 
jedna osoba. Minimalna ilość punktów to 0 i aż 22 osoby (10,7%) uzyskało taki 
wynik. Szczegółowe dane przedstawia rysunek 3. 
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Przy analizie wyników badań dotyczących wiedzy na temat barier edukacyj-
nych zaskakuje znaczna liczba braku odpowiedzi, w przypadku bariery ideolo-
gicznej to ponad 28% badanych. nasuwają się dwie prawdopodobne przyczyny 
takiego stanu rzeczy: albo nauczyciele nie znali odpowiedzi, albo przejawiali 
niechęć do pytań otwartych, które wymagają większego namysłu, wiedzy i na-
kładu czasu. 

Spośród rodzajów barier edukacyjnych najlepiej znana jest bariera ekono-
miczna; najmniej było tu zarówno niepoprawnych odpowiedzi, jak również 
braku odpowiedzi (rys. 4).

Rys. 3. Znajomość ośmiu rodzajów barier edukacyjnych

Rys. 4. Znajomość bariery ekonomicznej
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najwięcej niepoprawnych odpowiedzi dotyczyło pytania o definicję bariery 
płci. Aż 52,2% badanych podało odpowiedź niezgodną z literaturą, a jedynie 
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23,4% – całkowicie lub częściowo zgodną z literaturą. Co ciekawe, przy tym py-
taniu było najwięcej całkowicie poprawnych odpowiedzi, bo aż 11,7% (rys. 5). 

Przy definiowaniu bariery kulturowej najmniej spośród badanych podało 
całkowicie poprawną odpowiedź – bo niecałe 3%, przy 32,7% częściowo po-
prawnych odpowiedzi i prawie 46% całkowicie niepoprawnych (rys. 6).

Dość słabo wypadła również znajomość bariery szkolno-oświatowej wśród 
badanych nauczycieli. Mniej niż połowa respondentów znała poprawną lub 
częściowo poprawną definicję tej przeszkody. natomiast ponad 31% nauczy-
cieli napisało niewłaściwą definicję i aż 23,4% zrezygnowało z odpowiedzi na 
to pytanie.

Rys. 5. Znajomość bariery płci
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Rys. 6. Znajomość bariery kulturowej
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Z analizy definicji barier edukacyjnych podanych przez badanych nauczy-
cieli wynika, że najwięcej niepoprawnych odpowiedzi udzielili oni na pytanie 
o barierę płci (52,2%), kulturową (45,9%), ideologiczną (45,4%) oraz prze-
strzenną i regionalną (41%). natomiast najlepiej poznane (biorąc pod uwagę 
odpowiedzi całkowicie lub częściowo zgodne z literaturą) okazały się przeszko-
dy: ekonomiczna (78,5%), demograficzna (53,7%) i psychologiczna (52,7%).

Podsumowanie

Znajomość barier edukacyjnych występujących współcześnie jest niezwy-
kle ważna, szczególnie w przypadku nauczycieli uczących w środowisku wiej-
skim, gdyż tam nasilenie oddziaływania tych barier jest znaczne i decydujące 
o szansach edukacyjnych uczniów.

Tymczasem z analizy rezultatów badań przeprowadzonych wśród nauczy-
cieli z powiatu kieleckiego w roku szkolnym 2008/2009 wynika, że nie mają oni 
wiedzy dotyczącej barier edukacyjnych występujących w środowisku wiejskim. 
Większość z nich orientuje się co prawda, czym w ogóle są bariery edukacyjne 
i gdzie występują najczęściej, ale nie zna poszczególnych rodzajów tych barier 
lub uchyla się od odpowiedzi. najlepiej poznaną przeszkodą edukacyjną jest 
ekonomiczna, a najmniej bariera płci. Ponad połowa badanych podała niepo-
prawną odpowiedź na pytanie o barierę płci, a jedynie ponad 20% responden-
tów znało definicję całkowicie lub częściowo zgodną z literaturą. Równie słabą 
znajomością wykazali się nauczyciele przy definiowaniu pozostałych przeszkód 
edukacyjnych. 
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Rys. 7. Znajomość bariery szkolno-oświatowej
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Zastanawiająca jest znaczna liczba braku odpowiedzi na pytania dotyczące 
przeszkód edukacyjnych. Zdarzyło się, że ponad 28% badanych nie udzieliło 
odpowiedzi na pytanie. Były też osoby, które całą tę część kwestionariusza an-
kiety pozostawiały niewypełnioną. Może to wynikać z braku znajomości po-
prawnej odpowiedzi lub z niechęci do pytań otwartych, które wymagają więcej 
wysiłku i czasu niż zaznaczenie krzyżykiem jednej z możliwych odpowiedzi.

Być może przyczyną znikomej wiedzy nauczycieli dotyczącej nierówności 
szans edukacyjnych uczniów jest brak w rozporządzeniach ministerialnych tre-
ści kształcenia przygotowujących do pracy nauczycielskiej w środowisku wiej-
skim. nie realizuje się na studiach nauczycielskich przedmiotów pozwalających 
nauczycielom na zdobycie wiedzy i umiejętności pomocnych w rozpoznawa-
niu i przeciwdziałaniu barierom edukacyjnym. Studia nie przygotowują do 
współpracy ze środowiskiem lokalnym, do nauczania w środowisku wiejskim. 
Brakuje przedmiotów dotyczących samego zawodu nauczycielskiego. na przy-
kład przedmiot pedeutologia znajduje się jedynie w standardach kształcenia dla 
kierunku pedagogika na studiach drugiego stopnia w bardzo małym wymiarze 
godzin [Rozporządzenie MEN].
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Summary

The article concerns the problems of educational inequalities in education, and the 
problems of the equation of educational opportunities by rural teachers. It contains 
a fragment of empirical research on the subject of the knowledge of educational bar-
riers among teachers. The analysis of the knowledge of teachers is based on empirical 
findings carried out in the Kielce poviat at the turn of 2008 among teachers of primary 
and secondary schools in rural areas. The results of the investigation show that teach-
ers do not know educational barriers occurring in rural areas. Most of them, of course, 
know what the concept of the “educational barrier” means and where these barriers 
appear most often, but they do not know individual kinds of these barriers or else 
they avoid drawn to provide an answer. The best recognized educational barrier is the 
economic one, and the majority of answers were correct; however least well-known 
educational barrier is gender, and over half of the surveyed teachers gave an incorrect 
definition.


