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Prace zbiorowe zwykle są publikacjami specyficznymi. Czytelnik sięga po 
nie zachęcony tytułem, ale nierzadko znajduje w nich zaledwie kilka artykułów, 
które są szczególnie interesujące. Pozostałe po prostu pomija. Stosunkowo rzad
ko zdarzają się takie pozycje, które czyta się w całości, a każdy tekst jest ciekawy, 
inspirujący, zachęcający do przemyśleń, dyskusji. Niewątpliwie do takich dzieł 
można zaliczyć książkę pod redakcją profesor Anny Karpińskiej Edukacyjne 
tendencje XXI wieku w dialogu i perspektywie. Ma ona jeszcze jedną cechę, 
która w przypadku prac zbiorowych nie jest powszechna. Pomimo umieszczenia 
w niej tekstów o zróżnicowanej tematyce, całość cechuje harmonia. Poszcze
gólne artykuły naświetlają różne aspekty problematyki zasygnalizowanej w ty
tule pozycji -  pedagogicznych tendencji, wyzwań współczesnego świata.

Książka pod redakcją Anny Karpińskiej jest plonem III Augustowskiego Spot
kania Naukowego Edukacja w dialogu i perspektywie, które odbyło się we wrze
śniu 2005 roku. Uczestnicy tego spotkania -  jak stwierdza w tekście Edukacja 
wobec realiów, tendencji, integracji i reformy, kończącym publikację Jerzy Nie
miec -  „[...] zgodnie poszukiwali jak najlepszych uogólnień i strategii dla roz
woju szkolnictwa w naszym kraju”, (s. 423) I dalej: „Wspólnie zastanawialiśmy 
się, nad taką korektą realizowanej reformy, by można było sprostać wielu edu
kacyjnym wyzwaniom, już istniejącym i też tym nowym przewidywanym i nieo
kreślonym jeszcze”, (s. 423)

Obszar zagadnień poruszonych w tekstach składających się na publikację wy
kracza jednak poza problematykę reformy systemu edukacji. Jak zaznacza we 
wstępnym artykule (Wposzukiwaniu źródeł edukacyjnego sukcesu. Wyzwania -  
strategie -  złożoność XXI wieku) redaktor dzieła, ich autorzy „skupili swoją uwa
gę na edukacyjnych wyzwaniach XXI wieku, realiach i prognozach oświatowych, 
złożonościach i zagrożeniach cywilizacyjnych, problemach aksjologicznych, 
dylematach opiekuńczych i wychowawczych tworzących bogate spektrum edu
kacyjnych odniesień”, (s. 12)
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Artykuły umieszczone w pracy podzielono na dwie grupy -  pierwsza dotyczy 
strategii edukacyjnych integrującej się Europy, druga-różnych aspektów, wyzwań 
współczesnej pedagogicznej rzeczywistości (dominują tu doniesienia z badań). 
Trudno dokonać szczegółowej prezentacji wszystkich tekstów zamieszczonych 
w publikacji. Postaram się zwrócić uwagę na niektóre zawarte w nich refleksje, 
podkreślając równocześnie, że ta -  z konieczności skrótowa -  analiza nie jest 
wyrazem opinii, iż tylko niektóre z nich są godne polecenia czytelnikowi. Wszy
stkie zawarte w pozycji artykuły warto przeczytać, zastanowić się nad nimi 
i twórczo wykorzystać -  w naukowych refleksjach bądź w praktyce.

W tekście stanowiącym wprowadzenie do całego dzieła Anna Karpińska pisze, 
iż jest ono efektem poszukiwań źródeł edukacyjnego sukcesu przez uczestników 
III Augustowskiego Spotkania Naukowego, (s. 12) Takim źródłem -  wskazanym 
przez n ią - je s t  niewątpliwie respektowanie zaleceń dydaktyki w projektowaniu 
sytuacji edukacyjnych, a także otoczenie troską i zindywidualizowaną pomo
cą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, również ponadprzeciętnie 
zdolnych, (s. 18, 19)

Pytanie o uwarunkowania edukacyjnego sukcesu przewija się zwłaszcza przez 
teksty w Części I publikacji. Kazimierz Denek (Ce/e edukacji europejskiej) 
podejmując problem celów edukacyjnych, przypomina, iż kształcenie jest wspo
maganiem zmian w uczniach, (s. 26) Cele edukacji w szkole stanowią natomiast 
nadrzędne punkty odniesienia dla modernizacji i unowocześnienia odbywającej 
się w niej pracy dydaktyczno-wychowawczej, (s. 27) Analizuje więc -  między 
innymi -  tematykę ich konstruowania.

Franciszek Bereźnicki (Problemy polskiej szkoły w dobie integracji) zwraca 
uwagę, że szkoła jutra musi być szkołą „uczenia uczenia się”, (s. 40) W obecnej 
rzeczywistości od szkół „oczekuje się już nie tyle przekazywania wiedzy i kształ
cenia umiejętności, ile przygotowywania do niepewności i zmiany”, (s. 41) 
Szkoła ma -  zdaniem autora -  wyposażać ucznia w dyspozycje umożliwiające 
funkcjonowanie w szybko zmieniającym się świecie, łączyć ich rozwój intele
ktualny z rozwojem emocjonalnym oraz kształtowaniem odpowiednich postaw 
i wartości, (s. 45-46)

Tekst Eugenii Potulickiej (Dylematy współistnienia wolnego rynku i demokra
cji w edukacji) rozpoczyna przypomnienie tezy, iż współcześnie mamy do czynie
nia z wchodzeniem praw rynku na obszary, których nie powinien on zawłaszczać
-  w tym obszary edukacji, nauki. (s. 48) Rodzi to poważne konsekwencje. Przede 
wszystkim rynek edukacyjny przyczynia się do powiększania nierówności edu
kacyjnych i społecznych (s. 53), nasilenia procesów selekcyjnych w szkolnictwie 
(s. 56). Autorka odnosi te rozważania do polskiej edukacyjnej rzeczywistości, 
zwracając uwagę, iż polskie gimnazja aktywnie uczestniczą w reprodukcji nie
równości społecznych, (s. 58) Jako antidotum na wizję edukacji wolnorynkowej
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je s t- je j  zdaniem -  potrzebna nowa filozofia edukacji -  filozofia indywidualnego 
i społecznego upodmiotowienia, (s. 59)

Stosunkowo rzadko podejmowanego w literaturze pedagogicznej zagadnienia 
dotyczy tekst Tadeusza Maszczaka Kultura fizyczna jako globalne wyzwanie edu
kacyjne i integracyjne. Autor zwraca w nim uwagę, iż kultura fizyczna, sport 
mogą i powinny stać się środkiem odpowiadającego horyzontom europejskim 
wychowania, (s. 60) Widzi potrzebę wprowadzenia do naszego systemu eduka
cyjnego edukacji olimpijskiej. Ideą wychowawczą powinna być zwłaszcza zasada 
fair play. (s. 62-63)

Z kolei Kazimierz Zegnałek (Współczesne wyzwania edukacyjne) z analizy 
negatywnych zjawisk cechujących początek XXI wieku wysuwa szereg zadań 
dla współczesnej edukacji. Podkreśla przy tym, iż należy ona do takich sfer 
życia społecznego, których nie da się uregulować raz na zawsze, (s. 70) Ideałem 
wychowawczym szkoły przygotowującej do życia w warunkach demokracji 
powinien być człowiek o kompetencjach do dokonywania wyborów aksjo
logicznych, będący mądrym, odpowiedzialnym, a zarazem wolnym podmio-tem. 
(s. 74)

Na potrzebę uwzględniania w edukacji XXI wieku nowej dyscypliny -  sozolo- 
gii (ochrony środowiska) o profilu humanistycznym, społecznym, rolniczym, 
przyrodniczym i technicznym zwraca uwagę ks. Józef M. Dołęga (O naukach 
środowiskowych w XXI wieku).

Niezbędności odwoływania się do kultury organizacyjnej w sferze edukacji 
dowodzi w swym tekście Kultura organizacyjna w oświacie -  wielość koncepcji 
i znaczeń Beata Przyborowska. Stwierdza ona: „Dziedzina oświaty nic powinna 
zostać wydzieloną enklawą, w której działa się na zasadzie prób i błędów, 
gdzie jest dużo przypadkowości, akcyjności lub chaosu. Wręcz przeciwnie jest 
to obszar, w którym szczególnie powinny być doceniane wartości, jakie płyną 
z prakseologii i teorii organizacji i zarządzania”, (s. 97)

O różnych potrzebach i zadaniach edukacyjnych wynikających z przemian 
współczesnego świata wspominająautorzy kolejnych tekstów: Zofia Frączek (Po
trzeby edukacyjne w obliczu zmian cywilizacyjnych), Robert i Anna Snicgulscy 
(Problemy edukacji w dobie społeczeństwa informacyjnego) oraz Anna Batiuk 
i Tadeusz Gardziel {Integracja europejska a edukacja polityczna -  wybrane 
aspekty. Antykorupcja w programie wychowawczym szkoły).

Pożądane kierunki przemian współczesnej szkoły wskazują w swoich artyku
łach Antoni Zając {Szkoła jako organizacja ucząca się TQM w kierunku uzy
skiwania certyfikatów ISO) oraz Anna Śnicgulska {Humanizacja edukacji jako 
główny kierunek działań na rzecz kreowania nowoczesnego społeczeństwa). 
Antoni Zając zwraca uwagę, iż w czasach, gdy edukacja stała się usługą, wiedza 
towarem, a dla pewnej części społeczeństwa zaczyna się liczyć jakość kształcenia,
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szkoła musi być organizacją uczącą się, a , jądro jej filozofii” powinna stanowić 
jakość kształcenia, (s. 152, 154)

Anna Sniegulska natomiast podkreśla potrzebę nadawania edukacji humanisty
cznego wymiaru -  humanizowania relacji interpersonalnych pomiędzy uczestni
kami procesów edukacyjnych oraz dydaktyki, (s. 165)

W pierwszej części publikacji znalazły się jeszcze trzy teksty. Jeden z nich 
jest opisem programu dydaktyczno-badawczego dotyczącego rozbudzania za
interesowań dzieci sześcioletnich kulturą krajów Unii Europejskiej (Jolanta 
Andrzejewska, Rozbudzanie zainteresowań dzieci kulturą krajów Unii Euro
pejskiej). Dwa pozostałe -  to doniesienia z badań.

Tekst Ewy Zalewskiej Szkoła jako miejsce uczenia się siebie i świata? stanowi 
analizę wyników odpowiedzi uczniów na pytanie o to, czego uczą się w szkole
o sobie i świecie. W interesującej charakterystyce rezultatów przedsięwzięcia 
badawczego autorka ukazała niepokojące zjawiska: mało optymistyczny obraz 
nauczycieli w percepcji badanych gimnazjalistów (s. 147), akontekstowość -  
eksterioryzację szkoły (s. 148), a także unieruchomienie kategorii uczeń (s. 149).

Marian Fiedor natomiast podejmuje problem wychowania fizycznego (O wycho
waniu fizycznym w europejskim roku edukacji poprzez sport). Przypomina, iż 
głównym jego celem jest wychowanie do dbałości o ciało, rozwijanie motywacji 
do działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego, (s. 177) Relacjonowane 
przez autora wyniki badań 14-letnich uczniów dowodzą pozytywnego stosunku 
młodzieży do zajęć wychowania fizycznego.

Część II analizowanej pozycji została zatytułowana Edukacja wobec złożono
ści cywilizacyjnych. Tematyka zawartych w niej tekstów dotyczy zagadnień szer
szych niż sama sfera edukacji. Znalazły się tu artykuły podejmujące problematy
kę opieki nad dzieckiem, kwestie wychowawcze i społeczne. Można wśród nich 
wyodrębnić kilka grup tematycznych. Najwięcej tekstów dotyczy problematyki 
aksjologicznej.

Zagadnienie wartości analizowane jest w artykule.Jerzego Nikitorowicza Dy
lematy wartości edukacyjnych wspierających rozwój i samorealizację huma
nistyczną. Autor zwraca w nim uwagę -  między innymi -  na pojęcie kultury, 
która stanowi wiodącą wartość edukacyjną. W kulturze-jak  podkreśla -  istotne 
wydają się być normy, czyli reguły i przepisy wyrastające z wartości, (s. 192) 
Współcześnie szczególne znaczenie ma problem integracji kultury lokalno- 
regionalnej z globalno-uniwersalną. (s. 196) J. Nikitorowicz stwierdza, iż: „[...] 
szczególnym zadaniem edukacji jest wspieranie procesu kreowania własnej 
tożsamości społeczno-kulturowej, kształtowanie szacunku i zrozumienia dla 
wartości rdzennych, kształtowanie afirmatywnego stosunku do własnej kultury, 
świata zakorzenionego, oswojonego, jednak bez umniejszania i deprecjonowania 
innych kultur”, (s. 201)
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Problematykę aksjologiczną podejmuje również Mykoła Zymomrya w tekście 
Zasady sprawiedliwości: źródła argumentacji w wartościach transcenden
tnych według Augustyna Wołoszyna i Hryhorija Waszczenki. Ten artykuł jest pre- 
zentacją poglądów dwóch mało znanych w Polsce pedagogów, którzy przyczynili 
się do rozwoju pedagogiki w pierwszej połowie XX wieku. Szczególne miejsce 
zajmuje w nich sprawiedliwość rozumiana jako cnota oraz jako zasada, czyli 
norma zachowań moralnych (ogólny nakaz poszanowania i czynienia zadość 
uprawnieniom każdego człowieka), (s. 223)

W analizowanej pozycji znalazły się również interesujące artykuły zawierające 
analizę wyników badań dotyczących problematyki wartości: katalogu wartości 
preferowanych przez młodzież (Magdalena Bober, Diagnoza systemu wartości 
młodzieży gimnazjalnej i licealnej), a także sposobów urzeczywistniania ich (Beata 
Komorowska, Sposoby urzeczywistniania wartości u uczniów sprawiających 
trudności wychowawcze). Stwierdzone przez autorki prawidłowości zmuszają 
do pedagogicznej refleksji. Okazuje się bowiem, iż uprawnione jest mówienie
o kryzysie wartości przeżywanym przez młodzież gimnazjalną i licealną, (s. 341) 
Część młodych ludzi (ci sprawiający trudności wychowawcze) koncentruje się w 
urzeczywistnianiu wartości na działaniach bezrefleksyjnych, niewymagających 
inicjatywy, schematycznych, naśladowczych, (s. 354) Nie są to z pewnością fakty 
optymistyczne.

Podobnie mało optymizmu dostarczają rezultaty badań przeprowadzonych przez 
Jacka Z. Górnikiewicza (Mecz „media kontra szkoła" w promowaniu postaci wa
żnych dla uczniów). Okazało się, iż młodzież ze szkół średnich za osoby ważne 
uznaje ludzi o wysokiej randze w swoim społecznym otoczeniu. Znacznie bardziej 
interesują ją  -  w tym kontekście -  ludzie władzy niż jednostki szanowane za 
swoje moralne wybory, (s. 367) Poza tym wśród postaci wskazywanych przez 
respondentów jako ważne panuje klasyfikacyjny zamęt. Postaci wielce zasłużone 
dla dziejów ojczystych okazały się podobnie absorbujące (jako możliwe wzory 
osobowe), jak wykonawcy łatwych piosenek oraz aktorzy imitujący seryjnych 
morderców, (s. 374) Wyniki badań dowodzą, iż we wskazywaniu młodym ludziom 
wzorów osobowych większą od szkoły rolę odgrywają media. (s. 375)

Interesujących kwestii dotyczy artykuł Wioletty Danilewicz Aspiracje życiowe 
młodzieży z rodzin pełnych i rozłączonych z powodu migracji zagranicznej 
rodziców. Stanowi on doniesienie z badań empirycznych, w których podjęto 
niezwykle ważny społecznie i aktualny problem młodzieży wychowującej 
się w rodzinach czasowo niepełnych (z powodu migracji zarobkowej jednego 
z rodziców). Autorka dokonała porównania aspiracji młodych ludzi pochodzących 
z takich rodzin z aspiracjami tych, którzy wychowują się w pełnych rodzinach.

Z problematyką aspiracji wyraźnie koresponduje tekst Małgorzaty Łączyk 
Osobowościowe i demograficzne uwarunkowania preferencji zawodowych
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młodzieży licealnej. Stanowi on ciekawą prezentację teoretycznych założeń pla
nowanych przez autorkę badań -  w aspekcie określenia czynników mających 
wpływ na preferencje zawodowe młodych ludzi (zwrócono uwagę na tempera
ment, samoocenę, poczucie kontroli, postawę twórczą, płeć i wykształcenie ro
dziców). (s. 388)

W Części II analizowanej publikacji znalazły się dwa teksty dotyczące pro
blematyki wychowania dziecka wiejskiego. Krystyna Chałas analizuje w swoim 
artykule (Dziecko wiejskie -  między blokadą i szansą rozwojową) podstawowe 
blokady i zagrożenia rozwojowe charakterystyczne dla środowiska wycho
wawczego wsi. Wskazuje jednak także szereg wartości, które immanentnie 
wpisane są w środowisko wiejskie, a należycie wykorzystane mogą stać się 
szansą rozwojową dla dzieci i młodzieży. Zalicza do nich: godność rolnika, pracę 
na roli, rodzinę rolniczą, ziemię z przyrodą, gospodarstwo rolne, gospodarstwo 
domowe, wartości środowiskowe, kulturę ludową, (s. 209-218)

Zagadnienie realizacji wartości wiejskich w życiu rodzinnym uczynił przed
miotem swych rozważań ks. Stanisław Janik (Specyfika wychowania w rodzinie 
wiejskiej). Przeprowadzone przez niego badania dowodzą, iż większość rodziców 
urzeczywistnia w wychowaniu rodzinnym wartości wiejskie (wartość ziemi, 
pracy, tradycji, solidarności sąsiedzkiej, wiary), (s. 275-280)

Kolejny obszar zagadnień podejmowanych przez autorów stanowi wychowanie 
religijne. Należą tu dwa teksty: Joanny Droździel Wiedza religijna uczniów III 
klasy gimnazjum a ich deklarowane wybory moralne oraz ks. Mariusza Śnia- 
dkowskiego Ruch oazowy jako mikroszkoła integralnego wychowania. Joanna 
Droździel w badaniach przeprowadzonych wśród gimnazjalistów poszukiwała 
potwierdzenia -  oczywistego wydawałoby się -  związku między wiedzą reli
gijną a deklarowanymi wyborami moralnymi. Okazało się, iż nie jest on tak 
jednoznaczny.

Interesujący tekst ks. Mariusza Sniadkowskiego przybliża natomiast założenia 
i praktykę wychowania w Ruchu Światło -  Życie, obejmującego wychowanie 
religijne i moralne, wychowanie do życia wartościami, wychowanie intelektu 
i woli, wychowanie emocjonalne, estetyczne i kulturowe, patriotyczne, społeczne 
oraz fizyczne.

W analizowanej części książki znalazły się dwa teksty swoją tematyką wykra
czające poza dziedzinę edukacji -  dotyczące problematyki opieki nad dzieckiem. 
Zbigniew Węgierski przybliżył w swoim artykule (Sieroctwo społeczne w Polsce 
i próby jego kompensowania) kwestię sieroctwa społecznego -  jego makro- 
i mikrospołccznych uwarunkowań. Scharakteryzował aktualnie funkcjonujące 
w naszym kraju formy jego kompensacji, wskazując współczesne tendencje 
w opiece nad dzieckiem.
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Andrzej Krzysztof Ładyżyński (Próby modernizacji systemu opieki nad 
dzieckiem osamotnionym w III RP) natomiast dokonał analizy zmian, jakie 
zaszły w polskim systemie opieki nad dzieckiem od 1989 roku. Podsumowując 
charakterystykę czterech etapów przemian wyodrębniających się w omawianym 
okresie, wskazał ich korzystne przejawy, jak również mankamenty, (s. 306-307) 

W Części II omawianej książki zamieszczone zostały jeszcze cztery teksty
-  zróżnicowane tematycznie, ale -  ogólnie mówiąc -  dotyczące ważnych, 
aktualnych problemów pedagogicznych. Elżbieta Gaweł-Luty (Edukacja wobec 
dramatów socjalizacji) zwraca uwagę na podstawowe dramaty pojawiające się 
w socjalizacji dzieci i młodzieży, (s. 238-241) Podkreśla wagę ich dostrzegania 
w praktyce szkolnej, gdyż młodzi ludzie w ich obliczu bardzo często uciekają 
się do oporu wobec działań nauczyciela (w postaci czynnego lub biernego ataku, 
wycofywania się z interakcji bądź obojętności), (s. 241-242)

Piotr Błajet w artykule Wychowanie, czyli intelekt kontra ciało udowadnia 
tezę głoszącą, iż konflikt lub brak możliwości porozumienia między dorosłymi 
wychowawcami a młodocianymi wychowankami stanowi pochodną bardziej 
podstawowego napięcia: cielesność młodych -  intelektualizm dorosłych, (s. 244, 
247) Czynnikiem sprzyjającym tej sytuacji jest fakt dehumanizowania ciała, 
uprzedmiotowienia go przez edukację. Wychowanie zamiast integrować, dzieli 
w ten sposób człowieka, (s. 245, 247)

Ważnego aspektu praktycznych działań pedagogicznych -  diagnozy -  dotyczy 
tekst Ewy Wysockiej Problemy i reguły postępowania diagnostycznego w kon
tekście funkcjonowania podstawowych środowisk wychowawczych i zagrożeń 
rozwojowych dzieci i młodzieży. Autorka prezentuje w nim ogólne zasady, modele 
i podejścia metodologiczne możliwe do wykorzystania w diagnozie środowiska 
rodzinnego i szkolnego.

Do grupy artykułów analizujących istotne, aktualne problemy społeczne 
współczesnego świata można zaliczyć ciekawy tekst Sabiny Zalewskiej Samo
tność i osamotnienie w małżeństwach, których dzieci usamodzielniły się i ode
szły z domu rodzinnego. Autorka przybliżyła -  teoretycznie, na podstawie 
literatury przedmiotu -  specyfikę problemów samotności i osamotnienia oraz ich 
konsekwencji dla dotkniętych nimi jednostek. Zagadnienia te podjęła także w 
badaniach, których wyniki zaprezentowane są w tekście. Objęły one małżeństwa 
przeżywające fazę „pustego gniazda”.

Trudno jest w krótkiej recenzji scharakteryzować w pełni pozycję składającą 
się z wielu zróżnicowanych tematycznie tekstów. Nie można tego uczynić 
zwłaszcza formułując uwagi ogólne, odnoszące się do całości książki, bez 
przybliżania treści zawartych w niej artykułów. Dlatego pozwoliłam sobie na 
syntetyczną ich prezentację. Oczywiście, nie oddaje ona w pełni walorów 
tekstów. Myślę jednak, że będzie zachętą do sięgnięcia po książkę Edukacyjne
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tendencje XXI wieku w dialogu i perspektywie, która jest pozycja niezwykłą. 
Stanowi interesującą, wielowątkową] wieloaspektową dyskusję na ważne tematy 
dotyczące współczesnej — nie tylko pedagogicznej — rzeczywistości. Zachęca do 
przemyśleń, niekiedy polemik, ale także wskazuje konkretne kierunki działań 
zmierzających do pozytywnej modyfikacji obszaru edukacji. Autorzy zawartych 
w niej artykułów nie ograniczają się bowiem wyłącznie do krytyki, wskazywania 
jego niedostatków, zagrożeń dla rozwoju młodego pokolenia, ale także postulują 
konkretne zmiany, wskazując wartości, na których można się w ich dokonywaniu 
oprzeć. Książka jest więc wyrazem dyskusji osób szczerze zaniepokojonych ne
gatywnymi aspektami współczesności, które chcą tę nie najlepszą rzeczywistość 
zmieniać.

Książka Edukacyjne tendencje XXI wieku w dialogu i perspektywie jest ze 
wszech miar godna polecenia -  pedagogom, nauczycielom, studentom kieamków 
pedagogicznych, ale także socjologom, psychologom, ogólnie -  wszystkim 
osobom, którym nie jest obojętna problematyka wychowania, rozwoju jednostki. 
Z pewnością stanie się ona dla nich interesującą, cenną i inspirującą lekturą.


