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KRYZYS SPOŁECZNYCH 1 EDUKACYJNYCH FUNKCJI SZKOŁY 
W ZAKRESIE PRACY Z UCZNIAMI ZDOLNYMI

Wprowadzenie

Ludzie współcześni spędzają w szkole późne dzieciństwo, w którym przebiegają 
ważne z perspektywy cyklu życia procesy rozwojowe oraz młodość. Wspólnie z ró
wieśnikami przeżywa się doświadczenia pokoleniowe. Można oczekiwać, że przy
chodzące do szkoły dzieci napotkają na sytuacje, które przyczynią się do powiększe
nia ich możliwości rozwojowych.

Wyraz „szkoła” pochodzi od greckiego słowa schole, pierwotnie oznaczającego 
polskie „wczasy”. Było to zatem miejsce spokoju, w którym zamożni młodzi obywa
tele ateńscy spędzali miło czas, poświęcając go muzyce, sportowi, poezji i matema
tyce. Mieli okazję, by spotkać się z rówieśnikami o podobnych upodobaniach. Zajęcia 
sprawiały przyjemność [Mysłakowski 1971, s. 61]. Szkoła w takim rozumieniu była 
dostępna tylko dla elit. Upowszechnienie szkoły nastąpiło na przełomie XIX i XX wie
ku. Od tego czasu kierowanych jest wobec tej instytucji wiele opinii krytycznych.

Najczęstsze zarzuty dotyczą nieadekwatności nauczania szkolnego wobec potrzeb 
indywidualnego rozwoju uczniów oraz potrzeb rynku pracy, a także formalizmu, ogra
niczania podmiotowości uczniów i nauczycieli, niskich efektów kształcenia i wycho
wania, oderwania życia szkoły od rzeczywistości społeczno-gospodarczej [m.in. Bau
man, Kwieciński, Nalaskowski, Schulz, Sliwerski].

O obrazie szkoły mogą świadczyć dokumenty takie, jak: statut szkoły, regulami
ny, programy nauczania, programy wychowawcze czy zasady oceniania. W kulturze 
szkoły częściej owocuje to biurokratyzacją niż rzeczywistą realizacją. W badaniach 
szkół stosowane są dwa podejścia. Pierwsze -  o odległych tradycjach -  każe spój-
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rżeć na szkołę jako element systemu społecznego. Drugie -  nowsze -  postuluje bada
nie szkół „od środka”, preferując podejścia jakościowe. Oba dostarczają danych świad
czących o niewydolności szkół tak w aspekcie jej funkcji edukacyjnych, jak i spo
łecznych.

Obserwacje zmian zachodzących w polskich szkołach po 1989 i 1998 roku dowo
dzą, że uwagi krytyczne nadal są zasadne. Reforma systemu edukacji miała na celu 
poprawę jakości kształcenia, podniesienie rangi podmiotowości nauczyciela i ucznia, 
wyrównanie szans oświatowych oraz skuteczniejsze wychowanie wraz z zapobiega
niem patologiom. W rzeczywistości poziom ich realizacji jest niewysoki.

Swoje szczegółowe rozważania odnoszę do obszaru pedagogiki zdolności a sze
rzej -  możliwości, jakie stwarza szkoła dla rozwoju indywidualnych zdolności i za
interesowań uczniów. Pisząc o kryzysie funkcji społecznych szkoły w obszarze pra
cy ze zdolnymi uczniami, będę starała się dowieść, że w rolach i działaniach podej
mowanych przez szkoły nie są one dostatecznie realizowane. Szkoła jest instytucją 
publiczną. W tym sensie stanowi dobro przeznaczone dla wszystkich uczniów i ogólnie 
dostępne. Obecnie jednak -  w stopniu znaczniejszym niż przed laty -  zakres korzy
stania z tego „dobra” związany jest z różnicami materialnymi i kulturowymi wśród 
uczniów. Kryzys oznacza załamanie się pewnego stanu rzeczy, jakiś moment przeło
mowy. Powstaje poprzez zaniedbania i zaniechania w pracy szkoły.

Kształcenie zdolnych jest aspektem szerszego problemu -  prawa uczniów do roz
wijania swoich zdolności. Argumenty, jakie są przytaczane, mają różny charakter 
oraz zakres ogólności.

W roku 1994 Komitet do Spraw Kultury i Edukacji UE wskazał na specjalne 
potrzeby edukacyjne dzieci zdolnych i konieczność organizowania dla nich odpo
wiednich warunków kształcenia. Tym samym stworzono wiele możliwości w zakre
sie ich edukacji. W 2002 roku po raz kolejny kształcenie zdolnych zostało uznane za 
priorytetowe. Tym razem podczas spotkania ekspertów, poświęconego wymianie 
doświadczeń w kwestii kształcenia uczniów zdolnych w państwach UE, w Holandii 
-  w Nijmegen.

Wspieranie uczniów zdolnych oznacza rozpoznawanie uzdolnień oraz stosowa
nie odpowiednich środków motywujących [Mönks, Pflüger 2005, s. 96]. „Terminy 
»wspieranie osób zdolnych« czy wręcz »wspieranie elit« wprowadzono do powszech
nego użycia. Przed kilkoma laty byłoby to jeszcze nie do pomyślenia i nie do pogo
dzenia z ówczesnym duchem czasu” [tamże, s. 96]. Aktualne zainteresowanie pro
blematyką zdolności ukształtowało się na podłożu nowej filozofii edukacji, wg któ
rej to dobro rozwojowe jednostek i grup społecznych wymaga, aby identyfikować 
i wspomagać indywidualne potencjały ludzi.

Współcześnie większość teorii uwzględnia zarówno genetyczne, jak i kulturowo- 
społeczne aspekty rozumienia zdolności. Nie ma jednej zdolności. Co więcej, zdol
ności są cechą złożoną z wielu czynników związanych funkcjonalnie. Zdolności są 
uwarunkowane normami kulturowymi środowiska, w którym jednostka żyje i wzra
sta. Mówimy o zdolnościach, gdy przekroczone zostają pewne standardy zachowań
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wyznaczone przez dominującą kulturę. Zdolności mają zatem charakter względny. 
Należy odnieść konkretne osiągnięcia do wyników przeciętnych we wzorcach kultu
rowych danego typu. W obszarze pedagogiki zdolności zdominowanej do niedawna 
przez psychometrię ten nurt był słabo akcentowany. Społeczne aspekty rozwoju zdol
ności podkreślali częściej pedagodzy społeczni (o orientacji krytycznej) niż pedago
dzy zdolności i twórczości.

Nie możemy wpływać na wyposażenie genetyczne dzieci, ale możliwe są oddzia
ływania na procesy rozwojowe tych cech. Istotnym czynnikiem dla rozwoju zdolno
ści jest kształcenie i wychowanie.

Rola edukacji wzrasta, kiedy przyjmiemy -  zgodnie z wynikami badań -  że zdol
ności nie są jedynie naturalnym wyposażeniem człowieka, lecz wytwarzane są w to
ku życia, przy zetknięciu z wytworami kultury, w wyniku ćwiczeń. Po siódmym roku 
życia dla rozwoju dziecka coraz ważniejsze stają się możliwości, jakie stwarza do
stępne mu środowisko pozarodzinne.

Funkcje społeczne szkoły

Statutowo szkołom przypisywane są funkcje opiekuńcze, wychowawcze oraz 
kształcące. W swoich środowiskach -  szczególnie w rejonie wiejskim -  szkoły reali
zują funkcje kulturotwórcze i cywilizacyjne. Obok zadań edukacyjnych szkoły peł
nią ważne funkcje społeczne.

Funkcje to role, to działania, które ludzie lub instytucje podejmują. Funkcje spo
łeczne odnoszą do stosunków między ludźmi, są odzwierciedleniem wzajemnego ich 
położenia (relacji między nimi). Za najważniejsze funkcje społeczne szkoły przyj
muje się -  za T. Parsonsem -  socjalizację oraz selekcję [Tillmann 1996]. Funkcja 
socjalizacyjna oznacza internalizację oczekiwań, co do działania w rolach społecz
nych. Funkcja selekcyjna ma na celu alokację młodzieży w rozmaitych zawodach. 
Chodzi więc o przyporządkowanie pozycji i internalizację ról zarazem. Procesy te 
zachodzą w klasie szkolnej. Społeczeństwo określa funkcje szkoły, wzory ról w niej 
obowiązujące, a uczniowie je realizują. Procesy indywidualizacji i podmiotowości 
są na dalszym planie. Szkoła zapewnia pożądaną równowagę społeczną, jest ukie
runkowana na stabilizację, a nie zmianę społeczną poprzez spełnianie ról -  dopaso
wanie się do wymagań społecznych.

Klasyczną teorią, do której odwołuje się pedagogika, szukając wyjaśnień dla za
leżności między strukturą społeczną a przebiegiem procesów edukacyjnych, jest teo
ria reprodukcji kulturowej, wskazująca na przemoc strukturalną i symboliczną jako 
mechanizmy sprzyjające odtwarzaniu przez szkołę relacji społecznych i kulturowych. 
Teorie strukturalno-funkcjonalne analizując obszar makrospołeczny dowodzą wpły
wu wymagań społecznych na procesy komunikowania się w szkole i ich znaczenie 
dla kształtowania się tożsamości. Teorie interakcjonistyczne koncentrują się na ob
szarze mikrospołecznym i interakcjach nauczycieli i uczniów. Opisują, że w szkolne
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komunikowanie się stale uwikłane są procesy typizacji, etykietowania i eliminowa
nia. W świetle tych teorii szkoła reprodukuje kulturę i stosunki społeczne, adaptuje 
się funkcjonalnie do swojego społecznego otoczenia -  jego struktur i potrzeb.

Równolegle do teorii krytycznych istnieją przekonania o znaczącej roli szkoły 
i edukacji dla procesów transformacji społecznej. Dzięki wykształceniu ludzie zy
skują szanse, by przekroczyć granice swojej socjalizacji. Wiodące dla tych stano
wisk są zagadnienia uspołecznienia i demokratyzacji szkoły. Idea uspołecznienia szko
ły pojawiła się już w polskiej pedagogice przedwojennej. Rozwijali ją  m.in. S. Hes
sen oraz Z. Mysłakowski. W ich koncepcjach uspołecznienie oznaczało przenikanie 
szkoły treściami środowiska regionalnego, społecznego i kulturalnego. Nie tyle jed
nak ich wchłanianie, co przezwyciężanie braków. Szkoła zatem postrzegana została 
jako miejsce szczególne dla wyrównywania -  poprzez edukację -  nierówności mię
dzy uczniami wynikających ze zróżnicowań majątkowych, klasowych i stanowych 
[Hessen 1997, s. 67].

Do idei uspołecznienia szkoły powrócono w 1981 roku, a później w trakcie obrad 
Okrągłego Stołu. Idea uspołecznienia szkoły mieści w sobie założenia o związku szko
ły z otoczeniem społecznym. Idea demokratyzacji szkoły oznacza większe wpływy 
uczniów (ich organów przedstawicielskich) oraz rodziców na jej funkcjonowanie. 
Edukacja stanowi jedno z podstawowych praw człowieka w warunkach demokracji- 
Prawo to wyraża się w równości uprawnień do edukacji. Współczesne społeczeń
stwa demokratyczne dążą do tego, aby poprzez edukację stwarzać ludziom równe 
możliwości osiągania pomyślności życiowej. Postrzeganie szkoły jako instytucji przy
czyniającej się do postępu społecznego ma w pedagogice długą tradycję. Wywodzi 
się od filozofii wychowania J. Deweya [1922].

Pytania o równość i sprawiedliwość w edukacji w najszerszym kontekście są py
taniami o ustrój szkolnictwa, o system organizacji szkoły, o zasady jego organizacji 
oraz działania, regulacje prawne, o całokształt procesów edukacji. Mająkontekst ide
ologiczny i etyczny. Egalitaryzm w edukacji ma sens wówczas, gdy nie oznacza ni
skich standardów dla wszystkich, lecz równanie „w górę”.

Nierówności w zakresie uzdolnień oraz cech osobowości wynikają z praw gene
tyki. Rozkład uzdolnień w populacji jest zgodny z rozkładem Gaussa. Ta selekcja ma 
charakter niejako naturalny. Uzdolnienia i osobowość konstytuują się jednakże po
przez wpływy społeczne. Na nierówności biologiczne nakładają się nierówności spo
łeczne i procesy selekcji szkolnych.

Napięć i dylematów, jakie wywołują selekcje szkolne, nie da się całkowicie wy
eliminować. W zakresie pedagogiki jest jednak regulowanie ostrości selekcji szkol
nych, przesuwanie jej na wyższe szczeble nauczania [Białecki 1988, s. 29] oraz dba
łość o trafność i rzetelność diagnoz będących podstawą doboru.

Selekcja oznacza wybór, dobór przez eliminację, grupowanie wg określonych kry
teriów. Selekcje szkolne to zjawiska i procesy wpływające na różnicowanie dróg 
i szans edukacyjnych, a w konsekwencji szans życiowych młodzieży. Procesy selek
cyjne dokonujące się w szkołach są szczególnie dostrzegalne, gdyż towarzyszą im
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wskaźniki ilościowe -  oceny, liczby punktów testowych, liczby wyróżnień lub na
gan, miejsca w konkursach, miejsca na listach przyjętych do szkół czy na uczelnie. 
Wskaźniki te są rezultatami licznych zjawisk społecznych i pedagogicznych. Ich skutki 
dostrzegalne są w efektach kształcenia. To zatem co obserwujemy i identyfikujemy 
dokonując selekcji, jest wynikiem działania licznych, poprzedzających samą fazę 
doboru, czynników selekcyjnych [Szymański 1988].

Wśród teoretycznych analiz dotyczących zjawiska nierówności szans edukacyj
nych i ich wyrównywania, które zrekonstruował D. E. Mithaung [Kwieciński 2001], 
uwagę zwraca teoria równych możliwości. Akcentuje ona prawo ludzi do samoreali
zacji oraz troskę społeczeństwa o wyrównywanie społecznych warunków dla rozwo
ju niezbędnych ku temu zdolności i potencjałów. Wolność jednostki zależy od środo
wiskowych możliwości, jakie stworzone są dla jej zdolności samorealizacyjnych.

Problem nierówności społecznych i ich pedagogicznych konsekwencji jest po
dejmowany w licznych badaniach. Przekonują one, że do szkoły przenikają wpływy 
środowiskowe, a szkoła je utrwala, np. R. Borowicz, Z. Kwieciński, M. Szymański. 
Można powiedzieć, że różnice społeczne decydują o niejednakowych szansach edu
kacyjnych uczniów a te -  w postaci zróżnicowanych efektów -  przyczyniają się do 
zróżnicowania szans życiowych (powodzenia, statusu, jakości życia).

Szkoła konserwuje zależności społeczne, nie przekształcając tych związków. Tak 
działająca szkoła nie może być skuteczną instytucją, realizującą idee demokratycz
nej polityki oświatowej ani służącą uspołecznieniu i rozwojowi indywidualnemu. 
W szczególności, gdy prawidłowości te dotyczą szkoły podstawowej. Na tym pozio
mie wyjątkowo ważna -  z racji rozwojowych -  staje się zasada jednolitości i wyrów
nywania szans. Sprowadzają się one do tego, aby uczniowie kończąc edukację podsta
wową, niezależnie od warunków środowiskowych, osiągali podobne wyniki, zapew
niając sobie względnie równy dostęp do szkół średnich [Kwieciński 2002, s. 9-10].

Edukacja szkolna jest procesem społecznym. Jako taka zmienia się wraz ze swym 
otoczeniem. Są to jednak zmiany adaptacyjne, służące transmisji kultury. Nie speł
niają się zatem oczekiwania tej części pedagogów społecznych i krytycznych, którzy 
wskazują na transformacyjną moc szkoły, na jej rolę w wyrównywaniu różnic spo
łecznych między ludźmi.

W tym aspekcie można zatem mówić, że szkoła pełni ograniczone funkcje spo
łeczne, sprzyjając adaptacji, a nie dynamice istniejących struktur.

Wyniki badań

Dane, które przedstawiam, pochodzą z badań nad socjopedagogicznymi uwarun
kowaniami procesów identyfikacji oraz rozwoju zdolności przeprowadzonych na 
grupie 445 uczniów zdolnych w roku szkolnym 1998/1999. Zostali oni wyselekcjo
nowani poprzez nominacje nauczycieli. Zastosowano dwa kryteria selekcji pedago
gicznej: średnią ocen i rodzaj uzdolnień. Uczniowie pochodzili ze szkół z terenów
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Polski południowo-wschodniej. Z każdej szkoły do badań typowany był jeden uczeń. 
Zastosowano dobór celowo (wybór ucznia) -  warstwowy (miejsce zamieszkania). 
Uzyskane w próbie rozkłady ocen szkolnych oraz kategorii zdolności wśród uczniów 
uczestniczących w badaniach okazały się zgodne z krzywą Gaussa. Pozwala to uznać, 
że grupa odzwierciedla cechy typowe dla populacji zdolnych.

Pytanie badawcze, związane z analizowanym tu problemem społecznych funk
cji szkoły, było sformułowane następująco: Czy istnieją równe możliwości w za
kresie społecznych oraz pedagogicznych warunków dla rozwoju zdolności uczniów 
w szkole?

Szczegółowej analizie poddane zostaną cechy społeczne uczniów identyfikowa
nych jako zdolni oraz związki między jakością sfery publicznej a poziomem funk
cjonowania szkoły.

Wśród badanych znalazło się 300 dziewczynek (67,4%) i 145 chłopców (32,6%). 
W tym czasie odsetek uczniów ze względu na płeć w populacji wynosił odpowiednio 
48,79% oraz 51,21% [RSW GUS 1999]. W kontekście tych danych można uznać, że 
w szkolne procesy selekcji zdolności istotnie interweniują zmienne związane z płcią 
uczniów. Dziewczęta lepiej wpisują się w role „zdolnych” niż chłopcy. W wyłonio
nej grupie znalazło się 6,7% 12-latków, 27,4% 13-latków oraz 65,8% uczniów 14-let- 
nich. Skłonność do uznawania starszych uczniów za zdolnych świadczy o wiązaniu 
zdolności nie z możliwościami uczniów, ich talentami, ale z istniejącymi już wytwo
rami (średnie ocen, zwycięstwa w konkursach itp.). Zatem dobór zdolnych odbywa 
się wg społecznie uznanych kryteriów ponadprzeciętnych osiągnięć.

Badani uczniowie pochodzą z rodzin, w których wykształcenie rodziców, szcze
gólnie matek, znacznie przewyższa średnią krajową. Ilustruje to poniższe zestawienie: 

wykształcenie: matki (%) ojcowie (%)
niższe niż średnie 14,2 30,3
średnie 44,3 40,0
wyższe 41,6 27,9

W tym czasie odsetek osób z wykształceniem wyższym na badanym terenie wy
nosił 6,9%, a w Polsce -  na obszarach wiejskich -  1,9%, w miastach -  9,8%.

Potwierdzona została zależność między poziomem wykształcenia obojga rodzi
ców (p < 0,001, C = 0,614). Jest to korelacja umiarkowana. Zgodność wykształcenia 
maleje wraz ze wzrostem jego poziomu, tzn. im niższe wykształcenie, tym częściej 
charakteryzuje ono i matkę i ojca dziecka.

W warunkach społecznych środowiska szkolnego określonych jako „dobre”, mat
ki dzieci uzdolnionych prawie dwukrotnie częściej mają wyższe wykształcenie niż 
w środowiskach osłabionych przez patologie (p < 0,010, C = 0,227). Wśród ojców -  
odpowiednio ponad dwukrotnie i trzykrotnie (p < 0,001, C = 0,310). W środowi
skach, w których spotyka się nasilenie zjawisk niekorzystnych i patologicznych, do
chodzi więc do kumulacji zmiennych związanych z wykształceniem -  ubóstwa kul
turow ego-z społeczną biedą. W środowiskach określonych jako „niekorzystne” nie 
ma żadnej matki z wyższym wykształceniem i tylko jeden ojciec.
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Dane powyższe dowodzą, że procesy selekcji uczniów zdolnych odzwierciedlają 
różnice społeczne między uczniami. Jeżeli przyjąć poziom wykształcenia rodziców 
jako podstawowy wskaźnik pozycji socjoekonomicznej rodziny, to uczniowie zdolni 
istotnie częściej wyłaniani są z rodzin o wysokim statusie. O urzeczywistnianiu za
sady równości społecznej można wnioskować, gdy procent uczniów z danej warstwy 
społecznej na określonym poziomie kształcenia (lub aspirującej do niego) jest równy 
odsetkowi, jaki stanowi ona w strukturze populacji rówieśników [Kwieciński 1976]. 
W doborze uczniów zdolnych nie jest ona realizowana. Większe szanse na identyfi
kację ma uczeń zdolny z rodziny o niskim statusie w środowisku społecznym osła
bionym przez patologie.

Cechy środowiska lokalnego istotnie wiązały się z jakością funkcjonowania szkół. 
W sposób pośredni zatem wpływały na warunki rozwoju zdolności uczniów, jakie 
oferowały szkoły.

Wyróżniono czynniki negatywne środowiska zewnętrznego szkoły takie, jak: bez
robocie, patologie, niższe wykształcenie ludzi, dominacja zawodów z niskimi kwali
fikacjami oraz niski status społeczny i słaba sytuacja materialna. Poddano je analizie 
ilościowej. W rezultacie wyróżniono 3 typy empiryczne środowiska społecznego:
1) dobre (15,1%), w którym nie występuje lub występuje tylko jeden czynnik ze

wnętrzny, niekorzystny wobec procesów edukacyjnych,
2) przeciętne (73,5%), w którym występuje do 5 czynników osłabiających funkcjo

nowanie szkoły,
3) poniżej przeciętnego (11,4%), obejmujące 6 zjawisk negatywnych występujących 

w otoczeniu szkoły.
Empiryczne osłabienie społecznego otoczenia szkoły jest istotnie skorelowane 

z wyposażeniem szkół (p < 0,001, C = 0,317). Wyr-aźnie można dostrzec związek 
między słabością szkoły i słabością środowiska zewnętrznego. Regułą jest wzrost 
wyposażenia szkoły wraz z korzystniejszym obliczem środowiska społecznego szko
ły, a zwłaszcza z mniejszym odsetkiem bezrobocia (p < 0,001, C = 0,206). Sposób 
finansowania szkół nie chroni placówek funkcjonujących w niezamożnych środo
wiskach przed niedoborami materialnymi. Na wyposażenie szkoły złożyło się kil
kanaście elementów, m.in.: boisko, sala gimnastyczna, komputery, stołówka, bi
blioteka.

Z empirycznym osłabieniem otoczenia koreluje także działalność opiekuńcza szko
ły (p < 0,001, C = 0,303). Silne oddziaływanie opiekuńcze dominuje w dobrych śro
dowiskach (m.in.: opieka medyczna, stypendia, świetlica). Tam, gdzie występująnie- 
korzystne zjawiska, stosunkowo najsłabsze jest wsparcie opiekuńcze szkoły. Czyli 
działalność opiekuńcza wzmacnia pracę szkoły, gdy jej środowisko społeczne jest 
silne. Kontekst społeczny szkoły wpływa na to, co się dzieje wewnątrz. Można mó
wić nawet o pewnym kumulowaniu się pozytywnych wskaźników funkcjonowania 
w szkołach ulokowanych w korzystnych środowiskach społecznych. Wysoki poziom 
pracy opiekuńczej był typowy dla szkół o wysokim wskaźniku empirycznym jej wy
posażenia (p < 0,001, C = 0,626).



174 Teresa Giza

W dalszej kolejności analizowane zostały formy szczególnych działań pedago
gicznych, jakie wobec uczniów zdolnych stosowano w szkole. Oto jak ułożyły się 
wyniki:
-  możliwości szybszego opanowania materiału -  27,9%,
-  możliwości uczenia się zgodnie ze swoim indywidualnym tempem -21,1% ,
-  korzystanie z indywidualnej pomocy nauczyciela -  18,2%,
-  dostosowanie poziomu nauczania do możliwości ucznia -  17,3%,
-  zajęcia rozwijające myślenie twórcze -  16,4%,
-  wzbogacanie programu kształcenia dla zdolnych -  10,3%,
-  wcześniejsze podjęcie nauki w szkole -  5,6%,
-  możliwość wpływu na program nauczania -  4,0%,
-  oddzielne klasy dla uczniów zdolniejszych -  1,1%.

W świetle powyższych danych uznać można, że wśród form wsparcia dominują te 
najprostsze, nie wymagające specjalnych zabiegów organizacyjnych ani nakładów. 
Można wręcz powiedzieć, że to natura zdolności sprzyja szybszemu opanowaniu 
materiału i uczeniu w szybszym niż pozostali uczniowie tempie oraz podwyższeniu 
poziomu nauczania, a nauczyciele jedynie „zezwalają” na to.

Jedno dziecko mogło być wsparte w rozwoju swych zdolności w szkole maksy
malnie na 9 sposobów. W oparciu o zebrane dane zbudowano indeks —wskaźnik syn
tetyczny poziomu wsparcia ucznia zdolnego w zakresie jego kształcenia szkolnego. 
Okazało się, że najliczniejsza grupa dzieci doświadczyła jednego bądź dwóch sposo
bów oddziaływań (81,1%). 66 uczniów (14,8%) nie wskazało na żaden ze sposobów 
pomocy. Najmniejsza grupa osób objęta była oddziaływaniem 3, 4, 5 lub 6 form 
(więcej nie zarejestrowano-4,1% ). Średnia arytmetyczna wyniosła 1,220, dominan
ta 1, odchylenie standardowe 0,916, mediana -  1.

Zastosowanie analizy wariancji doprowadziło do wniosku, że zakres kształcenia 
zdolnych w szkole (przeciętny, wyższy bądź niższy od przeciętnego) nie koreluje 
z płcią, wiekiem ucznia ani średnią jego ocen. Uznać go zatem można za dość sztyw
ny zbiór działań, które są podejmowane, ale decydują o nich nie cechy uczniów, lecz 
czynniki zewnętrzne wobec. Szkoła nie dostraja swojej oferty ze względu na potrze
by rozwojowe dzieci Jeśli jakaś forma specjalnych możliwości kształcenia w szkole 
pojawia się, to jest ona oferowana wszystkim, bez indywidualizowania oczekiwań 
i możliwości uczniów.

Wysokie zależności zarejestrowano między poziomem wsparcia zdolności w szkole 
a poziomem pracy opiekuńczej i wyposażeniem szkół (p < 0,001, F = 10,930; 
p < 0,010, F = 7,700). Im słabsze kulturowo otoczenie szkoły, tym indeks jej pracy ze 
zdolnymi spada (p < 0,010, F = 5,230).

Ogólna konkluzja, która tutaj nasuwa się, jest następująca: jeżeli uczniowie mogą 
rozwijać swoje zdolności w szkole to przede wszystkim wtedy, gdy sprzyjają temu 
odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne oraz środowiska lokalnego.

Wartość wskaźnika syntetycznego poziomu wsparcia ucznia zdolnego w szkole 
wzrasta wraz ze wzrostem wykształcenia matki (p < 0,005, F = 4,431) oraz ojca
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(p < 0,005, F = 3,764). Okazuje się, że w obrębie jednej szkoły dostęp do jej zasobów 
jest zróżnicowany. Rodzice lepiej wykształceni częściej współpracują z nauczyciela
mi, formułują oczekiwania oraz aktywizują swoje dzieci do dodatkowych zajęć.

Podsumowanie

Można stwierdzić -  w świetle uzyskanych danych -  że pedagogika zdolności 
w praktyce edukacyjnej nie realizuje wystarczająco swoich funkcji pedagogicznych 
i społecznych. Zakres opieki, wychowania i kształcenia uczniów zdolnych oraz za
kres identyfikowania zdolności w warunkach typowej szkoły uznać należy za niewy
starczający. Można mówić o kryzysie zarówno funkcji edukacyjnych, jak i społecz
nych w obszarze pracy ze zdolnymi. Żadna z idei społecznych ani idea uspołecznie
nia szkoły, ani jej demokratyzacji nie są dostatecznie realizowane. Szkoła sprzyja 
dyferencjacjom społecznym poprzez procesy selekcji uczniów zdolnych, wyłaniając 
do elit dzieci z grup o wysokim statusie. Szkoły pracują w zróżnicowanych warun
kach społecznych. W szkołach nie dochodzi -  jak można byłoby oczekiwać -  do 
kompensacji braków środowiskowych. Szkoły poprzez swoją działalność pogłębiają 
nierówne z przyczyn społecznych szanse rozwojowe uczniów.

Szkoły i klasy dla uczniów zdolnych nie upowszechniły się w żadnym ze współ
czesnych państw. Istnieją jako rodzaj alternatyw i prób dydaktycznych, tam, gdzie 
stworzono ku temu właściwe warunki Uwaga koncentruje się na możliwościach wspie
rania rozwoju zdolności uczniów w ramach pracy w typowych szkołach.

Możliwości przywracania szkole jej funkcji społecznych w obszarze kształcenia 
zdolności można upatrywać w dwóch aspektach. Po pierwsze, profesjonalizacja dzia
łań wobec zdolnych eliminuje w znacznej części selekcje społeczne przy identyfiko
waniu zdolności i wspieraniu ich rozwoju. Po drugie, szkoła i nauczyciele w obsza
rze działań muszą uwzględniać aktywizowanie środowisk lokalnych na rzecz pomo
cy szkole.

Spektrum działań szkoły jest bardzo szerokie -  od upowszechniania przekonania 
wśród rodziców o konieczności ich zaangażowania w rozwój własnych dzieci (także 
poprzez włączanie ich w pracę szkoły), po pozyskiwanie wsparcia ze strony władz 
samorządowych, instytucji społecznych i kulturalnych, „znaczących innych”.


