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Wprowadzenie

Kształcenie umiejętności praktycznego posługiwania się przez mieszkańców 

obszarów wiejskich mediami jako narzędziami pracy intelektualnej, zwłaszcza 

uczenia się, komunikowania oraz samokształcenia, stało się niezbędnym elemen-

tem nabywania kompetencji edukacyjnych. Kształtowanie kompetencji w tym 

zakresie powinno rozpoczynać się od najwcześniejszego okresu edukacji dziecka. 

Wykorzystanie multimediów elektronicznych staje się niezbędnym elementem 

współczesnej szkoły już na poziomie zintegrowanej edukacji szkolnej oraz po-

zaszkolnej. Jednak nie tylko takie potrzeby edukacyjne znajdują uznanie wśród 

mieszkańców obszarów wiejskich. Aby szczegółowo zapoznać się z potrzebami 

tego środowiska, przeprowadzono ankietę wśród uczniów Zespołu Szkół Ponad-

gimnazjalnych w Chojnicach. Badania przy wykorzystaniu metody sondażowej 

pozwalają na szerokie dotarcie do respondentów. Badania przeprowadzono w maju 

2008 roku w klasach drugich. Łącznie uczestniczyło w nich 146 osób. Celem son-

dażu było zapoznanie się z preferencjami szkoleniowymi uczniów pochodzących 

ze wsi. Dobór próby był celowy.

1. Przesłanki działalności oświatowej

Edukację określa się jako ogół procesów oświatowo-wychowawczych, których 

celem jest zmienianie ludzi stosownie do panujących w danym społeczeństwie 
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ideałów i celów wychowawczych, z kolei edukację dorosłych można określić jako 

wielość oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych i wychowawczo-rozrywko-

wych, których przedmiotem jest człowiek dorosły i dorastająca (na ogół pracująca 

lub ubiegająca się o pracę) młodzież1.

Działalność oświatowa niejako wymuszona jest przez potrzeby szkoleniowe, 

które wynikają z2:

przyspieszenia obecnej fazy modernizacji gospodarstw rolnych, co po-a) 

winno przełożyć się na obniżkę kosztów wytwarzania surowców, podnie-

sienie ich jakości i konkurencyjności do innych producentów rolnych;

przełamywania barier rozwoju i aktywizacji, wskazania szans gospodarki b) 

regionów, podmiotów gospodarczych i społeczności;

aktywizacji lokalnych rynków pracy stwarzającej możliwości alternatyw-c) 

nego zarobkowania dla ludności miejscowej;

przezwyciężenia syndromu peryferyjności przez znaczną część małomia-d) 

steczkowych oraz wiejskich obszarów;

aktywności lokalnej władzy, samorządów i społeczności lokalnych w po-e) 

dejmowaniu procesów transformacji, akceptacji dokonujących się prze-

kształceń;

wyrobienia postaw przedsiębiorczości.f ) 

Współczesne pokolenie jest spadkobiercą trwającego wiele dziesiątków lat 

postępu ekonomicznego. Nastąpił burzliwy i nieprzewidywalny rozwój cywili-

zacji modernistycznej, technicznej, przemysłowej. Postęp techniczny umożliwia 

zaspokojenie podstawowych potrzeb ludzi w skali globalnej, a nawet zaspoka-

janie ich z nadwyżką, co nigdy przedtem nie wydarzało się w historii3. Postęp 

techniczny jest zasilany przez rewolucyjne osiągnięcia naukowe, które powodują 

rozprzestrzenianie się szerokich zmian na świecie.

Z tego względu istotne stało się kształcenie osób w kierunku umiejętności 

wykorzystywania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Kształcenie w tym 

kierunku szczególnego znaczenia nabiera na obszarach wiejskich, gdzie zarówno 

1  Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 
Warszawa 2005, s. 907.

2  R. Dąbrowska, Działalność oświatowa jako siła napędowa gospodarki narodowej w przededniu 
wejścia do Unii Europejskiej, w: Uwarunkowania organizacyjne i ekonomiczne w aktywacji spo-
łeczno-gospodarczej. Wpływ integracji europejskiej na przemiany strukturalne obszarów o wyso-
kim bezrobociu, red. L. Pałasz, Akademia Rolnicza, Szczecin 2003, s. 110.

3  J. Sachs, Koniec z nędzą. Zadanie naszego pokolenia, PWN, Warszawa 2006, s. 347.
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ludzie młodzi, jak i starsi mają problem z dostępem i wykorzystaniem nowocze-

snych technologii informacyjnych.

Taki stan rzeczy wymusza potrzebę świadczenia odpowiedniej działalności 

oświatowej na obszarach wiejskich.

2.  Korzystanie z oferty edukacyjnej przez mieszkańców 

obszarów wiejskich

Jedną z istotnych cech współczesnej edukacji jest realizowanie jej przez wielu 

organizatorów. Podmiotów tych w zasadzie stale przybywa. Wśród nich znajdują 

się władze państwowe, samorząd terytorialny, stowarzyszenia społeczne (oświa-

towe, kultury), kościoły i związki wyznaniowe, zakłady pracy, spółdzielczość, 

rzemiosło, związki zawodowe, instytucje kultury, ochrony zdrowia, wymiaru 

sprawiedliwości, fundacje, osoby prywatne i inne. Stosownie do tego w obrębie 

kształcenia dorosłych wyodrębnić można nurt państwowy, samorządowy, sto-

warzyszeniowy, zakładów pracy, spółdzielczy, związkowy, kościelny, prywatny 

itp. Ta wielość organizatorów sprawia, że w edukacji dorosłych zderza się ze 

sobą wiele nurtów ideologicznych, politycznych i wyznaniowych. Ów pluralizm 

różnych, niesprowadzalnych do jedności, bytów ideologicznych, politycznych 

i wyznaniowych, zmierzających w toku kształcenia do jednego celu, jakim jest 

osiągnięcie przez ludzi poddanych procesowi edukacji wykształcenia, może być 

niejednokrotnie wzorem dla pluralizmu społecznego i kulturowego4.

Istotną cechą działalności oświatowej jest organizowanie jej w różnych środo-

wiskach. Są nimi różnej wielkości grupy celowe: załogi zakładów pracy, zrzeszenia 

zawodowe i związkowe, struktury spółdzielcze, stowarzyszenia społeczne. W ka-

tegorii terytorialnej są to grupy środowiska lokalnego, regionalne i ponadlokalne. 

Następną cechą kształcenia jest wielość form. Współcześnie ludzie dorośli są 

edukowani w wielu trybach i systemach: w szkołach dla pracujących, na kursach, 

w uczelniach wszechnicowych, w toku pracy zawodowej, poprzez środki masowego 

przekazu, poradnictwo i doradztwo, wystawiennictwo (edukacja artystyczna), 

działalność rekreacyjną, wczasowanie, krajoznawstwo, w toku procesu resocjali-

zacji, działalności artystycznej i hobbistycznej, rozrywki i zabawy, a także poprzez 

organizowanie samokształcenia5.

4  Ibidem, s. 41-42.
5  Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, op. cit., s. 908.
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Kolejną równie ważną cechą współczesnej edukacji jest wielowariantowość. 

Wyraża się ona w tworzeniu dużej liczby wersji (odmian) poszczególnych form 

edukacyjnych, różniących się nawet małymi elementami, ale z myślą o stworzeniu 

dla potencjalnych uczestników najlepszej, optymalnie dostosowanej do ich moż-

liwości czasowych, umysłowych, oczekiwań i potrzeb edukacyjnych. Przykładem 

owej wielowariantowości mogą być odrębne postaci szkół dla pracujących (wieczo-

rowe, zmianowe, zaoczne, półzaoczne), czy kursów o tej samej treści realizowanych 

w kilku wersjach (pełne, skrócone, przyspieszone, wakacyjne i inne).

Tabela 1. Forma dokształcania preferowana 
przez młodzież z obszarów wiejskich

Forma Liczba %

kursy kwalifi kacyjne 32 21,9

warsztaty szkoleniowe 10 6,8

studia 34 23,3

szkoły dla pracujących 54 37,0

kształcenie przez Internet 16 11,0

OGÓŁEM 146 100,0

Źródło: opracowanie własne, na podstawie przeprowadzonych badań.

Badanych zapytano o formę dokształcania, jaką by wybrali. Uznali oni, że 

najbardziej interesowałyby ich szkoły dla pracujących (37%). Nieco mniejszym 

zainteresowaniem cieszyłyby się studia (23,3%) oraz kursy kwalifi kacyjne (21,9%). 

Młodzi mieszkańcy wsi wykazują także zainteresowanie kształceniem przez In-

ternet (11%). Najmniejsze uznanie wzbudziły warsztaty szkoleniowe (6,8%).

Współcześnie owa wielowariantowość jest także coraz częściej podyktowana 

„przenikającą” do edukacji gospodarką rynkową. Komercjalizacja znacznej części 

tej edukacji ustawicznej sprawia, iż nie tylko mnoży, ale i różnicuje ona swoje oferty 

edukacyjne nawet w obrębie tych samych form. Wszystko z myślą o pozyskaniu 

jak największej liczby uczestników opłacających naukę6.

6  Ibidem, s. 908.
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Tabela 2. Tematyka dokształcania preferowana 
przez młodzież z obszarów wiejskich

Tematyka Liczba %

rolnictwo, leśnictwo 32 21,9

informatyka i multimedia 84 57,5

szkolnictwo 16 11,0

ekonomia 54 37,0

prawo 10 6,8

rzemiosło 69 47,3

handel 58 39,7

mechanika 26 17,8

Źródło: jak w tab. 1.

Osoby młode chciałyby kształcić się głównie na kierunkach informatycznych 
(57,5%). Jest to zrozumiałe ze względu na fakt, że szybki rozwój technologii infor-
macyjnej i komunikacyjnej sprawia, że stała się ona wszechobecna we wszystkich 
obszarach ludzkiego życia. Pojawianie się nowoczesnych technologii typu kompu-
ter, Internet pociąga za sobą próby ich opanowania przez poszukiwanie sposobu 
ich praktycznego wykorzystania. Komputeryzacja i informatyzacja wkroczyły 
w każdą dziedzinę życia, wliczając w to rolnictwo.

Poza tym znacząca część badanych pragnie nabyć stosowne kwalifi kacje w rze-
miośle (47,3%), handlu (39,7%) i ekonomii (37%).

Tabela 3. Korzyści wynikające z kształcenia w opinii badanych

Korzyści Liczba %

własny rozwój 32 21,9

nabycie nowych kompetencji 14 9,6

nabycie nowych kwalifi kacji 26 29,2

poprawa pozycji społecznej 24 16,4

prestiż towarzyski 22 15,1

wyrównanie szans 29 19,0

Źródło: jak w tab. 1.
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Za największą korzyść z dokształcania młodzi uznają własny rozwój (21,9%) 

oraz nabycie nowych kwalifi kacji (29,2%).

Dobrze zorganizowaną współczesną działalność oświatową cechuje otwar-

tość. Polega ona na związku edukacji z innymi systemami życia społecznego, np. 

z systemem szeroko pojętej pracy (zakładami pracy) i systemem codziennego życia 

różnych środowisk społecznych. Otwartość edukacji wyraża się także w likwidacji 

wszelkich granic zamykających chętnym dostęp do dalszego kształcenia się. Tak 

zorganizowana edukacja winna być stałym doskonaleniem zasobów umysłowych 

i moralnych każdego zainteresowanego nią człowieka, na miarę jego obiektywnych 

możliwości rozwojowych. Chodzi tutaj o likwidację barier fi nansowych, czaso-

wych, formalnoprawnych i innych. Otwartość taka nie oznacza jednak obniżenia 

wysokich wymagań merytorycznych stawianych tej edukacji i korzystającemu 

z niej dorosłemu uczniowi7.

Reasumując należy stwierdzić, że powszechnie dostrzeganą podstawą edu-

kacji jest jej ścisły związek z interesem określonych grup społecznych i jednostek 

przynależących do tych grup. Jest ona w pewnym stopniu podporządkowana 

sprawom (np. gospodarczym) tych grup i jednostek. Stanowi bowiem formę 

realizacji wstępnych etatów ich zawodowych i społecznych interesów. Poprzez 

uzupełnianie niezbędnego wykształcenia przyczynia się do utrzymania określonej 

pozycji w miejscu pracy, pomaga ludziom dorównać kwalifi kacjami do poziomu 

wymagań stawianych przez formalne wymogi osobom wykonującym dany zawód, 

służy także awansowi zawodowemu i społecznemu całych grup społecznych 

i pojedynczych osób8.

Podsumowanie

Istnieje konieczność prowadzenia szerokiej działalności oświatowej na ob-1. 

szarach wiejskich. Wynika to z potrzeb mieszkańców wsi.

Dominującą formą kształcenia mieszkańców wsi są szkoły dla pracujących.2. 

Młodzież pochodząca ze wsi największy nacisk kładzie na kształcenie 3. 

w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Z tego względu 

działalność oświatowa w tym zakresie stała się tak ważna.

Szeroko pojęta edukacja sprzyja rozwojowi człowieka.4. 

7  Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Słownik tematyczny, red. M. Wójcicka, Wydaw-
nictwo WEMA, Warszawa 2001, s. 47.

8  Ibidem, s. 47.
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EDUCATIONAL ACTIVITY AS AN COMPONENT 

OF RURAL AREAS DEVELOPMENT

Summary

Th e rapid development of information and communication technology causes 
its presence in almost all kinds of human activity. People try to apply In-
ternet and computers to their everyday life and use them in a practical way. 
Computerization and high-tech technology are present in every fi eld of life, 
including agriculture.

One of the most important components of educational competence is to 
educate people from rural areas how to use Internet and computers in their 
everyday life and treat them as a tool of intellectual work. Th is education 
should start from the early childhood. Th e use of electronic multi-media seems 
to be an essential component of modern school – on the level of integrated 
educational school and outside it.

Because the knowledge of how to use computers needs a capture of a lot of 
elementary issues, the educational activity in this matter has become so im-
portant. It is worth to notice that the transformation of Polish society into 
high-tech community needs lots of deep social changes.

Translated by Daria Sikorska


