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UVODOM

V

edecká konferencia s medzinárodnou účasťou Vzdelávanie dospelých v poznatkovo orientovanej spoločnosti sa uskutočnila pri príležitosti 45. výročia založenia
Katedry andragogiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove dňa 29. 1.
2009. Svojim zameraním voľne nadviazala na vedeckú konferenciu s medzinárodnou
účasťou Úloha andragogiky v spoločnosti založenej na vedomostiach v Drienici 22. –
24. 3. 2006.
Cieľom vedeckej konferencie bola výmena teoretických poznatkov, empirických
údajov a praktických skúseností z oblasti edukácie dospelých v kontexte kreovania
poznatkovo orientovanej spoločnosti. Program konferencie, okrem 45. výročia založenia Katedry andragogiky FF PU v Prešove, ovplyvnili ďalšie dve skutočností. Prvá:
spoluorganizátormi Katedry andragogiky FF PU v Prešove boli Asociácia inštitúcií
vzdelávania dospelých v SR a Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV. Druhá: konferencia a následný zborník je výstupom grantovej úlohy VEGA č. 1/0326/09 Vzdelávanie a učenie sa na Prešovskej univerzite v kontexte kreovania spoločnosti založenej
na vedomostiach. Riešiteľmi sú členovia a členky Katedry andragogiky Inštitútu edukológie a sociálnej práce na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.
Na pôde Prešovskej univerzity v Prešove sa tak stretlo vyše 70 popredných odborníkov teórie a praxe edukácie dospelých, ale aj edukácie mládeže a sociálnej práce na
Slovensku, v Českej republike a Poľsku. Napríklad: dekan Fakulty pedagogiky a umenia Rzeszowskej univerzity prof. UR dr. hab. Mieczyslaw Radochoński, riaditeľka
Inštitútu pedagogiky Rzeszowskej univerzity prof. dr. hab. Maria Chodkowska, vedúci
Katedry andragogiky a personálního řízení FF Karlovej univerzity doc. Dr. Milan Beneš, vedúci Katedry sociológie a andragogiky prof. PhDr. Dušan Šimek, rektor Univerzity J. A. Komenského, s. r. o. v Prahe doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc., prof. PhDr.
Viera Prusáková, CSc. (v čase konferencie prezidentka AIVD v SR), vedúci Katedry
andragogiky PF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. PhDr. Miroslav Krystoň, CSc., riaditeľka Inštitútu edukológie a sociálnej práce FF Prešovskej univerzity
v Prešove prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc.
Po slávnostnom uvítaní účastníkov konferencie vedúcim Katedry andragogiky Inštitútu edukológie a sociálnej práce FF PU v Prešove doc. PhDr. Vladimírom Frkom,
CSc., nasledovali hlavné referáty. Sú súčasťou zborníka, ako aj referáty zo sekcií.
V súvislosti so zameraním sekcií konferencie garanti konferencie stáli pred neľahkou
úlohou: ako projektovať zameranie sekcii tak, aby sa mali možnosť nájsť, a následne
na nej vystúpiť, vysokoškolskí učitelia skúmajúci edukáciu dospelých v rôznych oblastiach, súvislostiach, spolu s organizátormi a realizátormi ďalšieho profesijného, občianskeho, záujmového vzdelávania. Ako naplniť cieľ vedeckej konferencie tak, aby
príspevky z nej súviseli s uvedenou grantovou úlohou, zborník príspevkov bol jej výstupom. Dospeli ku nasledovnému zameraniu sekcií a účastníci konferencie ku týmto
konštatovaniam a záverom z rokovania v nich:
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Sekcia č. 1 Ďalšie profesijné, záujmové a občianske vzdelávanie
Moderovali: PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. a Mgr. Gizela Brutovská

–

–
–

–

Účastníci a účastníčky konferencie v sekcii poukázali:
na špecifiká tendencie prechodu od formalizovaných a systematicky
implementovaných vzdelávacích aktivít ku podpore učenia sa v organizácii ako
možného predmetu andragogického výskumu;
existenciu nových foriem záujmového vzdelávania, nástroja rozvoja spontaneity
a kreativity osobnosti dospelého;
podporu smerovania občianskeho vzdelávania ku schopnosti občana brať
efektívnejšie život do vlastných rúk, tzv. vedieť prostredie, v ktorom žijeme
aktívne meniť, nielen sa mu prispôsobovať;
význam mediálnej edukácie, holistického poňatia a prístupu ku skúmaniu
problematiky zdravotnej výchovy dospelých.

Sekcia č. 2 Špecifiká edukácie, reedukácie cieľových skupín vzdelávania dospelých
Moderovali: doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD. a PhDr. Branislav Frk
Členovia a členky sekcie konštatovali, že na Slovensku a Poľsku má trend rozvoja
špecifických edukačných a reedukačných postupov vzrastajúcu tendenciu. Pozitívny
vývoj možno badať ako v teoretickej, tak aj praktickej oblasti. Pre ďalší rozvoj špeciálnej edukácie a reedukácie je potrebné:
– zabezpečiť praktické využitie overených a efektívnych vzdelávacích postupov
v oblasti špecifickej edukácie a reedukácie dospelých. Doporučeným postupom je
ďalšie vzdelávanie profesionálov, pracujúcich v tejto oblasti;
– klásť dôraz v oblasti edukácie seniorov na vzdelávanie informačno-komunikačných technológií. Pomerne značným problémom u seniorov je obava (fóbia)
z použitia počítačových technológií, z čoho plynie potreba hľadať vhodné formy
a metódy vzdelávania seniorov v tejto oblasti;
– dôraz na rozvoj špecifických edukačných a reedukačných postupov pre jednotlivé
cieľové skupiny vzdelávania dospelých, pretože vzdelávanie priamo ovplyvňuje
kvalitu života;
– užšie spolupracovať na medziodborovej, ale aj medzinárodnej úrovni, pri rozvoji
predmetnej problematiky.
Sekcia č. 3 Andragogické aspekty v práci pedagóga
Moderovali: doc. PhDr. Eduard Lukáč, PhD. a PhDr. Milan Goga, CSc.

–
–

Účastníci konferencie dospeli v tejto sekcii ku týmto záverom:
zvýšiť podiel finančných prostriedkov určených na rozvoj celoživotného
vzdelávania;
efektívnejšie zavádzať aktivizujúce vyučovacie metódy v oblasti vzdelávania
dospelých;
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–

umožniť pedagógom, pôsobiacim v oblasti vzdelávania dospelých, získať základnú
andragogickú prípravu.
Zborník z konferencie Vzdelávanie dospelých v poznatkovo orientovanej spoločnosti poskytuje pestrú mozaiku poznatkov, názorov o edukácii dospelých odborníkov
teórie a praxe edukácie mládeže a dospelých, pôsobiacich v troch krajinách: Česko,
Poľsko a Slovensko. Spoločným motívom mozaiky je vízia poznatkovo orientovanej
spoločnosti. Táto rôznorodosť pohľadov na oblasti, špecifiká edukácie a reedukácie
dospelých v nich, môže stimulovať u čitateľov vlastné konštatovania, závery, a to je
tiež, okrem iných, zámerom tohto zborníka.

Ivana Pirohová

HLAVNÉ REFERÁTY
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VZDELÁVANIE DOSPELÝCH VO VEDOMOSTNEJ A OBČIANSKEJ
SPOLOČNOSTI

Anna Tokárová
Abstrakt: Príspevok naznačuje odpovede na tri otázky, na pozadí ktorých má poukázať na úlohu
vzdelávania dospelých v súčasnej dobe. 1. Aký je dnešný svet – svet, ktorý obklopuje edukačný priestor
a ktorý determinuje ciele, obsah, formy, metódy a prostriedky výchovy a vzdelávania dospelých? 2. Aké
výzvy pre edukáciu dospelých a andragogiku prináša globalizácia a civilizácia tzv. tretej vlny, ktorá
smeruje k vedomostnej spoločnosti. 3. Ktoré spoločenské problémy by sa mali „pretaviť“ do vedeckých
otázok a vedeckých problémov andragogickej teórie, aké podnety by mala andragogika dávať
spoločenskej praxi, ak sa máme my ako pospolitosť odborníkov a odborníčok podieľať na realizácii vízie
občianskej spoločnosti.
Abstract: This paper suggests answers to three questions, which should highlight the role of adult
education nowadays. 1. What is nowadays world – a world that surrounds the educational space and
determines the objectives, contents, forms, methods and means of education and adult education? 2. What
challenges for adult education and andragogy brings globalization and so-called civilization of third
wave, which is directed towards a knowledge society? 3. What social problems should be "translated" to
the scientific issues and scientific problems of andragogical theory, what incentives should give
andragogy to social practice, if we, as a congregation of professionals, should participate on the
realization of the vision of civil society?
Kľúčové slová: vedomostná spoločnosť, vedomostná ekonomika, globalizácia, edukácia dospelých,
andragogika, občianska spoločnosť, trvale udržateľný a bezpečný rozvoj, kvalita a udržateľnosť života.

1.

Odpoveď na otázku aký je dnešný svet je veľmi jednoznačná a presvedčivo vyplynula z udalostí posledných mesiacov, ktoré sa dotkli (priamo či nepriamo)
väčšiny obyvateľstva celej Zemegule. Finančná, hospodárska a v Európe aj plynová
kríza, jej prejavy a dôsledky v sociálnej sfére sú praktickou ukážkou charakteristiky
globalizovanej doby. Je ňou sieťová povaha sveta a z nej vyplývajúca vzájomná závislosť, podmienenosť a prepojenosť. Ako oprávnené sa ukázali dve známe prirovnania,
že po prvé, dnešný globalizovaný svet sa podobá obrovskej pavučine (ak sa dotkneme
jedného miesta, zatrasie sa celá) a po druhé, že svet sa zmenšil, stal sa jednou globálnou dedinou. Práve na tejto akademickej pôde sme (ako jedno z prvých univerzitných
pracovísk na Slovensku) už pred 11. rokmi (1998) o globalizácii1 zorganizovali vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou. Čas ukázal, že globalizácia je historicky
nezvratný proces, fenomén, ktorý však, ako George Soros (1999) a ďalší uznávaní
ekonómovia a politológovia postupne priznávajú – že globalizovaný svet treba čím
1

Katedra vzdelávania dospelých a sociálnej práce FF PU riešila na tému globalizácie a vedomostnej
spoločnosti viaceré grantové úlohy VEGA, z ktorých boli vydané zborníky: Sociálna práca – ľudské
práva – vzdelávanie dospelých (1998); Kvalita života v sociálnych kontextoch globalizácie a výkonovej
spoločnosti (2002); Úloha andragogiky v spoločnosti založenej na vedomostiach (2007).
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ďalej tým viac cieľavedome regulovať a nespoliehať sa iba na trhový mechanizmus
samoregulácie.
Stále viac tiež platí, že globalizáciu ako historický trend charakterizuje neistota,
chaos, nebývalá dynamika, rýchlosť a paradoxy. Nič nie je dlho isté (jedinou istotou je
neistota), všetko sa rýchlo mení, systemizované a systémové veľmi rýchlo a zákonite
prerastá do chaotického, z chaosu sa veľmi rýchlo stáva fungujúci systém. Nestíhame
sa adaptovať na zmeny a už je nutné adaptovať zmeny novým zmenám.
Pre odborníkov v oblasti vied o výchove vyplývajú z týchto zmien dôležité úlohy:
transdisciplinárne prenikať do podstaty globalizácie a jej ekonomických, psychologických, sociologických a i. zákonitostí a systemizovaný komplex poznatkov urýchlene
premietať do praxe, najmä do cieľov výchovy a vzdelávania dospelých. Dnes už nestačí
to, čo sme pred desaťročím zdôrazňovali ako aktuálne úlohy v edukácii dospelých: učiť
nielen globálne myslieť, ale aj lokálne konať, obstáť nielen v lokálnej konkurencii, ale
aj na globálnom trhu práce, vzdelania, kultúry. Dnes sú vo vzdelávaní dospelých aktuálne a naliehavé nové úlohy: ako to metodologicky, didakticky, metodicky zvládnuť,
ako, akými didaktickými postupmi dosiahnuť a realizovať špecifické výchovno-vzdelávacie ciele, ako formovať flexibilitu v myslení, ako rozvíjať zručnosti
a schopnosti vyrovnávať sa so situáciou neistoty, ako tvoriť a realizovať krízové scenáre, ako učiť čestne víťaziť v silnej a globalizovanej hyperkonkurencii, ako byť morálne
odolným a silným v demoralizovanom okolí, ako nepodľahnúť panike a stresu v neustále sa zvyšujúcom životnom tempe, ako čestne a tvorivo žiť v spoločnosti nerovností a rizík (Beck, 2004; Kopecký, 2007).
Isté je, že náš edukačný priestor a čas nemôže byť zásadne iného charakteru (pomalší, pokojnejší, istejší) ako priestor a čas globalizovanej spoločnosti. Uvedomujeme
si, že je nevyhnutné (aj prostredníctvom výchovy a edukácie) účinne čeliť tomu, aby
nás spomínaná neistota, rýchlosť, konkurencia a iné atribúty dnešnej doby neobrali
o imunitu, zdravie, ekologické životné prostredie, o radosť zo života, rodinu, ľudskosť,
morálne a iné hodnoty. Zatiaľ však dosť dobre nevieme ako to efektívne v praxi docieliť. A práve v tom vidím veľkú výzvu pre vzdelávanie a výchovu dospelých
i andragogiku.
2. Pred odpoveďou na druhú otázku: aká je vedomostná spoločnosť2 je potrebné
zmieniť sa najskôr o vedomostnej ekonomike. Podľa Alwina Tofflera a Haidy Tofflerovej (2001) a ďalších futurológov nachádzame sa na prahu tretej vlny ľudskej civilizácie, kedy najvyspelejšie ekonomiky prechádzajú z priemyselnej do „vedomostnej“
fázy. Je zrejmé, že pravidlá vytvorené pre (riadiacu) ekonomiku v industriálnej fáze už
prestávajú platiť a je potrebné formulovať pravidlá nové, definovať nové zdroje bohatstva, zisku a sociálneho rozvoja. Odvtedy, ako sa tento trend jednoznačne presadil,
však uplynulo primálo času na to, aby sme už dnes vedeli pomenovať zákonitosti efek2

Popri pojme vedomostná spoločnosti sa používajú ďalšie: spoločnosť založená na poznatkoch, poznatkovo orientovaná spoločnosť, informačná spoločnosť. Pretože cieľom príspevku nie je pojmoslovná analýza (ale náčrt sociálno-politických a andragogických kontextov), iba skonštatujeme, že v príspevku budeme používať pojem vedomostná spoločnosť.
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tívnosti fungovania vedomostnej ekonomiky a kvality života vedomostnej spoločnosti.
Aj keď teoretický diskurz postindustriálnej a informačnej spoločnosti akcentoval význam, potenciál a moc poznatkov, poznatkov už začiatkom 80. rokov 20. storočia,
povedomie o vedomostnej ekonomike sa začalo vytvárať v strede a presadzovať až koncom 90. rokov 20. storočia3. Vtedy sa s osobitnou naliehavosťou začalo zdôrazňovať
a popisovať ako sú mimoriadne spoločensky významné odvetvia s vysokou technologickou úrovňou (napr. informačné a komunikačné technológie, biotechnológie, nanotechnológie a pod.). Osobitne sa začalo zdôrazňovať, že vzdelávacie a vedecké inštitúcie môžu vysokou mierou prispievať k tvorbe bohatstva, poukazovať na ekonomický
význam konceptu učiacej sa spoločnosti (organizácie, firmy).
Prechod k vedomostnej ekonomike bezpodmienečne vyžaduje však zmenu spôsobov fungovania spoločnosti – vytváranie podmienok pre tvorbu širšieho (nielen ekonomického) rámca: smerovanie k vedomostnej spoločnosti. Predstava o nej sa však ešte
len dotvára. Možno povedať, že vedomostná spoločnosť je taká spoločnosť, ktorá prostredníctvom finančnej a legislatívnej podpory vzdelávania, vedeckých a výskumných
aktivít rozvíja svoju inovačnú kapacitu. Vedomostná spoločnosť robí všetko pre zdôraznenie skutočnosti, že najcennejšiou hodnotou pre ňu je investovanie do ľudského
a sociálneho kapitálu a že kľúčovými faktormi spoločenského a ekonomického rozvoja
je vzdelávanie, tvorivosť a iniciatívnosť. Hlavnou silu vývoja sú informácie, poznatky
a učiaca sa spoločnosť. Povedané tradičnou terminológiou: „cenu zlata“ majú najnovšie informácie a poznatky, intelektuálny, morálny a emocionálny potenciál v človeku
a spoločnosti.
Vedomostná spoločnosť ako vízia sa stáva programom nadnárodných organizácií
ako je UNESCO, či OECD – ich cieľom je podpora produkcie, rozvíjania a zdieľania
poznatkov prostredníctvom vzdelávania, ale aj výskum a kreovanie vedomostnej spoločnosti v jednotlivých krajinách. Ukazuje sa však, že to nie je také jednoduché. Ilustráciou toho je fakt, resp. paradox, keď v posledných rokoch, a najmä v súčasnej kríze, majú problémy prispôsobiť svoje hospodárske a sociálne systémy realite globalizovaného sveta aj mnohé technologicky a ekonomicky vyspelé štáty sveta (Japonsko,
USA) a aj tie členské krajiny Európskej únie, ktoré patria medzi špičku v porovnaniach
globálnej ekonomickej konkurencieschopnosti (Nemecko, Francúzsko). Problémy majú
aj tie krajiny, ktoré urobili veľký posun vo vytváraní vedomostnej spoločnosti (napr.
Fínsko, Švédsko).
Za podobný paradox možno označiť aj fakt, že v niektorých krajinách (vrátane
Slovenskej republiky) vlády na jednej strane jednoznačne deklarujú svoju ambíciu
3

Vedomostná spoločnosť nie je produktom revolučných zmien, ale vytvára sa v postupnom procese,
v priebehu ktorého dochádza k zmenám charakteristík spoločnosti a určovanie jej nového vývoja (Gernot
Bıhme a Nico Stehr, 1986, podľa: Dopita, 2008). O vedomostnej spoločnosti možno hovoriť len vtedy, ak
sú funkčné oblasti spoločnosti závislé na poznatkoch a odkázané na reprodukciu nových poznatkov, a to sa
spravidla týka vysoko technizovaných a diferencovaných spoločností. O vedomostnú spoločnosť ide
vtedy, ak poznatky nie sú používané iba vo vedeckom systéme, ale na ich použitie sú odkázané aj ostatné
systémy (politický, ekonomický, právny, zdravotný a ďalšie), pretože inak by nemohli fungovať (Wilke,
2000).
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rýchle smerovať k vedomostnej spoločnosti a vedomostnej ekonomike4, ale nedokážu
nasmerovať finančné prostriedky prioritne do výskumu a vývoja5. Navyše mnohé krajiny EÚ (Slovensko, Rumunsko, Česko) majú problém s veľkou skupinou „neprispôsobivých“ obyvateľov (najmä Rómov), ktorí nemajú elementárne predpoklady začleniť
sa ani do spoločnosti na úrovni druhej vlny (priemyselnej) civilizácie, nieto do civilizácie a spoločnosti založenej na najnovších vedomostiach. Tento fakt predstavuje obrovskú bariéru s nedozernými dôsledkami, aj pre celú spoločnosť.
Kreovanie a výskum vedomostnej spoločnosti je výzvou pre andragogiku a ďalšie
vedy o výchove, spoločnosti a človeku. Ak by sme mali na tejto konferencii čo len
naznačiť odpoveď na otázku ako môže andragogická teória a prax prispieť ku kreovaniu vedomostnej spoločnosti, musíme medzi jej priority v metodike a medzi ciele edukácie v praxi zaradiť aj riešenie uvedenej rómskej otázky (nezamestnanosť, chudoba,
a nízka kvalifikácia dospievajúcich a dospelých Rómov), jej zásadné riešenie v širších
dimenziách – v dimenziách zmien vyplývajúcich z charakteru globalizácie a europeizácie. Zdá sa, že nemáme inú možnosť, len hľadať ďalšie, aj netradičné riešenia. Ináč
neprispejeme k realizácii veľkolepej ambície EÚ, ktoré jej členským krajinám vyplývajú z Lisabonskej stratégie6: urobiť z EÚ do roku 2010 najkonkurencieschopnejšiu
a najdynamickejšiu poznatkovo orientovanú ekonomiku sveta, schopnú trvalo udržateľného rastu, s väčším množstvom pracovných miest a väčšou sociálnou kohéziou
(Lisabonská stratégia, 2000).
Smerovanie k vedomostnej spoločnosti má aj širšie sociálne kontexty – vyžaduje
aj nový prístup7 k riešeniu problémov (otázok) ďalších sociálno-rizikových skupín,
k objavovaniu a rozvoju talentov mládeže, hľadanie podnecujúcich stimulov na príliv
(návrat) domácej vysokokvalifikovanej inteligencie zo sveta, podnecovanie zamestnancov k hľadaniu efektívnych riešení pracovných úloh, intenzívnenie vyžívania
e-learningu v pregraduálnom i ďalšom vzdelávaní dospelých, animáciu voľného času
dospelých, a ďalšie formy a metódy edukácie dospelých, ktoré sú naznačené v Memorande o celoživotnom učení sa, ale aj v ďalších dokumentoch EÚ. V tomto smere je pre
slovenskú andragogiku podnetný a významný národný dokument Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti (2008), ktorý vypracoval kolektív vyše sto najvýznamnej4

Napr. máme funkciu podpredsedu vlády pre vedomostnú spoločnosť.
V SR v r. 2008 investície do vedy a výskumu poklesli na 0,49 % HDP, čo je cca 25 % z priemeru EÚ.
6
Lisabonská stratégia je cieleným výberom a zoskupením tém z viacerých politík EÚ, hlavne: výskumu,
vzdelávania, zamestnanosti, informačnej spoločnosti, podnikania a priemyslu, energetiky, životného prostredia. V r. 2005 bola stratégia revidovaná pod názvom Stratégia rastu a zamestnanosti. K prioritným
oblastiam výskum – vývoj – inovácie, vzdelávanie, zamestnanosť a podnikateľské prostredie pribudli témy
klimatických zmien a energetiky a výrazne sa zvýšil akcent na trvalo udržateľný rozvoj. Od r. 2008 sa
v rámci EÚ na úrovni národných koordinátorov diskutuje o stratégii po r. 2010. Do diskusií prispela aj
Slovenská republika, v júni 2009 aj písomne v Predbežnom stanovisku SR ku stratégii po r. 2010. Na
základe stanovísk a diskusií vznikne návrh stratégie po r. 2010, ktorý bude predložený na schválenie Európskej rade na jar 2010.
7
Ako príklad možno uviesť tzv. nočné športovanie, ktoré sa ukázalo ako zaujímavý variant trávenia
voľného času u mladých ľudí, ktorí aktívne vyhľadávajú príležitosti pre spoločenský život vo večerných
hodinách.
5
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ších odborníkov Slovenska. Piata kapitola s názvom Cesty k znalostnej spoločnosti
obsahuje aj mnoho námetov pre inovácie v oblasti výchovy a vzdelávania dospelých.
3. Tretím okruhom problémov, ktorého sa chcem dotknúť je otázka vzťahu edukácie dospelých a občianskej spoločnosti. Novodobá predstava občianskej spoločnosti sa
vyformovala až v 80. r. 20. storočia8. Možno povedať, že aj kreovanie modernej občianskej spoločnosti v čase globalizovaného sveta – v praxi, ale aj v teórii – je proces,
ktorý ešte len začína. Máme šťastie, že žijeme v Európskej únii, ktorej hlavnou víziou
je, aby základom verejného života bolo právo a spravodlivosť. Cieľom EÚ únie je nielen budovať podmienky pre výkonnú a konkurencieschopnú ekonomiku, ale aj spoločenstvo, založené na humanizme a rovnosti príležitostí.
Rozvoj dynamickej občianskej spoločnosti patrí k základným agendám praktickej
politiky EÚ, v tom zmysle, že podporuje dialóg s inštitúciami a aktívnu účasť občanov
na príprave a uplatňovaní politík EÚ. Občianska spoločnosť, v tomto užšom zmysle, sa
vyznačuje vysokým podielom účasti občanov na spravovaní vecí verejných (cez nepolitické štruktúry), vytváraním mimovládnych organizácií, podieľaním sa na ich činnosti, na verejnej kontrole štátneho a vládneho sektoru.
V tomto kontexte výchova a vzdelávanie dospelých (ako praktická činnosť
i andragogika ako vedný a študijný odbor) nemôžu byť apolitickými konceptmi – ak
majú (a musia) aktívne prispieť k napĺňaniu tohto cieľa EÚ. Poslaním edukácie dospelých je aj posilňovanie aktívneho občianstva, založeného na porozumení rovnováhy
práv a povinností, spravodlivosti a rovnosti šancí, na posilnení autonómie a vedomia
zodpovednosti ľudí (občanov) za veci verejné i súkromné.
V tomto smere je v krajinách bývalého socialistického sektora edukačný priestor
priam nekonečný. Na jednej strane je potrebné edukačne prispievať k výchove euroobčianstva – byť a stávať sa plnohodnotnými občanmi nového spoločenstva, fungujúceho
na zásadne iných ekonomických a právnych (etických i morálnych) zásadách – oproti
tým, v ktorých vyrastala stredná a väčšinu života prežila staršia generácia. A na strane
druhej je stále aktuálna, až naliehavá otázka výchovy k národnému vlastenectvu. Pre
andragogickú teóriu a prax je trvalou výzvou koncept tvorby a rozvoja občianskej spoločnosti v duchu filozofie (konceptu) trvale udržateľného a bezpečného rozvoja (trvale
udržateľného žitia). Občianska spoločnosť v tomto zmysle je také spoločenstvo, ktoré
je aktívne v hľadaní, podpore a uplatňovaní optimálneho vzťahu 1. medzi ekonomickou, sociálnou a environmentálnou dimenziou rozvoja, 2. medzi produktivitou a únosnou zaťažiteľnosťou prírodných systémov, 3. ale aj medzi ľudskou slobodou a zodpovednosťou, efektívnou ekonomikou a solidaritou, 4. medzi uspokojovaním vlastných
potrieb a poznaním, kedy spotrebúvame dosť, či dokonca priveľa. Stručne povedané
kvalita a udržateľnosť života sa stáva existenčným megatrendom súčasnej civilizácie.
Je to taká koncepcia občianskej spoločnosti, ktorá sa usiluje o vyvážený rozvoj všetkých stránok života/žitia, a nielen niektorých parciálnych aspektov rozvoja. Koncepcia,
ktorá má evidentnú snahu čo najviac sa priblížiť nielen k ideálom humanizmu, ale aj
dosiahnuť harmóniu s prírodou.
8

V súvislosti s bojom stredo- a východoeurópskych krajín proti komunistickým vládam a s bojom latinskoamerických krajín proti autoritatívnym režimom.
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S konceptom občianskej spoločnosti a rozvoj občianskej gramotnosti (občianskych kompetencií) v duchu trvale udržateľného a bezpečného rozvoja súvisí s veľkým
množstvom nových andragogických tém. Pre krátkosť času môžem uviesť len niekoľko:
• Pri prechode slovenskej národnej meny na Euro, v čase terajšej globálnej finančnej krízy sa ukázalo, akú významnú úlohu zohrala kampaň zameraná na finančnú
výchovu detí, mládeže a dospelých. Žiaľ, po prijatí Eura aktivity v tomto smere
takmer neevidovať. Finančná výchova dospelých zameraná na zvyšovanie tzv. finančnej gramotnosti9 by mala byť permanentná. Mala by byť zameraná na investovanie peňazí, predvídanie trendov na finančných trhoch a pod.
• Stále aktuálnejšie je nové poňatie tradičných zložiek edukácie, napr. výchovy
k dopravnej bezpečnosti a kultúre cestovania, výchovy k ľudským právam, ale aj
nové zložky edukácie, napr. výchova k informačno-komunikačnej etike a morálke,
výchova racionálneho spotrebiteľského správania, výchova k dobrovoľníctvu
a charizme, výchova k občianskym kompetenciám, výchova k multikulturalizmu a i.
• Veľkou témou pre andragogickú teóriu a prax je politika rovnosti príležitostí EÚ
zameraná na presadzovanie nového poňatie humanizmu v (EÚ): na tvorbu vzťahov
rovného partnerstva a na odstránenie pretrvávajúcich foriem nevraživosti, sociálneho povýšenectva – sociálneho panstva: človeka nad prírodou, jednej rasy nad
inou rasou, jedného národa nad druhým národom, jedného náboženstva nad druhým národom, mužov nad ženami. V tomto smere je vzdelávanie a výchova dospelých neoddeliteľnou súčasťou informačných kampaní financovaných EÚ – zameraných na inklúziu sociálne vylúčených a marginalizovaných skupín: na rovnosť šancí uplatniť sa v politike, športe, na trhu práca a vzdelania, na zdravý životný štýl a stravovanie a pod. (zdravotne postihnutých, chudobných, etnických
skupín, v menej rozvinutých regionoch).
• K mimoriadne aktuálnym agendám politiky EÚ a andragogickým témam patrí
najmä rodová politika – gender mainstreaming, zameraná na elimináciu problémov vyplývajúce z faktu, že ženy sú s mužmi v krajinách EÚ rovnoprávne de jure,
ale nie de facto, že ženy (ich vlastnosti a schopnosti) sa ešte stále nepovažujú za
rovnocenné s mužmi. Táto politika reflektuje aj fakt, že aj muži začínajú byť
(resp. sú) diskriminovaní (priamo i nepriamo). Rada vlády pre rovnosť príležitostí
a rodovú rovnosť pripravila nové významné dokumenty: Národná stratégia pre
rodovú rovnosť 2009 – 2013 a Národný akčný plánu na prevenciu a elimináciu
násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 201310. Pripravované kampane budú
zamerané na výchovu k novému obrazu ženskosti a mužskosti, k modernému poňatiu rodového sebavedomia, na objasňovanie podstaty rodovej spravodlivosti vo
9

Finančná gramotnosť sa v najnovšej literatúre definuje ako súbor poznatkov, zručností a hodnotových
postojov občana potrebných k tomu, aby finančne zabezpečil seba a svoju rodinu v súčasnej spoločnosti
a aktívne vystupoval na trhu finančných produktov a služieb. Finančne gramotný občan sa orientuje
v problematike peňazí a cien a je schopný spravovať domáci rozpočet, vrátane finančných aktív
a finančných záväzkov a s ohľadom na meniace sa životné situácie (bližšie Dvořáková a kol., 2009, Vrbková a kol., 2009).
10
V tomto zmysle sú mimoriadne podnetné prezentácie a závery konferencie Rodová rovnosť – nové
otázky, nové výzvy (2008).
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verejnej a odbornej mienke, na scitlivenie spoločnosti na rodovú problematiku, na
porozumenie príčinám a prejavom rodového násilia, rodovej segregácie a rodových nerovností v politike, rodine, ekonomike, školstve, manažmente a pod.

Záverom
Andragogická akademická veda a vyučovací proces priebežne a aktuálne reaguje
na nové aktuálne témy, ciele a úlohy. Katedry andragogiky na Slovensku, v Čechách
i Poľsku nie sú iba vzdelávacími, ale aj výskumnými inštitúciami, ktoré prispievajú
k nastoľovaniu a riešeniu aktuálnych spoločenských problémov a ich publicite. Ako
príklad môžem uviesť aktuálne témy, ktoré boli v poslednom čase úspešne rozpracované do podoby mnohých monografií a štúdií, napr. vzdelávanie a rozvoj podľa kompetencií, sociálne hnutia a vzdelávanie dospelých, filozofické východiská a profesionalizácia andragogickej práce, špecifikácia vzdelávania podľa cieľových skupín, vzdelávanie dospelých zamerané na kvalitu života a kultúru práce, vzdelávanie žien, edukácia
seniorov, edukačný marketing, kooperácia v edukačnom prostredí, didaktika profesijného vzdelávania dospelých, firemná kultúra a ľudské zdroje, systémový prístup
k ďalšiemu vzdelávaniu, andragogické aspekty sociálnych služieb, pedeutologické
aspekty vzdelávania dospelých, rozvoj lektorských zručností, androditaktika, diagnostika vo vzdelávaní dospelých, človek a vzdelanie v informačnej spoločnosti, a pod.
Verím, že konferencia odpovie na ďalšie otázky, ktoré vyvstanú z konfrontácie
trendov a dnešnej reality. Možno naznačí odpovede na otázku, ako by sa mali vo vzťahu k novým vývojovým trendom inovovať a zmeniť profily absolventov vysokoškolských študijných odborov, patriacich k vedám o človeku (andragogika, učiteľstvo,
pedagogika, sociálna práca a ďalších tzv. pomáhajúcich profesií). Program konferencie
naznačuje, že táto konferencia otvorí nové témy a prispeje k inovatívnemu rozpracovaniu tradičných tém.
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ANDRAGOGICKÉ ASPEKTY V PRÁCI PEDAGÓGA
Marta Bačová
Abstrakt: V súlade s budovaním vzdelanostnej spoločnosti a napĺňaním koncepcie celoživotného
vzdelávania/učenia sa škola ako vzdelávacia inštitúcia otvára viaceré možnosti pre vzdelávanie dospelých.
Príspevok sa zaoberá otázkou, či sú pedagógovia 2. a 3. stupňa škôl, ale aj vysokých škôl, ako i učitelia
kontinuálneho vzdelávania odborne pripravení pre vzdelávanie dospelých účastníkov, ktoré má svoje
teoretické zázemie a osobitosti.
Abstract: The school as educational institution, in line with the development of knowledgeable society and
the long life education, creates and opens many possibilities for an adult education. The paper deals with
the core question, whether the educators at all levels (secondary, tertiary and higher level) are fully
qualified and well prepared for the education of adults because of its specifics and theoretical foundation.
Kľúčové slová: znalostná spoločnosť, škola ako centrum CŽV, andragogické aspekty v práci učiteľov ZŠ,
SŠ, VŠ a učiteľov kontinuálneho vzdelávania.

K

eď organizátori tejto konferencie uvažovali o jej obsahovom zameraní, objavil sa
námet, či možno uvažovať aj o andragogických aspektoch v práci pedagóga. Táto
myšlienka ma zaujala, pretože sa mi v pamäti objavili konkrétne situácie, v ktorých
som sa ocitla ako vysokoškolská učiteľka, stojaca pred publikom, ktoré tvorili dospelí
účastníci vzdelávania.
Bolo to v 70. rokoch minulého storočia, keď som mala vyučovať vo vtedajšej
forme postgraduálneho štúdia, v ňom si učitelia stredných škôl prehlbovali, rozširovali
a inovovali poznatky z pedagogiky a psychológie. Ďalej to bolo vtedy, keď som začala
vyučovať vo forme ŠPZ na odbore, ako i v čase, keď som ako členka katedry vysokoškolskej pedagogiky začala participovať ako lektorka vo vzdelávaní učiteľov vysokých
škôl v kurzoch Pedagogiky vysokých škôl I. a II. Vo všetkých uvedených prípadoch mi
nerobila problém odborná rovina – obsahová náplň. Náročné pre mňa bolo to, že
účastníkmi vzdelávania boli dospelí ľudia, že išlo o heterogénne skupiny z hľadiska
veku, dĺžky praxe, skúseností, úrovne a rozsahu vedomostí, motivácie. Teda chýbali mi
základné poznatky najmä z androdidaktiky, teoretické východiská edukácie dospelých.
Na prvý pohľad sa spojenie „andragogických aspektov s prácou pedagóga“ môže
zdať ako umelé, nadbytočné, neopodstatnené. Kladieme si teda otázku: aké okolnosti
dnes vedú k tomu, aby pedagógovia/učitelia obohacovali svoju profesijnú činnosť
o nové poznatky a spôsobilosti z oblasti andragogiky? Vopred je potrebné upozorniť na
fakt, že pod označením učiteľ/pedagóg nemáme na zreteli jednu z pracovných špecializácií andragogických pracovníkov, ako je učiteľ, lektor. Máme na mysli „učiteľa ako
pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť
v rozsahu stanovenom osobitným predpisom v škole, školských zariadeniach
a ostatných zariadeniach a taktiež pedagogický zamestnanec v organizáciách pre konti-
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nuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov“. (In: Koncepcia profesijného vzdelávania učiteľov... apríl 2007)
Pri charakteristike súčasnej modernej spoločnosti k frekventovaným pojmom patria: spoločnosť a ekonomika založená na vedomostiach, znalostná spoločnosť, poznatkovo orientovaná spoločnosť, v ČR je najčastejší termín „spoločnost vědení“. Termín
vzdelanostná spoločnosť sa spája najprv s druhou polovicou 20. storočia. V súčasnosti
sa hovorí o druhej vlne budovania vedomostnej spoločnosti (Keller, J. – Tvrdý, L.:
2008, s. 39). V Lisabonskej stratégii aj v Kodanskej deklarácii sa zdôrazňuje, že pedagogickí zamestnanci sú najdôležitejšími aktérmi v stratégii vytvárania spoločnosti
a ekonomiky, založenej na vedomostiach – platí to vo vzťahu k škole ako vzdelávacej
inštitúcii.
V súčasnosti sa však mení aj chápanie samotnej školy najmä v súvislosti s jej postavením a úlohami v koncepcii celoživotného vzdelávania/učenia sa. Pôjde o postupné
otváranie sa školy voči svojmu okoliu, o jej širšie chápanie nielen ako vzdelávacej
inštitúcie, ale aj ako kultúrno-spoločenskej ustanovizne miestnej komunity, školy, ktorá bude centrom celoživotného učenia, bude poskytovať možnosti a priestor nielen pre
deti, mládež, ale aj pre dospelých. Pre takéto pôsobenie majú školy určité priaznivé
predpoklady: priestory, potrebné pre vzdelávanie, materiálne vybavenie, aj intelektuálny potenciál. Už základné školy, aj keď zatiaľ nesmelo, začínajú reagovať na potreby
okolia, v ktorom pôsobia, napr. ponukou vzdelávacích aktivít aj pre dospelých záujemcov ponukou rekvalifikačných kurzov, jazykových kurzov, kurzov práce s PC v (napr.
pre seniorov), ponukou záujmového vzdelávania (napr. ZUŠ) a i. Otázkou je, či sú
učitelia pripravení pre prácu s dospelými ľuďmi, pretože aplikovať štýl pedagogickej
práce, ktorým pracujú so žiakmi na vzdelávanie dospelých je neadekvátne.
Aj stredné školy, predovšetkým SOŠ reagujú na potreby svojho regiónu. Ponuka
možností na vzdelávanie pre záujemcov z radov dospelých je stále bohatšia. Reagujú
spravidla na zmeny potrieb trhu práce ponukou štúdia odborov v pomaturitnom, kvalifikačnom, špecializačnom, nadstavbovom štúdiu, rekvalifikačné kurzy a iné aktivity.
Prevažuje pritom diaľkové, externé, ojedinele denné štúdium pre dospelých. Aj
v tomto prípade učitelia, ktorí participujú na vzdelávaní dospelých, ak chcú vykonávať
túto prácu kvalitne, mali by disponovať aspoň základnými kompetenciami z oblasti
andragogiky. Je síce pravda, že učitelia týchto škôl v pregraduálnom štúdiu absolvovali
pedagogické a psychologické disciplíny a štátnu skúšku , na základe ktorých získali
učiteľskú spôsobilosť pre 2. a 3. stupeň, sú zaangažovaní v ďalšom vzdelávaní
a sebavzdelávaní. Nie sú však profesijne pripravení pre prácu s dospelými účastníkmi
vzdelávania, ktorá sa odlišuje od výchovy a vzdelávania žiakov a študentov najmä
z hľadiska stratégií výučby, poznania zákonitostí a osobitostí učenia sa dospelých,
aplikačne efektívnych metód výučby dospelých ap.
Ďalej možno uvažovať o andragogických aspektoch v práci vysokoškolských pedagógov. Sú títo pripravení na prácu s dospelými, ktorí vstupujú do systému vysokoškolského vzdelávania a ako externe študujúci tvoria značné percento študujúcich? Ak
vychádzame z údajov Ústavu informácií a prognóz školstva (Hrušovská, J.: Akadémia
2008, č. 3, s. 2-6), počet absolventov externého štúdia na verejných vysokých školách
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sa v r. 2002 – 2007 zvýšil dvojnásobne. V r. 2002 to bolo 7 558 a v r. 2007 až 14 780
absolventov externého štúdia. V súčasnosti vo vzťahu k vysokoškolským pedagógom,
vyučujúcich v dennom, externom či ďalších formách vzdelávania vidím dva otvorené
problémy. Prvý problém: Vysokoškolskí učitelia – až na určité výnimky – nemajú pedagogické vzdelanie, neabsolvovali štúdium vysokoškolskej pedagogiky, ktorá by im
poskytla poznatky o zákonitostiach výučby, vybavila by ich príslušnou teóriou
a spôsobilosťami, poznaním stratégií a metód výučby študentov VŠ, umožnila by im
nadobudnúť základné kompetencie pre kvalifikovaný výkon profesie. A pritom systém
vysokoškolského vzdelávania a výučby prechádza mnohorakými zmenami. Otázkou je,
či samotní vysokoškolskí učitelia pociťujú potrebu tohto vzdelania či v tlaku požiadaviek (publikovať, byť zapojení do získavania grantov, kvalifikačný rast a i.) majú priestor zaujímať sa o vysokoškolskú pedagogiku. Aj tá časť VŠ učiteľov, ktorí vyštudovali odbory s učiteľským zameraním, absolvovali v pregraduálnej príprave jej pedagogicko-psychologickú zložku, orientovanú na 2. a 3. stupeň školy, táto pre proces výchovy
a vzdelávania v podmienkach vysokej školy nie je postačujúca. Druhý problém spočíva
v tom, že vysokoškolskí učitelia nie sú vybavení ani základnými poznatkami o procese
učenia sa, progresívnych metód ap. vzdelávania dospelých – externe študujúcich. Prikláňame sa k názoru „... že všetci vysokoškolskí učitelia by mali mať aj pedagogické
vzdelanie, že by sa mali neustále vzdelávať aj v oblasti didaktiky, pedagogiky, psychológie, teda v oblasti vied o výchove a vzdelávaní.“ (Turek, I.: 2007.Academia č. 4,
s. 6).Toto pedagogické vzdelávanie by mohli zabezpečovať napr. kurzy vysokoškolskej
pedagogiky, súčasťou ktorých by boli aj poznatky o osobitostiach učenia sa dospelých,
uplatňovania pedagogických princípov, metód, postupov vzdelávania dospelých – t. j.
andragogické spôsobilosti.
Nakoniec považujem za potrebné zmieniť sa o andragogických aspektoch v práci
pedagóga – metodika, ktorý plní dôležité úlohy v kontinuálnom vzdelávaní učiteľov,
zabezpečujú ho metodicko-pedagogické centrá. Metodici (zatiaľ používame tradičné
označenie) predsa pracujú so skupinami učiteľov – ich klientelu teda tvoria dospelí
účastníci vzdelávania. Opäť je tu otázka: či a do akej miery boli a sú títo pracovníci
MPC odborne pripravení na to, aby sa kvalitne transformovali do roly vzdelávateľov
dospelých? Aplikujú vo svojej práci princípy vzdelávania dospelých? Poznajú progresívne – najmä participačné metódy tohto vzdelávania? využívajú všetky možnosti,
vyplývajúce z osobitostí učenia sa dospelých, ich skúsenosti, tvorivosť, účinnú komunikáciu?
Nové prvky, súvisiace práve s andragogickými aspektmi v práci metodikov sú už
explicitne vyjadrené napr. v Návrhu profesijných štandardov učiteľov, ktorý sleduje
nevyhnutnú profesionalizáciu pedagogických zamestnancov MPC. Tento návrh
s názvom „Učiteľ v organizáciách pre kontinuálne vzdelávanie učiteľov (diskusia) bol
publikovaný v Pedagogických rozhľadoch 2008, č. 5, Príloha: V ňom sa už konkrétne
uvádza: „Premena, metodika“ na „učiteľa kontinuálneho vzdelávania“ umožní kariérový rast tohto pedagogického zamestnanca v inštitúciách kontinuálneho vzdelávania,
jeho profesionalizáciu, vzdelávanie i kompetentné hodnotenie jeho pedagogickej práce.“ (s. 11). Z návrhu profesijného štandardu učiteľa kontinuálneho vzdelávania s 1.

Marta Bačová

27

atestáciou vyberáme tie prvky, ktoré pomenúvajú vedomosti, zručnosti a postoje, kompetencie, prepojené s andragogikou. Napr.: poznať teórie učenia sa dospelých, poznať
rôznosť spôsobov učenia sa dospelých, rešpektovať individualitu každého pedagogického zamestnanca, schopnosť výberu a realizácie formou a metód vzdelávania dospelých, schopnosť hodnotiť priebeh a výsledky vzdelávania dospelých, schopnosť vytvárať pozitívnu klímu učiacej sa skupiny, schopnosť vytvárať a využívať materiálne
a technologické zázemie vzdelávania dospelých a i. V návrhu profesijného štandardu
učiteľa kontinuálneho vzdelávania s 2. atestáciou sú tieto isté kompetencie posunuté na
vyššiu úroveň tým, že sa spájajú s inovatívnosťou a vyššou kvalitou. Je potešiteľné, že
tvorcovia tohto návrhu už venujú primeranú pozornosť andragogickým aspektom
v práci učiteľov kontinuálneho vzdelávania. Treba dúfať, že návrh sa dostane do realizačnej roviny.
Vo svojom príspevku som sa zámerne nezaoberala vzťahom pedagogiky
a andragogiky, ich odlišnosťami a prienikovými sférami, vedeckou spoluprácou ap.
Tieto zásadné otázky rozoberá napr. M. Beneš (2002). Skôr som chcela poukázať na
skutočnosť, že dnes je potrebné pri výkone učiteľskej profesie túto obohacovať o nové
kompetencie, súvisiace so zabezpečením kvalitného vzdelávania dospelých ľudí, vstupujúcich do edukačného prostredia škôl 2., 3. stupňa či vysokých škôl, alebo aj vo
vzťahu k samotným učiteľom – účastníkov kontinuálneho vzdelávania.
Nakoniec logicky vystupuje otázka, akým spôsobom by bolo možné zabezpečiť
túto úlohu - teda aby pedagógovia/učitelia študovali a osvojili si andragogickú teóriu,
tvoriacu základné odborné východiská pre kvalitné vzdelávanie dospelých ľudí, aby si
osvojili pre nich nové základné andragogické kompetencie a aby boli schopní preklenúť rámec „školskej pedagogiky“, štýlu a stratégie výučby, používanými v práci
s deťmi a mládežou. Možno uviesť napr. tieto možnosti:
• ponukou špecializovaných tréningov pre oblasť vzdelávania dospelých pre tých
učiteľov, ktorí vstupujú do procesu vzdelávania dospelých,
• zaradením disciplíny (aspoň ako povinne voliteľného predmetu) Základov andragogiky a androdidaktiky v pregraduálnom štúdiu učiteľov,
• možnosťou absolvovať intenzívny kurz andragogickej didaktiky,
• pre učiteľov vysokých škôl ponúkať kurzy vysokoškolskej pedagogiky, v ktorých
by jeden z obsahových prvkov tvorili racionálne vybrané poznatky z andragogickej didaktiky. V tomto prípade by sa danou úlohou mohli zaoberať centrá celoživotného vzdelávania, ktoré pôsobia takmer na každej univerzite,
• a takisto je tu možnosť nadobúdania andragogických poznatkov v procese sebavzdelávania, prípadne kaskádovitého vzdelávania učiteľov,
Beneš, uvažujúc o vzťahu andragogiky a pedagogiky, píše: „Zásadná výzva
k spolupráci vyplýva ale z budúcnosti s jej neustále rastúcimi nárokmi na celoživotné
učenie.“ (2002, s. 135). Ten čas už nastal.
Tento text je výstupom grantovej úlohy VEGA č. 1/0326/09 Vzdelávanie a učenie
sa na Prešovskej univerzite v kontexte kreovania spoločnosti založenej na vedomostiach.
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KATEDRA ANDRAGOGIKY FF PU – VZNIK, VÝVOJ A HLAVNÉ
OBLASTI PÔSOBENIA ZA OBDOBIE 45 ROKOV
Eduard Lukáč
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá históriou katedry andragogiky Filozofickej fakulty PU v Prešove (predtým
UPJŠ v Košiciach), ktorá bola prvým pracoviskom tohto zamerania na Slovensku. Počas svojho vývoja
prešla v závislosti od spoločenského vývoja a vzdelávacej politiky rôznymi premenami, ktoré mali svoj
pozitívny i negatívny vplyv na jej pôsobenie. Katedra má zásluhu na výchove mnohých odborníkov
v oblasti vzdelávania dospelých, spolupodieľala sa na teoretickom rozvoji prostredníctvom výskumných
aktivít a bohatou publikačnou činnosťou.
Abstract: The article deals with the history of the Department of Adult Education Faculty of Arts Prešov
university (former University of P. J. Safarik at Kosice), which was the first workplace of this orientation
in Slovakia. Due to the development of the society and the eduaction policy, the department have pass
through the various modifications, which had it’s positive and negative influence on the function of the
department. The department has the merit of the upbringing a lot of experts in the field of adult education,
took part on the theoretical progress through the research activities and plenteous of the publish works
too.
Kľúčové slová: Katedra andragogiky FF PU v Prešove, dejiny andragogiky na Slovensku.
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ruhá polovica 20. storočia je charakterizovaná aj záujmom vtedajšej spoločnosti
o oblasť výchovy a vzdelávania dospelých, ktorá sa stala aj predmetom štátneho
plánu vedecko-výskumných úloh. Jednou z úloh štátneho plánu hlavných vedecko-výskumných úloh na roky 1961 – 1965 bola úloha pod č. XIV-4 Škola a výchova
v etape dovŕšenia socializmu a prechodu ku komunizmu, v rámci ktorej sa riešila úloha
„Výchova a vzdelávanie pracujúcich v komunistickej spoločnosti.“ Úloha bola rozčlenená do dvoch podskupín. Prvá predstavovala problematiku „zásada a cieľov výchovy
a vzdelávania pracujúcich (XIV-4-1) a riešili ju čiastkové úlohy: Kritika buržoáznych
teórií o výchove dospelých, Vývoj ľudového vzdelávania v ČSSR, Teoretické základy
vzdelávania a výchovy pracujúcich. Druhá sa zamerala na „metódy a prostriedky výchovy a vzdelávania pracujúcich v komunistickej spoločnosti“ (XIV-4-2) a riešili ju
čiastkové úlohy: Sústava komunistickej výchovy a vzdelávania pracujúcich, Výchova
a vzdelávanie pracujúcich na dedine, Výchova a vzdelávanie pracujúcich v priemysle.
Po reorganizácii národohospodárskeho plánu v roku 1963 a po prijatí dokumentu
„Zásady ďalšieho rozvoja mimoškolského vzdelávania pracujúcich“ (1963) bola koncipovaná štruktúra novej komplexnej úlohy štátneho plánu vedeckého výskumu označená ako úloha 306-3 „Problémy mimoškolskej výchovy pracujúcich“. Na základe
požiadaviek odborníkov bola skoncipovaná aj ďalšia úloha 306/5 „Sústava výchovy
a vzdelávania dospelých“ – v r. 1965 bolo jej označenie zmenené na úlohu X-17-3/6.
S tým súviselo aj kreovanie pracovísk, ktoré mali za úlohu zabezpečovať teoretický rozvoj pedagogiky dospelých, ako i vysokoškolskú prípravu kvalifikovaných pra-
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covníkov pre túto oblasť. Vychádzalo sa z dokumentu „Jednotná sústava vzdelávania
osvetových pracovníkov“, prijatého v marci roku 1962.
Prvotné vysokoškolské štúdium osvetových pracovníkov poskytoval od r. 1960
Inštitút osvety a novinárstva Karlovej univerzity v Prahe. Na Slovensku bolo v r. 1962
pre slovenských študentov zriadené konzultačné stredisko na Katedre knihovníctva
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od r. 1963 bol zriadený
samostatný študijný odbor „osveta“, ktorý sa postupne sformoval do špecializácie „výchova a vzdelávanie dospelých“ (pedagogika dospelých), ktorý sa prednášal na Katedre pedagogiky FF Karlovej univerzity v Prahe, UK v Bratislave a Univerzity F. Palackého v Olomouci.
Počiatky súčasnej katedry andragogiky v Prešove spadajú do roku 1964, keď na
Filozofickej fakulte v Prešove UPJŠ v Košiciach bola založená katedra osvety – ako
prvá tohto zamerania na Slovensku. (V monografii autorov K. Škodu a K. Pašku Dejiny osvety v Československu 1918 – 1975 sa na s. 233 chybne uvádza zriadenie štúdia
na FF UPJŠ v Prešove v roku 1967, rovnako je to i v monografii Š. Pasiara Dejiny
výchovy dospelých na Slovensku na s. 285.)
Zásluhu na jej založení a budovaní prvých základov mal Ján Misál, ktorý bol aj jej
prvým vedúcim. Druhou internou členkou katedry bola Mária Križanová, ktorá však
pôsobila iba jeden rok. V prvom školskom roku, t. j. 1964/1965 sa na štúdium osveta
zapísalo 10 poslucháčov denného štúdia (4-ročné štúdium) a 15 poslucháčov externého
štúdia – vtedy nazývaného pojmom štúdium popri zamestnaní (5-ročné štúdium). „Odbor sa hneď od svojho vzniku formoval ako neučiteľský, širokoprofilovaný
a preferoval teoreticko-odborné a všeobecné vzdelanie, možnosť rýchlej špecializácie
absolventov a možnosť premeny ich profesiovej orientácie z jednej výchovnovzdelávacej oblasti na druhú.“ (Gallo, 1986, Vznik, vývoj..., s. 9) V rámci odboru boli
vytvorené tri špecializácie: výchova umením, estetická výchova, teória a sociológia
kultúry. Prvé dve špecializácie zanikli v škol. roku 1971/1972.
K zmene názvu katedry došlo v škol. roku 1966/1967, kedy sa premenovala na
katedru pedagogiky dospelých a osvety. Postupne sa pedagogický zbor katedry obohacoval o nových členov – v škol. r. 1966/1967 to boli Oľga Balegová, Alexander Balega, Karol Horák, Štefan Merešš (viedol katedru v období 1966/1967 – 1968), František Olejár, v škol. r. 1967/1968 ďalší pedagógovia Dimitrij Urda, Juraj Paška, Vratislav Kulíř, Jozef Kubovský a v jeseni r. 1968 Jozef Mikolaj. V škol. roku 1967/1968 sa
podľa nového učebného plánu zaviedli od tretieho ročníka štúdia dve špecializácie:
a) výchova umením – študovala sa do roku 1972,
b) teória a sociológia kultúry – študovala sa do roku 1979.
V tomto duchu bol od 1. augusta 1968 pri katedre pod vedením Jozefa Kubovského zriadený Ústav teórie a sociológie kultúry a neskôr i Ústav teórie a dejín umenia –
jeho vedúcim bol Karol Horák.
Okrem interných členov katedry výučbu pomáhali zabezpečovať aj pedagógovia
katedry pedagogiky a psychológie – Andrej Čuma, František Karšai (v škol. roku
1968/1969 viedol katedru pedagogiky a psychológie i katedru osvety a pedagogiky
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dospelých), Michal Ričalka, Tomáš Kmec, Jozef Tvrdý a externí učitelia – Michal
Bača, Ján Jaborník, Milan Zigo, Fraňo Ruttkay, Martin Kontra, M. Zozuľák.
Významná organizačná zmena zasiahla do života katedry od začiatku škol. roku
1969/1970, keď sa pedagógovia rozdelili do dvoch samostatných katedier. Prvou
z nich bola katedra teórie a sociológie kultúry – prvá katedra daného zamerania
v Československu, ktorú viedol J. Kubovský. Do tejto novej katedry sa včlenili
i pracovníci Ústavu teórie a dejín umenia. Táto katedra sa zamerala na výučbu študentov vo vyšších ročníkoch v rámci špecializačného štúdia. Druhou bola vytvorená spoločná katedra všeobecnej pedagogiky a pedagogiky dospelých na čele ktorej bol
významný slovenský historik pedagogiky a komeniológ František Karšai.
Toto rozdelenie trvalo do škol. roku 1972/1973, kedy sa opäť zlúčili členovia katedry teórie a sociológie kultúry a časť členov z katedry pedagogiky a pedagogiky dospelých (členovia, ktorí do nej prešli v roku 1969) a vytvorili spoločnú katedru výchovy a vzdelávania dospelých. Vedúcim katedry sa stal Jozef Kubovský. V danom školskom roku nastali zásadné zmeny v profilácii odboru a zmenil sa aj názov študijného
odboru na „výchova a vzdelávanie dospelých“.
Od roku 1975 v súlade s dokumentom Ďalší rozvoj československej výchovnovzdelávacej sústavy i ako výsledok činnosti komisie expertov pri Ministerstve školstva
a vedy SSR a ČSR bola preferovaná špecializovaná a diferencovaná príprava vysokoškolských odborníkov na jednotlivé oblasti výchovy a vzdelávania dospelých. Pre oblasť mimoškolskej VVD bol vytvorený študijný odbor teória kultúry (číslo odboru 8135-8 a bol zaradený do skupiny: vedy o umení) a pre oblasť školskej VVD a pre oblasť
vzdelávania pracovníkov v organizáciách (podniková výchova) študijný odbor výchova a vzdelávanie dospelých (patril medzi pedagogické vedy, číslo odboru 75-22-8).
„V rokoch 1972 – 1977 vznikli v Prešove pokusy kombinovať tento neučiteľský študijný odbor s predmetom z učiteľských študijných odborov, a to s nemčinou, ukrajinčinou a filozofiou. Oprávnenosť tejto hybridnej kombinácie prax nepotvrdila.“ (Gallo,
1986, Vznik, vývoj..., s. 10)
Na základe vzájomnej spolupráce a dohody s katedrami v Prahe a Olomouci, sa
postupne zjednotil celoštátny učebný plán, ktorý však pripúšťal 10 – 15% diferenciácie
podľa špecifikácie jednotlivých pracovísk. Bol vypracovaný jednotný profil absolventa
študijného odboru, v ktorom sa kládol dôraz na poznatky z pedagogiky dospelých –
a to najmä z podnikovej výchovy, teórie školskej výchovy dospelých, teórie mimoškolskej výchovy dospelých a výchovného poradenstva pre dospelých, ako i na vedomosti
z psychológie dospelých, sociológie, sociológie výchovy a vzdelávania dospelých,
ekonomiky vzdelávania, no a samozrejme v duchu vtedajšej ideológie z marxizmu
a leninizmu. Denné štúdium sa skrátilo z piatich rokov na štyri roky a štúdium popri
zamestnaní trvalo päť rokov.
Uplatnenie absolventov vychádzalo z profilu, ktorý bol sformulovaný na základe
troch hlavných smerov špecializácií, zhodných s troma oblasťami výchovy a vzdelávania dospelých. Ich uplatnenie bolo definované:
1. v podnikovej oblasti: ako metodici a organizátori školenia a doškoľovania pracujúcich v útvaroch výchovy a vzdelávania pracovníkov, pri väčších podnikoch vo
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vzdelávacích zariadeniach ako referenti pre vzdelávanie, ako samostatní referenti
pre riadenia odbornej prípravy pracovníkov robotníckych profesií a špecialistov
a vedúcich pracovníkov na nižších stupňoch riadenia, ako referenti alebo i vedúci
kádrových a personálnych oddelení a útvarov v organizáciách;
2. v školskej oblasti výchovy a vzdelávania dospelých ako pracovníci študijných
oddelení, pracovníci krajských pedagogických ústavov a pedagogicko-psychologických poradní pre dospelých, vysokoškolskí učitelia a pod.;
3. v mimoškolskej oblasti výchovy a vzdelávania dospelých vo sfére pôsobenia ministerstiev školstva, práce a sociálnych vecí, kultúry ako referenti. Metodici
a organizátori kultúrno-výchovnej práce v domoch kultúry, osvetových strediskách, múzeách, Socialistickej akadémii, Vedecko-technickej spoločnosti, v zariadeniach revolučného odborového hnutia, v rozhlase, v televízii.
Všetky uvádzané zmeny sa odzrkadlili aj v zmenách v rámci personálneho obsadenia katedry, keď do jej života zasiahli ako interní učitelia Mária Dubayová, Andrej
Pestremenko, Agnesa Doležalová, Anna Nezdobová, Ladislav Kundrát, Vladimír Frk,
Tomáš Stach, Dušan Draganovský, Kveta Vitkovičová, Ján Gallo st., Ján Gallo ml.,
František Harabín. V škol. roku 1980/1981 bola na katedre zriadená komisia pre rigorózne skúšky z odboru výchova a vzdelávanie dospelých, ktorej prvým predsedom bol
Ján Gallo st.
Od 1. septembra 1981 došlo k zlúčeniu dvoch katedier: katedry výchovy
a vzdelávania dospelých a katedry pedagogiky vysokých škôl a vznikla tak spoločná
Katedra vysokoškolskej pedagogiky, výchovy a vzdelávania dospelých. K tomuto
spojeniu došlo na základe rozhodnutia Rektorátu UPJŠ v zmysle integračných tendencií MŠ SSR, ktorými sa sledovalo zlúčenie katedier s malým počtom členov. Do pedagogického zboru týmto zlúčením pribudli Marta Bačová, Marta Černotová, Andrej
Čuma, Milan Goga a Dimitrij Urda.
Na čele integrovanej katedry stál v rokoch 1981 – 1989 Andrej Čuma, ktorý
v roku 1990 odišiel do dôchodku. „Byť vedúcim integrovanej katedry bolo náročné na
koncepčnú, riadiacu prácu. Prof. PhDr. A. Čuma, CSc. sa však vždy usiloval o rozvíjanie katedry v obidvoch zložkách – tak vo vysokoškolskej pedagogike, ako i VVD.
Dokázal svojmu pracovisku a spolupracovníkom poskytnúť mnohé impulzy pre kvalitnú pedagogickú či výskumnú prácu, veľmi dbal o kvalifikačný rast členov katedry, bol
uznávanou autoritou a vedúcim, ale zároveň poradcom i vzácnym priateľom.“ (Bačová,
prof. PhDr. Andrej Čuma, CSc., 1998, s. 6)
Interne katedra pracovala v podobe dvoch oddelení:
1. oddelenie vysokoškolskej pedagogiky
2. oddelenie výchovy a vzdelávania dospelých
Oddelenie vysokoškolskej pedagogiky pokračovalo v činnosti, ktorú započala
a realizovala predtým samostatná katedra vysokoškolskej pedagogiky – zriadená 1.
októbra 1976 ako pedagogické a vedecko-výskumné pracovisko s celouniverzitnou
pôsobnosťou. Oddelenie s 5 členmi (Andrej Čuma, Marta Bačová, Milan Goga, Marta
Černotová a Dimitrij Urda) plnili hlavne nasledovné úlohy:
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organizačné a obsahové zabezpečenie postgraduálneho štúdia z vysokoškolskej
pedagogiky,
• analýza práce učiteľov fakúlt,
• teoretická analýza intenzifikácie vyučovacieho procesu na vysokej škole,
• kuratívna starostlivosť o študentov,
• usmerňovanie činnosti vedúcich učiteľov skupiny.
Hlavným cieľom oddelenia bolo organizačné a obsahové zabezpečenie postgraduálnych kurzov pedagogiky vysokých škôl pre učiteľov fakúlt UPJŠ. Cieľom základného kurzu, ktorý bol v rozsahu 142 hodín, bolo voviesť učiteľov (začínajúcich
i pokročilých) do pedagogickej problematiky výchovy a vzdelávania študentov na vysokej škole – psychologická charakteristika študenta, riadenie výchovno-vzdelávacieho
procesu, osobnosť vysokoškolského učiteľa, výchova vedeckého dorastu, pedagogika
vysokej školy, vysokoškolská didaktika a pod. Postgraduálne štúdium bolo organizované v podobe piatich 3-dňových sústredení po ktorých účastníci vypracovali záverečné písomné práce, ktoré obhajovali pred komisiou v rámci záverečného kolokvia. Celá
činnosť tohto štúdia bola usmerňovaná podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR z 28.
júna 1983 č. 6421/1983-302 o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie učiteľov vysokých škôl.
Z podnetu a iniciatívy katedry bol zorganizovaný celý rad pedagogicko-metodických
podujatí v rámci fakulty a univerzity najmä o otázkach modernizácie a racionalizácie
výučby na vysokých školách.
Členovia oddelenia okrem toho mali svoj úväzok aj na oddelení výchovy
a vzdelávania dospelých, usporadúvali vedecké podujatia, prezentovali výsledky svojho výskumu na domácich a medzinárodných podujatiach.
V tomto období sa zapojili do riešenia vedecko-výskumnej úlohy RŠ V-06/4b
v rámci rezortného plánu MŠ SSR „Optimalizácia jednotlivých činností učiteľa vysokej školy s cieľom zabezpečenia jeho kvalitnej prípravy pre výchovno-vzdelávaciu
činnosť a efektívnu prácu so študentmi“. Jednotliví členovia oddelenia riešili jej čiastkové úlohy:
• analýza súčasného stavu pedagogického vzdelávania učiteľov vysokých škôl
(A. Čuma),
• základné smery rozvíjania aktivity študentov vo vyučovacom procese
(M. Bačová),
• vypracovanie kritérií pre prijímacie skúšky na fakultách učiteľského smeru
(M. Černotová).
Aj počas integrácie do spoločnej katedry pokračovali členovia oddelenia
v rozvíjaní komeniologického výskumu a komeniologických podujatí, ktorých tradíciu
prevzali od známeho historika a komeniológa Františka Karšaia. Naďalej bola rozvíjaná spolupráca s významnými komeniologickými pracoviskami – Pedagogický ústav
J. A. Komenského ČSAV v Prahe, Múzeum J. A. Komenského v Uherskom Brode.
V rámci osláv 390. výročia narodenia J. A. Komenského sa v roku 1982 konala
v Prahe medzinárodná konferencia, na ktorej sa zrodila myšlienka založiť Komeniologickú sekciu pri Hlavnom výbore Československej pedagogickej spoločnosti pri
ČSAV, čo následne Predsedníctvo danej spoločnosti aj schválilo. Ustanovujúca schô•
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dza komeniologickej sekcie sa konala 22. marca 1984 a na nej si členovia sekcie zvolili
výbor komeniologickej sekcie: predsedom komisie sa stal Andrej Čuma a tajomníčkou
sekcie bola ustanovená Marta Bačová. Títo pracovali na svojich pozíciách až do zániku
sekcie, ktorá zanikla dňa 26. 5. 1990, kedy prestala existovať aj Československá pedagogická spoločnosť pri ČSAV. S pričinením prof. PhDr. A. Čumu, CSc. a doc. PhDr.
Marty Bačovej, CSc. sa komeniologická obec mohla počas svojej takmer pätnásťročnej
existencie stretnúť na mnohých významných podujatiach. Medzi najvýznamnejšie
môžeme zaradiť: 300. výročie levočského vydania diela J. A. Komenského Orbis pictus (10. – 12. októbra 1985 v Levoči), sympózium Jan Amos Komenský – bojovník za
svetový mier (19.-20. novembra 1986 v Prešove), resp. semináre s názvom „Didaktický odkaz J. A. Komenského“ (13. decembra 1988 v Prešove), či „Sociálno-nápravný
program J. A. Komenského“ (23. novembra 1989 v Prešove).
Komeniologické konferencie, sympóziá a semináre „vytvárali tvorivú atmosféru
na prezentáciu výsledkov vedeckého bádania, prispievali k rozšíreniu spolupráce, a to
i medzinárodnej, v oblasti komeniológie, inšpirovali k riešeniu aktuálnych problémov
súčasnosti čerpajúc z bohatstva myšlienok pedagóga svetového mena – J. A. Komenského.“ (Bačová, 1998, Komeniologické konferencie, s. 120)
Na desiate výročie smrti doc. PhDr. F. Karšaia, CSc. (zomrel 15. júla 1975), usporiadali Slovenská pedagogická spoločnosť, KPe PedF UPJŠ a Katedra vysokoškolskej
pedagogiky, VVD 18. decembra 1985 seminár na tému „Dielo doc. PhDr. Františka
Karšaia, CSc. v slovenskej pedagogike“. Hlavnými vystúpeniami boli referáty prof.
PhDr. A. Čumu, CSc., ktorý zhodnotil prínos doc. PhDr. F. Karšaia, CSc. pre československú komeniológiu a prof. PhDr. M. Ričalku, CSc., ktorý analyzoval dielo doc.
PhDr. F. Karšaia, CSc. v slovenskej pedagogike.
Oddelenie výchovy a vzdelávania dospelých, ktoré viedol Jozef Kubovský, orientovalo svoju výskumnú činnosť na riešenie hlavnej úlohy č. 30 rezortného plánu výskumu pre roky 1981 – 1985 „Systém výchovy a vzdelávania dospelých v ČSSR“,
ktorej hlavným koordinátorom bol Jarolím Skalka (Katedra VVD FF UK v Prahe).
V týchto intenciách riešili čiastkovú úlohu č. 30-8 „Vybrané problémy mimoškolskej
výchovy a vzdelávania dospelých“ (koordinátor Jozef Kubovský) prostredníctvom
špecifických výskumných tém, ako napr. Sebavzdelávanie zamestnaných žien (A. Tokárová), Sebavzdelávanie absolventov vysokých škôl v praxi (V. Frk), Výchova obyvateľstva k ochrane prírody a životného prostredia (J. Misál), Filmový klub ako jedna
z foriem umelecko-výchovného pôsobenia na dospelých (D. Draganovský), Miesto
a funkcia umenia vo výchovno-vzdelávacom procese dospelých (K. Vitkovičová),
Kultúrne záujmy vysokoškolákov a ich formovanie v procese komunistickej výchovy
(J. Kubovský), Vplyv malých skupín na formovanie vedomia dospelých (J. Mikolaj),
Didaktická technika v mimoškolskej výchove a vzdelávaní dospelých (J. Gallo ml.),
Voľný čas a mimoškolské vzdelávanie dospelých (D. Urda), Výchovné a vzdelávacie
problémy zdravotne postihnutých občanov (T. Stach). Okrem toho sa ďalší členovia
podieľali na riešení čiastkových tém úlohy štátneho plánu – Postavenie učiteľa na Slovensku v triednych spoločnostiach (J. Gallo) a Estetické v systéme všeobecnej teórie
kultúry (O. Balegová), ako i fakultného plánu výskumu – Kontrastívny fonetický
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a versologický výskum slovenčiny a slovenského verša (K. Horák). Študenti oddelenia
boli zapojení ako anketári v celom rade výskumov a prieskumov, organizovaných
SAV, Výskumným ústavom kultúry, Československým rozhlasom a pod.
V rokoch 1986 – 1989 sa členovia katedry pod vedením Jána Gallu a neskôr Anny
Tokárovej spolupodieľali na riešení čiastkovej úlohy rezortného plánu vedeckého výskumu VIII – 5/3 „Sebavýchova a sebavzdelávanie ako činiteľ formovania osobnosti
dospelého človeka“. Jej výsledkom boli monografie, učebnica, zborníky, štúdie
a skriptá.
Do dejín akademického života nezmazateľne prispela katedra usporadúvaním 11.
ročníkov súťaže umeleckej tvorivosti vysokoškolákov pod názvom Akademický Prešov. Členovia katedry stáli pri jej organizačnom zrode, ako i budovaní tradície, študenti
katedry tvorili kostru študentského divadla, ktoré sa verejnosti prvýkrát predstavilo
v roku 1961. Pod vedením umeleckého vedúceho, režiséra a scenáristu Karola Horáka
dosiahlo výrazné úspechy doma i v zahraničí (Švajčiarsko, Francúzsko, Rakúsko, Nemecká spolková republika, Juhoslávia, Bulharsko, Rumunsko a i.) a pomohlo formovať
budúce osobnosti našej kultúry. V tomto období to boli práve študenti tejto katedry,
ktorí pomáhali budovať i personálne zabezpečovať činnosť dnes už bohužiaľ zaniknutého (a možno opäť potrebného) vysokoškolského klubu.
Novembrové udalosti roku 1989 a zmenené spoločensko-politické podmienky sa
nevyhnutne odzrkadlili aj v personálnom zložení a obsahovom zameraní katedry. Vedúcou katedry sa po konkurznom konaní stala Marta Bačová. Začiatkom roka 1990
došlo i k zmene názvu na Katedru pedagogiky a vzdelávania dospelých, ako
i k inovácii učebného plánu. Pre študentov 4. ročníka odboru výchova a vzdelávanie
dospelých (denného štúdia i štúdia popri zamestnaní) bol vytvorený učebný plán pre
piaty ročník, ktorý ponúkal špecializačné štúdium v zameraní na sociálnu prácu, personálne riadenie, alebo kulturológiu.
V nasledujúcom školskom roku, t. j. 1990/1991 sa katedra rozdelila na samostatnú
katedru pedagogiky a katedru vzdelávania dospelých, ktorú po tom, čo sa M. Bačová
stala prodekankou pre študijné veci na FF UPJŠ, vystriedala vo funkcii vedúcej katedry
Anna Nezdobová-Tokárová. Štúdium, ponúkajúce tri špecializácie a s tým plynúci
zvýšený počet študijných skupín, obsahová inovácia klasických predmetov, ako
i zakomponovanie nových predmetov prejavujúce sa v neustálej zmene študijného
programu – to všetko si vyžadovalo zvýšené úsilie pedagógov i strategické budovanie
personálneho obsadenia katedry. Špecializačné zameranie štúdia sa zákonite odzrkadlilo v živote katedry a v škol. r. 1992/1993 boli vytvorené tri oddelenia:
a) oddelenie personálneho manažmentu (vedúci Vladimír Frk)
b) oddelenie sociálnej práce (vedúca Mária Bayerová)
c) oddelenie kulturológie (vedúca Oľga Balegová)
Vytvorenie týchto oddelení bolo aj logickým vyústením novokoncipovaného študijného odboru vzdelávanie dospelých a to aj napriek tomu, „že boli snahy o zrušenie
odboru a jeho premenovanie na odbor manažment.“ (Tokárová, A., Frk, V., Pirohová, I.,
1999, s. 238) Prehĺbenie špecializačného štúdia malo dopad aj na celkovú organizáciu
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štúdia odboru. Štúdium bolo rozčlenené do dvoch nadväzujúcich no pritom vnútorne
kohéznych celkov:
1. spoločný základ, ukončený prvou časťou súborných skúšok,
2. štúdium vybranej špecializácie (personálny manažment, sociálna práca, kulturológia), ukončené štátnou skúškou.
Medzi najvýznamnejšie vedecké podujatia daného obdobia patrili: 1. poľsko-slovenská konferencia „K aktuálnym otázkam teórie a praxe výchovy a vzdelávania
v Poľsku a na Slovensku“ (1994), výsledkom ktorej bol zborník „Výchova a vzdelávanie v procese spoločenských zmien“ (1996) a 2. konferencia s názvom „Dospelý ako
subjekt a objekt sociálnej práce“
Snaha časti členov katedry vyučujúcich špecializáciu personálny manažment na
osamostatnenie sa vyústili v apríli r. 1996 do vytvorenia samostatnej katedry manažmentu (R. Štefko, M. Dubayová, K. Vitkovičová, A. Sejková, K. Fuchsová). Následne
sa v roku 1997 Katedra vzdelávania dospelých premenovala na Katedru vzdelávania
dospelých a sociálnej práce. Predmetom teoretického a aplikovaného výskumu bola
problematika aktivizácie a skvalitňovania života sociálne a zdravotne postihnutých
jedincov a skupín, proces efektívneho riadenia a rozvoja ľudských zdrojov – najmä
ďalšieho vzdelávania pracujúcich, problematika záujmového vzdelávania a voľnočasových aktivít v oblasti kultúry. K týmto hlavným témam bola riešený i grantový projekt
VEGA „Aktivizácia ľudského potenciálu prostredníctvom vzdelávania dospelých
a sociálnej práce“ a boli usporadúvané i vedecké konferencie s následnou publikačnou
aktivitou, ako napr.: „Sociálna práca – ľudské práva – vzdelávanie dospelých“, konaná
24. a 25. novembra 1998 v Prešove (vyšli dva zborníky: I. diel v r. 1998 a II. diel
v r. 1999). V rokoch 2000 – 2002 kolektív katedry riešil vedecko-výskumnú úlohu
VEGA – 1/7550/20 „Kvalita života v sociálnych kontextoch globalizácie a výkonovej
spoločnosti“ – výsledkom je zborník „Kvalita života v kontextoch globalizácie a výkonovej spoločnosti“ (2002).
V dňoch 2. a 3. apríla 2001 sa v Prešove konala vedecká konferencie s medzinárodnou účasťou „Kvalita života a ľudské práva v kontextoch sociálnej práce a vzdelávania dospelých“, rovnomenný zborník vyšiel v roku 2002.
Grantová úloha VEGA č. 1/0457/03 riešená v rokoch 2003 – 2005 s názvom
„Kvalita života – kvalitou sociálnej práce a vzdelávania dospelých“ sa zaoberala vybranými otázkami teórie a praxe kvality života a analyzovala najmä stimuly a prekážky ovplyvňovania kvality života jednotlivcov a skupín. V rámci jej riešenia sa konala i vedecká konferencia „Kvalita života a rovnosť príležitostí – z aspektu vzdelávania dospelých a sociálnej práce“ (24. a 25. novembra 2004 v Prešove, zborník s týmto
názvom vyšiel v r. 2005.) K tejto téme bol v r. 2003 vydaný i medzinárodný zborník
vedeckých štúdií „Kvalita života v spektre andragogických a sociálnopsychologických
disciplín.“
Medzi ďalšie konferencie môžeme spomenúť napr. „Psychosociálne a zdravotné
aspekty nekvality života“ (13. septembra 2005 v Prešove), „Úloha andragogiky
v spoločnosti založenej na vedomostiach“ (22. – 24. 3. 2006 Drienica-Lysá), či „So-
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ciálna práca – sociálna pedagogika – sociálna andragogika, aktuálne problémy teórie
a praxe“ (1. a 2. 10. 2007 v Spišskej Novej Vsi).
Katedra sa podieľala na realizácii Projektu PHARE „Zlepšenie podmienok pre
vstup mladých Rómov na trh práce“, ako súčasťou projektu „Zlepšenie situácie Rómov
v Slovenskej republike v roku 2003“. Jeho prijímateľom bol Národný úrad práce
a Úrad vlády SR, Sekcia ľudských páv a menšín. Realizátorom bola talianska firma
AGMIN v spolupráci s Výskumným ústavom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
V rokoch 2003 – 2004 katedra realizovala spoločnú Grantovú úlohu Národného
úradu práce a VÚC v Prešove „Integrácia zdravotne postihnutých podporovaným zamestnávaním“, ktorú za katedru realizoval Branislav Frk.
Na základe schválenia nového Štatútu FF PU sa od škol. roka 2005/2006 stali novou základnou organizačnou jednotkou fakulty vedecko-pedagogické pracoviská –
inštitúty. Na pôde FF PU bol jedným z novovytvorených aj Inštitút edukológie
a sociálnej práce, ktorý pod vedením riaditeľky Anny Tokárovej vytváral čo najoptimálnejšie podmienky pre činnosť dvoch podriadených pracovísk: Katedry vzdelávania dospelých a sociálnej práce a Katedry pedagogiky, ktorá bola včlenená do uvedeného inštitútu po novom organizačnom usporiadaní fakulty. (Katedra pedagogika pracovala ako samostatná katedra od škol. roka 1990/1991 v zložení: Marta Černotová, Marta
Bačová, Milan Goga, Igor Spišiak, Eduard Lukáč. Po odchode I. Spišiaka bola na katedru
prijatá Mária Zahatňanská. M. Černotová spolu s M. Zahatňanskou po centralizačných
aktivitách vedenia univerzity prestúpili od začiatku škol. r. 2005/2006 na Katedru pedagogiky Ústavu pedagogiky a psychológie FHPV PU a oklieštená katedra pedagogiky
na FF PU fungovala do konca škol. roka 2005/2006.)
Tento stav však trval iba jeden školský rok, pretože od 1. septembra 2006 došlo
k zániku katedry pedagogiky na FF PU a k rozdeleniu spoločnej Katedry sociálnej
práce a andragogiky na Katedru sociálnej práce a Katedru andragogiky, do ktorej
sa včlenila i časť členov bývalej katedry pedagogiky (M. Bačová, M. Goga a E. Lukáč).
Vedecký výskum Katedry andragogiky je zameraný na rozvíjanie teoretických základov vied o výchove, andragogiky a na uplatňovanie jeho výsledkov vo vyučovacom
procese a spoločenskej praxi. Orientuje sa najmä na tieto otázky: andragogická teória,
teória a prax kvality pracovného života zamestnancov, rozvoj ľudských zdrojov, andragogická diagnostika, poradenstvo v ďalšom vzdelávaní, informačné technológie vo
vzdelávaní, dištančné vzdelávanie, formy a metódy neformálneho vzdelávania, problematika vzdelávania a integrácie Rómov, osobnosti prešovského školstva v historickom kontexte.
Poslednou spoločnou výskumnou grantovou úlohou pre roky 2006 – 2008 bola
úloha VEGA č. 1/3649/06 s názvom „Úloha sociálnej práce a vzdelávania dospelých
v spoločnosti založenej na poznatkoch a v štáte verejného blaha.“
Členovia katedry sa zapojili do pilotného projektu „Učiaci sa región Prešovského
samosprávneho kraja“ reg. číslo projektu: SOP ĽZ 2005/NP1-079, Kód ITMS:
11230220497, ktorý bol realizovaný v období 1. 12. 2006 – 31. 11. 2008 a jeho výsledkom je zriadenie Learning centra v priestoroch PU a 5 Learning shopov v mestách
Prešovského kraja – Prešov, Lipany, Bardejov, Poprad, Snina.
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Okrem uvedených kolektívnych grantových projektov katedry sa jej jednotliví
členovia podieľali ako riešitelia a spoluzodpovední riešitelia na grantových úlohách
VEGA iných pracovísk: FF PU v Prešove, UPJŠ Košice, SAV, Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR.
Katedra naďalej rozvíjala spoluprácu s vysokými školami a to najmä v Českej republike a Poľsku, s profesijnými združeniami (Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR, Asociácia sociálnych pracovníkov, Slovenská sociologická spoločnosť,
Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV), orgánmi štátnej správy a samosprávy
(Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo školstva SR, Úrad vlády SR, Vyšší územný celok v Prešove), resp. ďalšími inštitúciami: Detský domov
SLON v Šarišských Michaľanoch (každoročne študenti katedry participujú na organizácii vianočných televíznych koncertov DD Slon a realizujú tam odbornú prax), prešovská pobočka Spoločnosti priateľov detských domovov Úsmev ako dar (vyše 30
študentov katedry sa podieľa na tvorbe a realizácii rozvojových programov a projektov
v prospech detí z detských domovov a osobitných škôl internátnych), Akadémia vzdelávania (prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc. prof. je členkou Ústrednej rady AV, pre túto
organizáciu bolo realizované 3-semestrálne postgraduálne štúdium Základy andragogiky pre riaditeľov regionálnych pobočiek), Občianske združenie Návrat a Nadácia pre
deti Slovenska (realizácia projektu Systematické vzdelávanie študentov v oblasti práce
s rodinou č. HD-4-31-31/2003 v rokoch 2003 – 2004), Združenie Orava (podiel katedry na realizácii Projektu Občan 2003) a i.
Významné osobnosti prezentujú naše pracovisko prostredníctvom účasti vo vrcholných inštitúciách a spoločnostiach. Prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc. bola členkou
Kolégia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Petra Magvašiho (1998 – 2002),
v r. 2002 bola členkou expertnej skupiny MŠ SR a Rektorskej konferencie Vlády SR
pre prestavbu študijných odborov, je členkou Terminologickej komisie MŠ, je členkou
komisie KEGA pre celoživotné vzdelávanie (príprava a vzdelávanie učiteľov, národnostné a etnické menšiny, neformálne vzdelávanie a pod) pri Ministerstve školstva SR
(odbor koordinácie výskumu a vedeckej výchovy), je členkou Rady pre školský systém, celoživotné vzdelávanie a vedu – poradný orgán ministra školstva.
Doc. PhDr. Jozef Kredátus, PhD. – pracoval ako člen Expertnej komisie pre prevenciu, liečbu a resocializáciu drogových závislostí pri Výbore ministrov pre drogové
závislosti a kontrolu drog SR, je členom Rady Spoločnosti Andyho Warhola a Múzea
moderného umenia v Medzilaborciach, ako významný odborník v oblasti prevencie
drogových závislostí, alkoholizmu a gamblerstva.
Členovia katedry pracujú v Asociácii inštitúcii vzdelávania dospelých v SR, Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV, Slovenskej sociologickej spoločnosti pri
SAV, redakčných radách domácich a zahraničných časopisov, sú nositeľmi rôznych
ocenení – cena dekana, cena rektora, cena Ústrednej rady Akadémie vzdelávania, Pamätná medaila J. Fándlyho a pod.
Katedra sa môže pýšiť úspešnými absolventmi, ktorí reprezentujú jej meno
v domácom i zahraničnom prostredí v oblasti kultúry, politiky, spravodajstva, diplomacie.
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Katedra za svoje 45-ročné obdobie prechádzala častými organizačnými zmenami,
ktoré sa nutne odzrkadľovali i v zmenách v učebných plánoch a na jej formovaní sa
podieľal značný počet interných a externých pedagógov, ako i pedagógov z ďalších
katedier univerzity. Počas jej histórie brány katedry opustili absolventi odborov – osveta; výchova a vzdelávanie dospelých, andragogika, špecializácií: výchova umením,
teória a sociológia kultúry, sociálna práca, kulturológia, personálny manažment, resp.
personálny manažment v kombinácii s ukrajinským jazykom, anglickým jazykom
a ruským jazykom.
Prehľad počtu absolventov denného štúdia vo vybraných obdobiach
Škol. rok
Počet
Škol. rok
Počet
Škol. rok

Počet

1968/1969

8

1982/1983

25

1996/1997

20

1969/1970

16

1983/1984

16

1997/1998

23

1970/1971

11

1984/1985

14

1998/1999

34

1971/1972

17

1985/1986

18

1999/2000

34

1972/1973

16

1986/1987

16

2000/2001

38

1973/1974

15

1987/1988

19

2001/2002

10

1974/1975

26

1988/1989

20

2002/2003

22

1975/1976

23

1990/1991

15

2003/2004

8

1976/1977

35

1991/1992

12

2004/2005

14

1977/1978

69

1992/1993

16

2005/2006

16

1978/1979

39

1993/1994

21

2006/2007

13

1979/1980

39

1994/1995

2

2007/2008

19

1980/1981

19

1995/1996

15

Spracované podľa Gallo (1986, s. 16.) a údajov z Útvaru pre vzdelávanie FF PU v Prešove.

45. výročie založenia katedry je vhodnou príležitosťou vzdať úctu tým bývalým
spolupracovníkom, ktorí už nie sú medzi nami (prof. Andrej Čuma, doc. Ján Gallo,
Ing. Jozef Kubovský, PhDr. Dimitrij Urda, PhDr. Tomáš Stach), poďakovať sa všetkým, ktorí pre mladšie generácie otvárali priestor pre ďalší rozvoj odboru a praxe
(PhDr. Ján Misál, doc. Jozef Kredátus), popriať starším i mladším kolegom a kolegyniam na katedre veľa pracovných úspechov a vyjadriť prosbu k členom spriaznených
pracovísk, aby nám zachovali svoju priazeň a prijali naše pozvania i na budúce podujatia.
Tento text je výstupom grantovej úlohy VEGA č. 1/0326/09 Vzdelávanie a učenie
sa na Prešovskej univerzite v kontexte kreovania spoločnosti založenej na vedomostiach.
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PODPORA UČENÍ V ORGANIZACI
Michaela Tureckiová
Abstrakt: Příspěvek se zabývá změnami v přístupech k podnikovému vzdělávání. Na základě vymezení
souvislostí mezi pojmy vzdělávání, rozvoj a učení (v kontextu organizací) naznačuje budoucí vývoj vztahu
mezi systémem podnikového vzdělávání a vytvářením podmínek pro učení v organizacích. Upozorňuje na
postupné sbližování realizovaných aktivit v zájmu rozvoje adaptability jedinců na nové podmínky jejich
profesní dráhy či udržení zaměstnatelnosti.
Abstract: The paper deals with changes in approaches to corporate education. Based on a definition of
relations among terms education, development and learning (in an organizational context) it outlines
future development of relationship between corporate education system and formation of favourable
conditions for learning in organizations. It highlights gradual corvengence of implemented activities in
order to develop employees’ adaptability to new conditions of their career path or to retain their
employability.
Klíčová slova: Podnikové vzdělávání, podniková pedagogika, výcvik, rozvoj, učení (v organizaci), profesní
andragogika, androdidaktika, znalosti, dovednosti, kompetence (způsobilosti)

Úvod

V

posledních několika letech dochází ke změnám v pohledu na význam a způsob
vzdělávání a učení v zaměstnavatelských organizacích. Východiskem ze zastarávání znalostí, dovedností a pracovních návyků (někteří teoretikové v této souvislosti
dokonce hovoří o „korozi znalostí“ nebo „morálním zastarávání lidského kapitálu organizace“), prostředkem změn v hodnotách, pracovních postojích a v jednání zaměstnanců se až donedávna zdálo být systematicky plánované, realizované a vyhodnocované podnikové vzdělávání, založené na personální strategii (na strategii rozvoje lidských
zdrojů) a politikách personálního řízení v organizaci. Nyní však mnohé zaměstnavatelské organizace, teoretikové v dané oblasti a také profesní asociace vzdělavatelů dospělých a odborníků v rozvoji lidských zdrojů, sdružených například v Chartered Institute
of Personnel and Development (CIPD, Autorizovaný institut personálu a rozvoje)
a World Federation of Personnel Management Associations (WFPMA / Světová federace asociací personálního managementu), upozorňují na potřebu větší podpory intencionálního neformálního, ale také informálního učení v organizaci, respektive na postupný přechod od důrazu na formalizované a systematicky implementované vzdělávací aktivity k podpoře učení v organizaci.
Model, který v této souvislosti představil právě CIPD v rámci svého projektu
“Who learns at work? Employess’ experiences of workplace learning“ (Kdo se učí
v práci? Zkušenosti zaměstnanců s učením na pracovišti), je schematicky znázorněn na
obrázku 1. Z toho dále vyplývá stávající zaměření podnikového vzdělávání na tzv.
tréninkové aktivity, prezentované jako interaktivními metodami předávané a zpro-
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středkované znalosti, respektive zkušenosti a dovednosti použitelné v praxi účastníků
podnikového vzdělávání. Tedy vlastně jen na určitý segment podnikového vzdělávání,
respektive na jeho užší vymezení.

„TRÉNINK“
• Struktura a obsah dané
lektorem
• Zaměřeno na přenos
poznatků a hotových
dovedností
• Výstupem je změna
jednání

UČENÍ
• Sebeřízení a
sebemotivace
• Proces založený na
požadavcích práce
• Výstupem je zvýšení
adaptivní kapacity

 Angažovanost, zodpovědnost jednotlivce
 Formálnost a zaměření na organizaci
Obrázek 1: Změny v zaměření podnikového vzdělávání (podle projektu CIPD – přeložila
a upravila M. T.)

Změny, ke kterým v rámci podnikového vzdělávání a dalších aktivit podporujících
rozvoj pracovníků postupně dochází, jsou zprostředkovaně ovlivňovány celkovým
vývojem ve společnosti. V organizacích tyto změny bezprostředně souvisejí se změnami v systémech řízení a rozvoje pracovníků. Pochopitelně se dotýkají rovněž rolí, jež
mají v této transformaci profesionálové v podnikovém vzdělávání, v rozvoji lidských
zdrojů a nověji také v poradenství pro lidské zdroje (podnikoví andragogové, personalisté na různé úrovni organizační hierarchie, interní a externí lektoři) i další členové
organizace (v této souvislosti zejména linioví manažeři). Zároveň s tím se zde vytváří
další prostor pro vlastní rozvoj profesní andragogiky.

Úrovně a typy změn ovlivňujících pojetí vzdělávání a rozvoje pracovníků
V dosavadním vývoji podnikového vzdělávání lze najít několik vývojových stupňů, které lze ve stručnosti vymezit jako postup od ad hoc či nárazově připravovaných
a realizovaných vzdělávacích aktivit k systematickému podnikovému vzdělávání a dále
k současnému zdůrazňování potřeby podpory učení v organizaci. Vzrůstající požadav-
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ky na aktéry podnikového vzdělávání v nejrůznějších rolích pak pochopitelně souvisí
s celkovou situací uvnitř i vně jednotlivých organizací. Na nejobecnější úrovni, kterou
můžeme označit jako makrosociální, tak lze mezi rozhodující vlivy zařadit: postupný
rozvoj informační společnosti, zdůrazňování významu znalostí (zejména tacitních, tj.
tichých či skrytých v hlavách jejich nositelů) a jejich transformace a sdílení i napříč
organizacemi (tzv. interorganizační učení, srovnej s Tichá, 2005). Kromě obecně společenského vývoje se na změnách v přístupech ke vzdělávání a učení pracovníků podílejí pochopitelně také další vlivy, především ekonomické, politické, technologické,
kulturní a environmentální. Smyslem tohoto příspěvku není jejich detailní rozbor
a rovněž v jeho rámci nebudu diskutovat pojmy jako učící se společnost, společnost
vědění, globalizace, multi- či interkulturalita, diskontinuita a turbulentnost ekonomického vývoje. Ty všechny a jistě mnohé další ovlivňují existenci a úspěšnost fungování
organizací, jež rovněž s ohledem na ně nově definují přínosy vzdělávání a vytváření
příležitostí pro rozvoj a učení jak pro společnost (spíše však pro lokální společenství
a tzv. zainteresované skupiny), tak také pro zajištění vlastní existence a pro své členy
(obrázek 2).
Zaměstnanost, sociální smír
a udržitelný rozvoj

SPOLEČNOST
Sociální diverzita,
multi-/interkulturalita
JEDNOTLIVEC

Zaměstnatelnost, profesní
dráha a vyváženost s osobním /
rodinným životem

ORGANIZACE
ORGANIZACE

Produktivita,
efektivita
a konkurenceschopnost

Obrázek 2: Výstupy z učení v organizaci na mikro- a makrosociální úrovni

Předpoklady úspěšného rozvoje konceptů podpory učení pracovníků souvisí na
úrovni organizace zejména s vytvořením a řízením kultury učení, tj. takového typu
firemní kultury, která podporuje ideu učící se organizace a strategii řízení znalostí
v organizaci (v pojetí, jaké prezentuje Senge, 2006, respektive Nonaka – Takeuchi,
2008). Kultura podporující učení je rovněž označována jako kultura bezpečná, v níž
jsou pracovníci pozitivně oceňováni za sdílení nebo alespoň předávání znalostí a nikoli
sankcionováni za chybu při učení. Ceněna je rovněž týmová spolupráce a realizace
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úspěšných projektů (samo o sobě je vnímáno jako učení se v praxi a prací / informální
učení a learning by doing). Takový přístup k řízení a vedení lidí pak pochopitelně souvisí také s dalšími klíčovými faktory úspěchu a s konkrétními modely manažerské
a personální práce v organizaci. K nim patří zejména řízení pracovního výkonu
a model řízení a rozvoje (lidských zdrojů) podle kompetencí, provázené s kompatibilní
a proveditelnou personální strategií, politikou a koncepcí podnikového vzdělávání.
Z hlediska profesní andragogiky pak nabývá specifického významu rozvoj klíčové
kompetence k učení u všech pracovníků a podpora tohoto rozvoje ze strany organizace,
utváření a rozvoj andragogických kompetencí u manažerů a personalistů (srovnej
s Beneš, 2008), diagnostických a andragogických kompetencí lektorů podnikového
vzdělávání (Pirohová, 2008). Zároveň s tím je třeba soustavně rozvíjet a modifikovat
teorii podnikového vzdělávání.

Základní pojmy podnikové pedagogiky a možné vztahy mezi nimi
Teorie podnikového vzdělávání, označovaná také jako podniková pedagogika, rozeznává v zásadě dvojí koncepci podnikového vzdělávání, které je v tomto smyslu zaměřené:
• na odstranění deficitů ve znalostech a dovednostech pracovníků, potřebných na
stávající pracovní pozici, tj. vlastně na eliminaci nežádoucího poměru mezi aktuální a požadovanou (subjektivní a objektivní) kvalifikací pracovníka, respektive
jím zastávaného pracovního místa, nebo mezi faktickým a modelovým profilem
kompetencí pracovníka a pracovní pozice v organizaci. V této souvislosti můžeme
hovořit o užším pojetí podnikového vzdělávání a vzdělávací „strategii tlakem“,
kdy je záměrem organizace „dotlačit“ pracovníky na požadovanou úroveň a využívat jejich znalostního potenciálu na aktuálně zastávané pracovní pozici. Motivace k účasti na vzdělávání může být buď negativní (postihem při nedosažení požadované úrovně rozvoje), nebo pozitivní (extrinsická v případě vnějších stimulů
pro účast na vzdělávání i intrinsická, to je například vyhovění přání / reflektované
potřebě pracovníka doplnit si kvalifikaci);
• na rozvoj potenciálu pracovníků, v souladu s profesními aspiracemi vybraných
jednotlivců nebo skupin pracovníků a zároveň potřebami a možnostmi organizace
v řízení jejich kariéry. Takto pojaté podnikové vzdělávání se tedy soustřeďuje na
rozvoj těch znalostí a dovedností, respektive způsobilostí, které pracovník nemá
rozvinuty nebo nepotřebuje mít rozvinuty v takové míře na stávající pracovní pozici a které jsou významné pro potenciální další pracovní uplatnění jednotlivce
v rámci organizace (interní mobilita jako součást formování pracovní síly, respektive profesního rozvoje jednotlivce). V takovém případě obvykle převažuje vnitřní
motivace a stimulace vyšších (růstových) potřeb. Podnikové vzdělávání je příspěvkem k nastolování žádoucí firemní kultury a součástí tzv. transakčního leadershipu (Bass, 2005; Bělohlávek, 2001; Tureckiová, 2007). Pokud je současně
zajištěn rozvoj aktuálně potřebných způsobilostí na patřičné, nebo dokonce vyšší
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úrovni a příležitost ke vzdělávání mají všichni pracovníci, můžeme hovořit o širším pojetí podnikového vzdělávání, využívajícím „strategii tahem“.
Obě výše uvedené koncepce podnikového vzdělávání se v reálném prostředí zaměstnavatelských organizací objevují současně a zároveň se spojují také s požadavkem
na celkové zvýšení efektivity a kvality podnikového vzdělávání. Tyto pojmy bývají
někdy nesprávně ztotožňovány. Efektivitou podnikového vzdělávání se již spíše zřídka
myslí výhradně zajištění účelnosti vynaložených prostředků (v zásadě ekonomická
eficience), přesněji se při jejím měření zjišťuje účinnost použitých postupů vedoucí
k žádoucím změnám v chování účastníků (výstupy z učení pro jednotlivce / tým, organizaci i v širším kontextu). Obojí lze měřit průběžně či v posledním kroku cyklu podnikového vzdělávání (Armstrong, 2006, 2007; Mužík, 2000; Tureckiová, 2004, 2006).
Kvalita vzdělávání se zjišťuje ve vztahu k poskytovateli vzdělávání (instituce, lektor)
a obsahu vzdělávání a má být zajištěna prostřednictvím certifikace instituce (lektora),
respektive akreditace programu. Nezbytným předpokladem naplnění požadavku zajistit
efektivitu a kvalitu podnikového vzdělávání a cestou k dosahování jeho cílů je těsnější
propojení personální strategie, zejména v oblasti plánování lidských zdrojů a jejich
rozvoje, s podnikatelskou a dalšími dílčími strategiemi.
Pokud si tedy stávající zaměstnavatelské organizace chtějí udržet svoji konkurenceschopnost a zajistit efektivitu prováděných činností, věnují se podnikovému vzdělávání systematicky a považují ho za strategický personální proces. Uplatňují přitom
obvykle obě výše uvedené „strategie“ v žádoucím, koncepčně a situačně podmíněném
poměru, získaném také na základě analýzy vzdělávacích potřeb a identifikovaných
priorit podnikového vzdělávání. V rámci strategického řízení lidských zdrojů, jehož
cílem je pro organizaci získat, rozvinout v ní a udržet pro ni kvalifikované a angažované pracovníky (srovnej s Armstrong, 2007), pak podnikové vzdělávání nabývá dalších
funkcí. Kromě funkce vzdělávací a rozvojové má plnit také funkci orientační, adaptační, integrační a retenční.
Pro dosažení cílů podnikového vzdělávání využívají organizace nejrůznějších typů
vzdělávacích aktivit. V souladu s teorií podnikového vzdělávání (v dnes již klasickém
členění G. Cola, 1986) jsou souhrnně označovány jako:
• Výcvik (v praxi se i v češtině pro tento typ používá označení trénink), zaměřený na
praktické osvojování dovedností, které mohou pracovníci využívat ve své aktuální
pracovní pozici a které vedou k požadovaným změnám v pracovním výkonu,
včetně změn v pracovním chování, respktive jednání, do něhož se promítají
i změny v pracovních postojích. Podle Palána (2002) se jedná právě o výcvik
v pracovním chování, respektive ke schopnosti zvládat určitou pracovní roli,
a může se týkat všech skupin dovedností (intelektových, motorických
a senzomotorických). Předpokládá se aktivní spolupráce účastníků a využívají se
v něm interaktivní teoreticko-praktické a praktické metody (odtud také označení
interaktivní kurzy). V modelu rozvoje podle kompetencí se jedná o kategorie dílčích profesních nebo i klíčových kompetencí.
• Rozvoj, zaměřený na širší oblast způsobilostí, tj. také způsobilostí koncepčních,
metodických, řídicích, respektive vůdcovských a na rozvoj specializovaných pro-
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fesních kompetencí. Jedná se v zásadě o vzdělávací aktivity zaměřené na budoucí
potřeby kariéry jednotlivce a dále na potřeby organizace, především na zajištění
jejího budoucího úspěšného fungování (prostřednictvím tzv. plánování nástupnictví, které je dnes někdy vnímaného jako součást talent managementu) a v širším
smyslu o přípravu organizace na jakýkoli typ organizační změny, která bude vyžadovat novou rozvojovou úroveň, nebo dokonce nové typy dílčích kompetencí
(tj. dovedností, znalostí a pracovních návyků na straně jedné a pro-změnových
pracovních postojů na straně druhé).
Podle téhož autora (Cole, 2002) je pak zastřešujícím pojmem pro oba výše uvedené právě termín vzdělávání, které chápe jako cílevědomý, dlouhodobý (dnes bychom
řekli celoživotní) proces přípravy jednotlivce pro určitou roli a jež je primárně zaměřen
na potřeby jednotlivce.
Vzájemný vztah mezi termíny výcvik, vzdělávání, rozvoj a učení lze však vymezit
také jinak, pro potřeby tohoto textu a obecněji pro teorii podnikového vzdělávání jako
součásti profesní andragogiky možná přesněji. V tomto pojetí jsou za souvztažné
a navzájem si nadřazené považovány pojmy výcvik, vzdělávání a učení (obrázek 3 –
srovnej také s Tight, 2002; Hroník, 2006), které jsou dále definovány také vůči sobě
navzájem, pomocí znaků, v nichž se od sebe liší.
Rozvoj je vykládán jako nejdůležitější primární proces, jehož prostřednictvím může vývoj jednotlivce a organizace v průběhu času dosahovat svého plného potenciálu.
Individálního rozvoje pracovníků a eventuálně nověji také rozvoje týmů (ve smyslu
sdílení a transformace kompetencí v obou základních významech tohoto pojmu, viz
Beneš, 2008; Veteška – Tureckiová, 2008) je dosahováno především v rámci výcvikových a vzdělávacích aktivit. V tomto smyslu je rozvoj součástí širšího pojetí podnikového vzdělávání (viz také zde v předchozím textu).
Výcvik („trénink“) je v porovnání se vzděláváním specifický, zaměřený na rozvoj
dovedností a obvykle je realizován interaktivními, teoreticko-praktickými či praktickými metodami na pracovišti, respektive na pracovním místě (interní podnikové vzdělávání – viz Mužík, 2000). Má-li vést k rozvoji dovedností na předem stanovené úrovni
a napomoci jednotlivci (týmu) úspěšně zvládat zadané úkoly, musí být i výcvik – jakkoli zpravidla krátkodobý – systematickým procesem.
Vzdělávání je oproti výcviku chápáno jako obecnější, se širším tematickým / obsahovým záběrem a jdoucí více do hloubky. Zahrnuje tedy také transmisi a transformaci teoretických poznatků (vědomostí) i zobecnělých zkušeností (praktických znalostí),
které mohou být předávány a rozvíjeny v rámci obou typů a všech forem podnikového
vzdělávání a tedy rovněž prostřednictvím teoretických metod (více např. Mužík, 2000).
Současně jím může být dosahováno více typů cílů podnikového vzdělávání (srovnej
např. s Prusáková, 2000). Vzdělávání – tedy nikoli jen podnikové – je považováno za
zásadní příspěvek a prostředek rozvojového procesu, protože přímo a průběžně ovlivňuje formování nejen znalostí a dovedností, ale také „charakteru a kultury, aspirací
a výsledků“ (Tight, 2002, s. 18). V souladu s definicí UNESCO i dalšími definicemi
tohoto pojmu v rámci věd o výchově, vzdělávání a vyučování (srovnej např. s Beneš,
2008; Jarvis, 2002; Palán, 2002; Průcha, 1997; Tight, 2002) implikuje zapojení nějaké-
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ho typu vzdělavatele (jednotlivce, instituce, jejích zástupců v rolích vzdělavatelů nebo
i technologického prostředku).
Vzdělávání je obvykle dlouhodobým a systematickým procesem. Na úrovni organizace (jako podnikové vzdělávání v širším smyslu) se jedná obvykle o neformální, ale
také formální vzdělávání. Z hlediska typů dalšího vzdělávání se nejčastěji přiřazuje
k dalšímu profesnímu vzdělávání, i když za žádoucí se považují i přesahy do občanského a zájmového vzdělávání. Ty jsou v poslední době organizacemi podporovány
v souladu se změnami, k nimž v zaměstnavatelských organizacích a jejich okolí dochází. Například jazykové vzdělávání v jiných jazycích, než jaké jsou potřebné pro bezproblémový pracovní výkon, je poskytováno jako benefit, tj. součást sociální politiky
podniku, je vlastně zájmovým vzděláváním, nebo projekty podporující rozvoj sociální
odpovědnosti a diverzity na všech úrovních organizace mohou být příkladem vzdělávání k aktivnímu občanství.
Učení je primárně psychologickým pojmem, který může být definován jako každá
více či méně permanentní změna v chování, vzniklá jako důsledek zkušenosti, transformace zkušeností, v procesu záměrného navazování činností, jako výsledek praxe
(nácviku), memorování informací a procesu transformace zkušeností ve znalosti, dovednosti a postoje (upraveno podle Jarvis, 2002, s. 196). Učení se člení na senzomotorické, pojmově-abstraktní a sociální), a dále na intencionální (záměrné) a incidentní
(nezáměrné nebo spontánní).
V podnikové pedagogice je učení pojmem zastřešujícím jak výcvik, tak vzdělávání. Vymezováno pak bývá zejména k termínu vzdělávání. V porovnání s ním je učení
méně organizované a aktivita je více na straně učícího se jedince nebo skupiny. Učení
je aktivitou, do níž nemusí být zapojen vzdělavatel, ani instrukce (pokyny pro postup
nebo proces učení). Platí samozřejmě i opačně, že vzdělávání je v porovnání s učením
více organizované a aktivita – přinejmenším prvotní – je především na straně vzdělavatelů a organizátorů (podnikových andragogů a personalistů). To oboje s sebou nese
jisté výhody i nevýhody (učení proti vzdělávání i vzdělávání proti učení). Celkový
vývoj však směřuje k podpoře průběžné aktivity učících se a jejich angažovanosti ve
vlastním rozvoji a jeho prostřednictvím také v rozvoji organizace. Podnikové zdělávání
(zahrnující také výcvik) a zajištění volného přístupu k němu pro všechny pracovníky
(viz také další text) i nadále tvoří základní součást všech rozvojových programů a vede
k vytvoření potřeby a současně způsobilosti učit se efektivně a tak, aby se nefixovaly
nevhodné, zastaralé (rutinní), či dokonce přímo nesprávné pracovní návyky a nevhodné pracovní postoje. Termíny vzdělávání a učení lze tudíž zároveň chápat také jako
krajní body spektra aktivit, pro které nelze vymezit jednoznačnou hranici a některé
aktivity mohou být současně popisovány jako vzdělávání a učení. Záleží například na
akcentaci přítomnosti a role vzdělavatele. Vždyť i vzdělávání – respektive vyučování,
které je chápáno jako systematická činnost vzdělavatele a termín dále slouží pro označení základní činnosti vzdělávací instituce (vzdělávací proces) – předpokládá aktivitu
účastníků, učících se jednotlivců, a sebeřízené učení bývá někdy označováno jako sebevzdělávání.
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Specifického významu pak nabývá terminologické spojení učení v organizaci
(learning in organization / organizational learning). To je pojímáno jako „neustálé
zkvalitňování jednání na základě vysoké kvality vědomostí a lepšího pochopení jeho
účinků“ (Bedrnová – Nový et al., 2002, s. 541) a nemusí být a ani nebývá vztahováno
výhradně na jednotlivce, ale váže se také k učení týmů, a dokonce i celé organizace.
Učení v organizaci tedy označuje proces, při kterém organizace jako celek i všichni její
členové zvyšují svoji kapacitu přinášet žádoucí výsledky a mělo by zároveň s tím docházet také k rozvoji jejich adaptability na měnící se podmínky, respektive k plnému
rozvoji jejich potenciálu.

Další vývoj a širší pojetí podnikového vzdělávání – podpora učení a rozvoje
pracovníků
Vzhledem k výše naznačeným vztahům mezi základními pojmy používanými také
v teorii a praxi podnikového vzdělávání a přesahům mezi nimi pak lze znovu konstatovat, že je-li rozvoj primárním procesem, umožňujícím a usměrňujícím „růst“ jednotlivce a organizace, jehož prostřednictvím dochází v průběhu času k dosahování jejich
plného potenciálu, pak vzdělávání je hlavním přispěvatelem k tomuto procesu, neboť
přímo, záměrně a systematicky ovlivňuje rozvoj všech žádoucích způsobilostí členů
organizace. Současně s tím platí, že výcvik i šíře pojaté podnikové vzdělávání (zaměřené nejen na deficity ve znalostech a dovednostech, na osvojování znalostí
a dovedností nových, ale především na další rozvoj různých typů způsobilostí členů
organizace) jsou spjaty s učením, jehož intencionální základ vytvářejí. Proto podpora
učení v organizacích v kontextu profesní andragogiky, reflektující vývoj teorie i praxe
podnikového vzdělávání, vede k aplikaci takových postupů, které přispívají
k naplňování potřeb vzdělávání a rozvoje jednotlivců, specifikovaných cílových skupin
i předem definovaných priorit rozvoje organizace jako celku. Zde se znovu vracím
k myšlence tří fází vývoje podnikového vzdělávání, které současně směřuje od krátkodobého výcviku k systematickému rozvoji a od sice systematického, ale transmisivního
a na aktivitě vzdělavatele závislého vzdělávání k podpoře sebeřízeného a sebeorganizovaného učení, vedoucího ke zvýšení adaptability učících se a k jejich společnému
učení (viz také obrázek 3).
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Učení v organizaci
Široce pojaté podnikové vzdělávání
– v efektivní kombinaci forem a
met od / Blended learning
Úroveň 3

Úroveň 2

Rozvoj adaptability,
kompetencí a
spolupráce (sdílení
znalostí)

Úroveň 1
Vzdělávání / Výcvik

Rozvoj

Obrázek 3: Vývojové fáze konceptu podnikového vzdělávání

Pracovníci personálních útvarů, manažeři firem, ale zejména teoretikové vzdělávání dospělých a řízení, respektive rozvoje lidských zdrojů současně spoluvytvářejí
změny v pojetí podnikového vzdělávání a upravují jeho teoretický aparát. V praktické
aplikaci – podpořené rozvojem podnikové pedagogiky – se souběžně objevují nejrůznější požadavky související s úspěšnou aplikací rozšířeného pojetí podnikového vzdělávání ve výše uvedených souvislostech. K podstatným z nich patří především následující:
• Uplatňovat systémovou, respektive strategickou podobu podnikového vzdělávání
(v rozšířené verzi čtyřfázového cyklu podnikového vzdělávání podle Cole 2002,
in Armstrong 2006) a integrovat tento personální proces s dalšími podnikovými
procesy. V současné době se v tomto smyslu jako optimální jeví účelná aplikace
modelu řízení lidských zdrojů podle kompetencí v kombinaci s modelem řízení
pracovního výkonu (Veteška – Tureckiová, 2008).
• Efektivně využívat kombinace metod a forem podnikového vzdělávání (obvykle
formou blended learningu), které přispějí k optimalizaci rozvoje lidských zdrojů
firmy a tím k zajištění její výkonnosti, efektivity činností i výstupů a ke konkurenceschopnosti. V zásadě se tu jedná o kombinaci systematicky probíhajících (plánovaných) vzdělávacích akcí s “just-in-time” (JIT) realizovaným podnikovým
vzděláváním a s dalšími možnostmi rozvoje pracovníků, které zahrnují rozvoj
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•

•

týmů, sebevzdělávání a různé typy formálního, neformálního a informálního učení
se od ostatních (tzv. „cross-learning“), včetně učení interorganizačního, jako jedné z charakteristik učící se organizace.
Průběžně měřit a evaluovat efektivitu a kvalitu podnikového vzdělávání a dále vyvíjet
nové metody a techniky, které vycházejí z aktuálního stavu poznání a z reálné situace
ve firmách a tuto situaci zlepšují. Podpora prostřednictvím ICT a využívání
e-learningu jsou již samozřejmým a očekávaným předpokladem dalšího přenosu
a sdílení dobré, nebo dokonce nejlepší praxe v oblasti podnikového vzdělávání
a rozvoje lidských zdrojů. Reflexe této praxe je pak v oprávněných případech integrována do podnikové pedagogiky a personální andragogiky jako součásti profesní andragogiky. Měření a vyhodnocování efektivity podnikového vzdělávání již
v tomto novém pojetí není jen posledním krokem vzdělávacího cyklu, jako tomu
bylo v “klasické verzi” systematického, respektive cyklického podnikového vzdělávání, ale průběžnou aktivitou. Navíc ještě probíhá jak na úrovni organizace, tak
také v podobě poměřování se s výsledky těch nejlepších (prostřednictvím personálního controllingu a benchmarkingu). Kromě zlepšení efektivity podnikového
vzdělávání je cílem evaluace také zjistit a garantovat kvalitu vzdělávacích akcí
(například prostřednictvím certifikace či akreditace programů a lektorů podnikového vzdělávání).
Vytvořit a upevňovat prostředí / kulturu učení a individualizovat přístup ke skupinám zaměstnanců i k jednotlivcům dle jejich přínosu pro firmu, a to za současné
podpory pozitivních pracovních postojů a vytváření vyváženosti mezi pracovními
a osobními aspiracemi zaměstnanců na straně jedné a na druhé straně možnostmi a
cíli organizace.

Závěr
Současná fáze rozvoje teorie vzdělávání dospělých jako součást andragogiky, vývoj a upřesňování terminologie v androdidaktice a změny v profesní andragogice, respektive obecněji v systémech a modelech personální práce v organizacích jednoznačně poukazují na odklon od úzce vymezeného přístupu k podnikovému vzdělávání. To
znamená od jeho zaměření: 1. na odstraňování negativních rozdílů mezi stávající
a požadovanou kvalifikací pracovníka, respektive mezi aktuálním a modelovým profilem kompetencí daného člena organizace v určité pracovní pozici, 2. výhradně na výcvik a „školení“. Na základě reflexe praxe a z ní vyvozených teorií podnikového vzdělávání a učení v organizaci a ve shodě se závěry výzkumů se navíc ještě ukazuje, že ani
systematicky připravované a realizované podnikové vzdělávání nezaručuje očekávané
změny v pracovním výkonu, respektive ve způsobilostech zaměstnanců, jejichž součástí jsou i pracovní postoje. Již dnes proto mnohé organizace přinejmenším deklarují svůj
zájem o poskytnutí podmínek k rozvoji všech svých pracovníků a na vytváření příležitostí k učení pro zaměstnance, kteří zároveň s tím ovšem mají přebrat vyšší míru odpovědnosti za tento svůj rozvoj a za udržení své konkurenční výhody na trhu, nebo alespoň zajištění vlastní zaměstnatelnosti na turbulentním trhu práce, kde již není možné
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spoléhat na jistotu pracovního místa či celoživotní zaměstnání beze změn v kvalifikaci
jednotlivce.
Vývoj podnikového vzdělávání směřuje ke kombinaci systematického a „just-intime“ (nikoli ad hoc!) vzdělávání a k využívání co nejefektivnější kombinace forem,
metod a technik vzdělávání a podpory učení zaměstnanců. Ne nadarmo se za nejefektivnější formu považuje tzv. blended learning, tedy „smíšené“ učení, nikoli vzdělávání.
Teorie i praxe podnikového vzdělávání se dále zaměřují na efektivnější identifikaci cílových skupin vzdělávání a komplexní analýzu jejich vzdělávacích a rozvojových
potřeb. V tomto smyslu se pracovníci útvarů podnikového vzdělávání snaží pracovat
také s modely (plány) individuálního rozvoje pracovníků, včetně systému talent managementu, který už v některých firmách nemá pouze podobu plánování nástupnictví
a přípravy specifických rozvojových aktivit pro pracovníky s vytipovaným řídicím
(manažerským) potenciálem, ale je možností, jak odlišit různé typy a úrovně „talentu“,
respektive rozvojového potenciálu u různých skupin pracovníků (ideálně zahrnujících
všechny členy organizace). Podnikové vzdělávání se tak vyznačuje ve své pokročilé
fázi specifikací a diferenciací cílových skupin. Dále se přibližuje vzdělávacím potřebám a někdy i přáním specifikovaných skupin pracovníků a jednotlivých „klíčových
zaměstnanců“, a to v návaznosti na rozvoj praxe podnikání a teorie organizace a řízení,
včetně reflexe a anticipace změn, ke kterým v nich dochází.
Obecněji pak lze konstatovat, že dochází k posunu od důrazu kladeného na systematicky připravované, realizované a dosud zatím v menší míře vyhodnocované vzdělávací aktivity k vytváření příležitostí k řízenému, nebo dokonce monitorovanému
neformálnímu a informálnímu učení v organizaci. Tyto změny lze zároveň popsat jako
přechod od zaměření na vzdělávání a učení jednotlivců k vzájemnému (skupinovému)
a kontinuálnímu učení se zaměstnanců, od transmise znalostí a dovedností k jejich
transformaci a vytváření žádoucích racovních postojů, od formálnosti a strukturovanosti procesu vzdělávání k uvědomělému i nezáměrnému učení od těch nejlepších,
kteří se současně postupně zhošťují pro ně někdy nových rolí tutorů, mentorů nebo
koučů. Proto je potřebné současně s přenášením zodpovědnosti za rozvoj na pracovníky a vytvářením podmínek pro jejich učení soustavně rozvíjet andragogické a další
klíčové a profesní kompetence u liniových manažerů, vedoucích (projektových) týmů
a ostatních znalostních pracovníků v nejrůznějších pracovních pozicích v organizaci.
Jejich úkolem je systematicky rozvíjet vlastní potenciál a současně s tím podporovat
a usměrňovat učení dalších členů organizace. V tomto smyslu se významně proměňuje
také celkový styl řízení (respektive vedení lidí a leadershipu) v organizacích, na který
je rovněž nezbytné pracovníky připravit prostřednictvím nejrůznějších typů rozvojových programů.

Tento text vznikl v souvislosti s grantovým projektem GA ČR na téma „Komparativní analýza trendů a možností rozvoje dalšího vzdělávání dospělých v kontextu
evropské integrace“ (registrační číslo 406/08/0540).
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NOVÉ POJETÍ VYTVÁŘENÍ A ROZVOJE KOMPETENCÍ V KURIKULU
DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Jaroslav Veteška
Abstrakt: Příspěvek za zabývá pojetím konceptu celoživotního učení založeného na osvojování a rozvoji
kompetencí, který se prosazuje jako určující trend české kurikulární reformy a jako významný mezník
řízení a rozvoje lidských zdrojů v České republice. Záměrem tohoto příspěvku je představit model učení
a rozvoje jedinců podle kompetencí v kontextu aktuálních sociálních a ekonomických změn. Cílevědomé
(záměrné) vzdělávání a všechny typy učení podle kompetencí vedou k úspěšnému osobnímu a pracovnímu
rozvoji, uplatnění se na trhu práce a k celkově pozitivnímu vnímání a pochopení společnosti, jako živého
a stále se měnícího organizmu.
Abstract: The paper deals with concept of lifelong learning based on the acquisition and development of
competencies which proves to be a significant trend in the Czech curriculum reform and an important
milestone of human resource management and development. The aim of this paper is to introduce the
model of education and development of competencies of individuals in context with the latest social and
economic changes. Purposed (intentional) education and all types of competence-based learning lead to
a successful personal and professional development, asserting oneself on the labor market, and to an
overall positive perception of the society as a living and ever changing organism.
Klíčová slova: Kompetence, klíčové kompetence, kurikulární reforma, znalosti, dovednosti, rozvoj lidských
zdrojů, celoživotní učení, podnikové (firemní) vzdělávání, učení a vzdělávání dospělých.

Úvod

S

polečnost stojí na prahu informačního věku, který s sebou přináší řadu úskalí nejenom v oblasti modernizace soustavy vzdělávání, nového chápání a vnímání rolí
a funkce vzdělávání, ale poukazuje i na riziko rostoucí vzdělanostní stratifikace populace. Určitá dynamika v této oblasti ukazuje na význam, který jistě právem náleží vzdělání, ale ani dosažený stupeň vzdělání nezaručí permanentní zaměstnanost / zaměstnatelnost jedince a jeho pracovní spokojenost. Propojení teoretických východisek a úvah
o vývoji vzdělávání v kontextu demografických, politických, sociálních a ekonomických změn naznačuje další směrování, jež se ovšem negativně odráží v současné hospodářské krizi, která je podle některých indikátorů nejhorší podobnou událostí od 30.
let 20. století. Podle dosud známých informací je zřejmé, že ohnisko stávající finanční
a následně ekonomické krize se rozhořelo na americkém hypotéčním trhu mezi nesolventními dlužníky. Situace na evropském trhu práce se v důsledku této krize začala
výrazně měnit již na konci roku 2008. Podobný negativní trend zaznamenal trh práce
i na začátku roku 2009. Projevil se především v nárůstu počtu evidovaných uchazečů
o práci, tedy nezaměstnaných. Je třeba podotknout, že stejnou situaci zažívají ekonomiky celého světa. V globální světové společnosti nezůstala ušetřena žádná z vyspělých zemí.
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Stále výrazněji proto v této souvislosti sílí diskuse o zavedení zastřešujícího rámce
kvalifikací a s ním kompatibilní soustavy kvalifikací na národních úrovních jednotlivých států EU. Kvalifikace (resp. kompetence) založené na výsledcích učení by měly
umožnit uznávat vzdělávání získané mimo střední a vysokou školu, včetně neformálního vzdělávání či informálního učení. Podstatou konkurenceschopnosti je dnes přístup
založený na orientaci na vysoce kvalitní výrobky a služby, inovaci a flexibilní produkci. Přednost proto pochopitelně dostávají pracovníci adaptabilní a ochotní dále se vzdělávat, u čerstvých absolventů platí zejména to, jak kvalitně byli připraveni v rámci své
profesní přípravy.

1. Změny požadavků na zaměstnance – obecná teoretická východiska
Současná situace na trhu práce je ovlivněna negativními důsledky celosvětové
hospodářské krize. Míra registrované nezaměstnanosti byla v ČR v prosinci 2008 rovných 6 %, v lednu 2009 to bylo 6,8 % a v únoru již 7,3 %. Nezaměstnanost výrazně
roste ve všech státech světa. Prognózy naznačují, že se na konci roku může v ČR pohybovat až kolem 10 %. Řada indikátorů také nasvědčuje tomu, že tento negativní
trend bude pokračovat. Firmy omezují výrobu, snižují počty pracovních míst, klesají
tržby a zisky. Zpočátku firmy propustily agenturní pracovníky a cizince, nyní se snižovaní stavů začne (někde již začalo) dotýkat i kmenových zaměstnanců. Některé regiony
již zaznamenaly velké množství nezaměstnaných cizinců, kteří budou novou práci
hledat velmi těžko. Navíc aktuální poptávka zaměstnavatelů je po skutečných odbornících (tedy po takových, kteří budou pro firmy v dlouhodobém výhledu nezbytní pro
překonání krize); firmy nepochybně hledají specialisty a manažery z vlastních zdrojů.
Některé společnosti zatím s propouštěním vyčkávají, zato výrazně omezují náklady na
služby (např. na vzdělávací a rozvojové aktivity).
Co se týká nároků na pracovní sílu: poptávka je po kvalifikovanějších a tedy náročnějších zaměstnancích, což dokládá i analýza inzerátů nabízejících volná pracovní
místa (viz další text). Zaměstnavatelé si mohou vybírat z většího počtu zájemců na
konkrétní pozici. Relativně novým požadavkem zaměstnavatelů je loajalita k firmě
a schopnost zvládnout svěřenou odpovědnost a pravomoc. Za pozitivní aspekt současné situace lze považovat skutečnost, že na trhu práce budou odborně zdatní, kvalifikovaní jedinci, kteří navíc disponují požadovanými kompetencemi, což je v souladu
s výše popsaným konceptem učení a vzdělávání založeném na získávání a rozvoji klíčových kompetencí v jednotlivých etapách vzdělávání, resp. v průběhu celého života,
a mají či budou mít zájem dále se vzdělávat a rozvíjet.
V obecnějších souvislostech umožňuje relativně nový koncept učení a vzdělávání
založený na získávání a rozvoji kompetencí průběžný rozvoj, ale především změnu
profesních orientací, adaptabilitu a zaměstnatelnost – je přínosný jak pro jedince, tak
pro organizaci. Zároveň vytváří předpoklad pro lepší vyváženost profesního
a osobního/rodinného života, resp. různých typů sociálních rolí (standardů a vzorců
úspěšného jednání a chování v různých životních situacích).
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Ve firemním kontextu se modely kompetencí využívají pro určování profilu kompetencí, jaký by měl pracovník na určité pracovní pozici mít „ideálně“, a srovnání tohoto profilu kompetencí s „aktuální“ profesní kompetencí pracovníka, který danou
pracovní pozici skutečně zastává. Profilem kompetencí rozumíme propojení všech
složek profesní kompetence, relevantních pro danou pracovní pozici v konkrétní firmě,
s nadefinovanými úrovněmi rozvoje kompetence (obvykle na vzestupné škále).

2. Teoretická východiska a reflexe současné situace v České republice
Protože globalizace staví EU – a tedy i jednotlivé státy, včetně ČR – před stále
nové výzvy, bude třeba, aby každý aktivní a práce schopný občan ovládal širokou škálu tzv. klíčových kompetencí, a mohl se tak pružně přizpůsobit rychle se měnícímu
a globalizovanému světu. Zvyšují se nároky na jednotlivce a na jeho schopnosti přizpůsobovat se novým změnám a výzvám přicházejí s rychlým vývojem postindustriální
společnosti. Schopnost najít si zaměstnání po celý (pracovní) život souvisí nejenom
s tím, zda jedinec získá odpovídající kvalifikaci (případně projde rekvalifikací), ale
především na tom, zda je vybaven dostatečně širokým všeobecným a odborným základem vzdělání.
Myšlenka učící se společnosti jako předstupně společnosti znalostní, potřeba
uplatnění a rozvoje koncepce celoživotního vzdělávání a učení a vytváření podmínek
pro celoživotní učení jsou nejen součástí hlavních mezinárodních a národních vzdělávacích dokumentů (zejména Memorandum Evropské komise k celoživotnímu učení,
Bílá kniha – Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, Strategie rozvoje
lidských zdrojů pro Českou republiku), ale představují i možnost efektivního využití
fondů EU v období 2007 až 2013 (upravené v Národním strategickém referenčním
rámci ČR 2007 – 2013). Dva samostatné operační programy – Operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Operační program Rozvoj lidských zdrojů –
umožňují využívat finanční podpory poskytované v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti, která je těsně propojená s cíli Lisabonské strategie. Nové pojetí
kurikula tedy představuje změnu cílů a obsahů vzdělávání, kdy je důraz kladen především na získávání klíčových kompetencí, osvojování demokratických postojů a hodnot
a týká se všech etap vzdělávání.
Evropská komise navrhla již v roce 2006 vytvoření evropského rámce kvalifikací
pro celoživotní vzdělávání, který by měl sloužit podnikům nebo jednotlivcům jako
referenční nástroj pro srovnání úrovní certifikací udělených různými systémy vzdělávání a odborné přípravy. Evropská komise přijala sdělení nazvané „Vzdělávání dospělých: na vzdělávání není nikdy pozdě“. Cílem je podpořit vzdělávání dospělých, které
představuje základní složku politik celoživotního vzdělávání, a poukázat na jeho zásadní význam. Evropský parlament a Rada EU dále stanovily akční program v oblasti
celoživotního vzdělávání a odborné přípravy na období 2007 – 2013. Tento program se
zaměřuje zejména na podporu výměn, spolupráce a mobility mezi jednotlivými systémy vzdělávání a odborné přípravy uvnitř Společenství.
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Společná zpráva Rady EU a Komise o programu „Vzdělávání a odborná příprava
2010“ podpořila myšlenku, že v rámci strategií členských států v oblasti celoživotního
učení je třeba zajistit, aby všichni občané byli vybaveni kompetencemi. Tyto cíle zahrnují mj. rozvoj schopností a dovedností potřebných ve znalostní společnosti, a to konkrétně podporu studia jazyků, rozvoj podnikavosti a obecnou potřebu posílit ve vzdělávání evropský rozměr. Uvedené strategické a kurikulární dokumenty stanovily „nové
klíčové kompetence“ jako prioritu vzdělávání a zdůraznily, že celoživotní učení musí
probíhat od předškolního věku po důchodový věk (se zvláštním důrazem na aktivní
a preventivní opatření zaměřená na nezaměstnané nebo neaktivní osoby). Za účelem
podpory a usnadnění reforem navrhla EU vytvoření společných evropských zásad
a označila za prioritní realizovat na národních úrovních evropský rámec pro klíčové
kompetence. Úkolem každé členské země je uvést tyto představy a doporučení v život.
Záleží na každém národním prostředí, možnostech a tradicích, jakým způsobem bude
tyto vzdělávací cíle realizovat.
Stejné argumenty sdílí také Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, která definovala a stanovila tři významné úkoly: 1) učinit celoživotní učení prospěšným
pro všechny, 2) zajistit spravedlivost v poskytování vzdělávacích příležitostí a utvářet
sociální soudržnost a 3) rozvíjet klíčové kompetence potřebné ve společnosti a ekonomice založené na znalostech.
V tomto širším kontextu pak už není téma dalšího vzdělávání omezováno jen na
využívání a rozvoj kompetencí a kvalifikací různých skupin pracovníků na trhu práce
v České republice, ale obecněji zaměřeno na vytváření a rozvoj všech klíčových kompetencí, uvedených v Doporučení Evropského parlamentu a Rady EU o klíčových
kompetencích pro celoživotní učení (č. 2006/962/ES, z 18. prosince 2006), které byly
zatím v rámci České republiky integrovány do Rámcových vzdělávacích programů pro
etapy základního vzdělávání a vzdělávání na čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni
víceletých gymnázií (viz také tabulka 1).
V analyzovaném kontextu rozvoje klíčových kompetencí diverzifikované pracovní síly se pak jako nezbytné jeví zejména úsilí o vytvoření a další rozvoj následujících
klíčových kompetencí: komunikace v cizích jazycích, k řešení problémů (respektive ke
spolupráci), sociální a personální, občanské, pracovní (k podnikavosti). Podrobněji se
klíčovými kompetencemi ve vzdělávání, včetně vymezení kurikula v souvislosti
s probíhající reformou českého školství zabývají např. Průcha (2002, 2005), Maňák
(2007), Veteška a Tureckiová (2008).
Kompetence postihují novou kvalitu požadavků na znalosti žáků a studentů, totiž
syntézu vědomostí, dovedností, postojů a zkušeností, které vyplývají ze situace
a potřeb moderní společnosti, jejímž výrazným znakem je „exploze informací“ (Maňák, 2006).
Průběžný rozvoj klíčových kompetencí je žádoucí a požadovaný také v rámci dalšího profesního vzdělávání, kde spolu se specifickými profesními (odbornými či funkčními) kompetencemi a kompetencemi v oblasti metod vytváří základnu pro kvalifikovaný a kompetentní výkon jednotlivců i úspěšné fungování podniků, respektive různých typů zaměstnavatelských organizací (Tureckiová, 2009). Význam klíčových
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kompetencí a jejich vliv na rozvoj adaptability jedince je ostatně patrný i aktuálně
v období finanční a ekonomické krize, která se již projevuje mimo jiné také částečným
odlivem zájmu o zahraniční pracovníky v České republice, respektive s problémy spjatými s jejich nezaměstnaností.
Tabulka 1: Klíčové kompetence v celoživotním učení a pro jednotlivé etapy vzdělávání.

Označení klíčovékompetence

Doporučení
Evropského
parlamentu a Rady EU
(2006/962/ES)
Komunikace
v mateřském jazyce
Komunikace
v cizích jazycích
Matematická kompetence a základní kompetence v oblasti vědy a technologií
K práci s digitálními
technologiemi
K učení
Sociální a občanské
Smysl pro iniciativu
a podnikavost
Kulturní povědomí
a vyjádření

Etapa základního
vzdělávání (Rámcový
vzdělávací program
pro základní
vzdělávání)

Etapa vzdělávání na
čtyřletých gymnáziích
a na vyšším stupni
víceletých gymnázií

K učení

K učení

K řešení problémů

K řešení problémů

Komunikativní

Komunikativní

Sociální a personální

Sociální a personální

Občanská
Pracovní
–

Občanská
K podnikavosti
–

–

–

Problematika řízení a rozvoje diverzifikované pracovní síly, mezinárodního (personálního) a interkulturního řízení, jakož i podpora dalšího vzdělávání a rozvoje kompetencí pracovníků v nejrůznějších pozicích a rolích v rámci organizační hierarchie je
oblastí, která dosud nabízí více otázek než odpovědí. Současná ekonomická a spolu
s tím i politická situace naznačují, že některé přístupy a postupy používané zaměstnavateli a podporované, nebo naopak sankcionované státními i nestátními organizacemi
a institucemi bude nezbytné přehodnotit, jiné naopak dále rozvinout do podoby ucelenějších koncepcí, jež následně přispějí ke stabilizaci diverzifikovaného a migrujícího
trhu práce (Tureckiová, 2009).

3. Změna kurikula vzdělávání dospělých v kontextu evropské integrace
Díky probíhající reformě české vzdělávací soustavy došlo k prohloubení vzájemné
provázanosti mezi cíli a obsahem vzdělávání v jednotlivých vzdělávacích stupních, ve
kterých je nově kladen důraz na získání a rozvíjení klíčových kompetencí. Tento model
představuje novou orientaci vzdělávání: naučit se poznávat – zvládnout metody, jak se
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učit, jak využívat nové informační a komunikační technologie, naučit se jednat a žít
společně, umět pracovat samostatně i v týmech, umět se orientovat v různých životních
situacích a adekvátně na ně reagovat, být schopen řešit problémy a vést plnohodnotný
život. V rámci přizpůsobování vzdělávacích programů potřebám života ve znalostní
společnosti je podporována celková změna charakteru výuky na všech stupních škol
tak, aby byly využívány a šířeny nové aktivní výukové strategie, zejména projektová
výuka a různé formy mezipředmětové integrace, které umožní rozvoj klíčových kompetencí.
Změny, ke kterým dochází v oblasti inovací a nových technologií a tím i v jednotlivých profesích, odvětvích a v celé ekonomice, je potřeba zaznamenávat tak, aby se
promítaly do koncepce odborného vzdělávání. Cílem je, aby kompetence absolventů
odpovídaly aktuálním a budoucím potřebám požadovaným na trhu práce. Obecně lze
predikovat, že u sekundárního vzdělávání se bude ustupovat od úzce oborově zaměřeného (profesionalizovaného) studia, a naopak bude snaha připravovat studenty pro
uplatnění v co možná nejširších oblastech. S tím pochopitelně souvisí i podpora rozvoje přenositelných (klíčových) kompetencí. V návaznosti na obecnost počátečního
středního vzdělávání lze předpokládat, že v navazujícím vzdělávání bude docházet
k nárůstu potřeby úzce oborově zaměřeného (tzv. profesionalizovaného) a zpravidla
časově omezeného vzdělávání1.
Profesní kompetence jsou podle Tureckiové (2004) rozvíjené a dle potřeby modifikované především v rámci terciárního a dalšího vzdělávání. V této souvislosti je lze
považovat za charakteristické a individuální rysy osobnostního lidského kapitálu, kde
k formování profesních (většinou specifických) kompetencí a žádoucímu výsledku
vede rovněž zkušenost z pracovního, ale i obecněji pojatého sociálního prostředí. Rozvoj profesní kompetence determinuje a modifikuje schopnosti jedince tvořit a přidávat
vlastní hodnotu. Proto je ve znalostně založené ekonomice rozvíjení lidského kapitálu
vyzdvihováno v souvislosti s úspěchem. Toto nové paradigma odráží změny v pohledu
na význam, teoretickou analýzu a praktickou aplikaci pojmu kompetence a obecněji na
změny vzdělávacího systému i další související procesy celoživotního vzdělávání
a učení, včetně vytváření příležitostí k učení v celé šíři života (life-wide learning).
Oblast uznávání odborných kvalifikací pro účely výkonu povolání nebyla do 1.
května 2004 v ČR upravena. Zejména potřeba důsledné úpravy zásady volného pohybu
osob v souladu s požadavky Evropského společenství s cílem volného uplatnění na
pracovním trhu Evropského společenství vedla k přijetí zákona č. 18/2004 Sb., který
nabyl účinnosti dnem vstupu České republiky do Evropské unie. Problematika vzájemného uznávání odborných kvalifikací pro účely výkonu povolání se v České republice
týká cca 430 povolání a odborných činností, u nichž jsou právním předpisem upraveny
podmínky přístupu k těmto povoláním a odborným činnostem a podmínky jejich výkonu. Jedná se o tzv. regulovaná povolání a regulované odborné činnosti.
V ČR může zažádat o uznání odborné kvalifikace státní příslušník jakéhokoliv
členského státu EU (tj. Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska,
1

Viz http://www.nuov.cz/uploads/Vzdelavani_a_TP/Analyza_struktu-ry_prac_sil_2007.pdf (citováno,
31. 3. 2009).
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Francie, Irska, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemí, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Španělska, Švédska, Velké Británie), dalších států EHP (tj. Islandu, Lichtenštejnska, Norska) a Švýcarska, který svou odbornou kvalifikaci získal mimo ČR na
území jakéhokoliv členského státu EU, EHP a Švýcarska.
Nejprve si žadatel musí zjistit, zda povolání nebo činnost, kterou chce v ČR vykonávat, patří mezi regulovaná2 či neregulovaná3 povolání nebo činnosti – seznam je
k dispozici v databázi Regulovaných povolání a činností (viz http://uok.msmt.cz/ru_list.php).
Je-li povolání nebo činnost, kterou žadatel zamýšlí vykonávat na území ČR, regulovaná, musí požádat o uznání své odborné kvalifikace u příslušného uznávacího orgánu
v ČR.
Nejenom českým občanům, ale i cizincům žijícím v ČR, by měl pomoci při hledání zaměstnání nebo usnadnit cestu za vzděláním tzv. Europass4. Jedná se o soubor
pěti dokumentů, které vypovídají o vzdělání, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci, osobních kompetencích a zkušenostech jeho držitele z evropského trhu práce.
Dokument je novinkou v celé EU a pro všechny její členské země bude jednotný, včetně popisu odborných kvalifikací. Informace o uchazečích z různých zemí budou tedy
srovnatelné. Zájemci jej získají zdarma. Jestliže se chcete přihlásit do vzdělávacího
programu, hledáte zaměstnání nebo zkušenosti v zahraničí, je důležité, abyste své dovednosti a schopnosti (kompetence) dovedli jasně a srozumitelně prezentovat.
Europass je relativně nový způsob, jak pomoci lidem, aby jejich dovednosti a kvalifikace byly lehce a jasně srozumitelné v Evropě (v Evropské unii, v zemích ESVO/EHP a v kandidátských zemích) a aby se mohli pohybovat kdekoli po Evropě.
Europass se skládá z pěti dokumentů: dva dokumenty (Europass – životopis a Europass
– jazykový pas) si může zájemce vyplnit sám; tři další dokumenty (Europass – dodatek
k osvědčení, Europass – dodatek k diplomu a Europass – mobilita) vyplňují a vydávají
příslušné organizace. Větší průhlednost v oblasti kvalifikací a kompetencí usnadní
v celé Evropě mobilitu za účelem celoživotního vzdělávání, čímž přispěje k rozvoji
kvalitního vzdělávání a odborné přípravy a usnadní profesní mobilitu, jak mezi zeměmi, tak mezi jednotlivými odvětvími.

2

Regulované povolání nebo činnost je takové povolání nebo činnost, pro jejichž výkon jsou v ČR předepsány právními předpisy požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat
(kvalifikační požadavky, případně bezúhonnost, zdravotní způsobilost a další).
3
Není-li povolání nebo činnost, kterou zamýšlí žadatel vykonávat na území ČR, regulovaná, je oprávněn
toto povolání nebo činnost na území ČR vykonávat, aniž by mu musela být uznána odborná kvalifikace.
Zda bude toto povolání nebo činnost vykonávat, závisí pouze na domluvě s potenciálním zaměstnavatelem.
4
Rozhodnutí o jednotném rámci Společenství pro transparentnost v oblasti kvalifikací a kompetencí přijal
Evropský parlament a Rada pod č. 2241/2004/ES dne 15. prosince 2004 (viz
http://europass.cedefop.europa.eu).
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4. Signifikantní kompetence zaměstnanců a zaměstnavatelů – andragogické
analýzy
V souvislosti s požadavky praxe na rozvoj klíčových kompetencí u zaměstnanců
je zřejmé, že čím lépe jich jednotlivec dokáže využít, tím pravděpodobnější je, že dosáhne úspěchu také ve svém profesním uplatnění. Konkrétně v této souvislosti zdůrazňuje:
• umět komunikovat ve smyslu informování, poradenství a projednávání,
• samostatně myslet a jednat formou organizování, plánování a kontrolování,
• vyjít vstříc ostatním formou obsluhy, ošetřování a zaopatření,
• učit se novému, abychom uměli vyřídit věci, se kterými dosud nemáme zkušenosti,
• být tvořivý ve smyslu zdokonalování opakujících se úkonů nebo zkoušení nového,
• snášet a odolávat zatížení, které se projevuje především jako časový a výkonnostní
tlak, ale také jako rozmanitá vyrušení při práci a jako nutnost „jít až na hranici
vlastní výkonnosti“.
Na základě provedených průzkumů – obvykle prováděných technikou rozhovoru,
dotazníku nebo analýzou inzerátů mezi manažery firem, a to jak liniovými vedoucími,
tak specialisty pro získávání lidských zdrojů (náboru) – firmy hledají a pozitivně oceňují u svých zaměstnanců zejména následující typy kompetencí (většina z nich se opět
řadí ke klíčovým):
• samostatnost v jednání,
• myšlení v souvislostech,
• sebevzdělávání a schopnost dále se učit,
• připravenost podávat výkon a schopnost orientace na výkon,
• pozitivní postoj k práci projevený v pracovním jednání,
• sociální přizpůsobivost a pozitivní sociální vztahy,
• spolehlivost a zodpovědnost (upraveno podle Werner, 2003).
Podle analýzy provedené autorem tohoto příspěvku v roce 2009 patří mezi nejčastěji poptávané kompetence:
• odpovídající vzdělání (83 %),
• dosažení určité praxe (68 %),
• komunikace v cizím jazyku (57 %),
• manažerské schopnosti (45 %)
• komunikační schopnosti a dovednosti (39 %)
• uživatelská práce na PC (38 %)
• zkušenosti z daného oboru (35 %),
• schopnost řešení konfliktů (34 %),
• odolnost vůči stresu a jeho zvládání (26 %),
• empatie, loajalita a etické chování (15 – 28 %),
• iniciativa, tvořivost, kreativita (15 %)
• být nositelem firemní kultury, sociální cítění a zaměření na priority (8 – 16 %);
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Například podle společnosti Ernst & Young až 47 % hodnoty firmy tvoří její dobrá pověst (goodwill). „Dobré jméno“ předstihlo další jasně identifikovaná nehmotná
aktiva, jako např. obchodní značku, která představuje 23 % hodnoty podniku.
V roce 1995 provedl Siegrist (Belz, Siegrist, 2001, s. 165) výzkum významu klíčových kompetencí při novém obsazování pracovních míst ve Švýcarsku. Analyzoval
682 inzerátů na pracovní místa ve švýcarském deníku „Tagesanzeiger“, který vyšel
21. 4. 1995. Rozložení klíčových kompetencí, které požadovali inzerenti, uvádí tabulka 2.
Stejně zaměřený, avšak rozsáhlejší výzkum provedl i Belz (Belz, Siegrist, 2001,
s. 165-166) v roce 1997 v Německu. Analyzoval 3420 inzerátů v 6 nadregionálních
víkendových vydání německých novin a tři deníky regionální.
Uvedené dva výzkumy dokládají podle Belze a Siegrista (2001, s. 166) význam
těchto kompetencí a nezbytnost osvojení pro profesní a ekonomickou budoucnost.
Stejně strukturovaný výzkum provedl autor tohoto textu v roce 2004 (za období říjen až prosinec), kdy analyzoval 1 424 inzerátů nabízejících volná pracovní místa na
různé pozice, a v roce 2009 (leden až březen) téměř 1 150 inzerátů na manažerské pozice a pozice odborník/specialista. Do výzkumu byla zařazena pouze plošná inzerce
v celostátních vydání deníků Hospodářské noviny, Lidové noviny a Mladá Fronta
DNES, včetně jejich samostatných a vkládaných příloh. Výsledek definice a četnosti
zastoupení klíčových kompetencí popisuje tabulka 2.
Srovnání výše popsaných výzkumů, realizovaných v letech 1995, 1997, 2004
a 2009, podává tabulka 2. Při porovnání těchto výzkumu lze sledovat, že nejpožadovanějšími kompetencemi jsou komunikativnost a kooperativnost. Za povšimnutí stojí, že
za posledních pět let v tomto ohledu požadavky zaměstnavatelů v České republice
prakticky dohnaly trend, který byl ve Švýcarsku a Německu v minulé dekádě. Tento
trend je zřejmý i u dalších dvou kategorií a to u schopnosti řešit problémy a být kreativní a dále u kategorie samostatnost a výkonnost. Zatímco požadavky prvních tří kategorií potřeb zaměstnavatelů na kompetence zaměstnanců se jeví jako univerzální,
u dalších kategorií tomu tak již není. Požadavky zaměstnavatelů na kategorii odpovědnosti a spolehlivosti vykazují v českém prostředí oproti německy mluvícím zemí nestandardní chování. V roce 2004 se objevila pouze v 3,2 % analyzovaných inzerátů,
v roce 2009 pak došlo ke skokovému nárůstu na 21,7 % oproti tomu výzkumy realizované ve Švýcarsku a Německu vykázaly u této kategorie podobné hodnoty 11,4 % a 9,9 %.
Oproti německy mluvícím zemím požadují zaměstnavatelé v České republice více
schopnost uvažovat a učit se, tato kategorie je prakticky neměnná 11,8 % v roce 2004
a 11,3 % v roce 2009 oproti 8,7 % (Švýcarsko 1995) a 4,5 % (Německo 1997). Větší
požadavky na tuto kategorii mají zaměstnavatele v České republice pravděpodobně
protože, český vzdělávací systém je stále příliš zaměřen na memorování faktů a málo
rozvíjí schopnost kritického uvažování a učení se.
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Tabulka 2 – Komparace významu klíčových kompetencí (v %).
Siegrist
(1995)

Belz
(1997)

Veteška
(2004)

Veteška
(2009)

Komunikativnost a kooperativnost

37,4

40,2

26,1

38,5

Schopnost řešit problémy a tvořivost

15,5

18,6

7,8

15,1

Samostatnost (a výkonnost)

25,1

26,9

7,6

26,2

Odpovědnost (a spolehlivost)

11,4

9,9

3,2

21,7

Schopnost uvažovat (přemýšlet) a učit se

8,7

4,5

11,8

11,3

Schopnost zdůvodňovat a hodnotit

4,6

6,9

2,5

–

Klíčové kompetence

Z analýzy inzerátů vzešla potřeba ovládat další schopnosti a dovednosti a disponovat určitými vlastnostmi, např. jde o časovou flexibilitu a ochotu cestovat, manažerské dovednosti a zkušenosti. Zajímavé je jistě i poměrně významné procento kompetencí, kdy jsou na uchazeči o zaměstnání požadovány tzv. osobnostní předpoklady, vč.
profesionálního vystupování a loajality. Neznámým požadavkem dnes již nejsou ani
nároky na etické chování, loajalita, tzv. etické požadavky. Někteří zaměstnavatelé požadují, aby pracovník byl nekuřák.
Zaměstnavatelé v analýze z roku 2009 dále požadovali po uchazečích o zaměstnání odpovídající vzdělání, a to v 84,4 %, odpovídající praxi 67,7 % a cizí jazyk v 57,2 %.
Uchazeči o zaměstnání ve státní správě, samosprávě, ale i v dalších organizacích,
musí dále doložit svoji občanskou bezúhonnost (výpis z Rejstříku trestů, spolu
s osvědčením a čestným prohlášením podle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tzv. lustrační zákon) případně doložit bezpečnostní prověrku pro styk
s utajovanými skutečnostmi, kterou provádí Národní bezpečnostní úřad podle zákona
č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Některé firmy rovněž požadují reference od předchozích zaměstnavatelů.
Stranou zájmu nezůstávají pochopitelně ani tzv. kompetence funkční (tedy specifické osobnostní a profesní), které jsou obvykle spojovány s kvalifikačními předpoklady, typem a stupněm dosaženého vzdělání. Pro jejich snazší komparaci a přenositelnost
(včetně formálního uznání) do budoucna poslouží právě zde již zmiňovaný Evropský
rámec kvalifikací.
Vhodným způsobem, jak mohou firmy reagovat na stále náročnější a konkurenční
prostředí pro podnikání a podmínky konkurence, je nahlédnout na problematiku řízení
podle kompetencí na úrovni celé organizace. V této souvislosti hovoří např. Mužík
a Fiala (2001) o tzv. systému kompetencí firmy, které člení na základní, nabídkové
a procesuální. Mezi priority základních kompetencí firmy podle uvedených autorů patří:
• technické kompetence – tj. vývoj a zavádění inovací do výroby (nové technické
prostředky jako síla inovací),
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technologické kompetence – zavádění nových technologií výrobků a služeb,
marketingové kompetence – znalost trhu a umísťování výrobků a služeb na trh,
sociální kompetence – spolehlivost firmy, vytváření sociálních jistot pro pracovníky a umění komunikovat s okolím.
Základní kompetence firmy vytvářejí základnu pro nabídkovou kompetenci, definovanou jako „schopnost nabízet konkrétnímu zákazníkovi konkrétní produkty (služby), které jsou pro něho přínosem (přinášejí mu profit) a je s nimi v dlouhodobé perspektivě spokojen“ (Mužík, Fiala, 2001). Procesuální kompetence jsou „souborem
vědomostí, dovedností či schopností vytvářet, řídit a rozvíjet nejrůznější procesy ve
firmě a cíleně nasazovat odpovídající metody a prostředky, které ovlivňují jejich průběh“ (Mužík, Fiala, 2001) a tím významně ovlivňují všechny podstatné procesy a činnosti v rámci organizace, včetně interakce s okolím (také prostřednictvím základních
a nabídkové kompetence). Vymezení obsahu jednotlivých typů kompetencí, pak spolu
s určením klíčových a profesních (funkčních) kompetencí vytváří základ pro strategii
rozvoje organizace i jejích členů, a to obvykle prostřednictvím podnikového vzdělávání a programů rozvoje.
Psychosociálnímu pohledu na osobnost a kompetence jedinců, především cílové
skupině manažerů, je věnována velká pozornost. Kompetence manažera, tedy jeho
znalosti, dovednosti, schopnosti a postoje související s organizací práce při stanovení
cílů, plánování, plnění úkolů a jejich kontrolou, ale i se schopností obnovy sil, neboť
manažerská pozice představuje pro jedince velkou intelektuální, fyzickou a emocionální zátěž (srovnej např. Šuleř, 2008). Tomu odpovídá efektivita zvládání manažerských
rolí na úrovni kompetencí manažera, které představují nároky kladené na jeho pracovní
pozici, jejichž naplňováním dochází k úspěšnému vykonávání jeho práce. Souvisí především s osobním potenciálem, který představují individuální stránky jeho osobnosti.
A právě rozvoj osobního potenciálu manažera souvisí také s jeho ochotou
a s možnostmi učení a vzdělávání v kontextu sociálních a ekonomických změn, které
jsou motorem a zároveň nositeli technologického pokroku a inovací.
Například Šuleř (2008) dělí role manažera podle logického sledu manažerských
činností, a to na oblast interpersonální, informační, rozhodovací, organizační a motivační. Každé z uvedených dimenzí věnuje samostatnou kapitolu, která tvoří jakýsi klíč
ke zvládání jednotlivých oblastí pomocí různorodých a z praxe odvozených technik,
metod a strategií. Aby mohl manažer na své okolí efektivně působit, musí v prvé řadě
umět vstupovat do kontaktu s lidmi, což je náplní jeho interpersonální role. Díky
zvládnutí této role může předávat, ale i získávat informace, na základě kterých může
řešit problémy, ale i rozhodovat. Aby tato jeho rozhodnutí byla efektivní, musí také
umět práci druhých dobře zorganizovat a k naplnění práce musí motivovat, čímž je
kruh pěti rolí – kompetenčních dimenzí uzavřen.
•
•
•

Závěr
Koncept celoživotního učení založeného na osvojování a rozvoji kompetencí se
prosazuje jako určující trend české kurikulární reformy a jako významný aspekt řízení
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a rozvoje lidských zdrojů. Vzhledem k výše popsanému sociálnímu rozměru a uplatňování v rámci ekonomických a podnikových (firemních) strategií ho lze považovat za
významný také pro andragogiku a řízení lidských zdrojů. Cíleně identifikované a definované kompetence, které jsou potřebné k plnění cílů a úkolů jedinců a organizací
(firem a podniků), umožní sestavení několika homogenních celků, resp. kompetenčních profilů a modelů). Existuje celá řada kompetenčních modelů i způsobů jejich vytváření a je možné využít je v mnoha oblastech řízení a rozvoje lidských zdrojů. Staly
se také nástrojem pro hodnocení pracovního výkonu a pomocníkem při plánování kariéry.
Výzvy a požadavky současného života reflektují potřebu převzetí větší osobní odpovědnosti za vlastní rozvoj (osobní i profesní) a zároveň nalézání lepší vyváženosti
mezi profesním, osobním/rodinným a komunitárním životem. Model vzdělávání a učení vedoucí k rozvoji kompetencí našel své uplatnění také v dalších humanitních a společenských vědách (sociální práce, sociální andragogika, teorie organizace a řízení,
teorie organizačního chování a sociální psychologie organizace a řízení). Nicméně dle
všech výše uvedených souvislostí je zřejmé, že právě oblast kvalifikace (odbornosti)
a kompetencí je a bude určujícím kurikulem pro vědy o výchově a vzdělávání a navíc
ukazuje směr budoucích nároků na oblast řízení a rozvoje lidí v organizacích. Představuje jakousi vizi, jak obstát v turbulentní době a globalizované společnosti, nejenom
v roli zaměstnance, ale i zaměstnavatele.
Změny v pojetích a obsazích jednotlivých typů vzdělávání dospělých, rozvíjejících se v návaznosti na koncepci celoživotního učení a vzdělávaní reagují také na měnící se vzdělávací a rozvojové potřeby stávajících i potenciálních účastníků dalšího
vzdělávání dospělých (zapojení nezaměstnaných do rekvalifikací podle kompetencí
povede k jejich uplatnění se na trhu práce a tedy odpadá hrozba sociálního vylučování). Příprava a plánování v delším časovém horizontu může vést k získání odpovídající
kvalifikační úrovně dle požadavků jednotlivých odvětví, i když někdy těžko přenositelné zkušenosti a poznání.
Tato skutečnost spolu s dalším rozvojem teorie věd o výchově a vzdělávání a zejména teorie andragogiky otevírá další možnosti pro nalézání nových, účinnějších nástrojů, jak učinit vzdělávání dospělých smysluplnější, zajímavější a dostupnější. Je
ovšem nutné říci, že všeobecně přijatá premisa o souvislosti výše dosaženého vzdělání
s uplatněním na trhu práce brzy může přestat platit. Produktivita práce ani další komponenty trhu práce (nabídka a poptávka po práci, konstituování reálné a nominální
mzdové sazby) nesouvisí ani s narůstajícím množstvím vysokoškolsky vzdělaných
jedinců a současná ekonomická situace jasně ukazuje trend přechodu od kvantity ke
kvalitě, a to platí i o produkci vzdělání, resp. vzdělávání.

Tento text vznikl v rámci grantového projektu Grantové agentury České republiky
„Andragogický model učení a vzdělávání dospělých založený na získávání a rozvoji
klíčových kompetencí“ (registrační číslo 406/09/1950).
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WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI ZDROWOTNEJ DOROSŁYCH
Czesław Lewicki
Abstrakt: Prezentowany materiał jest próbą ukazania stanu edukacji zdrowotnej dorosłych oraz
uwarunkowań jej efektywności. Edukację tę omówiono w perspektywie historycznej, zwrócono uwagę na
cele i treści tej edukacji w poszczególnych epokach historycznych i współcześnie. Materiał oparty jest na
wnikliwej analizie literatury przedmiotu oraz wynikach badań własnych autora. Zawiera m. in. oceny
poziomu wiedzy, umiejętności, sprawności i zachowań zdrowotnych dorosłych Polaków, wskazuje takŜe na
główne źródła wskazanych dyspozycji (rodzina macierzysta, autoedukacja, telewizja).
Abstract: Presented material is the trial of showing the state of health education of adults and conditions
of its effectiveness. This education was discussed in the historical perspective. The attention was paid to
the goals and contents of this education in the particular historical epochs and recently. The material is
based on deep analysis of literature of the subject and on the results of the author’s own research. It
includes among the others the evaluation of the knowledge, skills, fitness, and health behaviors level of
adult Polish people. It also shows the main sources of proven dispositions (native family, auto-education,
and television).
Słowa kluczowe: Zdrowie, edukacja, edukacja dorosłych, edukacja zdrowotna, system edukacji
zdrowotnej dorosłych, efektywność.

Wprowadzenie

W

edług Rekomendacji BIE – UNESCO „Edukacja to realizacja programu ewolucji istoty ludzkiej w toku całego Ŝycia z myślą o integralnym rozwoju w zakresie
umysłowym, fizycznym, afektywnym, moralnym i duchowym; proces obejmujący nie
tylko przekazywanie wiedzy i umiejętności, szeroko pojętych wartości kultury, lecz
takŜe inspirowanie postawy twórczej i otwartej, samodzielności myślenia, zdolności do
samokształcenia. To takŜe sprzyjanie integracji jednostki z Ŝyciem – kulturalnym, społecznym i ekonomicznym określonej wspólnoty, a tym samym przygotowanie dla jej
wzbogacenia” (I. Wojnar, 1966). Nawiązując do tej definicji, edukacji dorosłych (andragogice, oświacie dorosłych, pedagogice dorosłych) współcześnie nadaje się trzy
znaczenia:
• jest „funkcją i przejawem procesów aktywności Ŝyciowej, podejmowanych i realizowanych róŜnorodnych zadań (…);
• procesem intencjonalnego, obliczonego na urzeczywistnienie celów edukacyjnych, planowego, intensywnego i długofalowego oddziaływania jednych ludzi
(…) na drugich (…), a takŜe procesem formalnych oddziaływań edukacyjnych instytucji specjalnie dla tych celów tworzonych (…);
• procesem intencjonalnych i na róŜnym poziomie zorganizowanych działań autoedukacyjnych (…)” (D. Jankowski, K. Przyszczypkowski, J. Skrzypczak, 1996, s. 16).
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Edukacja dorosłych tak w Polsce jak i w świecie ma dość długą historię oraz
znaczny dorobek naukowy. Początki nowoŜytnej oświaty dorosłych w Polsce sięgają
XVIII wieku i mają bardzo ścisły związek z rozwojem przemysłu i nauki, ale takŜe
z filozofią Oświecenia i głoszonymi przez nią poglądami na społeczeństwo i państwo.
Na przestrzeni dziejów zmieniała się zarówno jej istota jak i cele oraz treści. Od samego początku oświata dorosłych ukierunkowana była na walkę z analfabetyzmem, walkę
z zacofaniem społecznym, krzewienie idei narodowych i podnoszenie poziomu Ŝycia
i kultury najniŜszych warstw społecznych.
Po zakończeniu II wojny światowej przed oświatą dorosłych stanęły nowe zadania. Miały one związek m. in. z takimi faktami, Ŝe około 4 mln Polaków, spośród 19 mln
powyŜej 15 roku Ŝycia było analfabetami. Pierwszorzędnym celem oświaty dorosłych
w tamtym okresie była, zatem likwidacja analfabetyzmu (Zob. S. Mauersberg, 1992,
s. 212). Podział polityczny światy po II wojnie światowej spowodował silną ideologizację oświaty dorosłych w Polsce, która prawie do końca lat osiemdziesiątych słuŜyła
realizacji programu „władzy ludowej (Zob. J. Półturzycki, 1975, s. 530-532).
Współcześnie edukacja dorosłych w Polsce postrzegana jest jako waŜny czynnik
rozwoju ekonomicznego, a wykształcenie osiągnięte tą drogą – uwaŜane jest za waŜny
czynnik determinujący karierę zawodową. Głównym celem edukacji dorosłych staje
się orientacja na karierę i pragmatyzm. Wzrasta zainteresowanie kursami o charakterze
utylitarnym (kursy te często finansowane są przez Urzędy Pracy), które słuŜą rekwalifikacji zawodowej lub doskonaleniu zawodowemu, dając większe moŜliwości utrzymania, bądź otrzymania pracy w sytuacji bezrobocia. Niestety pomniejszona została
wartość edukacji dla samorealizacji, zjawisko to nie dotyczy jednak edukacji zdrowotnej dorosłych.

Problematyka zdrowia w edukacji dorosłych
Zdrowie i problemy z nim związane od wieków naleŜą do zasadniczych treści
edukacji dorosłych. Pojęcie zdrowia naleŜy do pojęć abstrakcyjnych, bardzo trudnych
do zdefiniowania. Amerykański epidemiolog L. M. Levin przyrównał tworzenie jego
definicji do „szuflowania dymu”. Podobny pogląd wyraŜa Z. Melosik, twierdząc, Ŝe
„iŜ nie istnieje moŜliwość sformułowania jednej definicji ciała, zdrowia i choroby. Nie
są to, bowiem stany wyłącznie obiektywne, które są dane, lecz w duŜej mierze – społeczne konstrukcje.” (Z. Melosik, 2001, Ameryce. 7). W Ameryce doliczono się ponad
300 definicji zdrowia, co wskazuje, Ŝe kaŜda kolejna jest niezadowalająca (Zob.
B. Woynarowska, 2007, s. 18).
Według Światowej Organizacji Zdrowia – „zdrowie to nie tylko nieobecność choroby i niedołęstwa, ale stan dobrego fizycznego, psychicznego i społecznego samopoczucia” (M. Demel, 1968, s. 98). Zdrowie widziane jest tutaj w trzech wymiarach: fizycznym, psychicznym i społecznym. Z krytyki tej definicji, wyłaniają się nowe określenia, z których wynika, Ŝe zdrowie to: zdolność do normalnego funkcjonowania organizmu, mając na względzie wszystkie jego organy i funkcje; zdolność do adaptacji
w zmieniającym się środowisku; określony potencjał fizyczny i psychiczny, umoŜli-

Czesław Lewicki

73

wiający aktywność jednostki; stan równowagi i harmonia moŜliwości fizycznych, psychicznych i społecznych człowieka (Zob. J. Marin, 1987, s. 268).
Pomimo róŜnic w rozumieniu zdrowia, na przestrzeni wieków było ono zawsze
poŜądaną wartością. RóŜnie się wyraŜała troska o zdrowie wszystkich obywateli
państw - tak dzieci, jak i dorosłych. RóŜne teŜ drogi prowadziły do zdrowia, od drastycznej selekcji zdrowotnej w staroŜytności, do współczesnej edukacji zdrowotnej.
Do czasów Oświecenia, zarówno w Polsce jak i w świecie rozwijała się bardziej
praktyka zdrowotno-sanitarna, jednak obok praktyki obserwujemy równieŜ pierwsze
próby tworzenia „teorii” edukacji zdrowotnej (były to raczej próby popularyzacji wiedzy o zdrowiu i higienie) ukierunkowanej głównie na dorosłych. Przykładami takich
prób są: „Conservato sanitatis” (Pielęgnowanie zdrowia) Macieja z Miechowa z 1522
roku oraz – juŜ po polsku – „Gadki o skłonności członków człowieczych.” Andrzeja
z Kobylin z 1535 roku. W tym okresie pojawiły się teŜ liczne zielniki w formie poradników lekarskich dla szlachty i mieszczan. Zawierały one mieszaninę przestarzałej
wiedzy lekarskiej, zdrowego rozsądku, kabalistyki i astrologii. Wydawnictwa te zapoczątkowały okres kalendarzy, dykcjonarzy i tzw. lekarzy domowych - trwający aŜ do
XIX wieku. Autorami powyŜszych wydawnictw byli przewaŜnie ignoranci, co przyczyniło się bardziej do utrwalania zabobonów niŜ do ich zwalczania (Zob. M. Demel,
1968, s. 33). W okresie tym odnajdujemy takŜe próby nawiązywania do nowych ideałów wychowawczych uwzględniających antyczne zasady wszechstronnego rozwoju
człowieka. „Najpełniej wyraził je Sebastian Petrycy (1554 – 1626), lekarz i filozof,
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Przydatkach do Polityki Arystotelesa, którą
tłumaczył na język polski. Z lekarskiego punktu widzenia ujmował teŜ sprawę wychowania fizycznego Wojciech Oczko (1537 – 1599), wybitny humanista, lekarz nadworny Stefana Batorego. W swej rozprawie O róŜnych przypadłościach ciała ludzkiego
(1581) podkreślał znaczenie diety oraz zdrowotnych walorów ćwiczeń fizycznych
(Zob. J. Gaj, Hądzelek K., 1997, s. 14-15).
Rzeczywistą popularyzację wiedzy o zdrowiu przyniosły jednak dopiero czasy
Oświecenia. Przykładem moŜe być tutaj praca Andrzeja Szymona Tissota: „Avis au
peuple sur la sante. (Rada dla pospólstwa względem zdrowia jego). Dzieła Tissota
wywarły ogromny wpływ na wychowanie zdrowotne Polskiego Oświecenia. Przyczyniły się one do wydania przez księdza Ludwika Perzynę prac: „Porządek Ŝycia w czerstwości zdrowia w długie prowadzący lata”, oraz „Lekarz dla włościan.” Wiele myśli
i konkretnych wskazówek dotyczących higieny szkolnej oraz wychowania zdrowotnego zwierają dzieła J. P. Franka, który apelował do lekarzy: „Idźcie w lud! Uczcie, co
czynić naleŜy, aby zachować zdrowie i uniknąć choroby, a usuniecie znachorów iapostołów” (M. Demel, 1968, s. 36).
NaleŜy podkreślić, Ŝe problemy edukacji zdrowotnej w dobie Odrodzenia znajdowały się raczej poza programami szkolnymi, tzn. ukierunkowane były one głównie na
dorosłych. Jednak dzięki Komisja Edukacji Narodowej (KEN), rozwijała się takŜe
teoria edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieŜy. W omawianym okresie ukazał się pierwszy polski podręcznik higieny dla uczniów: „O sposobie zachowania zdrowia wszel-
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kiego stanu ludzi” Pawła Czenpińskiego oraz rozprawa Jędrzeja Śniadeckiego „O fizycznym wychowaniu dzieci.” (Zob. K. Hądzelek, H. Laskiewicz, R. Wroczyński,
1974, s. 6).
Wyrazem tworzenia się teorii edukacji zdrowotnej oraz popularyzacji wiedzy
o zdrowiu było takŜe ukazanie się w latach 1801-1802 pracy pt. „Dziennik zdrowia dla
wszystkich stanów. Leopolda Lafontaine, oraz ogłoszenie Przez Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk konkursu na pracę adresowaną do ludu na temat metod zachowania zdrowia. (Zob. M. Demel, 1968, s. 38).
Z czasem, edukacja zdrowotna i higiena, nabierają charakteru klasowego, pojawia
się osobna literatura adresowana do mieszkańców wsi, oraz osobna – dla robotników.
W popularyzacji wiedzy o zdrowiu (edukacji zdrowotnej dorosłych) duŜą rolę odegrała ówczesna prasa, a szczególnie czasopisma ludowe, takie jak: „Zorza”, „Gazeta
Świąteczna”, „Zaranie.” Oprócz tego istniały „specjalistyczne” czasopisma: 1861 –
1863 „Przyjaciel Zdrowia”; 1885 – 1934 „Zdrowie”, w 1934 r. zmiana nazwy na
„Zdrowie Publiczne” wydawane do dziś. W latach 1948 – 1952 ukazał się ponownie
tytuł „Zdrowie”, niezaleŜnie od „Zdrowia Publicznego”; 1904 – 1905 „Lekarz” (powyŜsze czasopisma wydawano w Warszawie); 1889 - 1896 „Przewodnik Higieniczny”
(w Krakowie); od 1902 „Przegląd Higieniczny”, oraz w latach 1912 – 1914 „Przyjaciel
Ludu” (we Lwowie) (Zob. B. Woynarowska, 2007, s. 95-96).
Wiek XX i całe poprzednie stulecie w zakresie edukacji zdrowotnej dorosłych cechuje: masowość, planowość i podbudowa naukowa, zwłaszcza ze strony medycyny,
socjologii, psychologii i pedagogiki. Obserwujemy coraz większe zaangaŜowanie poszczególnych państw oraz wymianę międzynarodową w omawianym zakresie.
Działalność popularyzatorską i wydawniczą z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzono równieŜ w okresie międzywojennym. Ukazywały się długie serie broszur
o tematyce zdrowotnej, jak teŜ czasopisma propagujące zasady higieny. W tym okresie
ukazywały się m. in. „Walka o Zdrowie” oraz „Orędownik Zdrowia” pod redakcją
Marcina Kacprzaka.
Rzeczywisty rozwój wychowania oraz pedagogiki zdrowia w Polsce nastąpił dopiero w okresie powojennym. Do celów krzewienia higieny i oświaty zdrowotnej powołano osobną sieć placówek. Przy Państwowym Zakładzie Higieny powstał Zakład
Oświaty Sanitarnej (obecnie Zdrowotnej), którego zadaniem jest doskonalenie kadr
pedagogicznych i naukowo-medycznych dla potrzeb edukacji zdrowotnej społeczeństwa. Kraj został „zasypany” popularnymi wydawnictwami PZWL i afiszami słuŜącymi propagandzie higieny i profilaktyki zdrowotnej. Rozwinęły działalność róŜne organizacje i fundacje społeczne wspomagające instytucje państwowe w dziele ochrony
zdrowia i wychowania zdrowotnego całego społeczeństwa. Polska nawiązała teŜ Ŝywe
kontakty ze światem w zakresie wychowania zdrowotnego. Jest członkiem Światowej
Organizacji Zdrowia przy ONZ, czynnie uczestniczy w pracach UNESCO, oraz Międzynarodowej Unii Wychowania Zdrowotnego.
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Pojęcie edukacji zdrowotnej dorosłych, jej forny i efektywność
Edukacji zdrowotnej dorosłych współcześnie nadaje się wiele znaczeń, po pojęciem tym rozumie się: „ciąg czynności metodycznych, których celem jest wyposaŜenie
ludzi (…) w stosowne do wieku wiadomości, umiejętności, nawyki, sprawności i postawy zdrowotne; (…); system wiedzy o osobach, celach, procesach, treściach, metodach, zasadach, formach, środkach i efektach; narzędzie promocji zdrowia; (…)”
(C. Lewicki, 2006, s. 24). Z punktu widzenia osoby edukowanej, polega ona na: „nabywaniu wiedzy (informacji), kształtowaniu umiejętności (zwanych Ŝyciowymi – life
skills), przekonań (nastawienia) i postaw (predyspozycji do zachowania się w określony sposób) niezbędnych do zachowania i doskonalenia zdrowia własnego i innych
ludzi” (B. Woynarowska, 2000, s. 418). Jest to w kaŜdym razie „edukacja dla zmiany”
jednostki.
W dotychczasowej praktyce edukacji zdrowotnej dorosłych główny nacisk kładziono na treści tej edukacji. Edukacja ta miała raczej charakter okazjonalny, zaś jej
problematyka ujmowana bywała jednostronnie i jednostkowo. Współcześnie istnieje
potrzeba całościowego, systemowego podejścia do problematyki edukacji zdrowotnej
dorosłych. System edukacji zdrowotnej dorosłych, to układ powiązanych ze sobą pod
względem logicznym i funkcjonalnym, takich elementów jak: osoby, procesy i współczynniki. Jest to układ celowościowy, dynamiczny i efektywny. Stanowiąc pewną całość, jest jednocześnie podsystemem w systemie wyŜszego rzędu o identycznej strukturze. Najogólniej, celem edukacji zdrowotnej dorosłych jest „zmiana jednostki” ku
zdrowiu, wyraŜająca się wyŜszym poziomem świadomości własnego ciała i psychiki
oraz w róŜnych formach aktywności na rzecz zdrowia własnego i innych, zarówno
osób zdrowych jak i chorych. Osoby w systemie edukacji zdrowotnej dorosłych, to
podmiot (lekarz, pielęgniarka, terapeuta, dietetyk itp.) i upodmiotowany przedmiot tej
edukacji (osoby zdrowe, osoby zdrowe będące w grupie ryzyka, chorzy). Procesy, to:
nauczanie, uczenie się, wychowanie, samowychowanie, naśladownictwo, identyfikacja, itp. Do współczynników systemu edukacji zdrowotnej dorosłych zaliczymy: cele
operacyjne, treści, zasady, metody i środki realizacji celów tej edukacji. Efektem tego
systemu winna być stosowna do wieku wiedza zdrowotna człowieka oraz pozytywne
postawy zdrowotne.
Edukacja zdrowotna dorosłych powinna być ukierunkowana na profilaktykę oraz
podporządkowana potrzebom zdrowotnym dorosłych. W Polsce realizowane są liczne
programy profilaktyczne w zakresie zapobiegania chorobom i róŜnym problemom
zdrowotnym występującym na róŜnych etapach dorosłości. Są to głównie programy
jednoaspektowe, o róŜnym zasięgu, realizowane m. in. w ramach umów z Narodowym
Funduszem Zdrowia, np.: „Wczesne rozpoznawanie raka piersi – Zdrowie Kobiety”
(program obejmuje wykonanie badań mammograficznych), „Wczesne wykrywanie
raka szyjki macicy” (program obejmuje badania cytologiczne), „Wczesne rozpoznawanie i profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP.)” – program obejmuje wykonanie rtg płuc oraz spirometrię, „Serce masz tylko jedno” (program dotyczy
wczesnej profilaktyki chorób układu krąŜenia), „Program profilaktyki chorób układu
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krąŜenia” (ukierunkowany na walkę z nadciśnieniem tętniczym, obejmuje m. in. naukę
pomiaru ciśnienia tętniczego), „śółty tydzień” (program profilaktyki chorób układu
krąŜenia dorosłych), „Zapobieganie paleniu tytoniu” (program obejmuje projekcję
filmu pt. „Palenie tytoniu a fizjologia człowieka”), programy aktywizacji ruchowej
dorosłych, programy walki z otyłością i inne.
Efektywność edukacji zdrowotnej dorosłych ocenia się poprzez pryzmat zachowań zdrowotnych, wiedzy, umiejętności i sprawności oraz postaw zdrowotnych ludzi
dorosłych. Poziom wskazanych dyspozycji uwarunkowany jest takŜe poziomem
wcześniejszej - szkolnej edukacji zdrowotnej. Na zachowania zdrowotne, określane
takŜe prozdrowotnym „stylem Ŝycia” składają się m. in. takie czynniki jak: rodzaj
i nasilenie aktywności fizycznej w czasie wolnym, dotlenienie, sen, Ŝywienie, działania
prewencyjne, unikanie palenia tytoniu i picia alkoholu. Zachowania zdrowotne Polaków najlepiej ilustrują dane Głównego Urzędu Statystycznego (Zob. tab. 1.).
Tabela 1. Zachowania zdrowotne dorosłych Polaków (w wieku 15 lat i więcej) w 2004 r.
według płci (% badanych)
Rodzaj zachowań

Aktywność fizyczna w czasie wolnym
mała intensywność wysiłku (spacery, gimnastyka, jazda
na rowerze i inny niezbyt intensywny ruch)
– uprawia (%)
– średnia liczba godzin w tygodniu
umiarkowana intensywność wysiłku (biganie, pływanie, ćwiczenia aerobiku lub inny sport rekreacyjny, w
sezonie praca na działce)
– uprawia (%)
– średnia liczba godzin w tygodniu
duŜa intensywność wysiłku (uprawianie intensywnego
treningu np. siłownia, sportu wyczynowego)
– uprawia (%)
– średnia liczba godzin w tygodniu
Bierny sposób spędzania czasu wolnego
(czytanie, oglądanie TV, słuchanie radia lub inne czynności nie wymagające ruchu i wysiłku fizycznego)
– średnia liczba godzin w tygodniu
– spędzają w ten sposób 15 godz. i więcej w tygodniu
(%)
Sen
śpią krócej niŜ 7 godz. na dobę (%)
jakość snu
– bardzo dobra
– zła lub bardzo zła

Ogółem MęŜczyźni Kobiety

71,4
8,4

70,5
8,7

72,2
8,2

33,4
8,3

35,7
8,7

31,3
7,8

5,6
5,0

9,3
5,3

2,2
4,1

18,0
52,6

18,4
54,6

17,6
50,5

19,4

18,9

20,0

22,4
8,9

26,4
6,3

18,8
11,2
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Zmienili sposób Ŝywienia w ostatnich 3 latach (%)
z powodu (% osób, które dokonały zmiany)
– nadwagi
– chęci utrzymania masy ciała
– zmiany stylu Ŝycia na zdrowszy
Działania prewencyjne kiedykolwiek w Ŝyciu (%)
badanie ciśnienia tętniczego krwi
badanie stęŜenia cholesterolu we krwi
Palenie tytoniu (%)
nigdy nie paliły
paliły w przeszłości
palą obecnie
– w tym codziennie
Pili alkohol w ostatnich 12 miesiącach (%)
codziennie (% pijących)
1-6 razy w tygodniu
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14,9

11,3

18,1

17,7
9,8
19,7

16,7
6,0
20,5

18,4
11,9
19,3

90,6
49,0

88,5
48,3

92,5
53,7

51,0
18,1
30,3
26,3
74,9
1,8
20,5

39,1
22,3
38,0
33,9
83,3
2,7
28,7

61,9
14,2
23,1
19,3
62,2
0,7
11,4

Źródło: B. Woynarowska, 2007, s. 58, na podstawie GUS (2006).

Analiza wyróŜnionych zachowań nie napawa optymizmem. Wynika z niej, Ŝe
w omawianym zakresie przed edukacją zdrowotną dorosłych jest jeszcze wiele zadań
szczególnie, gdy idzie o aktywizacje ruchową, nawyki Ŝywieniowe oraz szkodliwe
nałogi.
Nie lepiej teŜ przedstawia się poziom wiedzy, umiejętności i sprawności zdrowotnych dorosłych Polaków. Dorośli to w znacznym odsetku rodzice dzieci w wieku
szkolnym. Badania własne przeprowadzone na początku bieŜącego stulecia, którymi
objęto blisko 13 tys. matek i ojców dzieci w wieku 6 – 11 lat z województwa podkarpackiego, wykazały stosunkowo niski poziom kompetencji zdrowotnych badanych
(Zob. C. Lewicki, 2005, s. 173-199). Matki wykazują zdecydowanie wyŜszy poziom
wiedzy i umiejętności zdrowotnych, natomiast ojcowie wyŜszy poziom kompetencji
w zakresie aktywizacji ruchowej. Poziom wiedzy zdrowotnej wyróŜnionej grupy dorosłych uwarunkowany jest ponadto: wykształceniem formalnym (im wyŜsze wykształcenie, tym wyŜszy poziom omawianej zmiennej), środowiskiem (środowiska
wielkomiejskie równieŜ wykazują wyŜszy poziom wiedzy zdrowotnej), a przede
wszystkim rodzajem doświadczeń zdrowotnych rodziny. Stwierdzono zdecydowanie
wyŜszy poziom wiedzy i umiejętności zdrowotnych tych rodziców, których rodziny
borykały się z róŜnego rodzaju problemami zdrowotnymi oraz przewlekłymi chorobami (co nie oznacza, Ŝe wiedza szkodzi zdrowiu).
Interesujące dane otrzymano na temat źródeł wiedzy i umiejętności zdrowotnych
badanych rodziców (dorosłych), są to:
• rodziny macierzyste – analiza zachowań zdrowotnych dorosłych dowodzi, Ŝe niejednokrotnie zachowania te są identyczne jak u ich rodziców;
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autoedukacja – istotne znaczenie w autoedukacji dorosłych zajmuje czytelnictwo
czasopism oraz artykułów (głównie w „kolorowych tygodnikach”) o tematyce
zdrowotnej;
• telewizja – okazuje się, Ŝe około 2 % głównie matek specjalnie włącza telewizor
na jakiś konkretny program o tematyce zdrowotnej, co nie oznacza, Ŝe programy
te są zbędne. Badania wykazały, ze krótkie spoty reklamowe były faworyzowane
przed regularnymi programami o zdrowiu. Badania prowadzone równieŜ w innych
kręgach kulturowych wykazują takŜe większą skuteczność zdrowotną programów
„nieprofesjonalnych”. W Egipcie serial „Dom rodzin” (Family house), który regularnie oglądało 95 % ludności, spowodował istotne zmiany w zdrowotnym stylu
Ŝycia 80 % społeczeństwa (Zob. F. Elkamel, 1995, s. 225-232; W. Foege, 1989,
s. 17-20). W Anglii natomiast, 90-minutowy program telewizyjny Health show,
który oglądało 8 milionów ludności, zmiany w omawianym zakresie spowodował
u 75 % telewidzów (Zob. Zob. An evaluation of the Health show: a raport on
quantitative and qualitative research, 1993).
• ukończone szkoły, niekoniecznie o profilu medycznym (Zob. C. Lewicki, 2006,
s. 136-137, 221).
• istotnym źródłem wiedzy i umiejętności zdrowotnych dorosłych Polaków są równieŜ funkcjonujące w naszym kraju instytucje i organizacje społeczne, m. in.:
SłuŜba Zdrowia, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej,
Polski Czerwony KrzyŜ, Poradnictwo Rodzinne przy parafiach itp.
Biorąc pod uwagę powyŜsze wskaźniki, moŜna stwierdzić, Ŝe efektywność edukacji zdrowotnej dorosłych w Polsce jest znaczna, ale niewystarczająca.
•

Zakończenie i wnioski
Zdrowie oraz problematyka zdrowotna od zawsze zajmowała i zajmuje waŜne
miejsce w edukacji dorosłych. Edukacja zdrowotna dorosłych prowadzona przez całe
wieki, głównie za pomocą periodyków o charakterze popularno naukowym oraz czasopiśmiennictwa dla najniŜszych warstw społecznych, tzn. chłopstwa, mieszczaństwa
i klasy robotniczej – spowodowała znaczną poprawę kultury zdrowotnej tych warstw.
Współcześnie głównym celem edukacji dorosłych jest orientacja na karierę
i pragmatyzm. Wzrasta zainteresowanie kursami o charakterze utylitarnym. Edukacja
zdrowotna dorosłych nie ma charakteru utylitarnego, jest to raczej edukacja dla samorealizacji, stąd teŜ często jest ona podejmowana okazjonalnie, i charakteryzuje się ona
dość niskim poziomem efektywności, czego wskaźnikami są m. in. niezadowalający
poziom wiedzy i umiejętności zdrowotnych, niski poziom postaw zdrowotnych oraz
poziom zachowań zdrowotnych dorosłych.
Celem edukacji zdrowotnej dorosłych jest przede wszystkim profilaktyka, ale ta
dziedzina edukacji jest ściśle związana z sytuacją zdrowotną dorosłego społeczeństwa.
NaleŜy tutaj wziąć pod uwagę zarówno liczne choroby cywilizacyjne (choroby układu
krąŜenia, cukrzyca itp.), jak i rzadsze choroby. W sytuacji osób chorych, musi to być
zarówno edukacja do, jak i w chorobie.
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Mając na uwadze efektywność edukacji zdrowotnej dorosłych, istnieje potrzeba
całościowego i systemowego ujmowania jej problematyki. W systemie tym waŜny jest
kaŜdy element, zarówno podmiot jak i przedmiot tej edukacji, precyzyjnie określone
cele (cele operacyjne), stosownie dobrane treści, zasady, metody i środki edukacji
zdrowotnej dorosłych. Efektem edukacji zdrowotnej dorosłych powinny być pozytywne postawy zdrowotne, wyraŜające się stosowną wiedzą zdrowotną, rozwiniętymi potrzebami poznawczymi w zakresie zdrowia oraz właściwymi zachowaniami zdrowotnymi. W procesie tej edukacji waŜne miejsce zajmują media. Wykorzystując wyniki
badań na temat skuteczności przekazu treści zdrowotnych, istnieje potrzeba większego
nasycenia tymi treściami seriali, filmów i programów społeczno-publicystycznych,
włącznie z krótkimi spotami reklamowymi.
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PROBLEMATYKA PROMOCJI ZDROWIA W KSZTAŁCENIU OSÓB
DOROSŁYCH

Lidia Perenc
Abstract: Adult education is a complex and diverse field of practice which yields itself to a number of
disciplines including that of health education. As a result, many of the principles and theories that have
formed the basis for health education and promotion programs can be directly linked to the theories of
adult education, and more specifically to the theories of behavior change. Influencing or facilitating
behavior change creates many challenges for the adult educator and goes far beyond assessing one’s
readiness to learn or the provision of information. More advanced models of health education in recent
years state that adult educators must also address a number of other factors including: the availability of
resources, effectiveness of community leadership, social support systems, level of self-help skills,
environmental issues or changes and health care policy. In an era of cuts to healthcare and competing
social and political priorities going on in many European countries, the willingness and support of
governments and non-governmental organizations for health lifestyle programs may be rationed and in
jeopardy of future funding. Without the support and assistance of these institutions, adult educators will be
left to fend for themselves and for the learners they support.
Key words: adult education, health promotion

Wprowadzenie

W

przypadku osób dorosłych promocja zdrowia często napotyka na powaŜne przeszkody. Odnosi się do zwłaszcza do ludzi po 65 roku Ŝycia, którzy –
w porównaniu z populacją ogólną – częściej cierpią na choroby przewlekłe oraz róŜnego rodzaju ograniczenia, a takŜe zmuszeni są do zaŜywania wielu leków. Z tego powodu promocja zdrowia oraz aktywność profilaktyczna skierowana na tę grupę osób często jest niedoceniana i zaniedbywana. Dodatkowe trudności wynikają ze specyfiki procesu nauczania osób dorosłych. LekcewaŜenie zasad dydaktyki dorosłych moŜe powodować, iŜ działania z zakresu promocji zdrowia stają się mało efektywne. Zdarza się,
Ŝe fachowcy zajmujący się tą problematyką automatycznie przenoszą tu metody
kształcenia wypracowane w odniesieniu do ludzi młodych. Tymczasem duŜe praktyczne znaczenie promocji zdrowia przemawia za tym, aby wszelkie działania z tego zakresu uwzględniały specyfikę procesów poznawczych człowieka dorosłego oraz specyficzne cechy jego osobowości. Dlatego w edukacji zdrowotnej dorosłych, oprócz lekarzy, waŜną rolę odgrywają specjaliści z zakresu pedagogiki i psychologii (Demel
1980).
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Znaczenie promocji zdrowia w kształceniu osób dorosłych
Przedstawiciele niektórych dyscyplin mogą kwestionować sens promocji zdrowia
w odniesieniu do osób dorosłych, zwłaszcza w podeszłym wieku. Taką postawę mogą
prezentować np. ekonomiści oceniający programy promocji zdrowia na podstawie ich
efektywności oraz praktycznej przydatności, zwłaszcza w krótkim wymiarze czasowym. Tymczasem sens i znaczenie promocji zdrowia powinno oceniać się z szerszej
perspektywy czasowej. Z obiektywnych analiz zmian demograficznych zachodzących
w naszym społeczeństwie wynika, Ŝe ludzie Ŝyją coraz dłuŜej i chcieliby aktywnie
spędzać swoje Ŝycie po przejściu na emeryturę. To zaś wymaga dobrego stanu zdrowia. Utrzymaniu zdrowia na odpowiednio wysokim poziomie sprzyja ukształtowanie
odpowiednich postaw prozdrowotnych oraz korzystnych nawyków w zakresie aktywności fizycznej i Ŝywienia w dorosłym okresie Ŝycia. Holistyczne spojrzenie na zdrowie oraz na promocję zdrowia poprzez działania poprawiające aktywność fizyczną
oraz korygujące nawyki Ŝywieniowe przynosi korzyści nie tylko w wymiarze indywidualnym. Pozytywne oddziaływanie rozszerza się na otoczenie osób dorosłych, zwłaszcza członków ich rodzin, przyjaciół, itp. Jest to szczególnie istotne w obliczu zagroŜeń cywilizacyjnych występujących w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Jak
wynika z danych statystycznych wśród dorosłych Polaków występuje stosunkowo
wysoki stopień rozpowszechnienia chorób cywilizacyjnych, u których podstaw leŜy
nieprawidłowy styl Ŝycia (nieprawidłowa dieta, brak aktywności fizycznej, uŜywki)
(Słońska 1994).
W populacji osób dorosłych duŜe znaczenie posiadają działania o charakterze profilaktyki drugo- i trzeciorzędowej przynoszące poprawę stanu zdrowia, zmniejszające
ryzyko przedwczesnego zgonu. Z racji duŜego zróŜnicowania stanu zdrowia tej grupy
osób niezwykle trudno mówić o jednolitych, uniwersalnych rekomendacjach dotyczących promocji zdrowia (zwłaszcza rodzaju diety i aktywności). Jednak właściwie prowadzone kształcenie zdrowotne osób dorosłych powinno być ukierunkowane na realizację następujących celów:
• Uzyskanie samoakceptacji oraz akceptacji zmian swojego stylu Ŝycia na bardziej
prozdrowotny.
• Stopniowe wprowadzanie indywidualnych zmian zgodnych z obiektywnym stanem zdrowia (np. zastosowanie diety śródziemnomorskiej, gimnastyka rekreacyjna).
• Konsekwencja w realizacji działań i ich długofalowość.
• PrzeŜywanie radości i satysfakcji z drobnych sukcesów.
•
Ukształtowanie postawy, zgodnie z którą najwaŜniejsze jest nie osiąganie celów
za wszelką cenę, ale radość z sytuacji, wyzwań i nowych relacji społecznych.
• Zmniejszenie masy ciała u osób z nadwagą i otyłością
• Unikanie czynnego i biernego palenia
• Rozwijanie swoich zainteresowań i pasji osobistych.
Nowoczesne podejście do edukacji zdrowotnej zakłada, Ŝe informowanie o zdrowiu i jego zagroŜeniach nie jest wystarczające. Edukacja w promocji zdrowia, szczególnie w odniesieniu do osób dorosłych, powinna być ukierunkowana na wywoływanie
korzystnych zmian w zachowaniu. Przy czym chodzi tu o zmiany występujące zarów-

Lidia Perenc

83

no na poziomie indywidualnym, jak i grupowym. Nowoczesna edukacja prozdrowotna
bowiem odwołuje się do świadomości pojedynczego człowieka, a takŜe do naturalnych
grup społecznych, jak np. rodzina, czy grupa rówieśnicza. Dlatego programy edukacji
zdrowotnej powinny być adresowane do szkół, zakładów pracy, społeczności lokalnych, organizacji samorządowych i innych, które w swojej działalności uwzględniają
problematykę zdrowia. Wreszcie, co teŜ jest istotne, celem nowoczesnej edukacji promującej zdrowie jest rozwój samoopieki zdrowotnej (health self-care) dostosowanej do
moŜliwości określonej jednostki oraz poziomu jej świadomości. Jednostka doceniająca
zdrowie jako wartość będzie zdolna do podejmowania samodzielnych decyzji wzmacniających jej zdrowie, a takŜe będzie skłonna ponosić większą odpowiedzialność za
jego stan (Bishop 2000).

Formy i metody edukacji zdrowotnej
Dostrzegając wpływ okresu dorosłości na późniejsze Ŝycie człowieka, naleŜy brać
pod uwagę fakt, Ŝe rozwój kaŜdego człowieka dokonuje się nie tylko na podstawie
zadatków wrodzonych, ale dzięki jego własnej aktywności i róŜnorodnym oddziaływaniom środowiska społeczno-kulturowego, a takŜe stanowi odzwierciedlenie celowych
działań samowychowawczych. Edukacja zdrowotna w wieku dorosłym powinna być
łącznikiem między dotychczasową wiedzą i doświadczeniem jednostki, a tym, co powinna znać i umieć oraz rozumieć, kiedy wkroczy w bardziej zaawansowany okres
Ŝycia, w którym jej zdrowie stanowić będzie określoną "wartość" i kapitał na przyszłość.
W tym kontekście juŜ sama metoda pracy nie jest obojętna dla omawianego tu
problemu. Wynika to ze sposobu myślenia oddającego najwaŜniejsze zasady, które
moŜna uznać za pewną „technologię” czy „strategię” leŜącą u podstaw działań związanych z promocją zdrowia wobec osób dorosłych. Główne cechy działań promujących
zdrowie to:
• Włączenie edukacji prozdrowotnej w całokształt wiedzy i doświadczenia jednostki.
• Usytuowanie zdrowia moŜliwie najwyŜej w hierarchii wartości danej jednostki.
• Współdziałanie z rodziną, zakładem pracy i społecznością lokalną.
Warunkiem osiągnięcia tych celów jest pojmowanie promocji zdrowia jako procesu umoŜliwiającego ludziom zwiększanie kontroli nad swoim zdrowiem, zaś
w efekcie, poprawę swojego stanu zdrowia. Zgodnie z tzw. pozytywną definicją zdrowia sformułowaną przez WHO, aby człowiek mógł mieć dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne i społeczne niezbędna jest umiejętność:
– określania i realizowania własnych aspiracji,
– zaspokajania własnych potrzeb, bez konieczności wchodzenia w konflikt z innymi
ludźmi,
– poprawiania środowiska Ŝyciowego i nauki efektywnego rozwiązywania
występujących w nim problemów.
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Sama edukacja prozdrowotna jest dla nas niewyobraŜalna bez wykształcenia osobistej odpowiedzialności za zachowania zdrowotne czy to jednostek, czy grup. Oznacza to między innymi stworzenie warunków do podejmowania wyborów zgodnie z zasadą "to jest twoja autonomiczna decyzja" czy "ty decydujesz". Metody aktywizujące
uznajemy za sprzyjające niejako z samej natury takim zasobom, które zdają się być
podstawowe dla formowania i rozwijania się jednostki zdolnej dbać o swoje zdrowie.
Jednoczesne kształcenie tak waŜnych umiejętności, jak: zdolność do współpracy
w róŜnych zespołach czy grupach, aktywne słuchanie, negocjacja oraz samodzielne
stawianie sobie celów lub podejmowanie decyzji otwierają szansę rozwijania potencjału zdrowotnego poprzez tworzenie środowiska sprzyjającego osiąganiu wyznaczonych
celów, dostęp do informacji, kształcenie umiejętności potrzebnych do Ŝycia w naturalnych warunkach zamieszkania, zapewnienie moŜliwości dokonywania zdrowych wyborów. Dlatego tak duŜą wagę naleŜy przywiązywać do sprawnego posługiwania się
przez osoby odpowiedzialne za kształcenie zdrowotne technikami odwołującymi się do
dydaktyki dorosłych, aby przez to nie ograniczać liczby przetwarzanych informacji
(Rutter, Quine 2002).
Jednak najwaŜniejsza grupa wskazań odnosi się chyba bezpośrednio do technologii postępowania. W skrócie moglibyśmy ją określić jako pragmatykę postępowania
z ludźmi, która zakłada podstawową strategię od ludzi do problemu. Oznacza to więc
zawsze najpierw poszukiwanie ludzi, pomoc w ich organizowaniu się w grupy, pytanie
o to, co dla nich w zakresie zdrowia stanowi Ŝywy problem, a nie definiowanie tych
problemów przed spotkaniem z tymi ludźmi - zamiast nich i dla nich. Pochodnymi tej
strategii są takie metazasady, jak "postępowanie metodą małych kroków", "dąŜenie do
konstruowania kryterium sukcesu" (kiedy i w oparciu o jakie kryteria stwierdzimy, Ŝe
to co planowaliśmy, udało się zrealizować bądź nie).
W kształtowaniu u dorosłych zachowań sprzyjających zdrowiu, oprócz wiedzy
z zakresu edukacji zdrowotnej, równie waŜne jest stwarzanie "sytuacji zdrowotnych",
w których dany specjalista prowadzący zajęcia występuje jako wzorzec zachowania.
Wszystkie zajęcia powinny odbywać się w odpowiednich warunkach, z zachowaniem
koniecznych załoŜeń metodycznych pamiętając, Ŝe dorosły słuchacz jest współuczestnikiem procesu wychowania. Między nim a nauczającym zachodzi swoisty rodzaj
współpracy, w której kaŜda z osób jest jednakowo waŜna. Podmiot to zarówno słuchacz, jak i nauczający (Gniazdowski (red.) (1990).
JeŜeli jednak to, czego uczy się dana jednostka, nie będzie wspierane przez jego
rodzinę, przekazywana wiedza jest niewiarygodna i nie ma wystarczającego wpływu
na jego realne zachowanie. Dotyczy to zwłaszcza włączania członków rodziny do działań prowadzonych na rzecz promocji zdrowia i właściwych zasad higieny. Ich bliski
kontakt emocjonalny, wzmacniany pozytywnie poprzez aktywne uczestnictwo w podejmowanych wspólnie działaniach, będzie sprzyjać utrwalaniu właściwej postawy
prozdrowotnej. Osoby prowadzące zajęcia powinny pamiętać o tym, Ŝe dorośli, podobnie jak dzieci, najchętniej robią to, co lubią, i do czego są przekonani. Pozwólmy
im zatem polubić dbanie o własne zdrowie i swój organizm, tak by sprawiało to im
przyjemność i radość, a nie było tylko obowiązkiem.
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Metody stosowane w edukacji zdrowotnej są zawsze pochodną celów i zadań, jakie stawia się w ogólnym procesie wychowania. Ze względu na specyfikę tej edukacji
do najczęściej wykorzystywanych przez nauczyciela powinny naleŜeć:
Metoda organizacji środowiska, według której podejmowane są przez nauczyciela działania w odniesieniu do właściwej organizacji Ŝycia codziennego jednostki, jej
rodziny i środowiska oraz prezentacja odpowiednich wzorów osobowych. Organizacja
środowiska – poprawnego i wzorcowego – to przede wszystkim dbałość o estetykę
i funkcjonalność otoczenia (m.in. wyposaŜenie mieszkania i jego stan techniczny,
w tym warunki sanitarnohigieniczne, prawidłowe oświetlenie i wentylacja, zieleń
w pomieszczeniach i poza nimi). Właściwa organizacja Ŝycia codziennego akcentuje
zwłaszcza wielość i róŜnorodność zajęć prowadzonych zgodnie z zasadami higieny,
czyli zrównowaŜenie zajęć odbywających się w róŜnych pozycjach przyjmowanych
przez ciało (np. wielogodzinna pozycja siedząca zajmowana w miejscu pracy), ćwiczenia ruchowe, a takŜe stosowane techniki relaksacyjne.
Metoda przekazu wiedzy dotycząca sposobów informowania, wyjaśniania i instruktaŜu, w której nauczający oddziałuje na świadomość dorosłego słuchacza. Istotna
jest zwłaszcza w odniesieniu do osób, które dawno temu zakończyły proces kształcenia
lub teŜ, którym posiadane schorzenia utrudniają percepcję nowych treści wchodzących
w zakres materiału.
Metoda pobudzania zachowań sprzyjających zdrowiu, która, z jednej strony,
stawia pewne wymagania dorosłym - i niekiedy członkom ich rodzin – w zakresie zachowań prozdrowotnych (utrzymywanie czystości ciała, wzmacnianie siły i wytrzymałości mięśni, konieczność stosowania profilaktycznych zabiegów zdrowotnych), z drugiej natomiast, inspiruje jednostkę do podjęcia odpowiedzialności za własne zdrowie,
jako najwaŜniejszej wartości dziś, ale takŜe potencjału na przyszłość, oraz do jego
ochrony. Jednostka staje się teŜ wraŜliwa na stan zdrowia innych ludzi, co sprzyja występowaniu zachowań altruistycznych, np. w postaci honorowego oddawania krwi (Radochoński, Radochońska 2007).
Metoda utrwalania poŜądanych zachowań i przyzwyczajeń zdrowotnych, która polega zarówno na powtarzaniu pewnych czynności oraz zachowań w określonych
sytuacjach edukacyjnych, jak i na ich wykorzystywaniu w przyszłości w odniesieniu
do innych osób (np. członków własnej rodziny).
Metody aktywizujące, które w trakcie róŜnorodnych zajęć z dorosłymi tworzą
specyficzne sytuacje i okazje edukacyjne, mogą wykorzystywać w naturalny sposób
ich zainteresowania i zdobyte wiadomości i kompetencje. Istnieje cała gama metod
aktywizujących słuchaczy, np. drama, narracja, techniki twórczego myślenia (mowa
ciała, burza mózgów, lista atrybutów, przekształcenia), a takŜe konkursy z zakresu
wiedzy nt. promocji i profilaktyki zdrowotnej. W tym przypadku wiele zaleŜy od kreatywnej postawy zarówno prowadzącego zajęcia, jak i słuchaczy (Kurdybacha 2004).
DuŜe znaczenie posiada teŜ atrakcyjność materiałów wykorzystywanych w trakcie
zajęć, które jednocześnie powinny uwzględniać aktualne potrzeby słuchaczy, ich zainteresowania, moŜliwości intelektualne oraz sytuację zdrowotną.

86

Problematyka promocji zdrowia w kształceniu osób dorosłych

Czynniki aktywizujące dorosłych pod względem ruchowym muszą być wspomagane poprzez odpowiednio pozytywne wzorce. Np. propagowane przez prowadzącego
zajęcia modne i atrakcyjne formy aktywności ruchowej łatwiej zostaną przez słuchaczy
zaakceptowane, jeŜeli to właśnie on będzie im towarzyszył we wspólnej ćwiczeniach.
Wykazanie się konkretnymi osiągnięciami i umiejętnościami to najlepsza zachęta dla
nich do podjęcia określonego działania. Szczególnie metody i formy stosowane w pracy z ludźmi starszymi powinny być więc dostosowane do ich predyspozycji i moŜliwości oraz uwzględniać wszystkie ograniczenia wynikające ze złego stanu zdrowia.
Jeśli prowadzący zajęcia chce być twórczy, to powinien przyzwalać teŜ na spontaniczne zachowania słuchaczy, akceptować przejawianą przez nich inwencję, a takŜe
wyraŜać zgodę na przejmowanie przez nich inicjatywy, wprowadzać atmosferę sprzyjającą realizacji programu, niezaleŜnie od zakresu i stopnia złoŜoności przekazywanych treści. Organizując określoną sytuację edukacyjną lub wykorzystując sytuację
stworzoną przez słuchaczy, powinien on pozwolić zainteresowanemu słuchaczowi na
dostrzeŜenie problemu, a następnie wykorzystać jego pomysły przy realizacji konkretnego zadania. Wspólnie uzgodniona linia działania powoduje, Ŝe dorosły słuchacz
traktuje końcowy rezultat jako wspólny i łatwiej go akceptuje.

Zakład pracy jako miejsce edukacji i promocji zdrowia osób dorosłych
Zakład pracy jest miejscem, w którym osoby dorosłe spędzają znaczną część swego Ŝycia, dlatego edukacja zdrowotna powinna być równieŜ prowadzona na jego terenie. Mimo wyraźnej jakościowej poprawy zdrowotnego środowiska pracy, działania
z tego zakresu prowadzone w Polsce w dalszym ciągu nie osiągnęły zakładanych celów. W okresie przemian społeczno-ekonomicznych działania na rzecz edukacji zdrowotnej pracowników ciągle ograniczane są przez kryterium ich opłacalności dla zakładu pracy. Dlatego w Polsce powstały regulacje prawne umoŜliwiające odpis wydatków
przeznaczonych na promocję i oświatę zdrowotną, na fundusz ubezpieczenia społecznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Szczególną uwagę przywiązuje się
do kształtowania u pracowników odpowiednich zachowań na stanowiskach pracy.
W tym kontekście wiele zaleŜy od kwalifikacji i umiejętności pedagogicznych słuŜb
odpowiedzialnych za szerzenie wiedzy z tego zakresu, a takŜe ich rangi i znaczenia na
terenie danego zakładu pracy. Chodzi tu głównie o lekarzy, pielęgniarki i personel
paramedyczny zatrudniony w zakładowych przychodniach zdrowia. Ich wpływ na stan
zdrowia pracowników odbywa się m.in. poprzez ocenę ryzyka zdrowotnego związanego z danym stanowiskiem pracy, doradzanie kierownictwu zakładu w sprawach zdrowia, wykonywanie kontroli stanu zdrowia pracowników, analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych, organizowanie szkoleń w dziedzinie zdrowia i higieny pracy. Działania te powinny być traktowane przez kierownictwo zakładu
pracy jako integralna część systemu opieki zdrowotnej pracowników.
RóŜnorodne formy promocyjne w miejscu pracy skierowane są głównie na osoby,
których stan zdrowia nie budzi obaw, co ułatwia jego podtrzymanie, a nawet wzmocnienie. Ich poziom merytoryczny moŜe się róŜnić, w zaleŜności od rodzaju zakładu
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pracy, jego wielkości oraz poziomu kwalifikacji kadry odpowiedzialnej za edukację
zdrowotną. W praktyce moŜe się zdarzyć, iŜ programy promocyjne odbiegają od idealnego wzorca.

Dyskusja i zakończenie
O potrzebie prowadzenia ciągłej edukacji zdrowotnej świadczą wyniki szeroko
zakrojonych badań realizowanych w róŜnych krajach Unii Europejskiej. Dobrym przykładem badań tego typu jest Health Survey for England przeprowadzony na dorosłej
populacji Brytyjczyków. Analiza uzyskanych wyników doprowadziła do niepokojących wniosków. Okazało się, Ŝe ponad 2/3 respondentów nie wiedziało, jak wiele czasu powinno się w ciągu dnia poświęcać na ćwiczenia fizyczne. Mniej niŜ 1/3 badanych
osób dorosłych przestrzega w swojej codziennej diecie zalecenia dotyczące spoŜywania warzyw i owoców. Stwierdzono niepokojący wzrost liczby osób z nadwagą i otyłością. W 1993 roku tylko 13 % męŜczyzn i 16 % kobiet posiadało nadwagę lub otyłość, podczas gdy w 2007 roku zaburzenia te występowały aŜ u 24 % Brytyjczyków.
Badaczy zainteresował teŜ fakt rozpowszechnienia się palenia tytoniu po tym, jak
w lipcu 2007 roku wprowadzono w Anglii urzędowy zakaz palenia w miejscach publicznych. Okazało się, Ŝe zakaz ten nie wpłynął istotnie na spadek liczby osób palących. Autorzy omawianych badań postulują, aby edukacja zdrowotna osób dorosłych
miała charakter ciągły (Health Survey for England, 2008). Wydaje się, Ŝe podobna
sytuacja pod tym względem występuje w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.
Za wprowadzeniem w Ŝycie postulatu ciągłej edukacji zdrowotnej osób dorosłych
przemawiają m.in. następujące argumenty:
– KaŜdy dorosły człowiek ma prawo wiedzieć, jakie czynniki sprzyjają, a jakie
szkodzą jego zdrowiu. W trakcie procesu edukacji zdrowotnej powinien on
otrzymać podstawowe informacje na temat zdrowia i jego zagroŜeń, tak aby
w przyszłości mógł sam to zdrowie promować.
– Samo dostarczanie informacji na temat zdrowia posiada ograniczoną skuteczność,
dlatego w procesie edukacji zdrowotnej dorosłych nacisk powinien być połoŜony
na kształtowanie korzystnych zachowań i nawyków prozdrowotnych.
– Specjaliści z zakresu pedagogiki i psychologii powinni wypracować bardziej
skuteczne metody i techniki przekonywania osób dorosłych do prowadzenia
prozdrowotnego trybu Ŝycia oraz kształtowania trwałych postaw w tym zakresie.
– Konieczne jest stworzenie warunków ekonomicznych i społecznych sprzyjających
realizacji prozdrowotnego trybu Ŝycia. W tym zakresie potrzebne są działania
zmierzające do nadania tej problematyce wyŜszej rangi w polityce państwa oraz
samorządów lokalnych. W tym zakresie powinny być przestrzegane wskazania
Karty Ottawskiej z 1986 roku, która zaleca m.in.: tworzenie prozdrowotnej
polityki państwa, organizację środowisk sprzyjających zdrowiu, wzmacnianie
działań społeczeństwa na rzecz zdrowia oraz reorientację słuŜby zdrowia na
promocję i edukację zdrowotną (Sęk 1997).
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FUNKCJONOWANIE DOROSŁYCH W ŚWIECIE KULTURY WIZUALNEJ
Magdalena Wasylewicz
Abstrakt: Pomimo faktu, iŜ Ŝyjemy w epoce zdominowanej przez pismo i druk, to jednak z dnia na dzień
coraz wyraźniej wyłania się nowa cywilizacja – cywilizacja wizualna. Jak twierdzi Scott Lash „kulturowa
logika ponowoczesności oznacza wypieranie tekstu przez obraz, który zajmuje miejsce centralnej formy
kulturowej”. Susan Sontag natomiast przytacza „szeroko rozpowszechnioną diagnozę, iŜ społeczeństwo
staje się „nowoczesne” wtedy, gdy jednym z jego głównych działań jest produkcja i konsumpcja obrazów.
Obecnie percepcja świata zewnętrznego dokonuje się właśnie za pośrednictwem obrazów. Masowość
obrazów w naszym otoczeniu sprawia, Ŝe patrzymy na świat przez ich pryzmat. Spotykamy się z obrazami
na co dzień w róŜnych okolicznościach i miejscach przestrzeni publicznej. Ikoniczne zakazy i nakazy
pomagają nam poruszać się w ruchu ulicznym (znaki drogowe), na dworcach, lotniskach. Rysunki
pomagają konsumentom w hipermarketach. Jest więc coraz więcej miejsc i sytuacji, które wymagają od
nas gotowości a zarazem łatwości w korzystaniu z informacji wizualnej. Umiejętność odczytywania
komunikatów wizualnych rzutuje więc na sprawność (kompetencję) komunikacyjną, stającą się podstawą
pomyślnego udziału w Ŝyciu społecznym (wszechobecna reklama wizualna, billboardy, graffiti na
murach). Artykuł będzie miał na celu ukazanie waŜności edukacji medialnej całego społeczeństwa,
szczególnie ludzi dorosłych, którym przyszło uczyć się Ŝyć w szeroko pojętym społeczeństwie wiedzy.
Mowa będzie o konieczności edukacji medialnej, pojmowanej nie tylko jako świadome, krytyczne
i rozumne konsumowanie komunikatów medialnych i multimedialnych, ale takŜe słownych, obrazowych
i obrazowo-słownych.
Abstract: Despite the fact that we live in the era dominated by writing and printing, a new civilisation is
coming to life every day. As Scott Lash claims, cultural logic of after modernity means supplanting a text
by a picture which is becoming the central cultural form. Susan Sontag, on the other hand, quotes a widely
spread diagnosis that the society becomes “modern” only when production and consumption are ones of
its main activities. Nowadays, the outside world perception takes place by means of pictures. The amount
of the pictures in our surrounding makes us see the world from their angle. We come across the pictures
every day in different situations and places. Iconic rules and prohibitions help us move in the traffic (road
signs), on stations and airports. The pictures also help consumers in hipermarkets. There are more and
more places and situations which require our readiness and ability to use this visual information. The
ability to read visual messages has an effect on one’s communicative skills, which becomes the basis of
one’s successful participation in the social life (omnipresent visual advertisement, hardings, wall
graffitis). The aim of this article will be to show the importance media education on the whole society,
especially adult people who have to learn and live in a widely-defined “knowledge society”. The article
will draw the readers’ attention to the necessity of media education, understood not only as conscious,
intentional and wise assimilation of media and multimedia messages, but also verbal, visual and mixed
ones.
Słowa kluczowe: cywilizacja wizualna, odczytywanie komunikatów wizualnych, edukacja medialna
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omimo faktu, iŜ Ŝyjemy w epoce zdominowanej przez pismo i druk, to jednak
z dnia na dzień coraz wyraźniej wyłania się nowa cywilizacja – cywilizacja wizualna. Przeszliśmy długą drogę od kultury oralnej, w której dominował przekaz ustny
(rozmowa, słowo mówione) poprzez wynalazek pisma i druku, który okazał się niez-

90

Funkcjonowanie dorosłych w świecie kultury wizualnej

wykle istotnym czynnikiem powstawania społeczeństwa nowoczesnego, do kultury
wizualnej – cywilizacji obrazu. Zwraca na to uwagę kierunek postmodernistyczny.
Większość teorii ponowoczesności zgadza się co do tego, Ŝe wyróŜniająca cecha tej
epoki to – dominacja obrazu. Jak twierdzi Scott Lash „kulturowa logika ponowoczesności oznacza wypieranie tekstu przez obraz, który zajmuje miejsce centralnej formy
kulturowej” (P. Sztompka, 2006, s. 16).1 Obecnie percepcja świata zewnętrznego dokonuje się za pośrednictwem obrazów. Jak twierdzi Sławomir Magala „pojawia się
natłok informacji wizualnej i nałóg konsumpcji obrazów” (S. Magala, 2000, s. 14).2 To
właśnie obrazy konstruują nasze postrzeganie świata. Związane jest to z faktem Ŝycia
w erze społeczeństwa informacyjnego, w którym potrzeba informacji jest jedną z zasadni-czych potrzeb Ŝyciowych. Obrazy przenoszą informacje, wiedzę, a co istotne,
zakres ich odbioru jest całkowicie nieograniczony. Obrazy gwarantują łatwość i szybkość przekazu, są konsekwencją przekraczającej granice globalnej komunikacji. Niekwestionowanie komunikaty wizualne moŜna uznać za rodzaj uniwersalnego języka,
z którym spotykamy się coraz częściej. Jest go coraz więcej wokół nas, Ŝadna dziedzina nie moŜe się bez nich obejść. Masowość obrazów w naszym otoczeniu sprawia, Ŝe
patrzymy na świat przez pryzmat obrazów. Na co dzień spotykamy się z nimi w róŜnych okolicznościach i miejscach przestrzeni publicznej. Umiejętność odczytywania
komunikatów wizualnych rzutuje więc na sprawność (kompetencję) komunikacyjną,
stającą się podstawą pomyślnego udziału w Ŝyciu społecznym (wszechobecna reklama
wizualna, billboardy, graffiti na murach). Ikoniczne zakazy i nakazy pomagają nam
poruszać się w ruchu ulicznym (znaki drogowe), na dworcach, lotniskach. Rysunki
pomagają konsumentom w hipermarketach.
Jest więc coraz więcej miejsc i sytuacji, które wymagają od nas gotowości
a zarazem łatwości w korzystaniu z informacji wizualnej. Zmieniająca się ciągle rzeczywistość wytwarza coraz to nowe systemy znaków, których rolą jest usprawnianie
komunikacji społecznej. KaŜdy musi nauczyć się więc nie tylko odczytywania znaków
wizualnych, ale równieŜ wykształcić nawyk korzystania z informacji wizualnej.
Odczytywanie komunikatów wizualnych waŜne jest z jeszcze jednego powodu.
Lokalizacja obrazu to takŜe a moŜe przede wszystkim przestrzeń medialna: Telewizja,
komputer, Internet ,gazety.
Większość ludzi pozostaje pod przemoŜnym wpływem komputera, narzędzia, które wprowadziło nas w „społeczeństwo informacyjne” trzeciego tysiąclecia (por.
T. Goban-Klas, 2005 s. 28)3. Z komputerem przecieŜ teŜ porozumiewamy się według
ściśle uzgodnionych zasad, kierowani głównie informacjami ikonicznymi. Patrzymy
w obrazkowe okienka w Internecie, wysyłamy obrazkowe messages (MMS) poprzez
telefony komórkowe, gramy w gry komputerowe.
1

P. Sztompka. 2006. Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. Warszawa PWN, 16 s.
ISBN 83-01-14367-3.
2
S. Magala. 2000. Szkoła widzenia, Wrocław: Biblioteka Formatu, 14 s.
3
T. Goban-Klas. 2005. Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja, Warszawa WSiP, 28 s. ISBN
83-02-09408-0
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Jak twierdzi Piotr Sztompka, nawet „bastion słowa drukowanego, gazeta, poddał
się całkowicie obrazkom, a pod koniec XX wieku kolorowym obrazkom, po to, aby
przyciągnąć czytelników i uwypuklić znaczenie opowiadanych historii” (P. Sztompka,
2006, s. 14).4 W gazetach spotyka się z ilustracjami, elementami graficznymi, wykresami, diagramami, tabelami…, które pomagają odbić w psychice człowieka obraz treści. Na odbiorcę lepiej działa obraz, a nie słowo pisane.
Susan Sontag przytacza „szeroko rozpowszechnioną diagnozę, iŜ społeczeństwo
staje się „nowoczesne” wtedy, gdy jednym z jego głównych działań jest produkcja
i konsumpcja obrazów” Stonag mówi dalej „społeczeństwo kapitalistyczne wymaga
kultury opartej na obrazie (...) (S. Sontag, 1986, s. 168).5
Potocznie mówi się ,Ŝe starszemu pokoleniu, ludziom dorosłym, przyszło uczyć
się Ŝyć w świecie kultury wizualnej. W przypadku dorosłych naleŜy mówić o nauce
Ŝycia w erze technologii informacyjnej.
Margared Mead, analizując pokolenie starszych kultury prefiguratywnej, stwierdza: „Ŝadne wcześniejsze pokolenie nie poznało, nie doświadczyło i nie wykorzystało
tak szybkich zmian (...)” ( M. Mead, 2000, s. 110-111).6
M. Mead mając na uwadze rodzaj doświadczenia związanego z rozwojem technicznym i cywilizacyjnym pisze: „... nie ma dziś nigdzie na świecie takiego pokolenia
starszych, które wie to, co wiedzą ich dzieci, bez względu na to, jak odizolowane i proste moŜe być to społeczeństwo, w którym Ŝyją. W przeszłości zawsze moŜna było znaleźć
ludzi, którzy wiedzieli więcej niŜ jakiekolwiek dziecko, gdyŜ zebrali oni juŜ doświadczenia wyniesione z wzrastania w pewnym systemie kultury. Dziś takich dorosłych nie
ma” (M. Mead, 2000, s. 110).7
Kompetencje w zakresie odczytywania obrazów oraz kompetencje medialne dzieci i młodzieŜy dają im przewagę nad dorosłymi. Jest to relacja odwrócenia dotychczas
ustalonego porządku, przykład socjalizacji odwrotnej, gdzie nabywanie wiedzy
i umiejętności medialnych , odbywa się przez pokolenie starszych od pokolenia młodszych.
Zdaniem T. Goban-Klasa przełom drugiego i trzeciego tysiąclecia jest bardziej przełomowy, aniŜeli był nim przełom pierwszego i drugiego tysiąclecia.
Obecnie waŜną rolę odgrywa edukacja medialna całego społeczeństwa, na co
wskazuje raport z posiedzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji opublikowany
9 czerwca 2008 roku, w którym czytamy:
„Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznaje edukację medialną
za bardzo istotny element świadomego i efektywnego
korzystania ze współczesnych mediów elektronicznych. Jest on
4

P. Sztompka. 2006. Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. Warszawa PWN, 14 s.
ISBN 83-01-14367-3.
5
S. Stonag. 1978. on Photography, New york: farrar, Strauss and Giroux [w]: O fotografii, przeł. Sławomir Magala, Warszawa, wydaw artystyczne i filmowe, 1986, 168 s. ISBN 83-22-10262-3.
6
M. Mead. 2000. Kultura i toŜsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, przekład Jacek Hałówka, Warszawa PWN, s. 110-111. ISBN 83-01-13275-2.
7
Ibidem, s. 110.
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waŜny zarówno dla młodego pokolenia, jak równieŜ dla ludzi
starszych, a jego wartość znacząco wzrasta w związku z
nieodległym przejściem na emisję cyfrową. W podejściu do
mediów elektronicznych dokonuje się niezwykle znaczący
proces: ich konwencjonalny odbiorca zmienia się w bardziej
lub w mniej świadomego uŜytkownika. Proces ten niesie
dalekosięŜne skutki – aby były one pozytywne konieczne jest
włączenie edukacji medialnej w system permanentnej edukacji
całego społeczeństwa. Kompetencja medialna, świadomy
odbiór treści medialnych oraz umiejętność ich formułowania
jest warunkiem powodzenia rewolucji cyfrowej w mediach oraz
podstawą społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego (...)”8
Edukacja medialna ma przecieŜ na celu przyswojenia stosownych „kompetencji
medialnych” przez społeczeństwo nie tylko w zakresie świadomego, krytycznego
i rozumnego konsumowania komunikatów medialnych i multimedialnych, ale takŜe
słownych, obrazowych i obrazowo-słownych. Nauka obsługi komputera, umiejętność
serfowania w Internecie, w których dominuje obraz rzutuje teŜ na posiadaną umiejętność radzenia sobie z informacją wizualną w Ŝyciu codziennym.
W Polsce, pomimo postępujących procesów starzenia się społeczeństwa , tematyka kształcenia starszego pokolenia, a w szczególności obsługi komputera i Internetu
wciąŜ pozostaje działalnością niszową. W dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, rozkwitu kultury wizualnej brak wciąŜ działań słuŜących zapoznaniu seniorów
z nowymi technologiami moŜe być szczególnie niebezpieczny – szybko dezaktualizująca się wiedza spycha ludzi starszych na margines Ŝycia społecznego. Gwałtowny
i stały postęp naukowo-techniczny, objawiajacy się nowymi produktami i usługami,
a takŜe nowymi metodami i organizacja pracy, a w konsekwencji coraz nowymi wymaganiami powoduje, Ŝe w społeczeństwie informacyjnym konieczne będzie uczenia
się przez całe Ŝycie. Dlatego kaŜda inicjatywa wychodząca naprzeciw potrzebie edukacji informatycznej ludzi dorosłych jest szczególnie cenna.
Tymbardziej, jak wskazują wyniki badań prowadzonego przez Uniwersytet Illinois (grudzień 2008), strategiczne gry komputerowe (Rise of Nations) znacznie mogą
poprawić sprawność intelektualną osób, które ukończyły 60 lat. Poprawiają zdolności
kognitywne (zapamiętywanie, planowanie i radzenie sobie z dwuznacznością).9
Badania wykazały, Ŝe Internet lepiej rozwija mózg niŜ czytanie ksiąŜek – stwierdzili naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego. Mózg moŜe pozostać dłuŜej w formie, gdy korzystamy z Internetu. Korzystanie z internetowych wyszukiwarek angaŜuje
mózg lepiej niŜ czytanie. Odkryli, Ŝe podczas czytania drukowanych publikacji uaktywniają się obszary odpowiedzialne za język, czytanie, pamięć a przy uŜyciu Internetu

8
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dodatkowo za powtarzanie bodźców wizualnych oraz obszary odpowiedzialne za podejmowanie skomplikowanych decyzji.10
Wszyscy prognostycy są zgodni, iŜ sukces zarówno jednostki, jak i całego społeczeństwa w społeczeństwie informacyjnym zaleŜeć będzie od poziomu wykształcenia
ludzi tworzących to społeczeństwo. Społeczeństwo przyszłości będzie przekształcało
się w społeczeństwo ludzi uczących się, a wiedza i umiejętność wyszukiwania i odczytywania potrzebnych informacji, będą cennym towarem na rynku.
KaŜdy współcześnie Ŝyjący człowiek (bez względu na wiek) powinien posiadać
umiejętność odczytywania tekstów uŜytkowych o charakterze zarówno werbalnym, jak
i wizualnym. Wynika to z potrzeby komunikowania się, rozumienia i bycia rozumianym oraz z potrzeby przyswajania, budowania nowej wiedzy o świecie i swobodnego
radzenia sobie w świecie i w Ŝyciu.
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SOCIÁLNÍ KRITIKA A OBČANSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Martin Kopecký
Abstrakt: Příspěvek vymezuje, jak lze chápat pojem sociální kritika, a zdůvodňuje, proč je tento způsob
uvažování nosný pro analýzu současných proměn vzdělávání dospělých. Dále vysvětluje obtíže praktického
využití sociální kritiky na poli občanského vzdělávání dospělých. Odkrývá napětí mezi závěry jednoho z
relevantních rozborů sociální skutečnosti a možnostmi ovlivnit v jeho intencích podobu probírané oblasti
sociálního života.
Abstract: The paper defines how we can understand the term social criticism and explains why I consider
social criticism to be viable way of reflection for an analysis of current changes of adult education. Next,
the paper explains the difficulties of practical use of social criticism in the field of adult citizenship
education. This explanation reveals the tension between conclusions of relavant analysis of social reality
and prospects to follow these conclusions with a goal to influence practice of a debated part of social life.
Klíčová slova: Sociální kritika, aktivní občanství, vzdělávání dospělých, Evropská unie, politika.

S

ociální kritiku je třeba pojímat jako analýzu, která vychází z deskriptivního přístupu. Deskriptivní přístup je doplněn kritickým rozborem popsaného a návrhy řešení
identifikovaných problémů. Vybrané jevy sociální kritika posuzuje s ohledem na jejich
širší souvislosti, a to především souvislosti mocenské, resp. politické. Sociální kritika
zpochybňuje status qou. Ukazuje, proč není jediný možný, natož spravedlivý, i když se
pokouší (třeba celkem úspěšně) předstírat opak. Aby sociální kritika dosáhla svého
cíle, musí se odvážit pracovat s jinými než tradičními pojmy a myšlenkovými schématy. Překračuje proto stávající konsensus a vybočuje ze stereotypů. Její silnou stránkou
je zakotvenost v realitě sociálního života, stejně jako v racionálním a konstruktivním
(hledajícím řešení) přístupu, který jde za praktiky sice obecně užívané, ale selhávající.
Povahu sociální kritiky lze označit za reflektující. Je náročná i k sobě samotné. Jde jí
o změnu, ale nespokojí se s prostým odmítáním existujícího. Cílem sociální kritiky je
přispívat ke kolektivní emancipaci, která je univerzalistická. Proto se vyhýbá postupům, v nichž jedni získávají na úkor druhých, tzn. že nespravedlnosti určitého typu
jsou nahrazovány nespravedlnostmi jinými.
Jak vyplývá z výše uvedené charakteristiky, sociální kritika se zajímá o současnost, byť jí sledované problémy mají původ v různě vzdálené minulosti. Otázka uplatnitelnosti sociální kritiky v analýze dnešního stavu vzdělávání dospělých se nabízí
téměř automaticky, jestliže jsme si vědomi provázanosti vzniku moderního vzdělávání
dospělých s emancipačními snahami 19. století. Život tehdejší občanské společnosti
a sociálních hnutí byl propojen s nejvýraznějšími sociálními, politickými a jinými konflikty, resp. pokusy o jejich řešení, která měla přinést užitek velkým skupinám, jimž
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nebylo přiznáno plnoprávné společenské postavení (neurození, neprivilegované etnické
skupiny, chudí, ženy atd.).
Jestliže víme, že existovala spřízněnost emancipačních proudů 19. století a vzdělávání dospělých, je analogicky taková spjatost možná i dnes? Pokud by měla být položená otázka opravdu celistvě posouzena, zabralo by to mnohem větší prostor, než
s jakým může počítat tento příspěvek. Podívejme se proto pouze na její vybrané aspekty.
První předložená teze říká, že v současnosti existují vážné důvody pro úspěšný
rozvoj sociální kritiky zabývající se stavem vzdělávání dospělých. Druhá teze tvrdí, že
existuje řada vážných limitů, které přes existenci poměrně propracované a přesvědčivé
kritické analýzy brání změně podoby praxe vzdělávání dospělých. Obě teze jsou vztaženy k evropskému prostoru reprezentovanému Evropskou unií.
Jak velké je v současnosti místo pro sociální kritiku?
Současnost můžeme právem chápat jako dobu, která vytváří více než dostatek důvodů, proč lze úspěšně rozvíjet sociální kritiku (Beck, 2007a). Zažíváme totiž specifické období, jež má povahu hluboké a vícerozměrné krize, a zároveň se v něm projevuje
pokračující nástup tzv. společnosti vědění. V ní existují nejen dříve neznámé možnosti
mobilizace občanských iniciativ, ale i nové příčiny pro takovou mobilizaci a způsoby,
jak formovat alternativní myšlenkové proudy a jejich programové požadavky. Nosnou
organizační podobou protestu se stále více stávají sítě a politický konflikt se opírá
o přístup k informacím a práci s nimi. V nastalých podmínkách se občané mohou –
snadněji než v minulosti – stát silnými protivníky vlád, přičemž jejich síla nemusí vycházet z početnosti opozice, ale právě ze schopnosti účinně pracovat s informacemi
(Giddens, 1994). Není jistě náhodné, že rozhodující představitel konceptu společnosti
vědění Nico Stehr přichází s knihou o vztahu demokracie a vědění (Stehr, 2008) a rozvíjí tak dosavadní diskuse o společnosti vědění, které se doposud zaměřovaly především (ale jistě ne výhradně) na témata managementu, trhu práce a vědy.
Zároveň jsme svědky krizových jevů, které se týkají samotných základů aktivního
občanského života, a právě v nich leží pověstný „kámen úrazu“. Nejpozději v 90. letech je sociálními vědci identifikován rozpor spočívají ve vzrůstající potřebě aktivního
občanství a neschopnosti tuto potřebu uspokojit. Bělohradský (1999) hovoří o antinomii vážných příčin pro vznik kolektivní akce a neochoty lidí do kolektivní akce vstupovat z důvodu nedostatku víry v její smysl. Výčet dalších autorů s podobným názorem by byl velmi dlouhý, stačí jen upozornit na Touraina (mj. 1992) pojednávajícím
o úpadku historicity. Zatímco 19. století bylo podle něj érou bojů o vpravdě historické
kolektivní cíle, v kulturní atmosféře konce 20. století1 můžeme pozorovat jistý regres
a obdobu s 18. stoletím.2
V určitém ohledu se zužuje prostor pro participaci na politice v situaci, kdy se podoba politiky, ekonomiky i kultury velmi významně mění, a to v globálním měřítku.
O důsledcích současné ekonomické krize je nyní těžké prohlašovat cokoli definitivní1

Touraine výslovně pojednává o tzv. nových sociálních hnutích.
Vzpoura v 18. století měla vysoce individualistický (ve smyslu nekolektivní, privátní) charakter a jejími
emblematickými postavami jsou Don Juan či de Sade.

2
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ho. Zřejmé je snad jenom to, že upadá jednoznačně dominantní role Západu, který jen
těžko obnoví své dřívější postavení. Vedle toho se problematizuje a bude se dále problematizovat kategorie sociálních práv, která se etablovala a rozvinula krátce po 2. světové válce. Bude potřeba nově řešit souvislosti mezi sociálními právy, státem a občanstvím, stejně jako otázku sociální spravedlnosti a v neposlední řadě problém rostoucích
sociálních nerovností. Jak ukazuje Beck (2007a; 2007b), v procesu globálních změn
potřebujeme více, a nikoli méně politiky. Vedle špatné (založené na zastaralých přístupech) politiky je snad ještě větším nebezpečím neschopnost politicky uvažovat a jednat
a místo toho se např. spoléhat na vládu zdánlivě nepolitických expertů. Podle Becka
jsou ekonomické (daně, pracovní právo apod.) i ekologické a bezpečnostní problémy
zvládnutelné jedině coby politické, tzn. jako předmět racionální a bezpředsudečné diskuse.
Témata depolitizace a sociálních nerovností má pozoruhodné významy zvláště ve
spojení se střední třídou. Střední třída totiž tvoří ve vyspělých zemích největší (nejpočetnější) sociální třídu, navíc je její angažovanost považována za důležitý předpoklad
vzniku a trvání liberální demokracie. Střední třída odvozuje své postavení od schopnosti výkonu. Přesněji řečeno, je o své schopnosti dostát principu zásluhovosti přinejmenším dlouhodobě přesvědčena.
Aktuální vývoj však (jak podrobněji ukazuji níže) delegitimizuje představu
o spravedlivém odměňování ve společnosti a může přinášet pocit rozčarování právě
u střední třídy. Střední třída bývá právem popisována jako svým způsobem „vrtkavá“.
Proto, aby mohla hrát úlohu stabilizujícího činitele, musí být nejprve sama stabilizovaná. Charakter soudobého vývoje však jde proti tomuto základnímu předpokladu.
Ukazuje se, že spíše než ve skutečné výkonnostní společnosti žijeme ve společnosti, jež uznává jen vybrané výkony, totiž ty, které oceňuje koupěschopná poptávka.
Kvalifikace a výkon bez koupěschopné poptávky nevedou k ekonomickému úspěchu
a solidnímu sociálnímu statusu (Honneth, 2007). Ohromný vliv na úspěch má navíc
institut dědictví a sociální kapitál ve smyslu konexí zaručujících rozličné protekce.
Společnost je sice na jedné straně stále otevřenější a citlivější v diskusích o otázkách
rozličných znevýhodnění, na druhé straně se sociálně štěpí. To je přímo spojeno
s prosazováním (ekonomické) soutěže v nových oblastech, kde vytváří stále ostřeji
oddělené světy vítězů a poražených.
Tlak na výkon je neodmyslitelně spjat s tlakem na flexibilizaci a tím i na smíření
se s nestálostí. Nestálost se netýká jen vnějších podmínek, v nichž lidé pracují, ale
dotýká se i lidského já. Sennett (1998) hovoří o „korozi charakteru“. Flexibilizovaný
kapitalismus tlačí na neustálou přizpůsobivost v míře, jež se už nějaký čas neomezuje
na sféru výrobků a služeb. Přestože je nejistota trvale přítomna i v základech vztahu
mezi zaměstnancem a jeho podnikem, je – za popisovaných nejistých vyhlídek – vyžadováno (a možná se tak děje ještě více než v minulosti), aby jednotlivec vyjadřoval
optimismus. Za maskou optimismu a loajality se skrývá rezignace na stálost a úpadek
loajality. Tento rozpor se odráží i na lidské psychice. Identita se stává mělkou a nanejvýš křehkou.
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Z toho lze vyvodit, že rostoucí průměrné vzdělání, kterého dosahují obyvatelé vyspělých zemí, nemusí vůbec zaručovat rostoucí schopnost participace na veřejném
životě. Životy lidí jsou doslova okupovány starostí o sféru práce a v jejich hodnotové
orientaci dominuje soukromý život. Titul jedné ze starších Sennettových prací ohlašuje
pád veřejného člověka (Fall of public man).
V popisovaných podmínkách je sociální kritika nosnou cestou vědecké práce, ale
její závěry jen těžko dojdou sluchu u občanů, kteří sami sebe jako občany nechápou.
Vzdělávání dospělých jako evropské politikum
Po ambiciózním vymezení sociální kritiky a ne právě povzbudivém popisu vyhlídek na občanskou angažovanost v dnešním světě se dostávám k jádru svého příspěvku.
V něm bych se rád dotkl vztahu evropské integrace a občanského vzdělávání dospělých. Je jisté, že závažné problémy dnešního světa lze řešit jedině s ohledem na globalizační procesy a jedním z takovýchto procesů je evropská integrace. Evropská integrace nastoluje dříve neznámé otázky a do nového světla staví i problémy dlouhodobější.
Z první kategorie vybírám fakt tzv. post-vestfálského uspořádání a příležitost pro
vznik jiné než čistě národně zakotvené veřejnosti. Takováto veřejnost se vytváří
a mohla by být dále vytvářena v souvislosti s rozvojem médií a hlavně skutečností, že
kategorii „dotčených“ v případě dnešního politického života netvoří vybraná veřejnost
náležící k národnímu státu. Kosmopolitní občanství, či alespoň jeho obdoba v podobě
evropanství, je jistě náročným cílem. Přesto se s ním počítá v dokumentech EU, které
se zabývají vzděláváním dospělých a aktivním občanstvím.
Evropská unie je pozoruhodná už svým tápáním, s nímž se pokouší nacházet
a realizovat náročně pojaté cíle. V její politice typické přítomností různorodých tenzí
se setkává vizionářský přístup a přístup, který bychom mohli označit za pragmatický
a místy až utilitaristický. Proto má stávající evropská integrace nemálo kritiků, jež své
výhrady vůči ní formulují jak „zprava“, tak „zleva“.
Následující odstavce nabízejí stručnou charakteristiku posledních evropských
programových dokumentů věnovaných (občanskému) vzdělávání dospělých (zejména
Evropská komise, 2006; 2007a; 2007b).3 Stranou nenechávám ani program Grundtvig
určený pro oblast vzdělávání dospělých. Při tom se přikláním k argumentům kritiky,
kterou pracovně označuji za kritiku „zleva“.
Hovořit o obsahu programových dokumentů EU jako o sourodé kategorii není
vždy dobře možné. Jarvis (2004) ukazuje, jak se v nich pojednává o stále stejných (nebo alespoň velmi podobných) prioritách,4 na které jsou však v různých dokumentech
kladeny různě silné důrazy. Jednou je prvořadou prioritou označena zaměstnatelnost,
jindy je to seberealizace vzdělávajících se. Spíše než důraz na aktivní občanství jsou
v dokumentech rozváděny cíle přímo vázané na ekonomickou a sociální politiku EU,5
3

Dokumentů, které ve větším rozsahu pojednávají o našem tématu, je mnohem více a celkově je možné
prohlásit, že otázka vzdělávání dospělých a aktivního občanství rozhodně není v politice EU přehlížena.
4
Nejčastěji se hovoří o zaměstnatelnosti, prevenci sociálního vylučování, aktivním občanství, zdraví
a individuální životní spokojenosti.
5
Jejich podoby se odvíjejí od lisabonské strategie EU. Ta si klade za cíl slaďovat vysoký růst založený na
inovacích (pro tzv. novou ekonomiku) se sociální kohezí a ekologickou udržitelností.
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které podtrhují individuální zodpovědnost občanů za řešení jejich problémů. Místo
„vizionářství“ spatřujeme v dokumentech snahu nacházet jakousi všeobecnou minimální shodu. Aktivní občanství se v nich vyskytuje hlavně v pozici obecně zdůrazňovaného cíle, který je na konkrétnější rovině pojímán překvapivě „skromně“, tj. poměrně minimalisticky (viz následující odstavce).
Zdá se, že potenciál evropského občanství a učení se evropskému občanství není
v probíraných dokumentech plně podchycen. Nejsou zmiňovány možnosti občanské
mobilizace a příležitosti vznášet prostřednictvím různých fór požadavky na evropské
politické reprezentace a měnit stávající politické praxe. Málo je problematizován vztah
mezi občanským sektorem a sférou institucionalizované politiky (států i EU). Místo
toho jsou např. hledány způsoby, jak se praxe aktivního občanství může stát součástí
řešení problému sociální exkluze. Řešit důsledky sociálního vylučování je jistě správné, ale proč je tak obtížné psát o příčinách tohoto jevu?
Spíše než na „většinového“ občana se dokumenty po vzoru logiky sociální práce
zaměřují na problémy specifických a ohrožených skupin. Výslovně se pojednává především o seniorech, imigrantech a lidech, kteří předčasně ukončili svou vzdělávací
dráhu (early school leavers).
Velký význam je přiznán schopnosti vytvářet kontakty (sítě) a spolupracovat
s účastníky z jiných zemí. Touto cestou by měly být vytvářeny předpoklady evropského občanství. Za účinné je považováno komunitní vzdělávání a různé formy regionální
spolupráce. Mnohé si dokumenty slibují od sdílení tzv. dobrých praxí, tzn. od schopnosti inspirovat se úspěšnými projekty.
Mám-li shrnout doposud uvedené argumenty, mohu konstatovat, že od roku 2000,
kdy bylo publikováno Memorandum o celoživotním učení, nenastal v programových
dokumentech EU k celoživotnímu učení (a občanskému vzdělávání dospělých jako
jeho součásti) žádný radikálnější posun vpřed. Stále proto trvá dilema, o němž se zmiňuje Beck (2007b, v originále 1997): Všeobecně se hovoří, a je to tak správné, o tom,
že je potřeba více vzdělávání. Otázka spočívá v tom, zda toto vzdělávání bude orientováno spíše na schopnost pružného přizpůsobování se, nebo na schopnost brát efektivněji život do vlastních rukou, tzn. umět také prostředí, v němž žijeme, účinně měnit.6

Tento text vznikl v souvislosti s grantovým projektem GA ÈR na téma Komparativní analýza trendù a možností rozvoje dalšího vzdělávání dospělých v kontextu evropské integrace (registraèní èíslo 406/08/0540).

6
Neodpustím si drobnou poznámku, u níž jsem si vědom, že vybočuje z tématu příspěvku, neboť se týká
České republiky. Přestože je příspěvek laděn vůči EU spíše kriticky, je nyní namístě uznat přínos EU na
kultivaci prostředí české politiky. Byl to právě proces evropeizace, který se přičinil o větší prosazení dříve
opomíjených témat rovných příležitostí, antidiskriminačních přístupů či ekologické zodpovědnosti (viz
Císař, 2008).
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MULTIDIMENZIONALITA AKTÍVNEHO OBČIANSTVA – VÝZVA PRE
OBČIANSKE VZDELÁVANIE DOSPELÝCH V EURÓPSKOM KONTEXTE

Daniela Drobná
„Aktívni občania sa jednoducho nestanú aktívnymi sami
od seba... Treba tomu pomôcť. Hoci je úloha vzdelávania
dospelých neustále limitovaná, musíme si stále klásť otázku,
aké spôsoby sociálnych opatrení budeme podporovať, aby
aktívne a participatívne občianstvo bolo čo najefektívnejšie.“
John Field

Abstrakt: Závažnosť aktívneho občianstva a jeho dimenzie v európskom kontexte. Napriek odlišným
a rôzniacim sa definíciám a konceptom občianstva, existuje jedna dôležitá spoločná predstava
a konotácia- zodpovedný a aktívny občan žijúci v demokratickej spoločnosti. Aspekty celoživotného
učenia, vzdelávanie dospelých a edukácia k aktívnemu občianstvu v európskom a globálnom prostredí sa
pretavujú do vzdelávacích politík na globálnej úrovni, i na úrovni jednotlivých štátov.
Abstract: Relevance of the active citizenship and its dimensions in the European context . Despite different
definitions and concepts of citizenship there is one important common notion – responsible and active
citizen living in the democratic society. Aspects of lifelong learning, adult education and education to
active citizenship in the European and global environment are melt again into educational policies on
global as well as on individual national levels.
Kľúčové slová: Celoživotné učenie, občianstvo, aktívne občianstvo, občianske vzdelávanie, európsky
kontext, globálny význam aktívneho občianstva

A

ktívne občianstvo je jeden z kľúčových zámerov celoživotného učenia sa, Je
priamo závislé od veličín ako sú efektívny ekonomický rast, pozornosť voči potrebám najslabších členov našej spoločnosti a dopad industriálnych procesov na rozvoj,
či globálny katastrofický scenár likvidácie našej planéty.
Úvaha o občianstve je dôležitá aj vo vzťahu spájania jednotlivcov a skupín do
štruktúr sociálnych, politických, ekonomických aktivít na miestnej a globálnej úrovni.
Táto myšlienka je zdôraznená vo Vyhlásení o celoživotnom učení z roku 1998 (Mumbai statement on Lifelong Learning, 1998, s. 360). Ustanovenie piatich priorít – demokracia a aktívne občianstvo, gramotnosť a základné vzdelávanie dospelých, dôstojné
pracovné prostredie, médiá a informačno-komunikačné technológie a potreby špeciálnych znevýhodnených skupín sú zakotvené vo Vyhlásení o aktívnom občianstve
a povahe celoživotného učenia s akcentom na adultnú edukáciu v roku 2003. Určite nie
nadarmo v roku 2005 vyhlásilo UNESCO Dekádu vzdelávania pre všetkých. Nárast
negramotnosti a znižovanie prístupu k vzdelaniu miliónom ľudí na našej planéte sa
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prejavujú vo fatálnych dôsledkoch ovplyvňujúcich kvalitu ich života. Nedostatok vzdelania, kvalifikácie vytvára ešte priepastnejšie rozdiely medzi svetom bohatých
a chudobných a prináša situácie, ktoré majú povahu občianskej neznášanlivosti
a vojenských konfliktov.

Povaha občianstva
„Akokoľvek kľúčom od dverí k občianstvu v súčasnej spoločnosti podľa strategických dokumentov EÚ je zamestnateľnosť, ktorá paradoxne produkuje také vnímanie a správanie, ktoré podrýva, narušuje chuť a vôľu participovať na aktívnom občianstve.“
„Občianstvo je teraz väčšmi zodpovednosťou ako právom a okrem toho stále existuje tradičnej sfére národného občianstva. Teritórium nehrá takú významnú úlohu
v politickej/verejnej doméne občianstva, ako príležitosť byť členom komunity zdieľajúcej záujmy na miestnej, regionálnej, národnej či medzinárodnej úrovni.“ (P. Jarvis,
2004, s. 12).

Aktívne občianstvo v učiacom sa meste a regióne
Úspešne implementovaný konzultačný systém by mal inšpirovať občanov urobiť
čosi viac, než len vysloviť názor jedným z najdôležitejších indikátorov úspešných
miest a regiónov je, rozsah, v akom aktívne participujú v občianskych programoch,
ktoré zveľaďujú komunitný, život, miestny rozvoj, učenie a sociálnu kohéziu (Longworth, 2006, s. 153).
W. Kymlicka napríklad tvrdí, že narastajúci trend propagovaný teoretikmi vzdelávania a tvorcami politík odmietnuť pasívny model občianskeho vzdelávania znamená
zvyšovanie aktívnejších a reflektívnych foriem občianstva. Proklamuje, že výchova
k občianstvu nebude len záležitosťou získavania vedomostí o politických a ústavných
inštitúciách. Bude to predovšetkým, o tom, ako myslíme, vnímame a správame sa voči
ostatným, obzvlášť voči tým, ktorí sa odlišujú od nás rasou, náboženstvom, sociálnou
triedou a pod. (1999, s. 88).
Aktívne občianstvo obsahuje individuálne a/alebo kolektívne počiny sociálnej
zodpovednosti smerom k ostatným alebo v mene ostatných. Aktívne občianstvo často
zahrnuje riadenie (governance), ako napríklad participáciu a účasť na správe vecí verejných, spolurozhodovanie, ktoré zasahujú širšiu spoločnosť. Ako sa môžu ľudia učiť
takémuto druhu sociálnej zodpovednosti? Vo svojom okolí sa stretávame s mnohými
aktívnymi občanmi, ktorí prispievajú rôznym spôsobom svojim komunitám alebo rodinám, ale nereprezentuje to masívnu účasť na spolupôsobení vo veciach verejných. Ako
sa možno stať aktívnym občanom? Aké sú faktory, ktoré prispievajú k tejto transformácii.
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Akokoľvek kľúčom od dverí k občianstvu v súčasnej spoločnosti podľa strategických dokumentov EÚ je zamestnateľnosť, ktorá paradoxne produkuje také vnímanie
a správanie, ktoré podrýva , narušuje chuť a vôľu participovať na aktívnom občianstve.
„Občianstvo je teraz väčšmi zodpovednosťou ako právom a okrem toho existuje
stále fundamentálny konceptuálny rozdiel medzi občianstvom a aktívnym občianstvom
– jedno je o práve a druhé je o precvičovaní zodpovednosti, hoci sa nevyskytuje už
taká potreba v tradičnej sfére národného občianstva. Teritórium nehrá takú významnú
úlohu v politickej/verejnej doméne občianstva, ako príležitosť byť členom komunity
zdieľajúcej záujmy na miestnej, regionálnej, národnej či medzinárodnej úrovni.“
(P. Jarvis, 2004, s. 12).
Rada Európy prijala multidimenzionálny prístup k občianstvu. Definuje občianstvo ako primárne spoluobčana, niekoho, kto žije s ostatnými na báze rešpektovania
práv a povinností.
Diferencuje medzi nasledujúcimi pojmami:
• Občianstvo ako status: korešponduje s legálnym, právnym kontraktom medzi
štátom a jednotlivcom vrátane národnej identity; definuje indivíduum ako subjekt
práva; zahrnuje práva a slobody udelené štátom a povinnosti a zodpovednosť jednotlivca.
• Občianstvo ako sociálnu rola: zahrnuje oblasť identity zmysel spolupatričnosti
a inkluzivity, odvodzuje občianstvo v kontexte partikulárneho štátu, kontext sa
vzťahuje na komunitu a jej lokálny, regionálny, európsky, globálny priestor,
a vzťahy spoluobčanov.
Súčasne definuje dimenzie občianstva:
• Politická / právna dimenzia Politické občianstvo sa vzťahuje na politické práva
a povinnosti v nadväznosti na politický systém.
• Sociálna dimenzia Sociálne občianstvo sa týka vzťahov medzi jednotlivcami
v spoločnosti, spája sa s požiadavkami lojality a solidarity.
• Kultúrna dimenzia Kultúrne občianstvo sa vzťahuje na vedomie spoločného
kultúrneho dedičstva.
• Ekonomická dimenzia Ekonomické občianstvo sa týka vzťahu indivídua k trhu
práce a k spotrebnému trhu a implikuje právo na prácu a minimálnu mzdu. (definícia multi-dimenzionálneho občianstva podľa výstupov riešiteľov projektu „Education to Democratic Citizenship“, Rada Európy 1997).
O pár rokov neskôr, presne v roku 2000 Rada Európy definíciu dimenzií obohacuje o európsku a globálnu dimenziu.
Súčasne sa stanovujú aj čiastkové ciele edukácie k občianstvu, ktoré obsahujú viaceré úrovne, ako uvádzame nižšie:
• Politické
♣ znalosť politického systému,
♣ demokratické postoje,
♣ participačné skúsenosti.
• Sociálne
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♣ znalosť sociálnych vzťahov v spoločnosti,
♣ sociálne schopnosti.
• Kultúrne
♣ znalosť kultúrneho dedičstva a histórie,
♣ základné schopnosti (jazyková kompetentnosť, písanie a čítanie.
• Ekonomické
♣ ekonomické schopnosti (vzťahujúce sa na výkon práce a iné ekonomické aktivity),
♣ profesijno-odborný výcvik.
Novými fenoménmi sa v 21. storočí stávajú globálna finančná kríza, virtualizácia
finančného sveta, postavenie ekonomiky na ľahko získateľných úveroch, globálna planetárna kríza charakteristická neúmerným zvyšovaním spotreby, ekologickými výkyvmi a nadmernou spotrebou na jednej strane a prehlbujúcou sa chudobou na strane
druhej. Výzvou sa ukazuje byť problematika recyklácie vzhľadom na bezbrehé neetické vyčerpávanie prírodných zdrojov a nové prístupy k znižovaniu energií a hľadaniu
obnoviteľnosti zdrojov produktov. Do cenotvorby každého výrobku sa premietajú náklady na ekologickú likvidáciu.
Aké sú teda koncepty vzdelávania k občianstvu? Čoraz väčšmi ide o uplatňovanie
a praktizovanie humánne orientovaného správania, návrat k základným hodnotám potrebným pre udržateľný život v demokracii. Sú to čestnosť, spravodlivosť, právny poriadok, dodržiavanie práva minority, zamedzovanie sociálnej marginalizácii a vylúčeniu, zameranie na rodovo orientované spoločnosti, podpora kooperácie a riešenie konfliktov, a dodržiavanie práva a zodpovednosti (V. Thoresen, 2002). Možno len dodať,
že tieto koncepty sú realizovateľné za podmienky pro-aktívnych a reflektívnych foriem
učenia.

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Výchova k univerzálnym hodnotám v spoločnosti predstavuje:
oddanosť princípom univerzálnosti, vzájomnej závislosti a nedeliteľnosti ľudských
práv a slobôd;
viera v hodnotu, dôstojnosť a slobodu jednotlivca;
oddanosť vláde práva; spravodlivosti a rovnosti vo svete rozdielov;
oddanosť mieru a participatívnym, nenásilným a konštruktívnym riešeniam
spoločenských problémov;
viera v užitočnosť demokratických princípov, inštitúcií a procedúr, ako aj
v dôležitosť občianskej činnosti;
rešpekt k rozličným kultúram a ich príspevku ľudstvu; vernosť princípom
pluralizmu v živote;
oddanosť hodnote vzájomného porozumenia, spolupráce, dôvery a solidarity
a odhodlanie bojovať proti rasizmu, predsudkom a diskriminácii;
viera v dôležitosť osobnej zodpovednosti;
oddanosť princípu stáleho ľudského rozvoja chápaného v zmysle rovnováhy medzi
spoločenským, ekonomickým a environmentálnym rastom.
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Výchova k demokratickému občianstvu plní svoj zámer podporovaním individuálneho rozvoja občana v troch dimenziách:
• kognitívna (chápanie pojmov a hodnôt demokracie a ich fungovania);
• sociálna (osvojovanie si zručností a kompetencií, ktoré napomáhajú sociálnym
schopnostiam a činnostiam v rozličných prostrediach počas celého života);
• emocionálna (internacionalizácia pojmov ako hodnôt, ktoré sú základom prosociálnych postojov a činností) (O. Shea, 2003).
Výchova k zodpovednému spotrebiteľskému občianstvu je pomerne novou kategóriou a stanovuje 6 základných oblastí
1. redukovanie chudoby
2. potraviny a výživa
3. energia a ich dopad na prehlbovanie chudoby a životné prostredie
4. voda a sanita –kritická spotreba pre zdravie
5. bývanie ako štít pre bezpečie jednotlivca , ako univerzitárne právo
6. doprava a infraštruktúra – cesta k zmierňovaniu / prehlbovaniu chudoby.
Zodpovedné spotrebiteľské občianstvo sa stáva nevyhnutnosťou vzhľadom k novým ekonomickým a globálnym krízam, vzhľadom k udržateľnosti vývoja pre nasledujúce generácie. Zodpovednosť voči budúcnosti a eliminovanie chudoby v globálnom
meradle sa ukazuje jediným zodpovedným riešením.
Občianska spoločnosť nevyrastie bez pomoci a podpory štátu, ktorý musí mať tiež
záujem (aspoň tak by to malo byť v demokratických systémoch) na tom, aby jeho občania boli gramotní, zodpovední voči sebe, okoliu, ohľaduplní voči životnému prostrediu, chránili ho pre budúce generácie, boli spôsobilí samostatného rozhodovania, cítili
sa bezpečne vo svojej krajine a dôverovali svojim politikom. S meniacim sa vývojom
vo svete sa mení aj koncept občianstva. Od konceptu silne orientovaného na národnú
identitu, práva a povinnosti vyplývajúce z právneho rámca, sa mení tento koncept do
širšieho komplexného prístupu. Vplyv migrácie narušuje celistvosť (etnickú, kultúrnu
a religióznu) v európskych krajinách a narúša predchádzajúce historické skúsenosti
a tradície.
V krajinách s relatívne mladými demokratickými vládami, je úlohou občianstva
a občanov dosiahnuť čo najskôr spoločenskú transformáciu a ustanoviť demokratické
inštitúcie.
Novým fenoménom je vytváranie menej pevných hraníc vzťahujúcich sa, resp.
previazaných na národné kontexty, alebo regionálne afinity. Typickou je idea európskeho občianstva, ktoré má napomôcť zmierňovaniu nových zdrojov konfliktov budujúc na spoločných európskych tradíciách, histórii, kultúrnom a duchovnom bohatstve
národov žijúcich na území Európy.
Spôsoby, ktorými sa usiluje dosiahnuť európsky rozmer občianskej identity sú zacielené na vtiahnutie občanov do riešenia a vyjadrovania s k spoločným európskym
záležitostiam, a to priamym angažovaním pri procese integrácie, vzájomnom stretávaní
občanov, rôznych spoločných aktivitách, ktoré prinášajú spoločné zážitky a skúsenosti,
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ďalej pri rôznych medzikultúrnych diskusiách, podujatiach, ktoré majú nadnárodný
charakter a nesú spoločné črty aktívneho občianstva.
Ak by sme veľmi stručne porovnali krajiny západného, stredovýchodného a východného regiónu Európy mohli by sme konštatovať existujúcu medzeru prepojenia
medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním, informálnym učením a zakomponovaním týchto subsystémov do adultnej edukácie. Kým vlády smerujú vo svojich deklaráciách svoje úsilie k edukácii k aktívnemu občianstvu, vzdelávacie politiky sú sústredené najmä na školské prostredie a podceňuje sa výchova k občianstvu v celom komplexe celoživotného učenia. Tento stav je napriek odlišnému politickému a ekonomickému vývoju v daných regiónoch podobný.
Aké stoja pred nami výzvy – aké sú odpovede s akcentom na vývoj globálnej krízy? Pre akademickú oblasť, napriek prehodnoteniu výchovy k občianstvu po prelomovom období roka 1989 a následnému rozvoju tejto disciplíny na viacerých pracoviskách univerzít je nevyhnutné koncentrovať sa na ciele výchovy k občianstvu v spoločnosti 21. storočia, posilňovania občianskej participácie a posilňovania občianskeho
uvedomenia bez ohľadu na vek občanov. V oblasti vytvárania zručností, postojov je to
predovšetkým:
• zodpovednosť za seba a ďalšie generácie,
• výchova k hodnotám a úcte k ľuďom a vlastnej planéte,
• kritická interogácia dominantných kultúrnych kódov a symbolov,
• personalizácia politického vnímania – dekonštruovanie informácií odhaľovaním
osobných skúseností v procese učenia sa občianstvu,
• výchova k zodpovednej spotrebe.
Len tak je možné, aby zodpovednosť ako základný atribút súčasného človeka tejto planéty pomohla nastoliť a dodržiavať porozumenie medzi jednotlivcami a skupinami, zabezpečiť trvalú udržateľnosť a obmedzenie konfliktov akéhokoľvek druhu.
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KULTÚRNO-OSVETOVÝ PRACOVNÍK AKO PEDAGÓG A ANDRAGÓG
Svetlana Chomová
Abstrakt: Príspevok prezentuje profesiu kultúrno-osvetového pracovníka ako modernú profesiu. Osobitnú
pozornosť venuje šírke činnosti kultúrno-osvetového pracovníka s jej špecifikami z pohľadu súčasnej
pedagogiky a andragogiky s opisom animácie ako jednej z rolí, ktorá v súčasnosti nadobúda na
dôležitosti.
Abstract: This paper presents the profession of cultural-educational worker as a modern profession.
Particular attention is paid to the width of the activities of cultural-educational worker with the specifics
of the perspective of the current pedagogy and andragogy with a description of the animation as one of the
roles which now is taking on importance.
Kľúčové slová: kultúrno-osvetová činnosť, kultúrno-osvetový pracovník, špecifiká práce kultúrno-osvetového pracovníka, manažér kultúrno-osvetovej činnosti, lektor, animátor.

O

svetová činnosť na Slovensku mala v minulosti tradičné miesto vo výchovnovzdelávacej praxi. Od 50. rokov XX. storočia predstavovala výchovný systém
spoločnosti, najmä vzdelávania a výchovy dospelých. Jej poslaním bolo sústavne pôsobiť na formovanie vedomia, postojov a konania ľudí tým, že sprístupňovala poznatky
vedy a techniky, hodnoty kultúry a umenia, uspokojovala kultúrne potreby a rozvíjala
kultúrne záujmy a aktivity občanov. Po roku 1989 štrukturálne zmeny v spoločnosti,
systémové zmeny v kultúre a z nich vyplývajúce zmeny riadenia výraznou mierou
ovplyvnili celú sféru osvety a činnosť kultúrno-osvetového pracovníka.
Cieľom predkladaného príspevku je prezentovať činnosť kultúrno-osvetového
pracovníka a poukázať na možnosti tejto profesie z pedagogického a andragogického
hľadiska, predstaviť sféru a špecifiká jeho činnosti, načrtnúť potenciál kultúrno-osvetového pôsobenia.

Kultúrno-osvetová činnosť
Kultúrno-osvetová činnosť predstavuje historicky najstaršiu časť zámernej výchovno-vzdelávacej práce s dospelými. Kultúrno-osvetová činnosti ako oblasť pôsobenia kultúrno-osvetového pracovníka prezentuje tie aspekty povolania, ktoré vznikalo
a nadväzovalo na tradíciu dobrovoľných, neskôr profesionálnych, ľudovýchovných
a osvetových pracovníkov prinajmenej v posledných dvoch storočiach našich dejín.
Kultúrno-osvetová činnosť dnes je súhrn aktivít, ktoré svojím pôsobením na základe dobrovoľnej iniciatívy, záujmu a tvorivej schopnosti ľudí prispievajú k rozvoju
ich osobnosti a utváraniu kultúrneho spôsobu života. (Zákon č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti).
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Kultúrno-osvetové aktivity sú zamerané na osobnostný rozvoj človeka v jeho voľnom čase a v mimopracovných rolách, na rôzne záujmové cieľové skupiny, na miestnu
a regionálnu a národnú a celoštátnu kultúru a na široký kultúrno-výchovný aspekt rozvoja spoločnosti (Čornaničová, Chomová, 2007, s. 20).
R. Čornaničová (2004, s. 41) definuje kultúrno-osvetovú činnosť ako špecifickú
časť výchovy a vzdelávania dospelých v troch rovinách:
• ako aktivitu, ktorá podporuje kultiváciu osobnosti človeka ako univerzálnej bytosti,
• ako formu záujmovej (neprofesijnej), voľnočasovej participácie širokého spektra
populácie na spoločenských kultúrnych procesoch,
• ako oblasť pôsobnosti kultúrno-osvetového pracovníka, ktorá predstavuje zámernú, špecificky inštitucionalizovanú a organizovanú činnosť v oblasti kultúrno-výchovnej práce.
Podstatnú črtu profesie kultúrno-osvetového pracovníka predstavuje výchovný
charakter tejto profesie. Do centra pozornosti sa dostáva človek a výchova, pričom
kultúrno-výchovné aktivity sa stávajú prostriedkom jeho celoživotnej kultivácie
a nenahraditeľným špecifickým typom celoživotného výchovného pôsobenia.
Zameranie a obsah kultúrno-osvetovej činnosti predstavujú veľmi rôznorodé aktivity, ktoré môžeme začleniť do nasledovných okruhov:
• záujmové vzdelávanie,
• aktivizačná výchovno-vzdelávacia a akčná osveta,
• záujmová umelecká činnosť,
• kultúrno-umelecké vyžitie, kultúrno-spomienkové aktivity,
• kultúrno-zábavná činnosť,
• kultúrno-rekreačná činnosť,
• kultúrno-rekreačná a rekreačno-športová činnosť,
• kultúrno-sociálna a charitatívna činnosť,
• ekumenické kultúrno-výchovné aktivity (Čornaničová, Chomová, 2007, s. 34-35).

Kultúrno-osvetový pracovník
Realizátormi tohto širokého rozsahu kultúrno-osvetovej činnosti je paleta organizátorov, spolupracovníkov, dobrovoľníkov a aktivistov, medzi ktorými významnú úlohu zohrávajú kultúrno-osvetoví pracovníci vykonávajúci túto činnosť ako povolanie.
Kultúrno-osvetový pracovník je pracovník kultúrno-osvetového zariadenia, ktorého
prevažujúcou pracovnou náplňou je manažovanie, organizácia, riadenie, metodické
odborné, informačné a iné zabezpečovanie kultúrno-osvetovej činnosti, ako i animácia
a aktivizácia kultúrno-výchovného života v oblasti jeho pôsobenia (Čornaničová, Denciová, 1999 (s. 72).
Kultúrno-osvetový pracovník je pracovník predovšetkým osvetovej inštitúcie, hoci sa pracovníci s touto špecializáciou môžu uplatniť aj v špecializovaných kultúrnych
inštitúciách, resp. v iných organizáciách a spoločnostiach, ktorých základné zameranie
nemusí byť vždy kultúrne alebo kultúrno-osvetové, ale môžu mať svoje ťažisko vo
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sfére profesionálnej tvorby a ochrany kultúrno-umeleckých hodnôt, v oblasti práce,
zábavy, rekreácie. V týchto inštitúciách je realizovanie kultúrnych aktivít a poskytovanie kultúrnych služieb doplnkovou zložkou ich činnosti.
Hlavnou náplňou práce kultúrno-osvetového pracovníka je realizácia kultúrnovýchovnej činnosti ako zámernej špecificky inštitucionalizovanej a organizovanej činnosti. Obsahovo ide o rôznorodú oblasť aktivít zameraných na záujmovú participáciu
širokého spektra spoločnosti na kultúrnych procesoch, ktorá zahŕňa najmä záujmovú
umeleckú činnosť, záujmové vzdelávanie, záujmovú mimoumeleckú činnosť, kultúrnozábavnú činnosť a kultúrno-rekreačnú a športovú činnosť.
Cieľovú skupinu kultúrno-osvetových aktivít tvorí celá populácia, v poslednej dobe na význame nadobúdajú programy pre užšie špecifikované cieľové skupiny – vekové, sociálne a minority (deti, mládež, seniori, nezamestnaní, národnostné menšiny
a pod.).
V budúcnosti možno predpokladať významnejšie postavenie špecializácie kultúrno-osvetový pracovník, ktorá bude nachádzať uplatnenie najmä v priestore tretieho
sektoru.

Špecifiká práce kultúrno-osvetového pracovníka
V súčasnom období nároky na prácu kultúrno-osvetových pracovníkov ako pedagógov a andragógov rastú. Za základ činnosti kultúrno-osvetového pracovníka môžeme považovať činnosť, ktorú charakterizujú nasledovné etapy:
Projektovanie – premýšľanie o vzdelávacom programe a vyjadrenie predstavy
kultúrno-osvetového pracovníka o jeho vzdelávacích zámeroch, o priebehu pedagogických procesov, stratégii aj vzdelávacích podmienkach. Výsledkom býva projekt vzdelávacej/kultúrno-osvetovej aktivity. Pri projektovaní kultúrno-osvetový pracovník uvažuje o cieľoch, vyberá tému a obsah aktivity, volí metódy a spôsob spätnej väzby
a hodnotenie, premýšľa o inštrukciách pre účastníkov a spoluorganizátorov, pripravuje
časový plán a pod.
Realizácia – predstavuje interakciu medzi kultúrno-osvetovým pracovníkom
a účastníkom. Interakcia prezentuje vzájomné pôsobenie kultúrno-osvetového pracovníka a účastníka s určitou stratégiou, spôsobom riadenia a komunikácie, s rôznou motiváciou, očakávaniami a pod. Kultúrno-osvetový pracovník sa snaží dosiahnuť vytýčené
ciele s pomocou didaktických prostriedkov – foriem, metód, pomôcok a technológií.
Hodnotenie – je konečná etapa činnosti kultúrno-osvetového pracovníka. je spätnou väzbou pre obidva subjekty výchovno-vzdelávacieho pôsobenia.
Súčasť pracovného výkonu kultúrno-osvetového pracovníka tvoria aj tzv. ďalšie
činnosti. Patria k ním konzultačná, koncepčná, administratívna, operatívna činnosti
styk s verejnosťou, sebavzdelávanie a iné. Mieru zastúpenia jednotlivých druhov činností v profesii kultúrno-osvetového pracovníka výrazne ovplyvňuje prostredie
a inštitúcie, v ktorých je tento pracovník zamestnaný. Spomínané rôzne druhy činností
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sa premietajú do rolí, ako napr. manažér, lektor, učiteľ, vychovávateľ, tútor, facilitátor,
animátor.

Kultúrno-osvetový pracovník ako manažér
V súvislosti s vnímaním kultúrno-osvetového pracovníka ako manažéra v oblasti
kultúry M. Tuma (2005, s. 14-19) uvádza, že jeho poslaním je riadenie a zabezpečovanie plynulosti chodu zvereného útvaru, najmä čo sa týka organizácie práce, motivácie,
kontroly a vedenia spolupracovníkov. Kultúrno-osvetový pracovník ako manažér vykonáva najmä nasledovné činnosti: koncepčné, strategické, plánovacie, rozhodovacie,
výkonné, sprostredkovacie, motivačné, hodnotiteľské, riadiace, odborné, reprezentačné, racionalizačné, optimalizačné, aktivizačné a iné.
Medzi odborné spôsobilosti manažéra môžeme zaradiť:
• produktívnu práca s informáciami,
• formovanie vízie, misie a stratégie organizácie,
• formovanie koncepcie organizačného rozvoja organizácie,
• organizovanie tímovej práce,
• komplexné riešenie problémov, variantný prístup k nim,
• abstraktné myslenie, vnímanie možných analógií,
• empiricko-analytické rozhodovanie,
• a celý rad ďalších.
Kvalitný pracovný výkon manažéra v oblasti kultúry a osvety bude závisieť od
odborných manažérskych znalostí, najmä v oblasti plánovania, organizovania, riadenia,
zabezpečovania, kontrolovania ale aj ďalších znalostí, ďalej od jeho postojov, hodnotových systémov a osobnostných vlastností, ako aj od praktických skúseností a schopností uplatniť manažérske znalosti v praxi.

Kultúrno-osvetový pracovník ako lektor
Kultúrno-osvetový pracovník často vystupuje v role lektora. Ako uvádza Kalnický
(1994, s. 61-62), účinnosť práce lektora je priamo úmerná jeho didakticko-psychologickej pripravenosti a spôsobilosti. Lektor zabezpečuje pôsobenie výchovnej a vzdelávacej zložky v edukačnom procese dospelých, a preto sú na neho kladené zvýšené požiadavky v oblasti androdidaktickej spôsobilosti ako sú:
• logické utriedenie vedomostí do istého systému,
• vyselektovanie základného a doplňujúceho učiva (vzhľadom na ciele výučby i na
vedomostnú úroveň účastníkov),
• aplikovanie vedomostí do praxe,
• riadenie a organizovanie učebného procesu tak, aby v prijateľnom čase, prijateľnou formou, s použitím didaktických prostriedkov odovzdal účastníkom učivo.
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Pre dosiahnutie optimálnej účinnosti vzdelávacieho procesu je potrebné, aby kultúrno-osvetový pracovník ako lektor vo svojej činnosti uplatňoval také princípy ako sú
cieľovosť, tvorivosť, odbornosť a vedeckosť, dobrovoľnosť a pozitívnu motiváciu,
prístupnosť a primeranosť, systémovosť a kontinuálnosť, názornosť.

Kultúrno-osvetový pracovník ako animátor
V súčasnej postindustriálnej spoločnosti nastáva v profesii kultúrno-osvetového
pracovníka posun od idey rozšírenia kultúry k idei animácie kultúry, v zmysle chápania
animácie ako oživovania, mobilizácie a facilitácie individuálnej aktivity i spoločenských síl v kultúrno-výchovných aktivitách, kde tento kultúrno-osvetový pracovník
pôsobí (Kargul, 1996. s. 10).
Animátor oživuje prostredie, vytvára u ľudí túžbu po vedomostiach, uvedomuje si
dôležitosti učenia sa a vzdelávania v živote každého jedinca, a uvedomuje si aj dôležitosť svojej spoločenskej role (Siostrzonek, 2006, s. 132-133). V činnosti kultúrnoosvetového pracovníka ako animátora okrem vzdelanostných predpokladov sú obzvlášť dôležité osobnostné kompetencie. Pri výkone tejto role animátor nesmie pôsobiť
ako votrelec, cudzinec, ale ani ako dirigent. Musí rešpektovať prostredie, zvyky, hodnoty, postoje názorových vodcov malých skupín, záujmových združení a lokálnych
spoločností. Taktiež musí ovládať komunikačné schémy v malých skupinách a princípy sociálnych interakcií.
Kultúrno-osvetový pracovník ako animátor:
• prezentuje vedomosti, zručnosti a prostriedky účastníkom takým spôsobom, že im
zabezpečí nie iba sprostredkovanie informácií, ale zapojenie do spoločnej činnosti
(animácie),
• vťahuje okolie prostredníctvom svojho nadšenia a posadnutosti do spoločenského
a kultúrneho diania,
• dokáže nadchnúť pre idey spoločných projektov,
• oživuje komunitu kultúrnym a spoločenským dianím,
• využíva svoje schopnosti, vedomosti, zručnosti a charizmu a posúva iniciatívu na
ďalších ľudí a „lavinovite“ zapája ostatných do vznikajúceho spoločenstva, nediriguje jednotlivca či skupinu, ale prebúdza v nich a vlastnú aktivitu.
Pri všetkých činnostiach, ktoré animátor vykonáva je veľmi dôležitá schopnosť
komunikovať, presvedčiť a vyprovokovať ostatných k dialógu.

Špecifiká a vývojové trendy v smerovaní profesie
kultúrno-osvetový pracovník
Všetky role a profesionálne činnosti kultúrno-osvetového pracovníka ktoré sme
vyššie prezentovali tvoria integrovaný celok, ktorý charakterizuje špecifickosť práce
kultúrno-osvetového pracovníka. Tá sa vyznačuje:
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rozmanitosťou profesionálnych činností – urobiť projekt podujatia, vystúpiť ako
moderátor, spolupracovať s odborníkmi na podujatí, nájsť sponzora, viesť agendu,
komunikovať s verejnosťou, viesť výkazníctvo a pod.,
• ich súbehom – kultúrno-osvetový pracovník v jednom dni vykonáva súčasne niekoľko činností,
• časovou náročnosťou – kultúrno-osvetový pracovník intenzívne pracuje na stanovený pracovný čas (rokovania so sponzormi, administratíva, premýšľanie
o projektoch a pod.),
• neustálou pohotovosťou, koncentráciou, prácou v sobotu a nedeľu a iné,
• psychickou náročnosťou – sústredenie, pohotovosť, vypätie, stres,
• odbornou náročnosťou – interdisciplinárnosť znalostí kultúrno-osvetového pracovníka,
• vysokými nárokmi na tvorivosť v práci,
• nárokmi na plnú výkonnosť, aby sa dosiahla efektívnosť výchovno-vzdelávacieho
procesu.
• pozitívnymi zážitkami a skúsenosťami – vydarené podujatie, spokojní účastníci,
tvorivé pracovné prostredie, tímová práca pri tvorbe nových aktivít a pod.
• vplyvom na účastníkov aktivít, spätnou väzbou.
Ďalšie špecifikum profesie kultúrno-osvetového pracovníka predstavuje jeho úzka
prepojenosť z jednej strany so širokým kádrom platených spolupracovníkov (napríklad lektori, animátori, vedúci záujmových kolektívov a pod.), a z druhej strany
spolupráca s veľkým počtom dobrovoľných kultúrno-osvetových pracovníkov
v rôznych pozíciách (organizátori, členovia rôznych komisií, aktivisti a pod.).
V súčasnom období transformácie spoločnosti vývoj v profesii kultúrno-osvetového
pracovníka charakterizujú nasledovné trendy:
• zmeny v kvalifikačnej štruktúre,
• starnutie kolektívov kultúrno-osvetových pracovníkov ,
• feminizácia v oblasti kultúrno-osvetovej práce,
• pomer profesionálnych a dobrovoľných kultúrno-osvetových pracovníkov,
• stúpajúce nároky na ďalšie vzdelávanie.
Sumarizujúc môžeme konštatovať, že profesia kultúrno-osvetového pracovníka
predstavuje duševne náročnú činnosť, ktorá vyčerpáva ľudský organizmus oveľa viac,
ako je tomu pri iných profesiách a zamestnaniach. Personálne zabezpečenie pri realizácii kultúrnych aktivít si bude vyžadovať širokú škálu odborníkov rôzneho zamerania.
V budúcom období budú stúpať nároky na odborné kompetencie kultúrnych pracovníkov (manažérov, organizátorov, lektorov, vedúcich kolektívov, animátorov a iných).
V oblasti kultúry budú prevažovať takí pracovníci, ktorí budú mať okrem odborného aj
určité pedagogické, prípadne andragogické vzdelanie či skúsenosti. Účinnosť práce
kultúrneho pracovníka bude priamo úmerná jeho pripravenosti a spôsobilosti po odbornej a didaktickej stránke. Zabezpečenie kvality prístupu k účastníkom sa bude premietnuť do požiadaviek kladených na jeho osobu a to:
•
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1.

vysoká miera odbornosti – erudovanosť (novosť, aktuálnosť), logické myslenie,
schopnosť aplikácie a spájania teórie s praxou,
2. organizačné a komunikačné schopnosti – riadiť a organizovať kultúru v prijateľnom časovom limite, sprostredkúvať informácie zrozumiteľným spôsobom,
3. didaktické zručnosti – utriediť informácie do logického systému, uplatňovať diferencovaný prístup k účastníkom, stimulovať účastníkov k sebarozvoju.
Kultúrno-osvetový pracovník sa nezaobíde bez určitej špecializácie, ale zároveň
sám bude musieť ovládať rôzne umelecké, technické, či administratívne činnosti. Je
potrebné zabezpečiť, aby mal pre svoju prácu vytvorené zodpovedajúce ekonomické,
materiálno-technické a organizačné podmienky vrátane technického a pomocného personálu a zabezpečenia spolupráce s ďalšími odborníkmi z praxe, ktorých skúsenosti sú
jedinečné a nezastupiteľné.
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NOVÉ PERSPEKTIVY ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Michal Šerák
Abstrakt: Příspěvek se zabývá charakterem pozitivních i negativních změn, kterými pod vlivem
ekonomických i sociálních tlaků prochází oblast zájmového vzdělávání dospělých. Zvláštní pozornost je
věnována analýze silných a slabých stránek tohoto segmentu edukace.
Abstract: The paper deals with the impact of the present social and economical changes on leisure adult
education. Special attention is mainly focused on analysis of strong and weak points of this part of adult
education.
Klíčová slova: Zájmové vzdělávání dospělých, vzdělávací politika, institucionalizace, financování
edukačních aktivit.

Úvod

O

blast zájmového vzdělávání má v našich zemích bohatou tradici, sahající
v podobě osvěty a lidovýchovy až do období národního obrození. Své specifické
a do určité míry i prominentní postavení si navíc udržovala – i za cenu výrazné ideologizace – po celé 20. století, navzdory postupující dominanci profesně zaměřených edukačních aktivit. Zásadní zlom přinesly až společenské změny roku 1989, které ve svém
důsledku vedly k rozpadu dosavadního centralizovaného a komplexně provázaného
systému. Dlouhodobě se začal prosazovat vliv ekonomizujícího myšlení a orientace na
tržně uplatnitelné produkty. Stát v podstatě ztratil o tento segment zájem, následkem
čehož se zájmové vzdělávání vytratilo z oficiálních dokumentů a veřejných rozpočtů.
Mnohé do té doby fungující organizace byly navíc rušeny či privatizovány, což spolu
s rapidním poklesem zájmu ze strany občanů vedlo k postupnému úpadku celé sféry.
V posledních letech můžeme nicméně registrovat opětovně narůstající zájem, projevující se navíc jak na stranně nabídky, tak na straně poptávky. Varieta nabízených
témat je stále bohatší, realizované programy jsou stále různorodější. Pozitivním trendem je i sice pomalý, přesto však zřetelný průnik moderních technologií a netradičních
metod do této jinak poměrně rigidní a silně podfinancované sféry. Nejvíce změn lze
pozorovat především v oblasti institucionálního zabezpečení. V následujících odstavcích se pokusíme na některé z probíhajících změn upozornit.

Institucionální zabezpečení
Posuny v organizačním rámci kultury a edukace přinesla kromě již zmíněných porevolučních změn i reforma veřejné správy, probíhající kontinuálně již od počátku
90. let. Tyto změny se mimo jiné dotkly i zřizovatelských pravomocí, což se v rámci
působení celé řady institucí projevilo pozitivním (nárůst jejich počtu, rozšíření nabíd-
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ky) i negativním (problém financování a kvality, klesající počet účastníků či množství
realizovaných akcí) způsobem. Proměnlivou situaci můžeme ilustrovat na dvou konkrétních příkladech za pomoci statistických údajů Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS, 2008). Jako první uvádíme několik základních
údajů týkajících se činnosti knihoven:
Počet knihoven
Čtenáři
Vzdělávací akce

Rok 2003
6 046
1 524 328
51 051

Rok 2007
5 533
1 458 468
59 018

Na první pohled je patrné, že zatímco počet knihoven i registrovaných čtenářů neustále klesá, na vzestupu je naopak množství realizovaných vzdělávacích akcí. Další
dostupné údaje prozrazují, že kontinuálně rovněž dochází ke zkvalitňování poskytovaných služeb (např. zvyšující se počet studijních míst, přístupných počítačů a připojení
k internetu).
Trochu jiná je situace muzeí a galerií, které vykazují pozvolný nárůst jak počtu
konkrétních jednotek, tak jejich návštěvníků:
Počet muzeí
Počet galerií
Návštěvníci
Realizované přednášky
Účastníci přednášek

Rok 2003
325
54
8 748 762
11 410
1 205 613

Rok 2007
356
65
10 362 185
15 373
1 273 511

Poměrně překvapivý a nečekaný rozvoj zažívají i kulturní domy, které v minulosti hrály naprosto zásadní roli ve sféře zájmového vzdělávání. Ideově byly zamýšleny
jako střediska společenského a kulturního života obce, čemuž většinou odpovídalo
i zaměření jejich činnosti, zahrnující širokou škálu kulturních i vzdělávacích aktivit,
různé typy společenských programů pro mládež i pro dospělé, kurzy kvalifikační
i zájmové. Nezpochybnitelnou předností všech těchto institucí bylo především lokální
zaměření, umožňující flexibilní přizpůsobení konkrétním potřebám daného regionu.
Nevýhodou se mnohdy ukázaly jejich naddimenzované rozměry (u kulturních domů)
a přehnané (na místní úrovni pouze částečně ovlivnitelné) plány činnosti, které většinou nemohly být v prostředí malých obcí efektivně využity (Šerák, 2005).
Obce a místní samosprávy si nicméně stále častěji palčivě uvědomují skutečnost,
že existence disponibilního prostoru vhodného ke kulturnímu životu obce je nezbytná.
Proto v posledních letech mnohde dochází k rekultivaci již zrušených kulturních domů,
sokoloven a podobných zařízení. O změně dosavadního negativního stavu svědčí
i skutečnost, že NIPOS v loňském roce po dlouhé době zařadil kategorii kulturních
středisek a domů do svých statistik. Podle jeho údajů je tak v současné době v celé ČR
v provozu celkem 285 těchto zařízení a jejich počet stále narůstá. V roce 2007 realizo-
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valy kulturní domy 2 423 cyklických a 410 jednorázových kurzů, kterých se zúčastnilo
46 208, respektive 18 480 návštěvníků. V jejich rámci zároveň probíhalo 195 kroužků
zájmové mimoumělecké činnosti dospělých, které dohromady registrují 4 311 členů
(NIPOS, 2008).

Nové oblasti nabídky
Nabídka se rozšiřuje i o činnost mnohých organizací, které nejsou tradičními poskytovateli zájmového vzdělávání a představují tak zcela nový (příp. staronový) prvek.
Typickým příkladem jsou tzv. komunitní školy, jakožto centra místního společenského a kulturního života, již ze své podstaty kladoucí zásadní důraz na realizaci edukačních aktivit. Jejich cílem je naplnění prostorového, materiálního i lidského potenciálu
venkovských základních škol k aktivizaci a zkvalitnění místního společenského života.
Budovy, vybavení a často i personál škol jsou využívány k pořádání přednášek a seminářů pro dospělé občany, rovněž i besed, zájmových kurzů a společenských setkání
různorodého zaměření. Tyto školy tak mnohde suplují roli neexistujících kulturních
domů. V ČR byl prvním systematickým pokusem o vybudování tří komunitních škol
(dvou v Praze a jedné v Plzni) projekt řízený programem Poryv a financovaný Nadací
Open Society Fund Praha. V roce 2002 vznikla v ČR Liga komunitních škol, jejímž
specifikem byla především snaha o zapojení romské komunity do procesu vzdělávání.
Další významnou institucí je Národní síť venkovských komunitních škol se sídlem
v Borech.
Role neutilitárních edukačních aktivit je stále častěji oceňována i ve sféře podnikového vzdělávání, které musíme chápat jako permanentní péči o zkvalitňování lidských zdrojů. Právě toto komplexní pojetí otevírá prostor pro integraci zájmového
vzdělávání, které znamená především kultivaci osobnosti na základě jejích zájmů
a uspokojování vzdělávacích potřeb v souladu s osobnostním zaměřením. Dotváří tak
osobnost a její hodnotovou orientaci a je nezbytným doplňkem vzdělávání kvalifikačního. Nejčastěji nabývá zájmové vzdělávání v podnikové sféře podoby benefitů, kdy
zaměstnavatel v rámci komplexního rozvoje motivace a duševní i tělesné pohody poskytuje svým zaměstnancům poukázky opravňující k účasti na nejrůznějších kulturních, sportovní a edukačních aktivitách, příp. přímo členství v některých institucích
(např. fitnes centra, sportovní kluby apod.). V této souvislosti je nutné poukázat na
fakt, že vzdělávací akce (jakékoliv!), které probíhají v rámci podniku nebo na kterých
podnik participuje, vedou ve svém důsledku k posílení vzájemných vazeb mezi podnikem a zaměstnanci. Zaměstnanci i zaměstnavatelé zároveň od aktivit zájmového vzdělávání očekávají odvádění od stereotypů, odreagování a celkové zvýraznění subjektivního pocitu spokojenosti a kvalitního naplnění života.

Financování
Většina odborníků se shodne na několika kritických faktorech, jejichž vyřešení je
pro zlepšení postavení segmentu zájmového vzdělávání klíčové. Jsou to např. problé-
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my systémové a kompetenční, otázka řízení kvality, zdroje informací, dostupnost, financování apod. Právě posledně jmenovaný faktor se v posledních letech proměnil asi
nejvýrazněji.
V zásadě platí tvrzení, že další vzdělávání je dostupné především těm jedincům,
kteří si ho mohou finančně dovolit (Czesaná, Matoušková, Havlíčková, 2006).
Z hlediska rentability a efektivity vynaložených prostředků je zcela samozřejmé, že se
v popředí zájmu občanů-klientů ocitá především takové vzdělávání, které je prakticky
využitelné a zhodnotitelné. To jsou také hlavní příčiny situace, kdy bylo zájmové vzdělávání vytlačováno na okraj pozornosti. V posledních letech jsme nicméně svědky
trendu opačného. Dlouhodobě rostoucí kvalifikační a ekonomická úroveň obyvatelstva
se začíná pozitivně odrážet mj. i ve zvýšeném zájmu o neutilitární edukační aktivity.
Celý segment je nicméně výrazně podfinancován. Zatímco ve sféře dalšího vzdělávání jako celku převažují primárně soukromé zdroje, zájmové vzdělávání vykazuje
určitá specifika. Především jde o tradiční doménu spolkové platformy a jako takové je
výrazně závislé na dotacích a grantech. Panuje tedy stav, kdy majoritní část aktivit
zájmového vzdělávání je financována z veřejných zdrojů a ostatní zdroje tvoří „takřka
zanedbatelný zlomek z celkového objemu finančních prostředků vynakládaných na
tuto část kultury.“ (Čornaničová, Chomová, Strelková, Tazberík, 2005). Nezastupitelnou roli tak mají rozpočty jednotlivých ministerstev a krajských, obecních či městských úřadů, dále státní fondy nebo Grantová agentura ČR.
Nejčastější zdroje financování nestátních neziskových organizací, vykonávající
aktivity v popisované oblasti, jsou proto následující:
• příspěvky ze státního, krajského nebo obecního rozpočtu,
• dary (od občanů a firem),
• granty a dotace EU,
• členské příspěvky,
• výnosy z vlastní činnosti (vstupné, prodej materiálů, další tržby apod.).
Na základě dostupných údajů se dá konstatovat, že územní samosprávné celky
podporují kulturně edukační aktivity větším finančním objemem (v poměru
k celkovým výdajům), než státní rozpočet. Např. v roce 2006 bylo ze státního rozpočtu
na celou oblast kultury vydáno celkem 0,69 % z HDP, zatímco územní samosprávné
celky ze svých rozpočtů na tentýž účel vyčlenily v průměru 2 – 3 %. Z příspěvkových
organizací aktivních v oblasti kultury je Ministerstvem kultury finančně zajišťováno 32
subjektů, zatímco ÚSC jich zajišťuje cca 2000 (NIPOS, 2007).
Zásadní změnu do systému financování přineslo členství ČR v Evropské unii,
která je aktuálně nejvýznamnějším zdrojem veřejných financí. Vstup do svazku evropských států umožnil krajům, regionům, obcím i jednotlivým institucím či podnikatelům
zapojit se do finančních toků unijních fondů (Evropský fond pro regionální rozvoj,
Evropský sociální fond, Fond soudržnosti) a pobídek a podstatně tak zlepšit možnosti
realizace konkrétních programů. Finanční prostředky jsou do ČR směřovány především prostřednictvím operačních programů. Pro aktuálně probíhající období 2007 –
2013 je nastaveno celkem 8 tematických a 9 regionálních OP. Samostatnou skupinu
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tvoří 7 operačních programů Evropské územní spolupráce a specifikum představuje
i Program rozvoje venkova, který není financován ze strukturálních fondů, ale
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Doplňkovým zdrojem vůči
evropským strukturálním fondům je potom Finanční mechanismus EHP/Norska.
Z hlediska vzdělávání jsou na centrální úrovni důležité operační programy Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Lidské zdroje a zaměstnanost. Na oblast volnočasových aktivit může být využit např. Program rozvoje venkova; cestovní ruch a kulturu
pokrývají Integrovaný operační program, Finanční mechanismus EHP/Norska a opět
Program rozvoje venkova; ekologická problematika je spjata s OP Životní prostředí
atd. Ještě mnohem širší varietu možnosti potom nabízejí regionální OP.
Velký ohlas má program LEADER, jakožto jedno z opatření operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (dalšími iniciativami jsou EQUAL,
URBAN a INTERREG). Program je zaměřený mj. na zlepšení kvality života na venkově a zhodnocení místních kulturních a společenských zdrojů. Podmínkou pro zapojení je existence mikroregionu o velikosti 10 000 – 100 000 obyvatel s hustotou do 120
obyvatel/km² a vypracování rozvojové strategie založené na principu partnerství. Příkladem konkrétních aktivit těchto mikroregionálních svazků obcí jsou např. obnovená
centra místního společenského života (kulturní domy, sokolovny, školy), zlepšení infrastruktury jakož i dynamicky rostoucí nabídka kulturních i edukačních aktivit.

Závěr
Výše uvedený přehled je samozřejmě silně výběrový a neúplný. Jeho cílem bylo
především podpořit tvrzení, že situace v oblasti zájmového vzdělávání dospělých se
neustále zlepšuje, i přes okázalý nezájem státu. Kontinuálně je obnovován spolkový
život, na celém území vznikají další a další občanská sdružení, která si kladou za cíl
revitalizaci polozapomenutých místních tradic, rekultivaci zchátralých památkových
i kulturně společenských objektů a v neposlední řadě i osvětu, zpravidla tématicky
zaměřenou na místní historické a kulturní zajímavosti. Rovněž za účelem obnovy venkova zakládané zájmové skupiny místních samospráv (mikroregionální svazky měst
a obcí) se zasazují, vedle zlepšení stavu infrastruktury a životních podmínek vůbec,
i o rozšíření nabídky kulturních, společenských a edukačních aktivit pro své občany.
Kombinace rostoucí životní a vzdělanostní úrovně obyvatel, nových finančních zdrojů
a rostoucí kvalita i profesionalita nabízených služeb tak způsobuje, že celý segment
prošel za posledních několik let výraznou kvalitativní proměnou směrem k „normálnímu“ stavu, obvyklému ve vyspělých evropských zemích.
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ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
Hana Bartoňková
Abstrakt: Základní premisou příspěvku je pojetí zájmového vzdělávání dospělých jako součásti
celoživotního učení směřujícího k získávání a rozvoji klíčových kompetencí. Ty jsou chápány jako jeden
z pilířů znalostní společnosti. V rámci příspěvku je představen příklad funkčního modelu zájmového
vzdělávání dospělých směřujícího k rozvoji klíčových kompetencí.
Abstract: The main premise of this paper is to define interest adult education as a part of lifelong
education and lifelong learning. Interest education is a part of acquisition and development of key
competencies. Key competencies are one of pillars of knowledge society. In this article is presented the
example of working model of interest adult education leading to a development of key competencies.
Klíčová slova: Zájmové vzdělávání, klíčové kompetence, celoživotní učení, Pampaedie – škola zájmového
vzdělávání.

K

onference nese název „Vzdelávanie dospelých v poznatkovo orientovanej spoločnosti“. Ráda bych se v tomto kontextu zaměřila ve svém příspěvku na jednu
z oblastí vzdělávání dospělých, konkrétně na zájmové vzdělávání dospělých. Nekladu
si za cíl rozpracovat více teorii a terminologii zájmového vzdělávání dospělých. Mým
cílem je spíše na pozadí již existujících vymezení a východisek, kterými se v českém
prostředí zabývá uceleně a systematicky především Šerák (Šerák, 2005), či Knotová
(Knotová In Rabušicová – Rabušic, 2008, 169), poukázat na souvislost zájmového
vzdělávání s rozvojem klíčových kompetencí (což je termín vázaný na znalostní společnost a povětšinou také spíše na kvalifikační, či profesní vzdělávání). Vyústění příspěvku pak představuje příklad funkčního modelu zájmového vzdělávání pro dospělé
směřujícího k rozvoji klíčových kompetencí realizovaného při Univerzitě Palackého
v Olomouci.
Základní premisu tohoto příspěvku je možné formulovat takto: Zájmové vzdělávání dospělých je spjato s konceptem celoživotního učení. Celoživotní učení je spjato
s konceptem znalostní společnosti, společnosti založené na vědění. Jedním z pilířů
znalostní společnosti je získávání a rozvoj kompetencí, vč. kompetencí klíčových. Jak
může tedy zájmové vzdělávání přispět k získávání, či rozvoji klíčových kompetencí
jedince ve znalostní společnosti?
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Celoživotní učení
Dle Memoranda o celoživotním učení (2000) je „celoživotní učení společnou střechou, pod kterou by se měly sjednotit všechny druhy vzdělávání1 (...) je základním
nástrojem rozvoje občanství, sociální soudržnosti a zaměstnanosti (...) je klíčem
k zajištění sociální integrace“.

Zájmové vzdělávání
Takto pojaté celoživotní učení v sobě v rámci těchto charakteristik zahrnuje i koncept zájmového vzdělávání. To je chápáno jako „... souhrn krátkodobých i dlouhodobých forem, které umožňují edukační, tvůrčí i organizační volnočasové aktivity účastníků, směřující k saturaci jejich zájmu“ (Pospíšil cit dle: Šerák, 2005, 70). Toto vymezení můžeme ještě doplnit (v souladu s Memorandem o celoživotním učení) jiným
strategickým dokumentem vztahujícím se ke vzdělávání – konkrétně Bílou knihou ČR.
Zde se uvádí, že zájmové vzdělávání je „souhrn výchovně vzdělávacích, poznávacích,
rekreačních a dalších systematických, ale i jednorázových činností a aktivit, směřujících k účelnému a efektivnímu naplnění volného času a umožňujících získat vědomosti
a dovednosti mimo organizovanou školní výuku. Plní funkci výchovnou, vzdělávací,
kulturní, zdravotní (regenerační a relaxační), sociální a preventivní. Vede účastníky
k seberealizaci a sebepoznávání, objevování vlastních schopností a jejich rozvíjení.
Tím se podílí na kultivaci osobnosti, na rozvoji talentů a vede k vytváření a utužování
sociálních vztahů a vazeb (Kol. autorů, 2001, 54). Za důležité v kontextu tohoto příspěvku považuji také to, že zájmové vzdělávání dospělých, iniciované zpravidla ze strany jednotlivce, sice slouží zpravidla především rozvoji zálib nebo osobně motivovaných znalostí, zároveň však jsou jeho výsledky využitelné i v profesní kariéře jednotlivce a přispívají ke zvyšování úrovně vzdělanosti v daném státě (Kol. autorů, 2001,
83).
Mezi základní charakteristiky zájmového vzdělávání patří (Šerák, 2005, 71):
• zájem,
• volný čas,
• dobrovolnost,
• svoboda výběru,
• místní příslušnost,
• uspokojení potřeb,
• pestrost obsahu,
• neutilitárnost,
• otevřenost,
• aktivita.

1

Ponechme nyní (vzhledem k omezenému rozsahu příspěvku) stranou diskuzi o vztazích termínů vzdělávání a učení.
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Za podstatné považuji v tomto kontextu také to, že většina těchto charakteristických znaků musí být uplatněna i z pozice přípravy a realizace kurzů. Nejsou to tedy dle
mého soudu jen znaky zájmového vzdělávání, ale současně i žádoucí charakteristiky
poskytovatele zájmového vzdělávání (míněno v širokém slova smyslu, tzn. od lektora,
přes organizátora, manažera, garanta, či obecně vzdělavatele působícího v zájmovém
vzdělávání dospělých).

Kvalita života
Pro úplnost je třeba dodat, že kromě celoživotního učení je zájmového vzdělávání
spojeno také s konceptem kvality života. Není zde dostatek prostoru věnovat se podrobně tomuto konceptu2, nicméně je třeba poznamenat, že zde vycházím z definice
kvality života podle World Health Organisation (WHO), opírající se o význam individuálního, subjektivního vnímání světa. Na takové pojetí navazuje koncept welfare. Ten
vychází z předpokladu, že strukturálně nabízené možnosti jednání, jež jednotlivec může, ale nemusí uchopit, zvyšují subjektivní pocit kvality života (Stichweh, 2004).
V rámci těchto již existujících strukturálních možností (zde tedy máme na mysli konkrétně možnosti v oblasti zájmového vzdělávání) je myslitelná účast každého člena
společnosti, a tam, kde možnost účasti není dostatečně zajištěna, vedlo by pravděpodobně k zlepšení kvality života, kdyby takové možnosti účasti byly vystavěny. Toto
pojetí tak představuje podstatnou část argumentační základny pro spojení zájmového
vzdělávání a zvyšování kvality života.

Klíčové kompetence
Klíčové kompetence byly popsány již v roce 1974 Mertensem (Mertens, 1974,
40). Získávání a rozvoj klíčových kompetencí je celoživotním procesem. Klíčové
kompetence zahrnují schopnosti, dovednosti, postoje, hodnoty a osobnostní rysy
a vlastnosti osobnosti (Kol. autorů 2004, 37). Klíčové kompetence jsou specifické tím,
že jsou samy o sobě obsahově neutrální, neboť jsou použitelné pro libovolný obsah.
Jejich zprostředkování je však vždy nutně vázáno na konkrétní obsah. V tomto kontextu je důležité také zmínit, že klíčové kompetence mají delší životnost než odborné kvalifikace, proto mohou sloužit jako základ pro další učení (Kol. autorů 2004, 45).
Na rozpracování problematiky klíčových kompetencí v celém rozsahu, vč. odlišností chápání významu termínu „klíčová kompetence“ v kontextu celoživotního učení
a v kontextu firemního vzdělávání, zde nezbývá prostor a představovalo by to téma
jiného příspěvku. Je zde však možné odkázat např. na práci Vetešky a Tureckiové
(2008).
Pro účely tohoto příspěvku budeme vycházet z konceptu klíčových kompetencí
v rámci celoživotního učení tak, jak je vymezují a strukturují Belz a Siegrist (2001, 27
2

Více k tomu je možné nalézt např. v: Řehák, 2006; Šerák, 2005; Knotová In Rabušicová – Rabušic,
2008; Bartoňková – Řehák, 2007 atd.
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an.). Podle nich klíčové kompetence zahrnují celé spektrum kompetencí přesahujících
hranice jednotlivých odborností. Jsou výrazem schopnosti člověka chovat se přiměřeně
situaci, v souladu sám se sebou, tedy jednat kompetentně. Potenciálem k disponování
kompetencemi je individuální kompetence k jednání. Ta se vyvíjí ze spolupůsobení:
1. sociální kompetence (schopnost týmové práce, kooperativnost, schopnost čelit
konfliktním situacím, komunikativnost);
2. kompetence ve vztahu k vlastní osobě (kompetenční zacházení se sebou samým,
schopnost reflexe vůči sobě samému, schopnost posuzovat sám sebe a dále se rozvíjet atd.);
3. kompetence v oblasti metod (tj. plánovitě, se zaměřením na cíl uplatňovat odborné
znalosti, analyzovat, vypracovávat tvořivé řešení, strukturovat a klasifikovat nové
informace, dávat věci do kontextu, zvažovat šance a rizika atd.).
V praxi jsou pak v souladu s tímto členěním požadovány následující klíčové kompetence (Belz – Siegrist, 2001, 167):
1. komunikace a kooperace,
2. kreativita a schopnost řešit problémy,
3. samostatnost a výkonnost,
4. schopnost nést odpovědnost,
5. schopnost učit se a schopnost myslet,
6. argumentace a hodnocení.
Rozvoj takto vymezených klíčových kompetencí je jedním z hlavních úkolů celoživotního učení. To vyplývá jak ze strategických dokumentů k celoživotnímu učení,
tak i z teoretického a terminologického ukotvení této problematiky. Jednou z podstatných možností rozvoje právě takto vymezených klíčových kompetencí je dle mého
soudu právě zájmové vzdělávání dospělých. Podíváme-li se např. na nabídku kurzů
zájmového vzdělávání v Rakousku, tj. v zemi, kde má tato oblast dlouholetou tradici
v systému Volkshochschule3, můžeme v souboru témat a kurzů realizovaných různými
formami a metodami nalézt pokrytí všech výše uvedených klíčových kompetencí (viz
např. www.vhs.at, www.vhs.or.at).
Rozvoj klíčových kompetencí v rámci zájmového vzdělávání dospělých: Pampaedie – škola zájmového vzdělávání při Univerzitě Palackého v Olomouci.
Snahou o realizaci kurzů zájmového vzdělávání dospělých částečně inspirovanou
právě rakouským systémem Volkshochschule je v českém prostředí projekt Pampaedie
– škola zájmového vzdělávání. Pampaedie – škola zájmového vzdělávání existuje při
UP od září 2006 a mezi její hlavní cíle patří:
• příprava a realizace a evaluace kurzů zájmového vzdělávání pro veřejnost, tedy
pro dospělou populaci;
• analýza poptávky / potřeb v Olomouckém kraji s cílem nalézt a ověřit prioritní
oblasti v dalším, zájmovém vzdělávání zaměřeném mimo jiné na zajištění rovného
3
Volkshochschule (VHS)– úspěšný model dalšího zájmového vzdělávání dospělých. V současné době je
po celém Rakousku 294 těchto institucí, ve kterých je nabízeno celkem 46 346 kurzů s celkovým počtem
cca půl milionu zájemců (http://www.vhs.or.at/109/).
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přístupu ke vzdělávání a vytváření podmínek pro integraci osob se speciálními
vzdělávacími potřebami (zde seniorů) jako jeden z projevů sociální soudržnosti
společnosti;
• zkvalitnění, zpřehlednění a rozšíření nabídky zájmového vzdělávání pro dospělou
populaci v Olomouckém kraji, event. při uplatnění vytvořených nástrojů v rámci
ČR;
• příprava profesního vzdělávání lektorů, event. následné certifikace lektorů a poskytovatelů působících v dalším, zájmovém vzdělávání.
V rámci první etapy (tzn. na konci roku 2006) proběhl průzkum potřeb v oblasti
dalšího zájmového vzdělávání. Jeho výstupy potvrzují již publikované závěry např.
v práci Šeráka (2005), a korespondují i s prací Rabušicové a Rabušice (2008). Mezi
hlavní výstupy tohoto průzkumu realizovaného metodou focus groups patří tyto závěry
(Bartoňková – Řehák, 2007a, 2007b)4:
• Zájmové vzdělávání je chápáno jako perspektivní a potřebná oblast a především
jako nástroj zvyšování kvality života (zde myšleno jako množina různých možností nabídek, které lidé mohou uchopit) a jako nástroj k eliminaci sociální exkluze (nejen seniorů, ale i jiných sociálně exkludovaných skupin obyvatel – nezaměstnaní, lidé v invalidním důchodu, lidé ve fázi těsně po odchodu do důchodu,
lidé ve změněné životní situaci atd.).
• Základním znakem zájmového vzdělávání dospělých je možnost v širokém slova
smyslu, která souvisí právě s výše uvedenou kvalitou života, a také otevřenost
kurzů zájmového vzdělávání, tj. nespecifikovat cílové skupiny věkem, ani lokalitou, či dosaženým vzděláním, sociálním statusem atd., ale naopak propojit všechny cílové skupiny právě při zájmovém vzdělávání (sociálně integrační funkce).
• Současný stav v zájmovém vzdělávání dospělých je v mnoha ohledech neuspokojivý. Mezi hlavní problémy patří především velmi roztříštěná, kvalitativně
nejednotná, tematicky a geograficky omezená nabídka a nízká (především didaktická) úroveň lektorů. I v důsledku toho byla identifikována nedostatečná informovanost veřejnosti o pořádaných kurzech.
• Mezi nástroji na odstranění těchto bariér byla identifikována např. příprava
a realizace kurzů pro lektory a vzdělavatele obecně (tedy i organizátory a realizátory) působící v oblasti zájmového vzdělávání dospělých, příprava a implementace nástrojů certifikace lektorů působících v oblasti zájmového vzdělávání
dospělých, příprava a implementace nástrojů zvyšování kvality a evaluace
v oblasti zájmového vzdělávání dospělých, spolupráce výše uvedené zastřešující
instituce s orgány místní samosprávy a státní správy a rovněž zajištění a průběžné rozšiřování kvality a množství kurzů z nejrůznějších tematických oblastí
s využitím forem a metod umožňujících respektovat a podporovat základní charakteristiky, funkce a cíle zájmového vzdělávání, které byly ve výzkumu zjiště4

Podrobnější seznámení s metodikou a dílčími výstupy průzkumu je možné najít ve zde uvedených zdrojích.
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ny. Mezi ně patří především funkce profylaktická, sociálně integrační, sociálně
adaptační, vzdělávací, kompenzační, komunikativní a afiliační, aktivizační a seberealizační, aktualizační a relaxační.
• Jedním ze základních požadavků je aktivní podíl účastníků na kurzu (zážitkové
učení), dostatečná četnost kurzů (realizace větších tematických celků a kurzů
zaměřených jak do oblasti „rozšiřování vědomí“, tak do oblasti dovednostních aktivit, z nichž si mohou účastníci vybrat a mít možnost účastnit se zájmového vzdělávání třeba každý den – dle svých potřeb a možností).
I výstupy tohoto průzkumu tak naznačují, že zájmové vzdělávání má potenciál
podílet se na získávání, nebo rozvoji výše zmíněných klíčových kompetencí (komunikace a kooperace; kreativita a schopnost řešit problémy; samostatnost a výkonnost;
schopnost nést odpovědnost; schopnost učit se a schopnost myslet; argumentace a hodnocení). O rozvoj těchto kompetencí se snaží i Pampaedie – škola zájmového vzdělávání při realizaci kurzů. Od dubna 2007 do dnešního dne bylo již realizováno cca 130
kurzů s celkovým počtem 3000 zájemců. Dané klíčové kompetence je možné najít i ve
vybraných tematických oblastech kurzů, které byly v rámci Pampaedie dosud realizovány (přehled všech kurzů – viz www.pampaedie.cz):
A) Technika, počítače, fotografie
• Digitální fotoaparát
• Digitální fotografie
• Digitální video
• Fyzika ve zdravotnictví – lékařská přístrojová technika aneb co to znamená,
jak to pracuje a k čemu to je?
• Jak publikovat na internetu: tvoříme blog
B) Kreativní kurzy
• Keramika a modelování
• Točení na hrnčířském kruhu
• Výroba šperku smaltováním
• Výroba šperku – papírový šperk
• Pletení košíků z pedigu I. – základní kurz (pevné dno)
• Pletení košíků z pedigu II. – pokračující kurz (pletené dno)
• Historie a výroba loutek
• Rodinné divadlo
• Stolové loutky
• Aranžování rostlin
• Kresba
• Malba na hedvábí
• Grafika na textilu a na papíru
• Novoročenky, obálky, kalendáře
C) Gastronomie, vaření
• Přijďte s námi vařit pivo! (historie a vaření piva)
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E)

F)

G)
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• Vaření pro radost aneb gastrotoulky Moravou
• Vaření pro radost – asijská kuchyně
• Vaření pro radost – příprava sushi
• Kultura pití vína aneb je libo červený Müller?
Společenskovědní témata
• Základy rétoriky
• Řečníkem se člověk stává...
• Žádná mateřština není jen jediná aneb poznejme lépe svůj jazyk
• Nebojte se práva aneb praktický úvod do právního minima pro laickou veřejnost
• Šetrný životní styl aneb jak na ekologickou domácnost?
• Mýtus krásy
• Aktuální problémy našeho světa – globální rozvojové vzdělávání
• Moderní svět a (bez) náboženství?
• Noviny. Potřebujeme je ještě? Jak vznikají?
• Redaktorem České televize, aneb Jak vzniká zpravodajská reportáž?
• Jak porozumět umění? Co je to krása? Umění a kýč. Estetický soud.
Přírodovědná témata
• Krajina Hané a její paměť
• Astronomie – souhvězdí a mýty s nimi spojené
• Reliéf České republiky
• Živé – neživé aneb pojďte s námi do muzea
Historie, dějiny, klasická hudba, výtvarné umění
• Hudba v obrazech, obrazy v hudbě aneb mimohudební inspirace v hudbě
• Dějiny klasické hudby - osobnosti klasické hudby první poloviny 20. století
• Dějiny klasické hudby - klasická romantika a romantická klasika, čili od Mozarta, přes Beethovena, Berlioze, Smetanu až po Mahlera
• Dějiny klasické hudby – Ženy v hudbě
• Dějiny výtvarného umění aneb obrazy slavných malířů k nám promlouvají
• Poznejte své město – historie a místopis Olomouce
• Náboženství a obraznost. Umění a náboženská vyznání v čase reformace
a protireformace
♣ Olomoucké varhany
♣ Život německy mluvícího obyvatelstva v Olomouci na konci 19. století
Psychologie, barevná typologie, grafologie, arteterapie
• O barvách aneb náš život s barvami
• Grafologie aneb tajemství písma
• Obrazy z nevědomí – arteterapie
Pohybové aktivity, jóga, životní styl
• Vitality jóga
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Čchi-kung – čínská cvičení pro zdraví
Flexi-bar aneb cvičení pro zdravá záda a dobrou kondici
Osm kusů brokátu
Hrajeme na didžeridu pro zdraví a osobní rozvoj
Tančíme kruhové tance
Staň se bubnem, aneb jednodenní bubenická dílna

Z podrobné charakteristiky kurzů (pro kterou zde není dostatek prostoru, ale kterou je možné najít na www.pampaedie.cz) je patrné, že jsou zde do určité míry zastoupeny všechny výše uvedené klíčové kompetence, tzn.: komunikace a kooperace; kreativita a schopnost řešit problémy; samostatnost a výkonnost; schopnost nést odpovědnost; schopnost učit se a schopnost myslet; argumentace a hodnocení. Rozvoj těchto
klíčových kompetencí je však zajištěn nejen tematickou náplní kurzů, ale i rozmanitostí v oblasti metod vzdělávání (přednášky, workshopy, semináře, akční učení, hraní rolí,
samostatná tvorba pod vedením lektora, exkurze, vlastivědné vycházky, diskuze, skupinové vyučování atd.).
Pampaedie – škola zájmového vzdělávání je jednou z možností, jak propojit zájmové vzdělávání s celoživotním učením a se získáváním a rozvojem klíčových kompetencí nezbytných ve znalostní společnosti. Její funkčnost i výstupy z evaluace jsou
důkazem toho, že propojení těchto čtyř koncepcí (o což se snažil i tento příspěvek) je
nosné pro další diskuzi a žádoucí v kontextu naší společnosti, ať už ji budeme nazývat
jako poznatkově orientovanou, znalostní, nebo společností vědění, či jakkoliv jinak.
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INTERNET JAKO MEDIUM KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH
Piotr Karaś
Abstrakt: Rozwój nauki i techniki wymusza na dorosłych potrzebę nieustannego pogłębiania swojej
wiedzy. Internet jest doskonałym medium za pomocą, którego moŜna prowadzić proces dydaktyczny.
Rozwój w zakresie komunikacji i informatyki stwarza ogromne moŜliwości w tworzeniu nowoczesnych
elektronicznych materiałów dydaktycznych. Platformy e-learningowe pozwalają na edukację w dowolnym
czasie i miejscu, nie posiadają ograniczeń ilości słuchaczy. Wykorzystanie urządzeń mobilnych jeszcze
bardziej poszerza obszar zastosowania portali dla celów dydaktycznych. Kształcenie z wykorzystaniem
mediów elektronicznych oraz Internetu jest symbolem nowoczesnej edukacji mającej w pełni akceptację
swoich odbiorców.
Abstract: The development of science and technology makes the adults constantly broaden their
knowledge. The Internet is a perfect medium thanks to which the didactic process can be conducted. The
development of communication and information technology generates great possibilities of creating
modern electronic didactic aids. E – learning platforms enable the education at any time and in any place,
they do not limit the number of learners. The use of mobile tools broadens the area of implementation
these portals for educational aims. The electronic media and the Internet aided education is a symbol of
modern education which is fully accepted by its recipients.
Słowa kluczowe: Internet edukacja na odległość, edukacja dorosłych, edukacja permanentna.

C

złowiek XXI wieku Ŝyje otoczeniu nowoczesnych technologii. Dzieci, młodzieŜ
i dorośli kaŜdego dnia korzystają z urządzeń coraz bardziej skomplikowanych
w swojej budowie oraz obsłudze. Jedną z bardziej złoŜonych maszyn elektronicznych
naszego stulecia znajdujących się w powszechnym uŜytku jest komputer osobisty.
Dzięki połączeniu ich w sieć, zastosowaniu bogatego i róŜnorodnego oprogramowania
jego moŜliwości wydają się być nieograniczone. Ciągły rozwój dotyczy zarówno sprzętu jak i oprogramowania, a takŜe infrastruktury sieci telekomunikacyjnej. KaŜda
z tych płaszczyzn ewoluując wbrew oczekiwaniom uŜytkowników nie przynosi skutecznych rozwiązań ułatwiających obsługę uŜytkowania. Powodów jest wiele, m.in.
pojawianie się nowych przestrzeni w Ŝyciu człowieka zastosowań komputerów, zwiększenie wydajności sieci komputerowych, czy teŜ powstawanie w pełni funkcjonalnych
pozwalających na praktyczne wykorzystanie mobilnych urządzeń.
Technologie komunikacyjne oferują nowe moŜliwości. Dostawcy telekomunikacyjni proponują szereg nowych usług powiązanych z jednym medium. Jeszcze kilka lat
wstecz trudno było sobie wyobrazić, iŜ za pomocą linii telefonicznej będzie moŜna
korzystać z telewizji cyfrowej, szybkiego Internetu, telefonii VoIP. Następuje integracja mediów. Dla uŜytkownika nie jest problemem sama komunikacja z innym uŜytkownikiem. Ma on do wyboru róŜne sposoby komunikowania za pomocą mediów elektronicznych stacjonarnych lub mobilnych. Internet daję moŜliwość komunikacji za pomocą szeregu usług i aplikacji w trybie on-line i offline. Komunikacja z jednym odbiorcą
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lub wieloma odbiorcami równocześnie. Szczególnym zainteresowaniem naleŜy obdarzyć technologie mobilne o zasięgu lokalnym (WiFi, WIMAX) oraz globalnym (satelitarne).
Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej stwarza moŜliwości rozwoju edukacji
na odległość, edukacji zdalnej, rozwój e-learningu. Patrząc od strony technologicznej
oprócz dostępu do medium niezbędne są dedykowane aplikacje do prowadzenia edukacji poprzez Internet. Powstaje ich coraz więcej zarówno komercyjne jak równieŜ
posiadające licencję open source.
Edukacje z wykorzystaniem Internetu moŜemy traktować jako krótkotrwałe intensywne szkolenia „just-in-time” realizowane w zakładach pracy przy wdraŜaniu nowych zadań gdzie zaleŜy pracodawcy na szybkim wykształceniu kadry. E-learning
doskonale sprawdzi się gdy uczenie się pracownika stanowi część jego pracy „training
on the Job”. Gdy edukacja będzie nam towarzyszyć przez całe Ŝycie zawodowe „long
live learning” wówczas Internet przyjdzie na z pomocą. (Barczak A., Florek J., Jakubowski S., Sydoruk T., 2006 s. 27-28)
Zaletą systemów zdalnego nauczania jest ich nieograniczona dostępność, uwarunkowana moŜliwościami komunikacyjnymi np. Internetem, a powszechność stwarza
i oferta kształcenia dociera do wszystkich zainteresowanych. KaŜdy zainteresowany
ma moŜliwość wyboru i dopasowania zgodnie ze swoimi preferencjami. Przyrost wiedzy w XXI wieku jest ogromny i istotnym elementem jest bieŜąca aktualizacja treści
kształcenia, materiałów dydaktycznych. Dzięki zastosowaniu platform edukacyjnych
zmiana treści odbywa się w czasie rzeczywistym i dociera do wszystkich odbiorców
jednocześnie. Atrakcyjność materiałów moŜna zwiększyć poprzez przygotowanie ich
w formie multimedialnej. Zwiększa to aktywność uczestników edukacji, wykorzystując ich róŜne bodźce słuchowe, wzrokowe.
Edukacja na odległość daje moŜliwość kształcenia w dowolnym miejscu oraz czasie, to słuchacz dostosowuje tempo pracy do własnych moŜliwości, predyspozycji.
Istnieje moŜliwość natychmiastowej weryfikacji wiedzy poprzez wprowadzenie mechanizmów samokontroli po zapoznaniu z pewną partią materiału.
Kontakt z mentorem, innymi uczestnikami szkolenia zapewniają fora dyskusyjne,
wewnętrzna poczta umieszczona na platformie edukacyjnej. Jest to sposób bardzo skuteczny, ze względu na obszar zainteresowania słuchaczy, wspólne miejsce wirtualnych
spotkań. Kolejną zaletą portali edukacyjnych jest brak limitu miejsc, ilość uczestników
moŜe być dowolna.
Zawartość treści szkoleniowych:
• elektroniczne dokumenty (pdf, e-booki, Word, Excel)
• prezentacje (np. Power Point)
• nagrania dźwiękowe
• klipy wideo
• materiały interaktywne
• gry interaktywne
• testy
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odnośniki (hiperłącza do innych zasobów Internetu)
Przygotowanie treści na platformę edukacyjną wymaga zaangaŜowania szeregu
profesjonalistów w zakresie obszarów merytorycznych (Subject Matter Expert, SME),
którzy oprócz znajomości obszaru edukacyjnego znają specyfikę projektowania kursu
e-learningowego. SME współpracują często z dydaktykami multimedialnymi (Instructional System Designer.) Metodyka kształcenia zdalnego ma za zadanie przełoŜyć treść
merytoryczną na język e-learningu. Formy przekazu uzupełniane są zaangaŜowaniem
grafików komputerowych, animatorów, programistów specjalistów od dźwięku. Dopiero po 2-3 miesiącach kurs jest gotowy do opublikowania na portalu.
Praca nad treścią szkoleniową jest procesem zespołowym. Nie jest to jednak praca
sekwencyjna, ale stała współpraca wszystkich osób. Im większy jest obszar edukacyjny, im więcej osób ma zostać przeszkolonych, im większe zasoby (finansowe, czasowe
i inne) zostały zaangaŜowane – tym bardziej interdyscyplinarny powinien być skład
zespołu projektowego.
Zawartość na portalu edukacyjnym z punktu widzenia słuchaczy:
• podstawowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa, zaliczeń itp.
• baza z informacją o kursach dostępnych na portalu
• system personalizacji dla słuchaczy
• system pomocy FAQ
• funkcje komunikacji
• system autokontroli wiedzy w zakresie realizowanych przedmiotów
• kalendarz realizacji zadań
Zawartość na portalu edukacyjnym z punktu widzenia prowadzących:
• funkcja komunikowania się ze słuchaczami
• moŜliwość dostępu do logów aktywności
• moŜliwość odbioru zadań, rozwiązań i wyników testów sprawdzających wiedzę
• moŜliwość przygotowania, modyfikacji materiałów dydaktycznych
• moŜliwość wystawiania ocen i umieszczania ich na portalu dla słuchaczy (Barczak A., Florek J., Jakubowski S., Sydoruk T., 2006 s. 57)
•

Zasoby do tworzenia e-edukacji
•

•

System klasy LMS (Learning Management System), oprogramowanie umoŜliwiające dostarczanie i administrowanie szkoleniami elektronicznymi oraz zarządzanie
samym procesem szkoleniowym;
System klasy LCMS (Learning Content Management System) oprogramowanie,
które słuŜy do projektowania, tworzenia, modyfikowania, przechowywania oraz
wielokrotnego wykorzystywania treści nauczania (learning content) i dostarczania
spersonalizowanych materiałów szkoleniowych w postaci obiektów szkoleniowych (learning objects);
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•

System klasy VCS (Virtual Classroom System) - to rozwiązanie umoŜliwiające
zarządzanie i prowadzenie nauki na odległość w trybie synchronicznym ("na Ŝywo"). (Waćkowski K., Chmielewski J. M, 2007, s. 25).

Platforma Moodle
Przykładem platformy, którą moŜna polecić podmiotom rozpoczynającym „przygodę” z edukacją zdalną jest Moodle, która posiada licencję open source. Istnieją wersje na róŜne systemy operacyjne (Linux, Windows, Mac OS X, NetWare). Przygotowanie szkoleń nie wymaga znajomości programowanie i jest intuicyjne. PoniŜej przedstawiono screeny podstawowych funkcji programu dotyczących tworzenia szkoleń.
Moduł do tworzenia zasobów
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Po doświadczeniach z platformą Moodle moŜna skorzystać z szeregu dostępnych
na rynku komercyjnych aplikacji edukacyjnych. Oprócz aplikacji e-learningowej niezbędne będą dodatkowe programy do obróbki grafiki, animacji, dźwięku itp. Nie mniej
jednak wysiłek włoŜony w przygotowanie szkoleń, kursów pozwoli na uatrakcyjnienie
metod nauczania, zwiększenie jej efektywności ku zadowoleniu słuchaczy i prowadzących.
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ZNALOSTNÁ SPOLOČNOSŤ A ČLOVEK AKO JEJ PRVORADÁ HODNOTA
Vladimír Frk – Ivana Pirohová
Abstrakt: Faktorom spoločenského a ekonomického rozvoja dnes, a aj v budúcnosti, sú vedomosti,
poznanie. Koncepcie celoživotného učenia, učiacej sa spoločnosti, znalostnej spoločnosti sú predmetom
záujmu odbornej i laickej verejnosti. Existujú rôzne interpretácie znalostnej spoločnosti. V zásade sa dajú
názory deliť na normatívne, zastúpené predovšetkým v politike, v dokumentoch najrôznejších organizácii,
a na analytické, ktoré nachádzame v odbornej a vedeckej diskusii. Ale ani vo vede, pedagogike,
andragogike, sociológii, ekonómii, filozofii, a pod., nenachádzame jednotný pohľad. Isté je, že výchova je
prostriedkom zabezpečovania kontinuity spoločnosti, jej rozvoja. Aj v procese výchovy a vzdelávania
zamestnancov sa napĺňajú dva základné ciele, a to cieľ spoločenský, zameraný na rozvoj ľudských zdrojov
a individuálny, zameraný na rozvoj osobnosti jednotlivca, jeho schopnosť adaptovať sa na meniace sa
životné podmienky.
Abstract: Factor of social and economic development today and also in the future, is knowledge. Concepts
of lifelong learning of learning society, knowledge society are the subject of interest of the general public.
There are different interpretations of the knowledge society. In principle, opinions can be divided into
normative views, represented especially in politics, in documents of various organizations, and the
analysis views that can be found in the professional and academic debate. We can´t find united view, even
in science, Pedagogy, Andragogy, Sociology, Economics, Philosophy, etc. But certain is that education is
a mean of ensuring the continuity of society and its development. Even in the process of education and
training of staff are fulfilling two basic objectives, namely social objective, focused on the development of
human resources and individual, focused on the development of individual personality, his ability to adapt
to changing environmental conditions.
Kľúčové slová: človek – zamestnanec, znalostná spoločnosť, vzdelávanie, vedomosti, ľudský kapitál,
sociálny manažment, starostlivosť o zamestnancov.

E

konomiky vyspelých štátov sú stále viac založené na znalostiach a informáciách. Znalosti sú považované za zdroj ekonomického rastu, čo vedie
k novému pohľadu na úlohu informácií, technológií a vzdelávania pri zvyšovaní
ekonomickej výkonnosti. Nadobúdajú v živote ľudí čoraz väčšiu dôležitosť. Vlastníctvo znalostí, a prístup k nim, je v dnešnej spoločnosti veľkou výhodou v boji s konkurenciou, či už medzi jednotlivcami alebo veľkými sociálnymi skupinami. Znalostná

spoločnosť predstavuje súčasný stupeň vývoja spoločnosti rozvinutých krajín.
Znaky znalostnej spoločnosti, v ktorej začínajú hrať najdôležitejšiu úlohu poznatky, správne, včasné, presné a relevantné informácie, môžeme pozorovať
všade navôkol.
Človek by mal byť tou hodnotou pre spoločnosť, od ktorej sa odvíja všetko ostatné, kľúčovým subjektom vzdelávania. Všetky požiadavky na vzdelávací systém, a na
vzdelanosť, sa totiž napĺňajú a padajú s človekom. Vzdelávanie sa dnes stáva výrazným prvkom životného štýlu, životným cieľom, obsahom trávenia voľného času a vý-
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raznou hodnotou. Skutočne? V čase finančnej a hospodárskej krízy čoraz viac ľudí
prichádza o svoje zamestnanie a situácia v spoločnosti sa dramatizuje, hodnota a potrebnosť vzdelávania sa v očiach ľudí môže znižovať. Môžeme tiež predpokladať, že
rôzne významy prikladajú vzdelaniu ľudia v mladšom veku, v strednej generácii,
i v staršej generácii. Rozdiely môžeme predpokladať medzi časťou populácie so základným, neúplným stredoškolským vzdelaním, a na strane druhej, so vysokoškolským
vzdelaním.
Schopnosť organizácií prežiť, osobitne v hospodárskej kríze, závisí aj od toho, či
v hodnotovej hierarchii ich majiteľov, manažérov, má vzdelanie popredné miesto. Na
Slovensku sa predovšetkým v zahraničných a veľkých organizáciach zvýrazňuje
a oceňuje význam ľudských zdrojov, investuje sa do vzdelávania zamestnancov organizácie, vytvárajú sa podmienky pre sebavzdelávanie.
Majitelia a manažmenty týchto organizácii sú si vedomé, že ak chcú obstáť v konkurencii, musia investovať do rozvoja ľudských zdrojov, monitorovať vzdelávacie
potreby zamestnancov, motivovať ich ku vzdelávaniu, učeniu sa, venovať im patričnú
starostlivosť. Ľudský kapitál má nevyčísliteľnú hodnotu. Bez neho by nebolo možné sa
ďalej rozvíjať. Sme toho názoru, že slovenské organizácie majú značné nedostatky
v chápaní významu ľudských zdrojov a nevenujú im dostatočnú pozornosť. Taktiež je
potrebné konštatovať, že nie všetci zamestnanci pociťujú potrebu sa ďalej vzdelávať
a zvyšovať si svoju kvalifikáciu.
Pod pojmom znalostná spoločnosť rozumieme spoločnosť, v ktorej základ spoločenského a hospodárskeho spolužitia vo zvýšenej miere tvoria individuálne a kolektívne poznatky organizácií. Je spoločnosťou, v ktorej sa poznanie uplatňuje vo všetkých
jej oblastiach, a to sociálnej, ekonomickej, kultúrnej ap. Pokrok v týchto oblastiach sa
vo znalostnej spoločnosti dosahuje najmä uplatnením poznania na účinné využívanie
spoločenských zdrojov s cieľom zvyšovania kvality života členov spoločnosti a životného prostredia. Zásadné zväčšovanie spoločenského poznania1 je prvou podstatnou
podmienkou vzniku vedomostnej spoločnosti a jej hlavným znakom.
Vedomosti sú fundamentom poznania. Štefan Švec (2004, s. 88) definuje vedomosť ako znalosť a vedomosť všeobecných a špecifických informácií, schém, symbolov, princípov, noriem, postupov. Podľa nás pod pojmom vedomosti rozumieme osvojené a zapamätateľné fakty a vzťahy medzi nimi. Sú to poznatky, ktoré v sebe zahŕňajú
hodnoty, postoje a ideály, znalosti a zručnosti, ktoré ovplyvňujú ľudské správanie
a podliehajú zmenám. Inú definíciu vedomostí ponúka Jaroslav Mužík (2004, s. 11),
ktorý ich definuje „ako vyšší hierarchicky vytvorený súbor vnútorne súvisiacich dát,
informácií, skúseností, hodnôt, odborných pohľadov tvoriacich základ profesijnej kompetencie človeka. Vedomosti poskytujú človeku určitý rámec pre hodnotenie
a začleňovanie nových skúseností a informácií objavujúcich sa v jeho pracovných činnostiach. Vlastníctvo vedomostí je v rukách človeka. Nadobúdajú v jeho živote čoraz
väčšiu dôležitosť. Pojem vedomosť vyjadruje schopnosť konania, riešenia problémov
a situácií a schopnosť niečo iniciovať.“ Osvojovanie poznatkov potrebných na zväčšo1

S tým súvisí aj používanie termínu poznatkovo orientovaná spoločnosť.
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vanie spoločenského poznania sa uskutočňuje prostredníctvom vzdelávania a učenia
sa, v systéme celoživotného vzdelávania, ktorého ciele pre jednotlivé krajiny Európskej únie sú stanovené v Memorande o celoživotnom vzdelávaní a učení sa, v celoživotnom učení sa.
Vzdelávanie dospelých je jednou zo zložiek celoživotného učenia s cieľom dosiahnuť zdokonalenie vedomostí, zručností, kompetencií. Zdôrazňuje sa potreba pripravovať a motivovať sa k učeniu sa po celý život. Európska komisia a členské štáty
EÚ definovali celoživotné vzdelávanie v rámci európskej stratégie zamestnanosti ako
„... cielenú nepretržitú vzdelávaciu činnosť, ktorej účelom je zlepšovať vedomosti,
zručnosti a kompetencie.“ (Memorandum o celoživotnom vzdelávaní sa, 2000, s. 4).
Centrálnym ohniskom znalostnej spoločnosti je vzdelanie a zdieľanie vedomostí.
Podľa nás, jednotlivé štáty by mali dbať na kvalitu svojich ľudských zdrojov. Mali by
klásť dôraz na zvyšovanie úrovne vzdelanosti, kvalifikácie, zabezpečenie vhodnej rekvalifikácie pracovnej sily. Vzdelaní ľudia sú pružnejší, produktívnejší, pretože môžu
efektívnejšie využiť svoj potenciál, osvojiť si nové technológie. Toto tvrdenie však
nemusí byť vždy pravdivé. Dôležitá je kvalita vzdelania, funkčná gramotnosť ľudského
kapitálu.
Zároveň je možné diskutovať, či znalostná spoločnosť, tak ako je napr. interpretovaná v dokumentoch OECD, môže byť prínosom pre jedincov a veľké sociálne skupiny, respektíve, môžeme uvažovať o miere jej prínosu. Kladie sa dôraz na schopnosť
kritického myslenia a úsudku jednotlivca, čo predpokladá nielen vrodené dispozície
osobnosti, ale aj vytváranie podmienok pre rozvoj týchto dispozícií. A práve uvedené
podmienky sú natoľko rôznorodé, že sa stávajú skôr výhodou veľkých a nadnárodných
korporácií, vyspelých ekonomík, už menej ekonomík „tretieho“ sveta, či členov marginalizovaných skupín.
Organizácie s pozitívnou filozofiou vzdelávania a starostlivosti o zamestnancov
chápu, že žijú vo svete, kde sa konkurenčné výhody dosahujú pomocou vyššej kvality
ľudí zamestnaných v organizácii, a túto životne dôležitú potrebu nemožno uspokojiť
bez investícií do rozvoja vedomostí a schopností ľudí, ale i do uspokojovania ich materiálnych i nemateriálnych potrieb. Cieľ akéhokoľvek vzdelávania alebo vzdelávacieho
programu by mal byť definovaný v takej podobe, aby prispel k tomu, čo budú ľudia po
vzdelávaní robiť a čo majú dosiahnuť, aby bol orientovaný na skutočnú, konkrétnu
činnosť ľudí. Zamestnanci by mali byť motivovaní sa učiť a vzdelávať. Mali by si byť
vedomí toho, že súčasnú úroveň ich znalostí, zručností alebo schopností alebo ich súčasné postoje, či správanie je potrebné rozvinúť alebo zlepšiť, aby boli schopní vykonávať svoju prácu ku svojej vlastnej spokojnosti i ku spokojnosti iných. Dôležitá je
jasná predstava zamestnancov o tom, kam vzdelávanie smeruje, ako budú môcť získané vedomosti, zručnosti použiť, čo im to prinesie. V niektorých organizáciách možno
pozorovať vzrastajúci záujem o zamestnanca, a o čo najefektívnejšie intenzívne i extenzívne využitie jeho pracovného potenciálu. „Všeobecným cieľom rozvoja zamestnancov je starostlivosť o to, aby organizácia mala takú kvalitu zamestnancov, akú potrebuje ku dosiahnutiu svojich cieľov v oblasti zlepšovania svojho výkonu a v oblasti svojho
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rastu.“ (Frk, 2006, s. 123). Súhlasíme s tvrdením Ivety Dudovej (2004, s. 210), ktorá
uvádza, že udržiavanie a rozvoj aktivít ľudského kapitálu z ekonomického hľadiska má
význam pre riešenie problému nezamestnanosti a udržanie sociálneho zmieru, zlepšenie
návratnosti investícií. Taktiež zvyšuje konkurencieschopnosť firiem a organizácií, podporuje rast jednotlivých regiónov a vstup zahraničných investorov do týchto regiónov.
Máme za to, že len prostredníctvom investícií do ľudského kapitálu a starostlivosťou o svojich zamestnancov, manažérov, vedie cesta ku rozvoju a prosperite firiem,
organizácií, a tým i celej spoločnosti. Zamestnanci by mali mať vytvorené dostatočné
podmienky na rozvoj svojej profesijnej kariéry, prístup k informáciám a vzdelaniu,
prijateľné platobné podmienky. Na Slovensku však stále chýba „férový“ prístup ku
zamestnancom. Je málo organizácií a firiem, ktoré pristupujú ku zamestnancom zodpovedne a zabezpečujú takú starostlivosť, aby sa mohla znalostná spoločnosť na Slovensku rozvíjať. „V ekonomike SR vzhľadom na celkový stav sociálno-ekonomického
systému sa investície do ľudského kapitálu stretávajú s vážnymi ekonomickými bariérami.“ (Dudová, 2004, s. 210). Je možné len súhlasiť s názorom Ivany Tichej (2005,
s. 100), ktorá uvádza, že „väčšina podnikov sa správa kontraproduktívne v tom zmysle,
že nevyužíva, niekedy i vedome iniciatívu svojich zamestnancov. Len v máloktorom
podniku je potenciál ľudských zdrojov skutočne využívaný napriek prehláseniam
o ľuďoch ako najhodnotnejších aktívach podniku.“
Problematika človeka v pracovnom procese patrí medzi významné problémy súčasnej doby. Pracujúce ženy a muži chcú byť vo svojom zamestnaní spokojní, želajú si,
aby sa v práci cítili ako vo svojom druhom domove, pretože pracovné prostredie,
v ktorom vykonávajú svoje pracovné aktivity, zaberá najdlhšiu časť ich aktívneho života. Mnohí zamestnanci majú veľmi presnú predstavu o tom, čo chcú v práci dosiahnuť, ich úsilie však naráža i na mnohé prekážky a problémy, často aj zo strany zamestnávateľov.
Ak zamestnávatelia chcú, aby ich zamestnanci boli s prácou a v práci spokojní
a úspešní, mali by si uvedomovať, že takýto môžu byť len vtedy, ak nimi formulovaná
personálna a sociálna politika vytvorí pre nich dynamické a žičlivé pracovné prostredie
a pracovné podmienky. Je potrebné, aby si zároveň uvedomovali a verili, že človek
nepracuje iba z ekonomických dôvodov, ale dôvody jeho pracovnej aktivity sú omnoho
širšie a zložitejšie. Pracovná činnosť je jednou z najdôležitejších oblastí, ktorá umožňuje človeku sprostredkovane uspokojovať nielen primárne, ale priamo vyššie spoločenské potreby.
Pre úspešný rast zamestnanca je nevyhnutný jeho neustály rozvoj a vzdelávanie,
ktoré umožňujú adaptáciu na neustále meniace sa požiadavky pracovného miesta či
funkcie. Obzvlášť významné pre úspešnosť organizácie je vedieť zamestnanca účinne
motivovať a stimulovať.
Na kvalitný pracovný výkon má okrem hmotnej odmeny významný vplyv aj
uspokojovanie ďalších potrieb zamestnancov, ktoré je možné zabezpečovať vhodnou
starostlivosťou o zamestnancov. V súčasnosti je už takmer nemožné oddeľovať osobné
a pracovné problémy, pretože väčšina osobných problémov vyplýva práve z pracov-
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ných problémov. Organizácia2, ktorá chce byť úspešná, má vytvárať čo najlepšie podmienky pre zamestnancov, pretože práve lákavé pracovné prostredie, pracovné podmienky a dobré medziľudské vzťahy na pracovisku sú významným ukazovateľom
spokojnosti zamestnancov. Napĺňanie týchto cieľov smeruje ku vytváraniu súladu medzi individuálnymi záujmami zamestnancov a záujmami organizácie. Uvedené ciele
riadenia ľudských zdrojov sú neoddeliteľnou súčasťou činnosti všetkých riadiacich
pracovníkov. Bez personálneho a sociálneho rozvoja zamestnancov nie je možné napĺňať a splniť ciele a poslanie organizácie (ak áno, tak iba krátkodobo). Ku napĺňaniu
cieľov organizácie prostredníctvom riadenia ľudských zdrojov je potrebné formulovať
a presadzovať v riadení organizácie vhodnú personálnu ale aj sociálnu politiku.
Personálna politika predstavuje stabilné pravidlá prístupu k vedeniu ľudí, ktoré
organizácia uplatňuje (definuje vnímanie a hodnoty organizácie týkajúce sa spôsobu
jednania s ľuďmi, slúži ako odporučenie pri utváraní praktických postupov personálneho manažmentu a pri rozhodovaní o ľuďoch). Dobre sformulovaná, dlhodobo stabilná
a pre zamestnancov zrozumiteľná a prijateľná personálna a sociálna politika má pre
úspešnosť a dlhodobú existenciu organizácie mimoriadny význam. Upevňuje väzbu
medzi zamestnancami a organizáciou, vyjasňuje procesy rozhodovania a činí ich zrozumiteľnými, vytvára priaznivú sociálnu klímu v organizácii, minimalizuje pracovné
konflikty (predovšetkým medzi manažérmi a vedenými zamestnancami).
Rovnako významné miesto pri stabilizácii zamestnancov a vytváraní harmonických pracovných vzťahov v organizácii má i sociálna politika organizácie. Sociálnu
politiku organizácie môžeme v tom najširšom zmysle slova chápať ako starostlivosť
organizácie o zamestnancov. Starostlivosť o zamestnancov (sociálny manažment organizácie) je v súčasnej dobe jedným z najčastejšie diskutovaných problémov riadenia
ľudských zdrojov. V odbornej literatúre sa objavujú argumenty za i proti poskytovaniu
starostlivosti o zamestnancov. Argumenty proti poskytovaniu starostlivosti naznačujú,
že ide o idealistickú predstavu a snahu personalistov o nápravu sveta. Podľa tohto argumentu starostlivosť predsa poskytuje štátna služba, tak prečo by mal priemysel, obchod či verejný sektor robiť to, čo už existuje. Súkromné záležitosti zamestnancov,
mimopracovné záujmy a ich potreby, by sa nemali týkať ich zamestnávateľov. Aj argument, že starostlivosť o zamestnancov zvyšuje ich lojalitu a motiváciu, je dlhodobo
napádaný argumentom, a to, že vďačnosť zamestnancov (pokiaľ existuje) nie je motivačným faktorom. Starostlivosť o sociálny rozvoj v organizácii sa týka okruhu činností
v najširšom poňatí označovaných ako starostlivosť o zamestnancov, ktorá sa uskutočňuje vo forme usporiadania pracovného režimu vrátane pracovnej doby, starostlivosti
o pracovné prostredie, starostlivosti o ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci, starostlivosti o kvalifikáciu a pracovnú kariéru, ďalej sú to služby poskytované zamestnancom
na pracovisku vrátane starostlivosti o výživu zamestnancov, starostlivosti o jednotlivé
kategórie zamestnancov, ale aj ostatné služby poskytované zamestnancom a prípadne
aj ich rodinám.
2

V texte budeme používať termín organizácia, ako označenie je vhodný tak pre podnik, firmu ako i pre
ústavy či inštitúcie.
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Organizácie, ktoré poskytujú svojim zamestnancom túto starostlivosť, vychádzajú
z presvedčenia, že väčšina ich osobných problémov vzniká v súvislosti s prácou, a že
v súvislosti s prácou je možné ich aj najúčinnejšie riešiť.
Starosti a problémy zamestnancov a z nich vyplývajúci stres, depresie, srdcovo –
cievne (najčastejšie ochorenie na Slovensku – prameniace hlavne zo zlých medziľudských vzťahov, necitlivého (autokrata) nadriadeného) ochorenia väčšinou skutočne
pramenia z práce a môžu sa týkať sociálnej istoty, rodiny, financií, vzťahov s inými
zamestnancami, zdravia a pod. Zamestnanci si zároveň do práce môžu prinášať ďalšie
problémy, ktoré je možné riešiť tiež iba v súvislosti s prácou, napr. udelenie pracovného voľna k starostlivosti o choré dieťa, člena rodiny a iné. Úspešné riešenie akýchkoľvek problémov je nielen v prospech zamestnanca, ale i organizácie, pretože riešenie,
pomoc pri riešení minimalizuje dopad na prácu zamestnanca, ale i pracovného tímu.
Orientácia organizácie na sociálny manažment umožňuje zlepšovať dobré meno
organizácie v teritóriu pôsobenia, čo následne umožňuje získavať kvalitných zamestnancov v súčasnosti i budúcnosti. Starostlivosť o zamestnancov možno nemá priamy
vplyv na rast produktivity a kvality práce, ale môže podstatným spôsobom pozitívne
ovplyvniť lojalitu, fluktuáciu zamestnancov, resp. udržanie si svojich kvalitných zamestnancov.
Sociálny manažment organizácie v súčasnosti nedisponuje jednoznačnou, resp.
univerzálnou definíciou starostlivosti o zamestnancov. V odbornej literatúre sa stretávame s rôznym chápaním tejto starostlivosti. V jednotlivých krajinách existujú rôzne
zvyklosti a rôzna miera uzákonenej starostlivosti o zamestnancov. Všeobecne sa
v organizáciách presadzuje tendencia stále širšieho chápania starostlivosti o zamestnancov a stále výraznejšia pestrosť foriem tejto starostlivosti.
Sociálny manažment organizácie je výrazom, ako sme uviedli, zvolenej sociálnej
politiky organizácie a v zásade reprezentuje sústavnú a cieľavedomú starostlivosť
o zamestnancov z hľadiska zabezpečovania ich potrieb a životnej úrovne. Preto, prioritou každej organizácie, ktorá má ambície dlhodobo pôsobiť na trhu, je starať sa o svojich zamestnancov, pretože nik ako oni v takej miere nedokáže trvalo udržať prosperitu
organizácie a záujem zákazníkov či klientov. Konfliktné alebo ľahostajné neosobné
vzťahy v organizácii nie sú dobrým základom na podnikanie či poskytovanie služieb.
Ak organizácia dokáže vypracovať a realizovať program starostlivosti o zamestnancov,
ktorý zaujme, je predpoklad, že sa značne zmení postoj zamestnancov k práci i k organizácii. Zamestnanci často začnú sami (môžeme očakávať, predpokladať) hľadať spôsoby, ako racionalizovať, šetriť náklady organizácie a podávať, dokonca realizovať
rôzne zlepšenia, ktoré povedú ku prosperite organizácie.
Cieľom organizácie v sociálnej oblasti je vytvoriť za podmienok sociálneho zmieru optimálne sociálne prostredie, ktoré motivuje a stimuluje zamestnancov ako účastníkov ekonomických činností. Základnými východiskovými princípmi starostlivosti
organizácie o zamestnancov je:
• sociálna politika, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou riadenia ľudských zdrojov
a vytvára pozitívne väzby medzi zamestnávateľom a zamestnancami,
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sociálna politika, ktorá vytvára aj dialóg medzi organizáciou a odborovou organizáciou formou kolektívneho vyjednávania (Kolektívna zmluva3),
sociálna politika organizácie, ktorá nenahrádza úlohy štátnej sociálnej politiky,
sociálny štandard zamestnanca, ktorý je určovaný mierou individuálneho pričinenia sa na konečnom hospodárskom výsledku organizácie.

Podľa nás J. Koubek (2002) zohľadňuje súčasné tendencie v oblasti sociálneho
manažmentu organizácie, ak rozdeľuje starostlivosť o zamestnancov do troch skupín:
• povinná starostlivosť o zamestnancov vyplývajúca zo zákonov, predpisov a kolektívnych zmlúv vyššej úrovne,
• zmluvná starostlivosť o zamestnancov daná kolektívnymi zmluvami uzatvorenými
na úrovni organizácie,
• dobrovoľná starostlivosť o zamestnancov, ktorá je výrazom personálnej politiky
zamestnávateľa, jeho úsilia o získanie konkurenčných výhod na trhu práce.
Hlavným zámerom sociálneho manažmentu organizácie, ktorý vytvára priestor
pre starostlivosť, podľa nás je utvárať a reprodukovať výkonný, motivovaný a adaptabilný personál, ktorý bude schopný a ochotný aktívne na seba preberať náročné pracovné úlohy zabezpečujúce dlhodobú prosperitu organizácie. Medzi hlavné úlohy
programu sociálneho manažmentu organizácie o zamestnancov by mali a mohli patriť:
• zdokonaľovanie organizácie práce, starostlivosť o úpravu a vzhľad pracovísk,
strojov a nástrojov v súlade s ergonomickými a estetickými hľadiskami,
• zriaďovanie a zabezpečovanie prevádzky sociálnych, hygienických a zdravotných
zariadení,
• zabezpečovanie racionálneho a kultúrneho stravovania,
• pomoc zamestnancom pri riešení bytovej situácie,
• regenerácia pracovných schopností (duševných i fyzických síl) zamestnancov,
• vytváranie optimálnych, motivačných podmienok na vzdelávanie zamestnancov,
• rozvíjanie a podpora sociálno-právnej ochrany zamestnancov, pomoc pri riešení
osobných problémov,
• starostlivosť o vybrané skupiny zamestnancov,
• starostlivosť o študentov učilíšť, stredných a vysokých škôl, ktoré spolupracujú
s organizáciou a organizácia má o nich záujem.
Starostlivosť organizácie o zamestnancov organizácie je v podstate v záujme tak
spoločnosti, samotnej organizácie, ako i jednotlivca. Má ísť o celospoločenský záujem
a o ciele, ktoré sa predovšetkým týkajú občianskych práv, záujmu o zdravie a sociálny
rozvoj človeka, sledujúci aj sociálny zmier, prosperitu a stabilitu spoločnosti.
3
Kolektívna zmluva sa uzatvára na základe Zákona č. 2/1991 Zb. z. o kolektívnom vyjednávaní
a uzatvára sa medzi zamestnávateľom a základnou organizáciou (ZO) odborového zväzu, ktorá eviduje
členov odborového zväzu, zamestnancov pracujúcich v organizácii. Kolektívnym vyjednávaním so zamestnávateľom sa zmluvné strany dohodnú, za akých podmienok sa budú plniť stanovené ciele organizácie, a to v oblastiach, ktoré zahŕňa kolektívna zmluva. Kolektívna zmluva pozostáva z 11 častí.
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Na organizáciu je možné nazerať buď ako len na ekonomický systém, alebo ako
na ekonomický a sociálny systém. Efektívnosť organizácie v procese premeny vstupov
na výstupy je výsledkom prepájania rôznych častí tohto systému v rámci vnútorného
prostredia organizácie a vytvárania súladu s ich vonkajším prostredím.
Bolo by významné a veľmi užitočné, ak by aj naše organizácie akceptovali do útvaru pre riadenie ľudských zdrojov aj kvalifikovaného sociálneho pracovníka, pretože
dnes už sociálna práca v organizácii je špecificky orientovanou oblasťou sociálnej
práce. Je zameraná na sociálny manažment organizácie a vedenie zamestnancov, komunikáciu, sociálnu štruktúru, sociálnu klímu, sociálnu mobilitu, na dopad pracovného
procesu na človeka a na jeho sociálne správanie, na hierarchický systém nadriadenosti
a podriadenosti, na jeho sociálne dopady, vonkajšie vzťahy medzi organizáciou na
jednej strane, odvetvím, spoločnosťou na strane druhej, sociálne aspekty pracovných
konfliktov, na záujmovú činnosť, rekvalifikáciu, starostlivosť o zamestnancov a pod.
Sociálny manažment organizácie ako individuálny, tak i skupinový, má v porovnaní s mimopodnikovými špecializovanými inštitúciami svoje zvláštnosti. Význam
existencie sociálneho manažmentu v organizácii spočíva v tom, že zamestnanci sú
ľudia so svojimi osobitosťami, vlastnosťami a problémami v pracovnom i mimopracovnom prostredí.
Pracovný výkon prináša pre človeka – zamestnanca nielen pozitívny prínos
v zmysle finančnej odmeny za prácu, spoločenský kontakt a pod. Súčasťou pracovného
procesu je aj podávanie zodpovedajúceho pracovného výkonu, investícia vlastných
vedomostí, schopností, zručností a síl (duševných i fyzických) a s tým súvisiace pracovné problémy a stres. Nie každý zamestnanec dokáže pracovné požiadavky, ktoré sú
na neho kladené, spĺňať v očakávanej miere a každý deň. Ak nenapĺňa vlastné očakávania i očakávania nadriadeného, narastá tak psychický nátlak a ocitá sa v stresovej
situácii. Narastajúci psychický tlak môže (nemusí vždy) mať nežiaduce dopady na
osobnosť zamestnanca. Výsledkom môže byť pokles pracovnej výkonnosti, ohrozenie
duševného i fyzického zdravia, problémy v sociálnej interakcii na pracovisku a pod.
Z tohto dôvodu je veľmi dôležité, ak je zamestnancom poskytnutá možnosť zveriť
sa so svojimi problémami skôr, ktoré im nespôsobia stratu zamestnania alebo neohrozenia ich zdravia. A práve sociálny manažment v podmienkach organizácií si kladie za
hlavný cieľ prevenciu proti vzniku negatívnych situácií. Predchádza procesom, ktoré
by mohli nepriaznivo pôsobiť na zamestnanca, narúšať jeho vlastné záujmy i záujmy
organizácie. Základom sociálneho manažmentu v organizácii je priebežný osobný kontakt odborníka so zamestnancami na základe intenzívneho sledovania a evidovania
problémov a ťažkostí pracovného tímu ako celku, jeho osobitných skupín (napríklad
ženy a muži starajúci sa o malé deti, zamestnanci v preddôchodkovom veku a pod.)
alebo jednotlivcov. Takto realizovaný sociálny manažment pomáha zaistiť materiálne
i spoločenské potreby zamestnancov a udržiavať osobnú integritu zamestnancov.
Ťažisko sociálneho manažmentu vo svete je práve v podnikoch, v organizáciách
(napríklad vytváraním vonkajších podmienok sa konkrétne rozumie starostlivosť aj
o životné prostredie a podmienky zamestnancov, rozvoj predškolských zariadení
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a služieb a pod.) Pokiaľ ide o vnútorné podmienky, rozumie sa nimi zdokonaľovanie
pracovného prostredia, zlepšovanie hygieny práce a pod. Ku dôležitým nástrojom sociálneho manažmentu organizácie a jeho rozvoja patria ročné (operatívne) programy
sociálnej práce.
Ak má organizácia a jej personálny útvar záujem na tom, aby starostlivosť o zamestnancov bola kvalitná a motivujúca, môže využiť expertné služby odborníkov
z oblasti andragogiky, psychológie, sociológie, sociálnej práce a ďalších spoločenskovedných disciplín, príp. iných vedných odborov (fyziológia, ergonómia a pod.) pri:
• tvorbe koncepcie sociálnej politiky v organizácii,
• skúmaní a hodnotení (a aplikácii) sociálnej klímy ako predpokladu sociálneho
plánovania organizácie,
• optimalizácii pracovných podmienok, priestorov a prostredia,
• spolupráci v oblasti organizácie a racionalizácie práce, obzvlášť pri odstraňovaní
nadmerného psychického a fyzického zaťaženia spôsobeného nevhodnou konštrukciou strojov, zariadení, pracovných pomôcok a ovládacích panelov pomocou
diferenciácie tvarov, farieb, veľkostí a rozmiestnenia,
• hodnotení úrazovosti a chorôb z povolania (zapríčinenými hlavne zlyhaním ľudského činiteľa),
• poradenstve pre zamestnancov (osobné, rodinné a pracovné problémy),
• navrhovaní, koordinovaní a realizácii sociologických, psychologických prieskumov,
• konzultáciách s manažérmi pri plnení ich úloh v oblasti vedenia zamestnancov
a pri riešení pracovných problémov a konfliktov.
Organizácia, ktorá poskytuje širokú paletu sociálnych služieb a starostlivosti
o zamestnancov, sa stáva atraktívnou na trhu práce, pretože zamestnanci sa snažia udržať si svoje pracovné miesta a neprísť tak o určité výhody. Takáto starostlivosť podstatne znižuje mieru fluktuácie. Podobne dĺžka, ale i kvalita dovolenky, pracovných
prestávok znižuje únavu zamestnancov a skutočne môžu podporiť pracovnú produktivitu práce. Vhodná starostlivosť o zamestnancov, resp. vhodne volená a udržiavaná
pracovná pohotovosť pomáha nielen znižovať pracovnú únavu, ale aj predchádzať tak
pracovným konfliktom, nezhodám, uspokojovať záujmy zamestnancov, pomáhať pri
získavaní a prijímaní kvalitných nových zamestnancov.

Tento text je výstupom grantovej úlohy VEGA č. 1/0326/09 Vzdelávanie a učenie
sa na Prešovskej univerzite v kontexte kreovania spoločnosti založenej na vedomostiach.
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ÚSPEŠNOSŤ OSOBNOSTI VO VZDELÁVANÍ DOSPELÝCH
Mária Machalová
Abstrakt: Úspešnosť osobnosti vo vzdelávaní dospelých je významnou témou pre teóriu aj prax
vzdelávania dospelých. Poukazujeme na význam psychologických determinantov úspešnosti osobnosti
v procese vzdelávania sa. Akceptujeme spoločenské a osobnostné hľadisko efektívnosti vzdelávania.
Úspešnosť vysvetľujeme ako psychologický jav a ilustrujeme ho výsledkami výskumu psychologických
determinantov úspešnosti u osôb v období mladej dospelosti.
Abstract: The major theme for the theory and practise of the adult education is personnel success. We are
refering on the psychological determinants significance in the adult education process. We are accepting
social and personnel educational effectiveness point of view. We are explaining the success as
a psychological phenomenon and we illustrating it by the research results of the psychological
determinants success at the period of early adulthood.
Kľúčové slová: Úspešnosť osobnosti, psychologické determinanty úspešnosti, efektívnosť vzdelávania
dospelých, výskum determinantov úspešnosti vo vzdelávaní sa.

A

ktuálne a preferované stratégie vzdelávania dospelých sú v našom spoločenskom
priestore vyjadrením politiky celoživotného vzdelávania a učenia sa čo najväčšieho počtu obyvateľstva. V praxi vzdelávania dospelých sú v cieľoch činností rozmanitých inštitúcií vzdelávania premietnuté také požiadavky na výkony a výsledky vzdelávania jednotlivcov, ktoré možno posúdiť viac či menej štandardizovanými metódami.
V poznatkovo orientovanej spoločnosti sa stáva frekventovaným jav a pojem úspešnosť
osobnosti.
Úspešnosť (resp. neúspešnosť) osobnosti vo vzdelávaní dospelých možno posudzovať z rôznych hľadísk
• ako proces a výsledok determinovaný systémom vzdelávania, systémom stanoveným politikou vzdelávania – spoločenská efektívnosť vzdelávania;
• ako proces a výsledok stratégie vzdelávania skupinového subjektu (organizácie) –
efektívnosť vzdelávania konkrétnej organizácie;
• ako proces a výsledok činnosti konkrétneho účastníka, resp. individuálneho subjektu vzdelávania dospelých – individuálna, osobnostná efektívnosť vzdelávania
(sociálna aj psychologická efektívnosť).
V psychologickom prístupe sú prioritou osobnostné determinanty úspešnosti v súčinnosti s vplyvmi prostredia. Osobnostnými determinantmi úspešnosti sú zložky
a vzťahy systému osobnosti, osobnostný potenciál.
Determinantmi spoločenského prostredia sú politika vzdelávania, vízie, stratégie
a praktické opatrenia v programoch vzdelávania pre dospelých.
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Úspešnosť, ktorá nás teraz zaujíma predovšetkým ako psychologický jav, môžeme analyzovať v rovine teórie všeobecne, alebo ako konkrétny druh úspešnosti v procese vzdelávania, vo vzdelávacej aktivite, podujatí, programe.
S analýzou úspešnosti sa zároveň spája analýza neúspešnosti a jav úspech – neúspech.
Úspešnosť sa jedným dychom vysvetľuje s úrovňou ašpirácie, výkonovou motiváciou, výkonovým správaním , či motívom dosiahnutia úspešného výkonu.
Úspech a neúspech je vzhľadom na vonkajšie a vnútorné podmienky osobnosti relatívny. Pre situáciu, v ktorej je človek činný, je typické nasledujúce poradie (Homola,
1977, s. 173):
• minulý výkon – ašpirácie určitej úrovne, čiže rozhodnutie ako vysoko si človek
stanoví cieľ pre ďalší výkon;
• vykonaná aktivita – reakcia na dosiahnutý výkon, v zmysle pocitu úspechu alebo
neúspechu;
• strata aktivity alebo pokračovanie v nej s novou úrovňou ašpirácie.
Úspech alebo neúspech z hľadiska úrovne ašpirácie je určený rozdielom medzi
skutočným výkonom a pôvodnou úrovňou ašpirácie. Preto na „voľbu cieľa a veľkosť
úlohy, ktorú si subjekt kladie, má veľký vplyv zážitok minulého úspechu alebo neúspechu…úspešný jedinec si vytvára postoje sebadôvery vôle k úspechu, ktoré ovplyvňujú
očakávanie ďalšieho úspechu a tým aj voľbu cieľa“ (Homola, 1977, s. 172).
Skúmanie výkonovej motivácie a motívu dosiahnutia úspešného výkonu sa odvíja
od teórie motivácie D. C. McClellanda (1958), ktorý charakterizoval potrebu dosiahnutia úspešného výkonu u ľudí a strach z neúspechu, ako dva rôzne a v priebehu života získané motívy ľudského správania. Sú to motívy priblíženia sa a vyhýbania sa.
Ľudia sú motivovaní rôzne. Jedných najsilnejšie motivuje očakávanie úspechu a druhých očakávanie neúspechu.
J. W. Atkinson (1964) rozvinul pôvodnú Mc Clellandovu teóriu vo svojej koncepcii „motivácie dosiahnutia úspešného výkonu“. Odlíšil „tendenciu dosiahnuť úspech“ a „tendenciu vyhnúť sa zlyhaniu“ v aktuálnej motivácii správania. Tvrdil, že
tendencia k úspechu je závislá od motívu a ten záleží od dispozícií jedinca, od pravdepodobnosti dosiahnutia úspechu a od pohnútky správania. Pohnútka správania vychádza z hodnoty cieľového objektu.
Úspech a neúspech sa v psychológii skúma z očakávaní, resp. z pravdepodobnosti
úspechu v nejakej činnosti. Zaznamenávajú sa emocionálne a kognitívne odpovede
jedinca na situáciu úspechu a neúspechu, a to je v podstate aj východisko atribučnej
teórie B. Weinera (1974). Úspech závisí od funkcie atribútov, ktorými sú (v atribučnej
teórii) schopnosti, vynaložené úsilie, náročnosť úlohy, náhoda.
Motivácii sa vo vzdelávaní dospelých venuje pozornosť aj preto, že sa hľadá odpoveď na otázku, prečo ľudia s rovnakými (merateľnými) schopnosťami dosahujú
rozdielnu úroveň výkonov. Predpokladá sa, že preto, lebo sú inak motivovaní. Otvára
sa možnosť, pre teoretikov i praktikov vo vzdelávaní dospelých, nachádzať účinné
spôsoby ako účastníkov vzdelávania priviesť k „optimálnej úrovni motivácie“. Je to
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realizovateľné v samotnom procese vzdelávania napríklad tak, že aktivity dospelých
prednostne zamerajú na riešenie problému, úlohy, osobné skúsenosti (v psychológii
existuje prístup k motivácii ľudí prostredníctvom riešenia úloh – angl. „task orientation“ – Nicholls, 1979).
V prácach psychológov (Fábryová, 1975) je popisovanie úspechu a neúspechu vo
význame funkcie a úspešnosti – neúspešnosti vo význame vlastnosti osobnosti. Úspech
– neúspech je potom zážitkový stav s dynamicko – motivačným a emocionálnym vplyvom na správanie a činnosť človeka. Úspešnosť a neúspešnosť je vlastnosť osobnosti,
výsledok pôsobenia komplexu subjektívnych a objektívnych príčin.
Úspešnosť sa utvára v procese sumarizovania a integrovania psychických zážitkových stavov úspechu a neúspechu. Priliehavo to vyjadruje Ľ. Fábryová (1975, s. 80),
„čím je subjekt úspešnejší alebo neúspešnejší, tým viac úspech a neúspech závisí od
osobnosti a menej od situácie. Zatiaľ čo u subjektov so strednou úrovňou úspešnosti
bude úspech a neúspech viac závisieť od situácie, v ktorej dosahujú výkony.“
Úspešnosť je podmienená aj vplyvmi sociálneho prostredia (normami, modelmi
správania a štandardmi výkonov) a tieto výkony hodnotí pozitívne a negatívne. Ľudia s
relatívne rovnakou úrovňou nadania dosahujú výrazne odlišné výkony aj preto, lebo
motív dosiahnutia úspešného výkonu sa, podľa D. C. Mc Clellanda vyvíja v kultúrach
a rodinách, kde sa zdôrazňuje nezávislý vývin jedinca. Nízka úroveň motívu dosiahnutia úspešného výkonu býva viac v rodinách, kde je dieťa závislejšie na svojich rodičoch
a podriadenejšie vo svojej pozícii voči nim (Madsen, 1972).
Empiricky je to overené, v úspešnosti osobnosti je obsiahnutý vplyv sociálnych
podmienok. Úspešnosť je tak psychologickým javom (jej interná determinácia – osobnosťou), ako aj sociálnym javom (jej externá determinácia – sociálnym prostredím).
Úspešnosť – jav psychologický i sociálny, tvorí akési imaginárne pohyblivé zakončenie kontinua dosiahnutých výsledkov v konkrétnej činnosti osobnosti. V porovnaní
s vlastnosťami osobnosti sa od týchto líši vyššou komplexnosťou, úspešnosť zahŕňa
viaceré vlastnosti osobnosti.
Navrhujeme odlíšiť (teoreticky, lebo prakticky oba aspekty účinkujú jednotne)
psychologickú - psychoregulačnú funkciu a sociálnu funkciu úspešnosti.
Psychologická funkcia je obsiahnutá v tom, že externé hodnotenie výkonov osobnosti formuje jej sebahodnotenie, ktoré podstatne ovplyvní to, ako sa bude osobnosť
správať v ďalších situáciách, akými ašpiráciami budú vedené jej výkony.
Sociálnu funkciu úspešnosti osobnosti vidíme v tom, že pre osobnosť je dosť významné, ako ju hodnotia iní, ako sú posudzované jej aktivity a činnosť (podľa kritérií
preferovaných v sociálnom prostredí). Napokon úspešnosť v nejakej oblasti činnosti
pozdvihuje status človeka, jeho osobný vplyv a možnosti sebarealizácie v sociálnom
prostredí. Tým sme sa dopracovali ku kritérám hodnotenia, podľa ktorých sa určí kto
je a kto nie je úspešný.
Kritériá hodnotenia výsledkov učenia sa a vzdelávania dospelých sú prepracované
v prácach pedagógov a andragógov. Súvisia s kontrolou vzdelávacej činnosti, výkonov
vzdelávateľov a účastníkov vzdelávania ako aj s efektívnosťou vzdelávania. Zdá sa, že
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alfou i omegou kritérií hodnotenia je určenie cieľa vzdelávania dospelých, vzdelávacej
aktivity (programu, projektu). O čo vo vzdelávaní dospelých ide? Čo chceme prostredníctvom vzdelávania u dospelých a pre dospelých dosiahnúť, k čomu sa dopracovať?
V hodnotení úspešnosti dospelého človeka je podstatné hodnotiť výkon, ale tiež osobnosť učiaceho sa. Prakticky sa tak deje, vypracovaním posudkov, charakteristík v činnosti personalistov a táto prax sa zavádza aj v rôznych vzdelávacích podujatiach pre
dospelých, lenže nesystémovo a sporadicky.
Na záver iba spomenieme funkcie hodnotenia výkonov vo vzdelávaní: didaktická
funkcia (vzdelávacia) spočíva v porovnaní výsledkov jednotlivca s priemerom skupiny
vzdelávania; výchovná funkcia (motivačná) spočíva v utváraní najmä záujmu o učenie
sa, vzdelávanie; prognostická funkcia (diferenciačná) spočíva vo využití výsledkov
hodnotenia pre zaradenie do vzdelávacieho procesu, programu, do odbornej špecializácie, do ďalšieho vzdelávania.
Pri analýze úspešnosti účastníkov vzdelávania je potrebné zohľadniť multikauzálnu podmienenosť úspešnosti (osobnostnými a sociálnymi faktormi). Predvídanie úspechov vo vzdelávaní je zamerané na poznaní inteligencie, intelektových schopností,
kognitívneho štýlu osobnosti; na poznaní motivácie osobnosti (záujmov, postojov
a hodnotovej orientácie); na poznaní vlastností osobnosti ; na poznaní výkonov v priebehu študijnej kariéry osobnosti.
Výskumom vysokoškolákov (v ontogenetickom období mladej dospelosti) sme
dospeli k charakteristike úspešne študujúcich, ktorá obsahovala deskriptívne fenotypické rozdiely (zistené dotazníkom) medzi úspešnými a neúspešnými. Zostavili sme ju
z abstrahovaných údajov výskumu (študentov troch fakúlt vysokých škôl – prírodovedeckej, pedagogickej, filozofickej) a tvorili ju: efektívne návyky učenia sa; pozitívny
postoj k štúdiu; vyhranené záujmy s preferovaním intelektuálnych záujmov; kontrola
impulzívnosti v správaní; pozitívny obraz o sebe; zvýšená introverzia (uzavretosť);
osobnostné vlastnosti; menšia aktivita v extenzívnom nadväzovaní vzťahov; samostatné
myslenie; kritickosť v myslení; schopnosť rozvíjať problémy; logickosť a presnosť odpovedí.
Výsledky sme sumarizovali z údajov o: motívoch štúdia; záujmoch; študijných návykoch a postojoch k vzdelávaniu; dimenziách osobnosti; adaptácii.
Upozorňujeme na význam psychologických determinantov pre vzdelávanie dospelých. A pretože diferencujú študijne úspešných a neúspešných, je potrebné ich rešpektovať. Dokladom toho sú potvrdené nasledujúce hypotézy výskumu:
1. Motívy učenia sa (vzdelávania sa) – úspešní študenti sa pri voľbe vzdelávania
a vo vzdelávaní viac riadili motívmi osobného rozvoja a osobnými (prestížnymi) cieľmi, neúspešní viac motívmi altruistickými.
2. Záujmové preferencie – súvisia s úspešnosťou vo vzdelávaní. Záujmová orientácia úspešných je viac determinovaná vzdialenými životnými cieľmi a u neúspešných
má viac znakov životnej existenčnej zameranosti.
Úspešných vystihoval záujem: o úvahy – štúdium, o poznávanie v oblasti techniky
a spoločenského diania, o aktívnu a pasívnu literárnu tvorbu, o cudzie jazyky, o tvorivé
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aktivity v súvislosti s projektovaním, plánovaním. Neúspešných vystihoval záujem:
o spoločenský kontakt, o mimoriadnosť – dobrodružstvo, o práce súvisiace s prípravou
jedla, o výtvarné umenie, o vyhľadávanie informácií v mikrospoločenskej oblasti –
zhováranie sa s ľuďmi, o učenie – vychovávanie – vysvetľovanie.
3. Spôsobilosť učiť sa (návyky a postoje k učeniu sa, aj k vzdelávaniu sa) –
veľmi významne vplývajú na priebeh a výsledky vzdelávania. Postoje k štúdiu v úlohe
funkčných činiteľov štúdia s dispozičnými zložkami (skúsenosťami) sú u neúspešných
významne negatívnejšie v kognitívnej, no najmä v emočnej a konatívnej zložke. Pre
učenie sa nie sú priaznivé okolnosti, napr.: nedostatok vytrvalosti v učení sa, nesvedomité písanie prác, nesústavné a neplánované učenie sa, psychická labilita a nervozita,
učenie sa pod vplyvom nálad a momentálnych psychických stavov, časová tieseň, náročné texty, ťažkosti v písomnom vyjadrovaní, nedostatočná sústredenosť, nezáujem
o prácu počas vzdelávania, nedostatok vôle, znechutenosť z učenia sa.
4. Adaptácia – významne ovplyvňuje výkon v učení sa. Úspešní študenti nie sú vo
vzdelávaní sa ovplyvňovaní osobnou (tzn. zdravotnou, emocionálnou) a sociálnou
adaptáciou. Neúspešní sú vo vzdelávaní sa významne ovplyvňovaní prispôsobivosťou
v rodine, zdravotnou a emocionálnou prispôsobivosťou. Závislosť medzi úspešnosťou
vo vzdelávaní sa a psychickou labilitou sa potvrdila u neúspešných.
Potvrdili sa významné vzťahy medzi neuroticizmom, adaptáciou a úspešnosťou vo
vzdelávaní sa u neúspešných. Dôkazom sú koeficienty korelácie a extrahované faktory.
Úspešných charakterizoval faktor „neuroticizmus s hostilnými tendenciami – prispôsobivosť“ a faktor „submisívnosť – introverzia – študijné návyky a postoje k učeniu sa.“
Neúspešných charakterizoval faktor „neuroticizmus – prispôsobivosť – študijné návyky
a postoje k učeniu sa“ a faktor „maskulinita – extroverzia“.
Výsledkami výskumu sme chceli naznačiť, že skúmanie subjektívnych determinantov vzdelávania dospelých má svoje oprávnenie v analýze procesu vzdelávania.
Predkladáme ich ako ilustráciu bez nároku na zovšeobecnenie.
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TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ AXIOLOGIZÁCIE DOSPELÝCH
Libuša Gajdošová
Abstrakt: Hodnoty a hodnotové orientácie významne vplývajú na osobnostný a profesijný profil dospelých
študujúcich. Príspevok prináša základné teoretické východiská k hodnotovej výchove, zaoberá sa pojmami
hodnota, z aspektu edukácie.
Abstract: Values and value orientations significantly influence personal and Professional profile of adult
students. The article presents the basic theoretical issues of value education. It deals with the terms sucha
as value, value orientation and value system in light of education.
Kľúčové slová: Hodnota, hodnotová orientácia dospelých, hodnotová výchova.

P

roblematika hodnôt sa podstatne týka výchovy a vzdelávania dospelých, formovania ich osobnostného, najmä ich občianskeho a profesijného profilu. Hodnoty
a hodnotové orientácie dospelých študujúcich majú význam ako pri tvorbe obsahu
učiva, tak pri realizácii učebného procesu. Poznanie hodnotovej orientácie umožňuje
presnejšie stanoviť výchovné ciele a obsah, ktorý si študujúci majú osvojiť v priebehu
vzdelávania.
Zo spoločenského hľadiska dominujúcimi hodnotami sú tie, ktoré vyplývajú zo
základného cieľového zamerania určitého vzdelávania. Takýmito sú predovšetkým
profesijné hodnoty dospelých študujúcich (Hotár, Paška, Perhács, 2000).
V príspevku sa budeme venovať teoretickým východiskám hodnotovej výchovy.

Hodnota, hodnotová orientácia
Pojem hodnota je v modernej pedagogike často používaný. Problematikou hodnôt
sa zaoberá axiológia, ktorá je základnom aj pre pedagogickú axiológiu. Problémy
s definovaním pojmu hodnota vyplývajú z toho, že ho používajú i ďalšie vedy, filozofia, sociológia, psychológia, ktoré tomuto pojmu pripisujú iný obsah, čo spôsobuje
problémy s interpretáciu pojmu hodnota. Preto je nutné objasniť, čo je hodnota vo filozofii, psychológii, v sociológii, v pedagogike.
Vo filozofii je hodnota definovaná ako vlastnosť spoločenských alebo prírodných
javov, v ktorých sa prejavuje ich určitý (pozitívny alebo negatívny) význam pre človeka a spoločnosť. Hodnota javu vyplýva z toho, že je nositeľom určitých sociálnych
vzťahov, súvisí s ľudskými záujmami a plní úlohu orientačných bodov, ktorými sa
riadi každodenná praktická činnosť. Hodnoty sú často premenlivé (Filozofická encykolopédia, 2003). Možnosti rozpracovania hodnôt v súvislosti s edukáciou sa rozšírili
vymedzenia hodnoty vo filozofii prostredníctvom pojmu funkcia, ktorý implikuje
účasť v subjekt – objektovom vzťahu.
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Podľa klasika slovenskej axiológie M. Várossa (1969) hodnota je kvalita funkcie,
meraná (zisťovaná) adekvátnou normou. Uvedený autor nepopiera od vedomia ľudí
nezávislé existencie toho, čo hodnotíme, ale nepovažuje hodnotu za čosi dané. Neumiestnil hodnoty iba do nášho vedomia. Konštatuje, že veľká väčšina hodnôt, ktoré sa
v individuálnom a spoločenskom živote vyskytujú, sú globálne vyjadrené kvality celých sústav funkcionálnych závislostí, pričom počet zúčastnených funkcií je teoreticky
neurčiteľný. Hodnoty sú špecifikom ľudského chápania reálnych pojmov a vyjadrujú
viac-menej globálne kvality spomínaných sústav funkcií v ich pôsobení na jednotlivca
a spoločnosť (Váross, 1970). To značí, že hodnoty si uvedomuje len vtedy, keď reflektujeme jednotlivé stránky reality a pripisujeme im nejakú funkciu v našom života.
Predmetom skúmania hodnoty v psychológii je jej antropologická dimenzia. Hoci
v minulosti sa u nás o hodnotách hovorilo najmä v súvislosti s postojmi (Nakonečný,
1979), v súčasnosti sa im venuje primeraná pozornosť. Hodnoty sú v súčasnej psychológii zaradené do motivačnej štruktúry osobnosti (Zelina, 1996). Hodnota je chápaná
ako všetko, čo má pre jedinca význam prežívaný emocionálne a racionálne uvedomený, a tým aj regulujúci naše správanie. Podľa B. Geista je hodnota pojem, ktorý patrí
medzi najdiskutovanejšie termíny v psychológii, filozofii, sociológii a v prírodných
vedách. V psychologickom slovníku uvádza definíciu pojmu hodnota od Kluckohohna
(1951). Hodnota je niečo charakteristické (predstava, poňatie, chápanie niečoho), čo je
explicitne alebo implicitne ako pre jednotlivca, tak pre nejakú skupinu žiaduce a čo
ovplyvňuje výber dostupných spôsobov, prostriedkov, alebo cieľov konania, to značí,
že hodnota reguluje podnetové uspokojenie v súlade s hierarchicky usporiadaným celkom cieľov osobnosti a požiadavkami osobnosti a sociokultúrneho systému. Hodnota
nie je konštituovaná len individuálne, ale tiež, a to prevažne, sociálne (Geist, 2000).
Rovnako ako predchádzajúci autori považuje hodnoty za vzťahové kategórie. Vychádzajú z analýzy chápania hodnôt vo filozofii, sociológii a v psychológii, B. Geist definuje hodnotu ako špecifický vzťah objektu a subjektu, daný významom a zmyslom,
ktorý má objekt pre uspokojenie potrieb, postojov, záujmov a pod. subjektu
v individuálnom a v sociálnom kontexte začlenenia v jeho hodnotovom systéme, resp.
aké miesto, ktoré zaujíma príslušný objekt v hodnotovom systéme jednotlivca (sociálneho útvaru) (Geist, 2000). Podľa P. Hartla, H. Hartlovej (2000) je hodnota vlastnosť,
ktorú jedinec prisudzuje určitému objektu, situácii, udalosti alebo činnosti v spojitosti
s upokojovaním jeho potrieb, záujmov. To značí, že keď hovoríme o hodnotách, tak
len vo vzťahu k niekomu a niečomu. Hodnotu človek poznáva nielen rozumom, ale aj
citom a vôľou. O hodnotu sa usiluje, zápasí, namáha sa. Čím viac je človek ochotný
pre hodnotu obetovať, tým viac si ju váži.
Rozpracovanie problematiky hodnôt vo filozofii, psychológii, sociológii i pedagogike viedlo k úvahám o ich zmysle a význame pre človeka. Z toho vyplynuli otázky
hierarchie hodnôt, ktoré vyústili do členenia hodnôt podľa ich významu. Všeobecná
hierarchia hodnôt, určenie ich poradia podľa dôležitosti je v súčasnosti chápaná ako
tendencia európskeho myslenia vnášať do pojmov systém.
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Univerzalita hodnôt v demokratickej spoločnosti je predmetom diskusií. Podľa
M. Zelinu je svetová kultúra viac relativistická ako pevné, stále názory na hodnoty sa
zdajú byť anachronické. K tomuto názoru sa prikláňa väčšina autorov, zaoberajúcich sa
otázkami hodnôt. Rovnako aj väčšina amerických vedcov zaoberajúcimi sa hodnotami
je toho názoru, že hodnoty sú kritériami a normami osobného a spoločenského rozhodovania dovoľujúceho uskutočniť výber. To uvádza aj J. Perron (podľa Prunner, 2000),
keď tvrdí, že hodnota je variabilný sprostredkovateľ, ktorý vedie k akcii, to značí
k výberu medzi rôznymi spôsobmi v správaní. Významnosť hodnôt v existencii človeka v materiálnom a duchovnom prostredí výstižne sumarizuje P. Prunner (2000) do
týchto šiestich bodov:
1. Hodnoty naznačujú a integrujú postoje voči rôznym objektom, rozhodujú o tom,
ktoré objekty budú hodnotené pozitívne, ktoré negatívne, ktoré budú uznávané
ako osobitne významné a pre človeka podstatné.
2. Usporiadaný systém hodnôt určuje „poznávaciu sieť“ jednotlivca a vytvára
u jednotlivca kognitívny filter.
3. Vytvorenie hodnotiaceho vzťahu k niektorým javom sa u daného jedinca stáva
podmienkou vzniku emócií.
4. Vznik hodnoty determinuje vznik motivácie určitého druhu, ktorá daného jedinca
aktivizuje k určitým reakciám.
5. Najviac uznávané hodnoty (hodnoty z najvyšších polôh hodnotovej štruktúry)
zároveň fungujú ako regulácia určitých motivácií v určitom smere.
6. Uznávané hodnoty sprostredkovane fungujú aj pri hodnotení seba samého určením tzv. „ideálneho ja“.
Z tejto sumarizácie je zrejmé, že hodnoty sa stávajú významnými elementmi
v poznávacej činnosti. Pôsobenie hodnôt v oblasti kognitívnych procesov je východiskom modelu tvorivo-humanistickej pedagogiky.
Z hľadiska významu hodnôt pre edukáciu je zaujímavé rámcové zmapovanie situácií, v ktorých sa s hodnotami (resp. s pojmom hodnota) stretávame ako ich formuluje
V. Brožík:
• Hodnotu môže mať pre človeka čokoľvek: veci, udalosti, vzťahy, poznatky, druhí
ľudia a ich činy, ako aj výsledky týchto činov, ale ešte aj slová a všetky znaky,
prostredníctvom ktorých ľudia vzájomne komunikujú. Všetko jestvujúce, ba dokonca aj to, čo je iba mysliteľné, môže mať hodnotu. Ale nič z toho hodnota mať
nemusí a už vôbec nemusí byť určitá vec, znak, predstava, nositeľom tej istej hodnoty pre všetkých.
• Hodnoty nie sú totožné s vlastnosťami svojich nositeľov; závisia predovšetkým od
toho, čím sa nositeľ hodnoty vďaka svojim vlastnostiam stáva v celkovom konkrétnej činnosti ľudí. Tá istá vec môže byť napríklad predmetom, nástrojom alebo
výsledkom ľudskej činnosti a v každej z týchto pozícií nadobúda celkom inú hodnotu.
• Takto diferencované hodnoty si každý človek môže uvedomovať inak, lebo každý
oceňuje inú stránku ich funkcií. Veľmi často si však človek viaceré hodnoty ne-
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uvedomuje, najmä keď „fungujú“ celkom samozrejme, tak ako treba a človek nemá žiadny naliehavý dôvod na meranie ich funkcií.
• Spôsob akým si kvality hodnotových funkcií uvedomujeme závisí predovšetkým
od noriem, ktorými ich meriame, čiže od tých, ktoré poznáme, ktorými disponujeme, ktoré sme si osvojili a povýšili ich v danom prípade na mieru kvality.
• Tieto normy pôsobia ako situ, ktoré zachytí niektoré relevantné funkcie, ale ani
všetky normy dokopy zavše nedokážu postihnúť celý komplex funkcií určitého
javu. Aplikácia viacerých noriem však vždy prináša komplexnejší obraz hodnoty
ako jednostranné hodnotenie, ktoré je napríklad iba úžitkové alebo etické, estetické a pod.
• Voľba normy však nemôže byť svojvoľná; napríklad konanie ľudí hodnotíme
predovšetkým eticky, takisto ako jeho výsledky. V tomto prípade nadraďujeme
etickú normu nad všetky ostatné. Napríklad aj nad normy, právne, ktoré síce tiež
„merajú“ ľudské činy, ale viac z hľadiska spoločnosti ako z hľadiska ľudí (Brožík,
2000).
Pri delení hodnôt sa stretávame s rôznymi kritériami ich členenia. S. Kučerová
člení hodnoty podľa dimenzií, v ktorých človek prežíva seba i svet na:
• Prírodné hodnoty
♣ Hodnoty vitálne, životné, zodpovedajúce potrebám prírodnej podmienenosti
a existencie. Sú výrazom tendencie udržať a presadiť, uchovať a rozvinúť život organizmu jedinca a druhu. Vitálne hodnoty sú pociťované najintenzívnejšie. Základnou hodnotou a zároveň podmienkou, možnosťou a šancou realizovať ostatné hodnoty je život.
♣ Sociálne hodnoty sú prejavom vzťahu človeka k iným ľuďom ak sebe samému. Človek má potrebu asociácie, túži po družnosti, vzájomnosti, citovej
odozve, chce milovať a byť milovaný. Má súčasne potreby egotické, tendencie uplatniť sa, presadiť sa, byť uznaný, ocenený, mať prestíž. Hodnotami sú
tu žiaduce medziľudské vzťahy a city.
• Civilizačné hodnoty sú podmienkou aj výsledkom spoločenskej organizácie, komunikácie, výroby a spoločenského akumulovaného poznania.
• Sféru duchovných hodnôt, ktorá sa v spoločnosti objektivizuje ako kultúrna
v užšom zmysle a subjektivizuje ako ľudská osobnosť a jej vnútorné bohatstvo,
utvára potreby hľadať podstatu a zmysel, zdôvodnený poriadok autentického ľudského života, pravdu, dobro, krásu, slobodnú a uvedomelú ľudskosť (Kučerová,
1996).
Autorka pri členení hodnôt v podstate vychádza z hierarchie potrieb, pričom tieto
pojmy rozlišuje.
Podnetné z hľadiska edukácie je delenie hodnôt V. E. Frankla (podľa Křivohlavý,
1994), ktorý ich člení do troch skupín:
• zážitkové hodnoty,
• hodnoty, ktoré vlastnou činnosťou vytvárame,
• postojové hodnoty.
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C. Rogers (1998) akceptuje rozdelenie hodnôt Ch. Morrisa na:
Operačné hodnoty, ktorými označujeme tendencie živých bytostí činmi dávať
prednosť jednému druhu predmetov alebo cieľov pred inými. Ide vlastne
o uprednostňujúce správania, nevyžadujúce ani kognitívne, ako koncepčné myslenie. Je to proste voľba hodnôt, ktorá sa prejavuje správaním.
2. Predstavované hodnoty, čo je preferovanie symbolického objektu. Pri takomto
výbere jednotlivec očakáva alebo predvída výsledok správania nasmerovaného
k objektu.
3. Objektívne hodnoty vyjadrujú to, čo je objektívne hodnotené, nezávisle na tom, či
to ľudia skutočne pociťujú ako želateľné alebo nie.
Z kontextu Rogersovho textu vyplýva, že vecou edukácie sú operačné a predstavované hodnoty. Objektívne hodnoty sú záležitosťou sebavýchovy, rozhodovania sa,
interiorizácia človeka.
Podľa obsahu rozlišujeme dnes hodnoty etické, estetické, ekologické, právne, politické, náboženské (Brožík, 2000) alebo hodnoty pracovné, estetické, náboženské,
poznania a vzdelania, mravné hodnoty, hodnoty voľného času. Na význam voľného
času ako hodnoty, ktorá je hodnotou individuálnou ako aj sociálnou (Krystoň, 2003)
upozorňuje viacero autorov (Kučerová, 1996; Krystoň 2003 a ďalší).
1.

Záver
Hodnoty a hodnotové orientácie zabezpečujú smerovosť motivácie aj vo vzdelávaní dospelých. Súvisia aj s hodnotením účastníkov vzdelávacieho procesu dospelých.
Problém hodnotenia dospelých študujúcich je zložitý, zložitejší ako hodnotenie detí
a mládeže. Je to najmä preto, že edukátori nemajú možnosť ich tak dôkladne poznať
ako učitelia svojich žiakov, ale aj preto, že dospelý študujúci je viac-menej zrelá osobnosť. Má svoje životné skúsenosti, ciele, hodnoty, často však i rodinné, študijné
a pracovné problémy. Len na základe uceleného a pravdivého poznania osobnosti študujúceho možno dospieť k jeho objektívnemu hodnoteniu.
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SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY LEKTORA VO VÝUČBE DOSPELÝCH
Emil Burák
Koreňom všetkého zla, je nedostatok poznania.
Si múdry, ak uveríš len polovicu toho čo počuješ.
Si geniálny, ak vieš ktorú.
Rozumu nik neodolá
(Rationi nulla resistunt)
Abstrakt: Kvalita vzdelávania dospelých predpokladá umne kombinovať prax a teóriu, nakoľko
poslucháča zaujíma také know-how, ktoré využije ihneď nielen v práci, ale aj v osobnom živote. Univerzita
života je a bude najlepšou školou života na celom svete. Znalosť niektorých špecifických praktík z oblasti
riadenia života, charizmy, kreativity a ďalších osobitostí je kľúčová pre lektorov vzdelávania dospelých.
Budúcnosť výučby nestojí najmä na e-learningu, ale predovšetkým na osobnom prístupe výučbe
vzdelávačov (metóda tvárou v tvár). Autor v článku formuluje niektoré praktické odporúčania podľa
postrehov praxe k zvýšeniu kvality vzdelávania dospelých.
Abstract: Combination of practice and theory in education of adults is the ideal pre-condition towards
reaching its best quality. Nowadays s student (a trainee) is interested in such know-how which he/she can
apply immediately not only for job purposes, but in his/her personal lifestyle. The University of Life is and
still remains the best university all over the word. The key pre-conditions for lecturers of adult education
are knowledge of some specific practices in the area of life management, know-how, charisma, creativity
and other peculiarities. Personal approach, not e-learning, is the most important aspect in adult
education (face-to-face method). The author formulates in his article some practical recommendations for
higher quality of adult education based on the observation from practice.
Kľúčové slová: Vzdelávač dospelých, silné a slabé stránky vzdelávania dospelých, life manažment,
odporúčania pre rast kvality.

J

edna zo základných paradigiem života dospelého človeka je v jeho akceptácii jadra
evolúcie. Jadro veci v danom prípade tvorí zmena. Nič nie je isté len zmena. Kto
nechce len existovať,ale vedieť krásne žiť, rozumie procesu celoživotného vzdelávania. Predovšetkým v tom, že chápe, že učiť sa musíme neustále a jedinou najkvalitnejšou akadémiou v danom smere na celom svete je UNIVERZITA ŽIVOTA. Kto chce
robiť, hľadá spôsoby. Kto nechce, hľadá dôvody.
Ambíciou nasledovného textu je načrtnúť niekoľko postrehov k praktickým nedostatkom vo vzdelávacom procese dospelých podľa mojich osobných skúseností v SR
za roky 2000-2008 z pohľadu silných a slabých stránok vzdelávačov (lektorov, učiteľov, pedagógov a andragógov).
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1. Atraktívnosť vzdelávania
Vzdelávanie pre dospelého človeka znamená vedieť ho získať, nadchnúť, osloviť,
zaujať, potešiť, energetizovať, fascinovať, magnetizovať, hypnotizovať. Nie donútiť,
ale presvedčiť, že obsah prednášky (prezentácie, príhovoru, kurzu, seminára, predmetu,
témy, inej formy výučby) je pre neho v danej chvíli komplexne atraktívnym úžitkom
prospechu. To znamená, že je to pre neho taký profit a benefit, že predmetné know-how dokáže čo najdlhšie zhodnotiť a využívať pre svoju profesionálnu (pracovnú)
i osobnú (mimopracovnú) sebarealizáciu.
Keď chceme niekoho získať na dlho alebo navždy, nemožno ísť na neho obligatórnymi príkazmi typu toto musíš a máš robiť. Ale skôr presviedčacou rétorikou typu
toto by si mohol... T. j. na báze vysoko-kvalifikovaných a umne sofistikovaných argumentov, prečo sa to vyplatí.
V superrýchlom novoveku dneška v civilizovanej spoločnosti denne čítame pomyslenú rovnicu „Čas sú peniaze (Time is money!)“. Ak má dospelý človek investovať
čas, tak potrebuje byť totálne oslovený témou a vidieť jasné kontúry blízkeho (nie
vzdialeného!) prospechu zo vzdelávacej aktivity.
Vzdelávač často za kľúčový prvok atraktívneho predstavenia vlastnej témy
i potenciálu zaujať, podčiarkuje najmä zaujímavo zvolený názov témy. Oveľa menej už
rozmýšľa nad formami získania si srdca a duše tých účastníkov vzdelávacej aktivity,
ktorých má osloviť, zaujať a naučiť. Dokonca emocionálny efekt sa často podceňuje,
hoci vedecký svet akceptuje rovnicu, že ÚSPECH = IQ (inteligencia) + EQ (emócie) +
PQ (politika – nie v zmysle členstva v niektorej strane, ale v zmysle potenciálu takticky komunikovať a vyjednať, vybaviť). Pritom práve hodnotový manažment
a emocionálne riadenie stojí v súčasnosti na vrchole pyramídy najúspešnejších manažérov sveta.
Ak niečo nemôžeme aspoň čiastočne ignorovať alebo úplne zrušiť (napríklad
vzdelávanie dospelých – nutné v práci), tak sa to usilujme čo najviac spríjemniť. Ak sa
nám podarí z toho urobiť čo najkrajší, najmilší a najneobyčajnejší produkt (služba,
výrobok alebo ich kombinácia), tak zákazník na trhu je ponukou očarený a javí záujem
o realizáciu, t. j. o kúpu.
Nie nadarmo klasické základy marketingu, biznisu a obchodovanie obsahujú formulku o tom, že len taký obchod je vynikajúci a komerčný vzťah trvalý, kde sa predávajúci i kupujúci cítia byť po jeho realizácii víťazmi, t. j. maximálne spokojní. Slováci
tomu hovoria, že aby bol aj vlk sýty, aj ovca zostala celá. Angličania WIN-WIN SYSTEM (obe strany obchodu v systéme sú víťazmi).
Nadväzne na uvedené je nutné podčiarknuť, že dospelí ľudia neznášajú teoretikov,
ale milujú ľudí praxe vo výučbe. Na toto predovšetkým by mal vzdelávač pamätať
sústavne počas jeho vystúpenia pri realizovanom výkone.
Vzdelávaní sú bežným životom často príliš ubití, plní napätia, stresu
a nespokojnosti. Aj vo vzdelávaní hľadajú radosť, srandu (k podpore zdravia: 3 minúty
intenzívneho smiechu nahradia 30 minút náročného cvičenia vo fitnescentre alebo 30
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minútový beh), šťastie, spokojnosť, úspech a pocit sebarealizácie, bohatstva
a blahobytu pre dušu☺.
Ak je vzdelávanie atraktívne a vzdelávač dokáže zaujať formou i obsahom
i naladiť sa na rovnakú vlnovú dĺžku ako je poslucháči, je chválený a jeho hodnotenia
v dotazníkoch sú vysoké. Ak nedokáže byť práve žiadaným typom herca na vzdelávacom javisku v danej chvíli, môže byť možno vynikajúco obsahovo pripraveným profesionálom a ponúkať perfektný obsah, poslucháčov neosloví a jeho hodnotenia budú
vnímané kriticky.
K atraktívnosti výučby u dospelých mimoriadne úspešne intenzívne prispieva
schopnosť ponúknuť nadčasové a celoživotné rady, vtip, dôvtip, kreativitu, charizmu,
invenčnosť, originalitu a vlastnú v niečom neopakovateľnú osobnú značku vzdelávača.
Know-how, ktoré z posolstva vyučovacej aktivity v praxi dospelý poslucháč očakáva, je okamžitá využiteľnosť na trhu a v spoločnosti. Nie najmä znalosti a vedomosti
(knowledges), ale predovšetkým zručnosti, skúsenosti a schopnosti (skills).

2. Silné a slabé stránky vzdelávačov
Žiadny systém na svete nie je dokonalý. Existujú len lepšie a horšie systémy. Preto i v riešení problémov praxe je múdre preferovať tzv. najlepšie riešenie z dostupných
(second best solution) a možných v danom čase, mieste a spôsobe – ktorý je v praxi
vždy trpiaci nejakými deformáciami, obmedzeniami alebo odchýlkami oproti ideálu
optima. Nie tzv. najlepšie z najlepších (first best solution), ktoré síce platí – ale len
v laboratóriach, skleníkových a ideálne optimálnych podmienkach.
V množstve kvalitných teoretických diel veľmajstrov pedagogiky nájdeme veľa
doporučení i znakov k tomu, aby vzdelávač bol perfektný profesionál.
Medzi SILNÉ STRÁNKY – vzdelávačov dospelých patria najmä teoretické znaky
kvality. Tie, ktoré osvetľujú akýsi pomyslený ideál dokonalého učiteľa a potvrdzujúce
kompetenciu i kvalitu lektora sú predovšetkým nasledovné znaky: kvalifikácia, aktívna
účasť na riešení projektov, dostatok skúseností z praxe, stotožnenie sa s vlastnou špecializáciou, znalec druhých, expertnosť vo svojom odbore, aktívna publikačná činnosť,
výborný tréner, kauč (coach), tútor, mentor, moderátor, inštruktor, manažér vzdelávania, duchaplný pedagóg, vedúci kurzov, poradca vzdelávania, perfektný kombinátor
teórie a praxe, výborný psychológ, dokonalý komunikátor, znalec neverbálnych prejavov (reči tela) atď.
Za SLABÉ STRÁNKY – vzdelávačov dospelých možno považovať predovšetkým: neochota komponovať životný minipríbeh (ktorý si z výučby zapamätá poslucháč
ihneď a na celý život) a učiť životné riadenie (life manažment) z predmetu výučby,
neatraktívne predstavovanie sa lektorov na začiatku výučby, neschopnosť predviesť
určitý herecký výkon za katedrou a pri tabuli v predstúpení pred poslucháčmi, suchý
a nešťavnatý výklad, príliš veľa nepodstatnej vaty vo výučbe (ktorú poslucháči nepotrebujú!), nedostatočne vystihnutá podstata, absencia príkladov a prípadových štúdií,
nespôsobilosť rozdávať úsmev a dobrú náladu, neschopnosť predstavovať závery vý-
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učby vždy v pozitívnej rovine (k tomu pozri v prípade bližšieho záujmu titul: Pozitívne
myslenie – ako začať, Eugenika Bratislava, 2008, www.eugenika.sk), nízky stupeň
aktivity v invenčnej angažovanosti pedagóga ako zaujať novými formami v novej dobe, slabá prispôsobilosť zmenám, nevedomosť praktického pragmatizmu, strach
z provokatívne postavených – ale úžasne stimulujúcich a motivačných alebo tzv. tabuizovaných otázok (žiadne riziko z polemiky a tzv. spoločensky a pracovne nebezpečných otázok), nízky stupeň odolnosti voči konfrontácii, ohromná ješitnosť a nadutosť
niektorých lektorov, nedostatok pokory a skromnosti, slabá ponuka alternatívnych
scenárov a možností riešenia praktických problémov, nejasný krokový postup využiteľnosti z vyučovanej teórie, medzery v manipulatívnej komunikácii, neschopnosť učiť
rozvoj tzv. šiesteho zmyslu (vedieť čítať pomedzi riadky, vidieť za tri najbližšie rohy,
počuť trávu rásť) a nízky stupeň duchaplnej improvizácie.
Za kľúčové momenty v prednáške vzdelávačov dospelých považujem vedieť šarmantne kombinovať pohodu a prosperitu (v prípade bližšieho záujmu prečítaj trilógiu:
Pohodou k prosperite I. – III. z rokov 2005-2007, k zakúpeniu: burak@nextra.sk), pokoru, pokoj v duši, pozitívne prístupy a primerané optimum poznatkov využiteľných
pre prax poslucháčov.

3. Značka lektora
Najfrekventovanejšou otázkou človeka je zvyčajne: Ako prežiť? a následne: Ako
sa mať lepšie? Najaktuálnejšou otázkou múdrych andragógov a vzdelávačov dneška je
podobná dvojica otázok: Ako vzdelávať účinnejšie a efektívnejšie? Ako zaujať, presvedčiť a natrvalo motivovať k ďalšiemu vzdelávaniu?
Branding (orientácia na značku) ako jedinečný profil charakteristiky vo vzdelávaní dospelých je v podmienkach Slovenska zatiaľ ešte úplnou novinkou.
Výučba dospelých pre budúcu znalostnú spoločnosť a poznatkovú ekonomiku si
žiada oveľa viac učiteľov s prívlastkom „guru života“.
Každý z nás prešiel vo vlastnom vývoji od detstva, cez mladosť až dospelosť rukami desiatok a stoviek učiteľov. Za guru života vo vzdelávaní – považujem ja osobne
len takých, ktorých mená a rady si pamätám navždy. To znamená, že splnili múdre
motto o účinkoch vzdelávania. Podľa Prof. Prusákovej, prezidentky AIVD, je vzdelávanie „to, čo nám zostane, keď zabudneme, čo sme sa naučili“☺.
Vybudovať si meno na trhu, postavenie prirodzenej autority, získať status úžasného vzdelávača, znamená vedieť vynikajúco kombinovať teóriu i prax a vykúzliť čo
najviac osobitnej pridanej hodnoty z hľadiska komplexnej atraktivity prednášky alebo
prezentácie vzdelávača.
Znamená to aj mať vystúpenia a prednášky na najmasovejších fórach a vedieť
urobiť maximum pre sebamarketing, osobnú publicitu a spopulárnenie. Nie každý
vzdelávač, logicky, má o to záujem. Najmä z hľadiska známeho aspektu, že kvalita
znamená viac ako kvantita (Dobrého veľa nebýva!).
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V profesionálnom rozvoji vzdelávačov – patrí budovanie vlastného mena ako najúčinnejšej značky, zatiaľ k nedostatočne pochopeným a slabým miestam väčšiny lektorov. Najmä preto, že drvivá väčšina myslí na prítomnosť, nie na budúcnosť. Často chcú
najmä hneď zarobiť (peniaze), pričom kašlú na to, aby zarobili postupne časom oveľa
viac (hodnota, reputácia, renomé, značka, totálna záruka kvality).
Najvyspelejší svet zažíva veľa paradoxov a návratov k podstate a prapodstate. Naspäť sa vracia napríklad móda v obliekaní, ale i odskúšaných modeloch správania
o pomalšom tempe života (veľa ľudí z miest plných stresu uteká na vidiek a do prírody).
Dominujúci trend, ktorý budeme musieť akceptovať, podľa môjho názoru, bude aj
odklon od tzv. železného veku (preferencie strojov a technologickej vyspelosti)
a návrat k zlatému veku (podpora pokoja v duši a ľudskosti). Človek ako živý organizmus, v prípade múdrych znamenal, znamená a bude znamenať vždy viac ako neživý
mechanizmus (stroj, robot, automat, počítač, klon, nanotechnológie...).
Slovensko má ešte hlboké rezervy v sebavzdelávaní dospelých. Drvivá väčšina
ľudí vôbec neinvestuje do vlastného celoživotného sebavzdelávania a ani do efektívneho sebariadenia (pragmatický automanažment) alebo do životného poradenstva (life
management). A už vôbec nie do zvyšovania osobných výkonov na báze schopnosti
merať výkon podľa ukazovateľov (performance management).
Práve v návrate k osloveniu duše človeka je výzva a príležitosť pre andragógov.
Nielen preto, že psychické zisky znamenajú z dlhodobého hľadiska viac ako materiálové. K sebarea-lizácii, blahobytu, pohode a prosperite ľudia navždy potrebujú preferovať, že BYŤ je viacej ako MAŤ.

4. Doporučené know-how
Pri komparácií výkonov mnohých lektorov v oblasti vzdelávania dospelých za roky 1988-2008, ktoré som mal možnosť vidieť, pozorovať a spoznať na domácej pôde,
v zahraničí i celoeurópskych i celosvetových ekonomických fórach / v daňovej oblasti
/ som zozbieral určité spoločné znaky tých, ktorí za svoj výkon zožali najväčší potlesk.
Nasledovné impulzy, inšpirácie a podnety považujem za východiská, ktoré stojí za
to hlbšie rozpracovať aj v teoretickej oblasti na akademickej pôde v rámci expertov na
andragogiku.

•
•
•

DESATORO POSOLSTIEV K VZDELÁVANIU DOSPELÝCH:
CHARIZMA a CIEĽ: charizma a silná orientácia na cieľ (ťah na bránku – jasná
logická niť a dôsledná kroková postupnosť faktov),
OBJEKTIVITA: objektívne informácie (dôkazy, argumenty, fakty) prísne oddeliť od subjektívnych (pocity, názory, zvyky),
(DˇO)VTIP: vtipná moderácia a dôvtipná stratégia (hovoriť atraktívne k veci,
naštudovať si predtým profil skupiny poslucháčov a vybrať primerane vhodný
štýl),
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PRÍKLAD: stručné príklady zo života (porovnanie s odborným predmetom)
a kombinácia slova a obrazov k podpore predstavivosti a zvýšeniu účinku (grafy,
tabuľky, piktogramy),
• ODVAHA: nebáť sa otvoriť aj polemické témy, provokovať a pozitívne šokovať
otvorenosťou
• KOMUNIKÁCIA: brilantná komunikácia (dokonale ovládať neverbálnu komunikácie, poznať komunikačné hriechy a dodržiavať bozkový princíp „hovoriť
stručne a jasne“, KISS = Keep It Simple and Shortly)
• ZAPOJIŤ DO HRY: aktívne zapojiť do vlastnej prednášky poslucháčov (vtiahnuť ich do hry, do epicentra deja)
• KREATÍVNE SCENÁRE: kreatívne načrtávať často alternatívne východiská
(čím viac možností – tým lepšia šanca na riešenie, vždy pomenovať v ťažkých témach tri základné možné scenáre vývoja – optimistický, pesimistický, realistický)
• PROFESIONALITA: zdôrazňovať profesionalitu (mravnosť, zodpovednosť,
fair-play prístup, know-how), uprednostňovať prednášajúcich praktikov, nie teoretikov.
• ZROZUMITEĽNOSŤ: jasné závery: sformulovať jednoznačné poučenie a doporučenie, aspoň dvakrát ho zopakovať).
V praxi milujú poslucháči, ak vzdelávač dokáže aj niekoľko hodinovú prednášku
v závere pretaviť len do 5-minútového zjednodušenia podstaty. T. j. do niekoľko bodového zhrnutia a poučenia (Desatoro dôležitých je toto...).
Osobný prístup s priamou fyzickou prítomnosťou lektora (face to face – tvárou
v tvár) je suverénne najúčinnejšou a najobľúbenejšou výučbovou metódou a nenahradí
ju žiadna dokonalá technizácia (e-learnig, b-learning, internet, rôzne psychometódy
zameranú na hladinu Alfa atď.).
Dôsledne diagnostikovať potreby a požiadavky poslucháčov. Následne po výkone
starostlivo mapovať spätnú väzbu (písomné dotazníky, osobné ústne vyhodnotenie
vzdelávacej aktivity) poslucháčov, aby bol schopný vzdelávač ušiť perfektný oblek na
mieru a dodať poslucháčom vo výučbe presne to, čo potrebujú a požadujú.
•

Závery
1) Striktná informačná selekcia
Dospelých ľudí s praxou je nutné učiť úplne inak ako dospelých študentov bez
praxe. Ľudia sú zahltení informačnou záplavou, preto si musia z nej vyberať podstatu
a priority, ak nemajú utrpieť potopu a zahltenie.
2) Príťažlivý magnetizmus prejavu
Prednášky pre dospelých je nutné okoreniť humorom a podporiť šťavou (vtipy,
sranda, príbehy zo života, príklady z praxe, veselé prípadové štúdie). Pri prednáškach
rozdávať čo najviac pozitívnej energie a infikovať poslucháčov pocitom pohody
a dobrosrdečnosti (tzv. nefalšovaný úsmev).
3) Hovoriť kreatívne, stručne a jasne
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Hovoriť stručne a jasne (bez vaty). Prezentovať najmä činy, nie iba obyčajne
prázdne slová. Ponúknuť zodpovednú záchytnú štartovaciu sieť (východiská, piliere,
záchytné body, pramene, zdroje, inšpirácie a tvorivé impulzy). Využívať maximálne
hry, kreativitu a aj netradičné formy výučby atraktívnych štýlov a originálnych modelových situácií.
4) Uprednostňovať človeka pred strojom
Minimálne dve tretiny procesu výučby realizovať prístupom osobnej účasti vzdelávača (face to face). Všetky podporné informačné a automatizačné metódy (internet,
e-learning, b-learning atď.) výučby realizovať len doplnkovo. Nikdy nie ako primárne
riešenie, ale len ako sekundárne riešenie.
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ZNACZENIE WIEDZY DLA JAKOŚCI śYCIA OSÓB STARAZYCH
Maria Chodkowska
Abstrakt: Przedmiotem artykułu są funkcje jakie wiedza wypełnia w podnoszeniu poziomu jakości Ŝycia
osób starszych. Przedstawione zostały problemy wiąŜące się ze starzeniem, które stanowią największe
ryzyko marginalizacji i wykluczenia osób, których dotyczą. Jednocześnie kaŜdy z tych problemów,
w pewnym przynajmniej stopniu moŜna zmniejszać poprzez dostępność odpowiedniej wiedzy. Dla
seniorów waŜna jest wiedza biologiczno-medyczna, ale równieŜ psychologiczna, ekonomiczna, prawnicza
i techniczna. WaŜna jest ponadto moŜliwość korzystania z wiedzy w ogóle, poniewaŜ aktywność umysłowa,
podobnie jak fizyczna, opóźnia procesy starzenia się, a tym samym zwiększa szanse na dobra jakość Ŝycia.
Osób starszych w Polsce, podobnie jak w Europie, będzie w XXI wieku przybywać. Bardzo waŜne jest więc
by wypracować dla nich program powszechnego wsparcia edukacyjnego, dostępny niezaleŜnie od miejsca
zamieszkania i posiadanych dochodów. Jest to jedno z powaŜniejszych wyzwań polityki społeczno
edukacyjnej nie tylko dla Polski, ale dla wszystkich społeczeństw zintegrowanych w Unii Europejskiej.
Abstract: The paper deals with the functions of knowledge in improving elderly people life quality level.
The problems concerning ageing as a reason of marginalization and exclusion of people were presented.
Each of those problems may to some extent diminish thanks to the proper knowledge accessibility.
Science, psychology, economics, law and engineering are important for senior citizens. Moreover,
a general possibility of using informations is equally vital, because mental activity as well as physical one
delays ageing processes and subsequently increases chances of a good life’s quality. In XXI century the
number of elderly people both in Poland and generally in Europe will grow. Thus it is necessary to work
out an overall program of education support for such people, independently from their place of living and
income. It is one of the biggest challenge of socioeducational policy not only in Poland, but also for all the
societies forming the European Union.
Słowa kluczowe: edukacja, jakość Ŝycia, starość, wsparcie.

Wprowadzenie

W

śród problemów XXI wieku, które będzie musiała rozwiązywać zjednoczona
Europa, z pewnością znajdą się:
1. Problemy oczekiwań społeczeństwa odnośnie do wzrostu poziomu jakości Ŝycia,
nasilające się wraz z moŜliwościami cywilizacyjnymi oraz wzrostem poziomu
świadomości społecznej;
2. Nierówności a nawet dysparytety poziomów jakoci Ŝycia pomiędzy róŜnymi warstwami, kategoriami i grupami społecznymi.
Oznacza to, Ŝe, ze pomimo rozwoju gospodarczego będą się utrzymywać a nawet
rozszerzać grupy osób zagroŜonych relatywnie złą jakością Ŝycia. Takie zagroŜenie
w bardzo duŜym stopniu dotyczy osób znajdujących się w tzw. fazie starości.
Świadomość zagroŜeń marginalizacją niektórych grup i kategorii ludności powinna mobilizować do przeciwdziałania ich konsekwencjom, poprzez organizowanie
adekwatnego wsparcia. Wśród ofert wspierania osób starszych waŜne miejsce przypa-
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da ofercie edukacyjnej. Jej znaczenie wynika przede wszystkim z funkcji jakie wiedza
spełnia we wszystkich okresach Ŝycia, takŜe i tych późnych.
Przedmiotem tego opracowania jest właśnie ukazanie znaczenia wiedzy dla jakości Ŝycia osób starszych. Świadomość tych związków warunkuje efektywne organizowanie wsparcia edukacyjnego dla seniorów, uwzględniającego ich potrzeby, ale takŜe
i ograniczenia wiąŜące się z postępującym wiekiem, takie jak zmniejszanie się zdolności do zapamiętywania czy koncentracji uwagi. Potrzebę tego typu działań wspierających w pełni uzasadniają moŜliwości utrzymania u osób starszych zarówno sprawności fizycznej jak i intelektualnej, zwiększające się w warunkach stymulowania aktywności fizycznej, umysłowej i społecznej.

1. Wyjaśnienia terminologiczne – pojecie starości
Analizę zasygnalizowanych problematyki związków wiedzy z jakością Ŝycia osób
starszych poprzedzą wyjaśnienia terminologiczne, poniewaŜ podstawowe kategorie
pojęciowe wykorzystane w tej analizie nie są jednoznacznie definiowane, tak w nauce
jak i w mowie potocznej. Dotyczy to zarówno pojęcia starości jak starości jak i jakości
Ŝycia.
PoniewaŜ przedmiotem opracowania są problemy osób starszych, zacząć naleŜy
od wyjaśnienia do kogo konkretnie problemy te się odnoszą. Pojecie starości zaś starości jest niejednoznaczne zarówno ze względu na swe znaczenie jak i kontekst aksjologiczny.
Kontekst znaczeniowy pojęcia starości wyznaczają przede wszystkim przedziały
wiekowe określające okres Ŝycia odpowiadający kryteriom starości. Trudno jednak jest
wyznaczyć dolną granicę tego przedziału, właśnie ze względu na zróŜnicowany charakter i zmienność kryteriów starości.
Nie ma jednoznacznej opinii na temat, od kiedy zaczyna się starość. MoŜna to
oceniać powołując się na kryteria medyczno-kliniczne, prawne i psychologiczne,
wszystkie są jednak mało ścisłe, poniewaŜ starzenie się, poza wymiarem ogólnym, jest
jednak przede wszystkim procesem indywidualnym. Oznacza to, Ŝe mówiąc o starości
danej osoby czy nawet grupy osób trzeba kierować się nie tylko wiekiem kalendarzowym, czyli ilością przeŜytych lat, ale takŜe wiekiem biologicznym oraz stanem psychicznym i sytuacją społeczną. Wiek biologiczny oznacza „ogólną sprawność i Ŝywotność organizmu, która z wiekiem stopniowo maleje, ale z róŜną szybkością u róŜnych
ludzi” (Wiśniewska-Roszkowska, 1990, s. 10). Na ogół klinicyści przyjmują umownie,
Ŝe starość zaczyna się od początku szóstej dekady Ŝycia (Kocemba, 2003, s. 2). Z kolei
w danych GUS dla zobrazowania procesu starzenia się społeczeństwa podawane są
informacje obejmujące populacje powyŜej 65 roku Ŝycia, w literaturze moŜna teŜ napotkać sugestie, Ŝe występowanie objawów starości upowaŜnia do mówienia o niej juŜ po
55 roku Ŝycia. Dodatkowo problemy wyznaczania granicy starości wiąŜą się z faktem,
Ŝe obiektywnie stwierdzalne występowanie takich objawów nie zawsze widoczne jest
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w percepcji róŜnych osób. Trzeba zatem uwzględniać obiektywne i subiektywne znaczenie starości, przy czym w poszczególnych osób wymiary te mogą się znacząco róŜnić.
Określenie pojęcia starości poprzez ustalenie zbioru mieszczących się w nim desygnatów (grup ludzi, których moŜna określić mianem „stary”), jest trudne równieŜ ze
względu na kontekst aksjologiczny omawianego pojęcia. Termin „stary” zmienia się
bowiem w zaleŜności od tego do jakiego podmiotu ta forma przymiotnikowa zostaje
przypisana. Jeśli mówimy „stare wino”, czy „stary obraz”, mamy na myśli obiekt nabierający wartości wraz z upływem lat. Natomiast „stary człowiek” oznacza osobę
tracącą wartości powszechnie cenione ze względu na pogarszający się wygląd, obniŜoną wydolność fizyczną i umysłową, zawęŜony zakres kontaktów społecznych.
Nie ma zatem jednoznacznej definicji starości, moŜna określać proces starzenia
się, jego etapy, natomiast granica, od której o człowieku moŜna powiedzieć „stary” –
jest zawsze umowna. Ze względu na te właśnie umowność przyjmuję tutaj, Ŝe przedmiotem dalszej analizy będzie kategoria osób starych, inaczej starszych, inaczej
w podeszłym wieku, inaczej: seniorów, wyodrębnionych ze względu zarówno na kryterium kliniczne jak i społeczne, tj: osób po 60-tym roku Ŝycia, którzy zakończyli juŜ
realizacje funkcji opiekuńczo-wychowawczych i ekonomiczno-zabezpieczających
w ramach ról rodzicielskich oraz zbliŜają się do granicy wiekowej kończącej aktywność zawodową bądź juŜ tę granice przekroczyli. PoniewaŜ we współczesnych społeczeństwach wiedzy coraz więcej jest osób, którzy ze względu na posiadana wiedze
i doświadczenie są cenionymi pracownikami, zatrudnianymi równieŜ po przekroczeniu
wieku emerytalnego, a medycyna stwarza coraz więcej moŜliwości dla realizacji rodzicielstwa w późniejszych okresach Ŝycia, trzeba mieć świadomość, Ŝe wszystkie te kryteria, zarówno biologiczno-medyczne jak i społeczne są względne, zaleŜne od czynników indywidualnych ale takŜe i środowiskowych. Te ostatnie wiąŜą się ściśle z jakością Ŝycia.

2. Wyjaśnienia terminologiczne – pojecie jakości Ŝycia
Jakość Ŝycia, druga z kategorii pojęciowych podstawowych dla tej analizy, jest
równieŜ trudna do zdefiniowania ze względu na jej niejednoznaczność i szeroki zakres,
zmieniający swoje znaczenie w zaleŜności od przyjmowanego punktu odniesienia.
Niektórzy autorzy stwierdzają wręcz, Ŝe jest to wyłącznie kategoria bardzo polemiczna. MoŜe koncentrować się na przykład na aspektach psychologicznych, uwzględniając
odczuwanie określonej satysfakcji z danych warunków Ŝycia bądź teŜ na czynnikach
materialno-bytowych porównywanych ze standardami charakterystycznymi dla danego
środowiska. Jakość Ŝycia moŜe oznaczać poziom społecznego funkcjonowania, umiejętność nawiązywania i utrzymywania interakcji lub teŜ osiągnięcia w zakresie rozwoju własnego. Jakość Ŝycia posiada zarówno obiektywny jak i subiektywny wymiar
i stad np. D. Felce (1997, s. 127-128) zwraca uwagę na potrzebę uwzględniania w dokonywanych diagnozach nie tylko obiektywnych warunków Ŝycia i satysfakcji odczu-
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wanej z ich doświadczania, opartej na ocenach wynikających z preferencji uznawanych
wartości, ale takŜe ich wzajemnych związków.
Obiektywne i subiektywne wymiary jakości Ŝycia mogą być zgodne i wówczas się
dopełniają, ale mogą teŜ być wzajemnie sprzeczne. Obiektywne wymiary jakości Ŝycia
to m. innymi poziom warunków bytowych, zdrowie, zakres aktywności wyraŜający się
poprzez podejmowanie i pełnienie społecznie poŜądanych ról społecznych adekwatnie
do wieku, płci, środowiska Ŝycia. Natomiast subiektywne wymiary jakości Ŝycia to
odczuwanie satysfakcji z własnego statusu materialnego czy teŜ z efektów pełnionych
ról (w rodzinie, pracy, sferze publicznej), poczucie spełnienia, ocena własnych osiągnięć Ŝyciowych. Nierzadko człowiek z bardzo duŜymi osiągnięciami cechuje się zaniŜoną samooceną, która nie pozwala mu na adekwatne odczytywanie wskaźników jakości swojego Ŝycia, podczas gdy osoby z niewielkimi osiągnięciami mogą posiadać
poczucie satysfakcji i spełnienia.
W kaŜdym społeczeństwie są grupy i kategorie, które cechuje większe niŜ przeciętne ryzyko złej jakości Ŝycia tak w znaczeniu obiektywnym, jak i subiektywnym.
W wielu społeczeństwach współczesnych, takŜe i w społeczeństwie polskim, naleŜą do
nich osoby starsze.
ObniŜenie poziomu jakości Ŝycia ludzi starszych warunkowane jest wieloma
czynnikami, przy czym czynniki te, a przynajmniej niektóre spośród nich, jeśli będą
odpowiednio sterowane, równocześnie mogą pełnić funkcję mechanizmów poprawy
jakości Ŝycia tej kategorii osób. Czynniki te moŜna podzielić na:
• Biologiczno-medyczne
• Psychologiczne
• Ekonomiczne
• Edukacyjne
Przedmiotem wystąpienia będą te ostatnie. W kontekście analizowanej problematyki naleŜy je rozumieć jako dostępność wiedzy waŜnej z punktu widzenia poprawy
jakości Ŝycia ludzi w starszym wieku oraz jako efekty oddziaływań edukacyjnych wyraŜających się w kompetencjach seniorów w zakresie sterowania własnym Ŝyciem, tak,
by minimalizować negatywne konsekwencje postępującego wieku.

3. Funkcje wiedzy w odniesieniu do kategorii osób starszych
Relacje pomiędzy wiedzą a starością są dwukierunkowe:
Starość jest źródłem wiedzy dla kolejnych pokoleń tworzących nowe społeczeństwo;
• Postęp cywilizacyjny rozszerza źródła wiedzy dla osób starszych, pozwalającej im
lepiej radzić sobie z problemami starości.
Rozwój społeczeństw zmienia te relacje. W społeczeństwach dawnych starość była źródłem wiedzy cenionej i poŜądanej. W staroŜytnej Grecji np. Rady Starszych decydowały o sprawach waŜnych dla całej społeczności, a w dramatach tamtej epoki
Chóry złoŜone ze starców wyraŜały uogólnioną mądrość. Tak było przez całe tysiącle•
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cia, jeszcze w pierwszej połowie XX wieku osoby starsze były szanowane za reprezentowana wiedzę Ŝyciową wynikająca z bogatych doświadczeń. Nie oznacza to, Ŝe zarówno w społeczeństwach staroŜytnych jak i nowoŜytnych starość wzbudzała wyłącznie szacunek. W tych pierwszych nierzadko była publicznie wyszydzana jako odbiegająca od wartości powszechnie cenionych (siła fizyczna, sprawność), zaś w tych drugich
dla wielu ludzi starych brakowało nie tylko szacunku ale nawet chleba. Niemniej jednak mądrość ludzi starszych była ceniona, co wiązało się z faktem, Ŝe postęp wiedzy
był stosunkowo niewielki, w związku z czym nie traciła ona swej aktualności na przestrzeni Ŝycia jednego pokolenia.
We współczesnych społeczeństwach jest inaczej. Wiedza zmienia się w tak szybkim tempie, iŜ ta nabyta przez ludzi starszych we wcześniejszych okresach ich Ŝycia,
dla kolejnego pokolenia jest juŜ mało przydatna. Natomiast ludzie starzy w większym
stopniu niŜ kiedyś, potrzebują wiedzy dla radzenia sobie z problemami wynikającymi
z ich wieku, poniewaŜ problemy te generowane są nie czynnikami naturalnymi, ale
warunkami cywilizacyjnymi. Jest to szczególnie łatwo dostrzegalne na przykładzie
wiedzy technicznej wiąŜącej się z szybkim usprawnianiem usług, komunikacji, transportu. Większość ludzi starszych nie obsługuje komputera, nie korzysta z Internetu, nie
potraf posługiwać się wieloma innymi urządzeniami, wręcz nie wie, do czego one słuŜą. Wszystko to obniŜa jakość Ŝycia tej kategorii wiekowej, tak w znaczeniu obiektywnym jak i subiektywnym.
Podstawowe wyznaczniki dobrej jakości Ŝycia seniorów, to sprawność oraz samodzielność. KaŜdy z nich warunkowany jest wieloma czynnikami natury biologicznej,
ekonomicznej i psychologicznej oraz edukacyjnej. W odniesieniu do tych ostatnich
waŜne jest ustalenie jakiej wiedzy potrzebują osoby starsze dla poprawy jakości ich
Ŝycia, a następnie podejmowanie takich działań edukacyjnych, które uczynią te wiedzę
dostępna dla ogółu seniorów.

4. Wiedza a jakość Ŝycia osób starszych
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego Polak w starszym wieku cierpi
równocześnie na 3,8 schorzenia o charakterze przewlekłym. Najczęstsze z nich to
schorzenia układu sercowo-naczyniowego, które obciąŜają 80 % osób starszych (Bień,
2002, s. 15). Swoistą chorobą seniorów, stanowiącą przyczynę kolejnych chorób przewlekłych jest choroba nadciśnieniowa, u starszych kobiet takŜe obejmująca 80 %
populacji (Grodzicki, Kocemba, 2000, s. 5). Postępujący wiek niesie zagroŜenie takŜe
zmianami neurologicznymi, z których najgroźniejsze przejawiają się w postaci choroby Alzheimera czy choroby Parkinsona. W wieku starszym zwiększa się równieŜ zagroŜenie chorobami onkologicznymi oraz wieloma innymi, dotyczącymi w zasadzie
wszystkich narządów i funkcji organizmu.
Choroby przewlekłe są ryzykiem wieku starszego, ale zagroŜenie nimi moŜna
zmniejszać. W głównej mierze poprzez wiedzę:
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bezpośrednią – wiedza o profilaktyce chorób przewlekłych, wczesnych
symptomach, moŜliwościach i warunkach terapii;
– pośrednią – wiedza o czynnikach stanowiących ryzyko pogorszenia stanu zdrowia
osób starszych.
Człowiek dzięki posiadanej wiedzy moŜe wpływać nie tylko na jakość swojego
Ŝycia ale takŜe i na jego długość. NajwaŜniejsze jest tu eliminowanie błędów skracających Ŝycie. Nasze Ŝycie zaleŜy od funkcjonowania mózgu – jego wyczerpanie kończy
procesy oddychania i krąŜenia a w konsekwencji powoduje zgon. To wyczerpanie jest
nieuniknione, niemniej moŜna go opóźnić, a przynajmniej nie przyspieszać. Dla osiągnięcia tego celu niezbędna jest wiedza, która umoŜliwiłaby:
– dbanie o ciało, jego sprawność;
– dbanie o psychikę
– doskonalenie duchowe, ćwiczenia woli, dbanie o rozwój intelektualny)
– dbanie o zakres i jakość stosunków społecznych
Człowiek jest jednością bio-psycho-społeczną. Utrzymanie dobrego stanu ciała
i psychiki współwarunkuje się, przy czym dodatkowo jest związane z jakością społecznego funkcjonowania. Najłatwiej powiązania te są widoczne w częstych przypadkach
osób starszych szybko załamujących się po ograniczeniu jednej z waŜnych sfer interakcji – np. zawodowej (przejście na emeryturę) albo małŜeńskiej (śmierć współmałŜonka).
Dla ludzi starszych waŜny jest więc równieŜ dostęp do wiedzy psychologicznej.
Tym bardziej, Ŝe zdecydowana większość chorób przewlekłych nękających seniorów
jest określana jako psychosomatyczne, co oznacza, Ŝe napięcia, stresy i stany depresyjne odgrywają znaczącą role zarówno w ich etiologii jak i terapii.
Osoby starsze potrzebują dla utrzymania dobrej jakości swojego Ŝycia równieŜ
wiedzy prawniczej. Wynika to z faktu, iŜ często nie radzą sobie one z rozwiązywaniem
spraw wymagających znajomości uregulowań prawnych, tym bardziej, Ŝe uregulowania te zmieniają się stosunkowo często. Stąd waŜny jest pewien poziom wiedzy prawniczej, jak równieŜ wiedza o dostępności usług z tego zakresu.
Postępujący wiek nie eliminuje potrzeby rozwiązywania problemów natury ekonomicznej. Człowiek w wieku emerytalnym powinien mieć świadomość równieŜ tego,
co dzieje się na rynku finansowym, czy tez rynku nieruchomości. Posiadane oszczędności czy inwestycje w nieruchomości są zabezpieczeniem dobrej jakości jego Ŝycia,
co ma szczególne znaczenie przy stosunkowo niskich i szybko tracących na wartości
świadczeniach emerytalnych. Osoby starsze potrzebują wiec równieŜ wiedzy ekonomicznej, która umoŜliwiałaby im skuteczne chronienie się przed oszustwami zagraŜającymi posiadanym przez nich środkom gwarantującym lepszą jakość Ŝycia.
Osoby starsze do utrzymania dobrego poziomu jakości Ŝycia potrzebują równieŜ
wiedzy technicznej. Obecnie postęp techniczny wyznacza style Ŝycia róŜnych grup
a dystanse pokoleniowe są w tym zakresie szczególnie duŜe. Wręcz z roku na rok
zmieniają się urządzenia słuŜące komunikacji elektronicznej, przekazywaniu obrazów
i dźwięków. W dawniejszych czasach wiedza techniczna raz nabyta wystarczała na
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całe Ŝycie bądź wymagała tylko niewielkich uzupełnień. Aktualnie zmiany zachodzą
w ciągu nawet roku. Osobie starszej nieporównywalnie trudniej niŜ młodej jest opanować nowe programy komputerowe czy teŜ nauczyć się obsługi unowocześnionej
wersji aparatu telefonicznego.
Dla osób starszych, dla jakości ich Ŝycia, w zasadzie waŜna jest kaŜda wiedza,
poniewaŜ:
– pozwala utrzymywać zainteresowania, których zanikanie oznaczałoby
zmniejszanie się aktywności Ŝyciowej;
– prowokuje wysiłek intelektualny, waŜny dla utrzymania na dobrym poziomie
funkcji poznawczych;
– dostarcza informacji ułatwiających radzenie sobie z róŜnymi problemami
Ŝyciowymi, zarówno biologiczno-medycznymi jak i psychospołecznymi;
– pozwala na wydłuŜenie czasu radzenia sobie, co sprzyja zachowaniu
samodzielności i niezaleŜności.
Osoby starsze potrzebują wiec wiedzy dla utrzymania dobrej jakości swojego Ŝycia, ale ze względu na ich ograniczenia powodowane wiekiem musi to być wiedza
dostępna znacznie łatwiej ni Ŝ ta, która jest kierowana do młodych, przy czym dostępność te naleŜy rozumieć w znaczeniu terytorialnym, ekonomicznym i psychologicznym.

5. Dostępność wiedzy dla osób starszych
Wiedza spełnia bardzo waŜną role w opóźnianiu procesu starzenia się i łagodzeniu
jego konsekwencji a tym samym zwiększa szanse na przedłuŜenie okresu cechującego
się dobrą jakością Ŝycia. Podstawowym warunkiem wypełniania przez wiedze takich
funkcji jest jej dostępność. Bariery dostępności wiedzy dla osób starszych mogą mieć
róŜny charakter, przy czym najczęstsze i najpowaŜniejsze z nich to:
– ekonomiczne (zakup nośników wiedzy, opłacenie kursów, szkoleń, dojazdy);
– zdrowotne (osłabienie wzroku, słuchu, zmniejszenie moŜliwości ruchowych,
dolegliwości utrudniające koncentrację itp);
– techniczne (nowe środki przekazu wiedzy nie dostosowane do umiejętności osób
starszych);
– psychologiczne – trudności adaptacyjne nasilające lęki przed nowymi
wyzwaniami, przekonanie, Ŝe nauka jest dla młodych.
Bariery te w Polsce są bardzo mocno odczuwane przez osoby starsze. Wielu emerytom nie wystarcza otrzymywanych świadczeń nawet na zakup leków czy dokonanie
opłat mieszkaniowych. W tej sytuacji wydatki na kursy, szkolenia, zakup ksiąŜek, nie
mówiąc juŜ o komputerze czy opłatach za Internet, są dla seniorów niedostępne.
Z kolei konsekwencje ograniczonej dostępności wiedzy są bardzo powaŜne,
zwiększają ryzyko pogorszenia ich zdrowia w przyspieszenia procesu starzenia się
organizmu, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio. MoŜna do nich zaliczyć m. innymi:
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1.

Zaniedbania w stylu Ŝycia: odŜywianie, ograniczenia aktywności fizycznej
i umysłowej, wycofywanie się z interakcji tworzących wcześniejszą sieć stosunków społecznych;
2. Zaniedbania profilaktyki i wczesnej terapii chorób przewlekłych.
Współczesne społeczeństwa moŜna określić jako społeczeństwa wiedzy, co
oznacza, Ŝe wiedza odgrywa pierwszoplanowa role w ich organizacji i rozwoju. Ograniczenie dostępności wiedzy dla jakiejś kategorii społecznej oznacza tym samym jej
marginalizację. przejawiającą się m. innymi upośledzonym poziomem jakości Ŝycia.

6. Oferta edukacyjna dla osób starszych: stan faktyczny a potrzeby
Osoby w starszym wieku są świadome znaczenia wiedzy dla jakości ich Ŝycia
w płaszczyźnie zdrowotnej, psychicznej i społecznej. znajduje to miedzy innymi potwierdzenie w ich zainteresowaniu ofertą edukacyjną.
Idea edukacji dorosłych ma w Polsce bogate tradycje, sięga czasów międzywojennych i łączy się z nazwiskami działaczy społeczno-oświatowych na czele z socjologiem Ludwikiem Krzywickim. Była to jednak oferta kierowana przede wszystkim do
osób w pełni sił, potrzebujących wsparcia edukacyjnego dla przełamywania trudności
w radzeniu sobie z problemami codziennego Ŝycia, nasilonymi poprzez konsekwencje
ówczesnego kryzysu gospodarczego. TakŜe w początkach PRL, jakkolwiek rozwijała
się dość intensywnie oświata dorosłych, osoby starsze nie były adresatami specjalnie
do nich kierowanych kompleksowych programów. Zmieniły to dopiero Uniwersytety
Trzeciego Wieku.
Uniwersytety III wieku rozwinęły się w Polsce w początkach lat 80. jako oferta
środowiska akademickiego dla osób ze względu na swój wiek zagroŜonych osamotnieniem i biernością, a w konsekwencji – wykluczeniem społecznym. W obszarze Polski
południowo-wschodniej inicjatywy w tym zakresie wiązały się z działalnością prowadzona przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (od 1985 roku),
a w Rzeszowie przy WSP (od 1983 roku), a następnie przy Uniwersytecie Rzeszowskim. Struktura organizacyjna w obydwu obszarach róŜni się, to znaczy UMCS organizuje zajęcia w Lublinie oraz w filiach zlokalizowanych w małych miastach, natomiast
w województwie Podkarpackim obok ośrodka rzeszowskiego w mniejszych miejscowościach działają samodzielne placówki .
Uniwersytety Trzeciego Wieku proponują szczególną ofertę edukacyjną dla ludzi
starszych, co wyraŜa się w:
• zintegrowanym, holistycznym charakterze przekazywanej wiedzy;
• róŜnorodności oferty;
• adekwatności oferty do specyficznych potrzeb wieku starszego: zdrowotnych,
psychicznych, społecznych, religijnych, fizycznych.
Zajęcia prowadzone w ramach Uniwersytetów III Wieku obejmuje wykłady prowadzone dla ogółu słuchaczy, w systemie otwartym, jednorazowe bądź w cyklach,
przekazujące wiedze ogólną, przyrodniczą, medyczną. Poza wykładami dla wszystkich
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prowadzone są spotkania w grupach zainteresowań, gdzie kaŜdy ze słuchaczy moŜe
wybierać zajęcia, które odpowiadają jego uzdolnieniom, zainteresowaniom, potrzebom
i moŜliwościom. Do wyboru są lektoraty języków obcych, zajęcia komputerowe, zajęcia z wiedzy o kulturze – spotkania ze sztuką, zajęcia psychologiczne, duszpasterskie,
ogrodnice, turystyczne, taneczne, zajęcia w chórze i gimnastyczne.
Oferta edukacyjna Uniwersytetów III wieku jest kierowana do duŜych grup.
W samym Lublinie liczba słuchaczy w ostatnich latach wynosi średnio od 800 do 850
osób. Ponadto zajęcia prowadzone są takŜe w 10 filiach, zlokalizowanych w średnich
miastach i małych miasteczkach (Biała Podlaska, Chełm, Kraśnik, Puławy, Świdnik,
Parczew, Tomaszów Lubelski, Międzyrzec Podlaski, Opole Lubelskie). Z kolei
w Rzeszowie na zajęcia zapisuje się ponad 350 osób, przy czym dodatkowe placówki
prowadzą działalność we wszystkich większych miastach województwa, m. innymi
w Krośnie, Jaśle, Sanoku.
Uniwersytety III wieku są ofertą edukacyjną waŜną, ale niewystarczającą. Pomimo duŜych liczb słuchaczy obejmują one znikomy odsetek populacji ludzi starszych.
Potwierdzają potrzebę wiedzy w tej kategorii społeczeństwa, ale nie są w stanie tej
potrzeby zaspokoić.
Są dostępne dla mieszkańców miast (nie wszystkich), tymczasem utrudnienia dostępności wiedzy oraz dysparytety jakości Ŝycia są w większym stopniu problemem
populacji wiejskiej. Ponadto udział w zajęciach wiąŜe się z kosztami, takimi jak opłata
wpisowa, opłacanie zajęć w niektórych kołach zainteresowań, np. językowych czy
komputerowych, zakup materiałów, dojazdy. Przy niskich dochodach emerytów koszty
te staja się powaŜna bariera dostępności wiedzy dla osób starszych.
Rozszerzenie i przybliŜenie oferty edukacyjnej dla ogółu ludzi starszych, niezaleŜnie od miejsca zamieszkania i posiadanych dochodów, zwłaszcza w regionach charakteryzujących się niskim poziomem jakości Ŝycia – staje się więc waŜnym wyzwaniem na najbliŜsze lata.
Warunki efektywności realizacji takiej oferty, przekładające się na jakość Ŝycia
ludzi w starszym wieku, to przede wszystkim uwzględnianie zarówno potrzeb obiektywnych jak i wyraŜanych oczekiwań, co wiąŜe się z potrzeba prowadzenia odpowiednich badań diagnostycznych. Ponadto oferta edukacyjna musi być dostosowana do
moŜliwości percepcyjnych oraz ekonomicznych osób starszych oraz zróŜnicowana
w swych formach i na tyle powszechna, by docierała do całej populacji seniorów.

Zakończenie
Według obliczeń i prognoz statystycznych GUS udział osób starszych w społeczeństwie polskim rośnie i nadal będzie rósł bardzo szybko. W pierwszej dekadzie
obecnego stulecia szacuje się liczbę osób po 65 roku Ŝycia na około 5 mln, a w połowie wieku ma takich osób być dwukrotnie więcej (GUS, 2002). Przewidywana jest
następująca dynamika starzenia się populacji polskiej:
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rok 1900 – 6,3 % osób w wieku lat 60 i więcej w ogólnej populacji społeczeństwa
polskiego’
• rok 1950 – 8,3
• rok 2000 – 16,7
• rok 2020 – 24,4
• rok 2050 – 26,7 (GUS, 1999).
Wzrost udziału osób starszych w ogólnej populacji społeczeństwa oznacza zagroŜenie otrzymywanych przez nich świadczeń emerytalnych i rentowych. Reforma systemu ubezpieczeń emerytalnych, jak na razie, nie spełnia nadziei, jakie z nią wiązano.
Tak zwany II filar, który miał być gwarantem dobrej jakości Ŝycia osób starszych,
okazał się groszowym dodatkiem, nie mającym znaczenia dla poziomu ich dochodów.
Nadal wprawdzie formułowane sa oczekiwania co do jego wzrostu wraz z wydłuŜaniem się okresu oszczędzania w funduszach emerytalnych, niemniej jednak nic nie
wskazuje na to by w bliskiej perspektywie dochody osób starszych znacząco mogły się
zwiększyć. W tej sytuacji zapewnienie im dobrego poziomu jakości poprzez dobre
warunki bytowe będzie raczej trudne. Taka sytuacja skłania do szukania innych sposobów wsparcia osób starszych, tak by nawet przy braku zasadniczego wzrostu ich dochodów, moŜliwa była poprawa jakości Ŝycia. Takie nadzieje moŜna i trzeba wiązać
z edukacją, a konkretnie, z rozwijaniem i upowszechnianiem oferty edukacyjnej kierowanej specjalnie do seniorów.
•
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COMPUTER ANXIETY AS AN OBSTACLE IN THE ADULT EDUCATION
PROCESS

Mieczysław Radochoński
Abstract: This research study investigated the prevalence of computer anxiety in adults who are nonresidential students of at the University of Information Technology and Management in Rzeszow (UITM).
The analysis of results takes into consideration such variables as area of practice, hours of weekly use,
access to equipment, and availability of training in work place or at home for examined subjects (N=306).
Level of anxiety, which was measured by the Computer Anxiety Index (CAIN), were found to be lowest for
those who have computers in their work areas, received training, and use computers to accomplish work
tasks. Statistically significant positive correlations were found between anxiety levels and high levels of
training need as well as the number of hours of weekly use and training received. A significant negative
correlation was found between anxiety levels and weekly hours of use.
Keywords: Computer anxiety, adult education, information technology.

Introduction

C

omputer mediated communication (CMC) is rapidly developing and becoming an
intricate part of our society. Exposure to this new medium gives both children and
adults the opportunity to acquire unlimited amounts of knowledge and a chance to
communicate with others around the world. It is a fast way to create, send and consume
new information. CMC extends our mental capabilities and enhances our interests. Yet
there are many people, especially older ones, who are left behind in the technological
quest for the faster and more efficient mode of communication. In this regard they face
a serious obstacles in access to a new sources of knowledge. For instance, modern
libraries now use computer programs to catalog the books and journals. Also a real
change can be found in education. Despite school budgets or level of education, sooner
or later all students will have access to information through the Internet. In the offices
the e-mail is taking the important place in inter-office correspondence. Also the
business is rapidly becoming computerized. In the face of those changes, both students
and adult employees will need to be comfortable with computers. As the academic and
business environments continue to move forward in computer technology, the real
problem is becoming for those people who experience computer anxiety. It develops
mostly in persons who in the past had no contacts with computers or their first
experiences were unpleasant. From psychological point of view, as a single bad
experience can discourage people from doing a mathematical tasks, it also can lead to
computer anxiety.
Computer anxiety. Review of recent literature shows that specialists do not agree
upon an exact definition of computer anxiety. As a result in scientific literature exist
several definitions. For instance, computer anxiety can be interpreted as resistance to
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change. Resistance, as found by Jorde (1985, p. 13), "... is often a symptom of
something else; fear of the unknown, fear of failure, or an unwillingness to alter the
status quo". She further stated, “Any attempt to understand the nature of resistance to
a technological innovation such as microcomputers cannot ignore the power of
emotions in regulating behavior” (p.7). A generally accepted deﬁnition of the computer
anxiety is: the fear of computers when using the computer, or when considering the
possibility of computer use (Heinssen et al. 1987). Other terms used to describe
computer anxiety include: aversion to, apprehension of, intimidation by, hostility
toward, and aggression towards computers (Beckers et al., 2001). Computer anxiety
has also been referred to as “computerphobia” or “technophobia” in the popular
literature.
More research indicates that computer anxiety is not an inherent emotion but
rather a “state anxiety” that can be treated (Chu et al., 1991). By identifying the
predictors of computer anxiety; researchers, managers, educators, and trainers may be
better able to structure learning and training experiences to minimize the deleterious
effects of computer anxiety (e.g., employee dissatisfaction and turnover, poor job
performance). Computer anxiety has been shown to have physiological as well as
psychological affects. Sweaty palms, dizziness, shortness of breath and the inability to
take action have been found when computer anxiety is present (Beckers et al., 2001;
Hemby, 1998; Weil et al., 1995). Computer related experience is believed to have
a negative correlation with computer anxiety (Anderson 1996).
Rosen and Maquire (1990) also attributed computer anxiety to previous uncomfortable interactions with computers that make ‘‘all future computer experiences and
even mechanical experiences appear to be negative regardless of outcome’’ (p. 185).
Lloyd and Gressard (1984) suggest that a major factor in computer anxiety is a lack of
familiarity with computers, and that with increased experience anxiety should decrease. Although other researchers have also confirmed this hypothesis (Heinssen,
Glass, Knight, 1987; Howard, Smith, 1986), Weil, Rosen, Sears (1987) dispute the
hypothesis that familiarity with computers reduces computer anxiety and argue that
‘‘during repeated exposure to the computer, the computerphobic is being reconditioned
at increased levels of anxiety which, in turn, increases discomfort and anxiety’’ (p. 180).
Such conflicting perspectives on the role of experience in computer anxiety seem
to be based on two differing theoretical stances: one on a social learning theory model
and another on a clinical model. Meier (1985) argues that computer anxiety must be
understood from a social learning theory perspective and states that computer anxiety
is a learned experience stemming from a result of low competence in computer use and
low expectation of outcome so that the anxiety will gradually diminish through building computer skills and successful experiences.
Rosen et al. (1987) conceptualize computer anxiety as an affective disorder with
a range of anxiety from mild discomfort to severe phobia. Computer anxiety is also
found to be a predictor of achievement in computing skills and influences the degree to
which computers can be utilized effectively by users. Prior computer experience has
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also been found to predict computer anxiety. Marcoulides (1988) reports that there is
a statistically significant, though weak, negative relationship between computer anxiety
and computer experience. Reed and Palumbo (1988) also report a negative relationship
between computer experience and computer anxiety. Liu, Reed, and Phillips (1992)
report a similar negative relationship between prior experience and computer anxiety.
As the level of computer experience increases the level of computer anxiety falls. This
relationship has been shown to hold true for industrial education teachers (Yang et al.
1999), student teachers and professional school graduate students (Chu et al. 1991). In
development of computer anxiety are involved also cognitive processes (see fig. 1).
Core beliefs
e.g. „Use of computer is difficult”

Intermediate beliefs
e.g. “If I will fail, they will think that I
am stupid”

Automatic thoughts
e.g. “I will never learn to
operate computer”

Emotions (e.g. anxiety)
Behaviors (e.g. resignation)
Reactions (e.g. giving up)

Fig. 1. Cognitive processes involved in formation of computer anxiety

Attitudes towards the use of computers. There have been numerous publications
that have addressed the benefits, implications, and barriers to enhanced computer
utilization (Finnegan, Ivanoff, 1991; Mutschler, Hoefer, 1990). In case of social
workers some authors have expressed pervasive concerns that computer technology
may hurt the client-therapist relationship (e.g. Mandell, 1989). Doelker and Lynette
(1988) contend that ‘‘it has been well-documented in the literature that human services
staff have a rather negative attitude toward computers and their use in human service
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agencies’’ (p. 3). Lack of knowledge and understanding of how a computer works
seems to cause fear and uncertainty among persons providing human services (Sullivan
1980) while Alalszewski (1985) reports that social workers often fail to see the benefits
of using computers, perceiving more problems than benefits. Karger (1986) observes
social workers’ computer anxiety in their perception that the computer system will
‘‘mold social work practice into a system which it can rationalize, measure, and
evaluate’’ (p. 120). Even though the obtaining and processing of information has
always been an integral part of social work practice, workers have been slow to use
computers for those purposes (Briggs, Kindler, 1993). It is also true when we consider
attitudes of representatives of other professions toward computer use in their
professional life. The purpose of this study is to further investigate computer anxiety
and its relationship to computer training and exposure to computers at the worksite.
For this study, computer anxiety is conceptually defined as the fear or apprehension
felt by individuals when they use computers, or when they consider the possibility of
computer utilization. This definition was the basis for the development of the
Computer Anxiety Index (Simonson et al., 1987).

Research design
The purpose of this study was to examine relationships between level of computer
anxiety and attitudes toward computer technology and selected demographic factors.
These demographic factors include: gender; age; work experience (tenure); level of
computer experience; area of job responsibility; amount of time spent using the
computer; and the manner of computer use. The population consists of non-residential
students at the University of Information Technology and Management in Rzeszow
(UITM). Most of them are working in different institutions and attend their study
courses during weekends and vacation time. In their college a course on computer
operation is included into syllabus. In order to assess influence of participation in this
course on the computer anxiety level, the study was carried out twice, i.e. before and
after completion of the computer operation course. The main purpose of the survey is
to find answers for the following questions: 1. Are there reductions in computer
anxiety after exposure to the computer operation course?, 2. Is level of reliance on
computer for work related to computer anxiety scores?, 3. Is age of participants related
to computer anxiety scores?, 4. Is level of computer training needs related to computer
anxiety scores? 5. Is attitude toward computer use related to computer anxiety scores?

Method
Participants
Data for this study consists of surveying selected a non-residential UITM students
representing such courses, like Public Health, Sociology and Journalism and Social
Communication. The essential part of the study program at UITM is taking a one-
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semester course on computer operation. The survey was performed twice for all participating students, i.e. before and after the course. Total population comprised 339
persons. The age of participants ranged from 20 to 43 years. Out of 339 surveys which
were distributed, 306 were returned, what represents about 90 % (177 females and 129
males). Some of the participants have returned incomplete materials which could not
be used in this study.
Out of 339 surveys which were distributed, 306 were returned, what represents
about 90 % (177 females and 129 males). Some of the participants have returned
incomplete materials which could not be used in this study. For analysis purposes they
were divided into two subgroups: 1. 21-30 year-old (186 persons – 60,8 %), 2. 31-44
year-old (120 persons – 39,2 %). Among respondents having a job, about 50,0 percent
of them were employed in the public sector, 38,5 % in the private sectors, and 11,5 %
by other settings. Type of job performed by participants is shown in table 1.
Table 1. Type of job performed by participants
Type of job performed
Managerial
Secretarial
Paraprofessional
Unskilled
Not reported
Total

N
29
52
114
90
21
306

%
9,5
17,0
37,2
29,4
6,9
100,0

Measures
Level of computer anxiety was measured by the Computer Anxiety Index (CAIN)
developed by Simonson et al. (1987). The instrument primarily measures: (1)
avoidance of computers and the general areas in which computers are located, (2)
excessive caution with computers, (3) negative remarks about computers, and (4)
attempts to shorten periods when computers are being used. The CAIN has been shown
to have high test-retest reliability (r = .90) and internal consistency reliability
(Cronbach alpha = .94). The 26-item instrument asks individuals to indicate their
opinions and affective reactions to the computer. The authors note that computer
attitudes, which are at the core of computer anxiety, refer ‘‘to an individual’s feeling
about the personal and societal use of computers in appropriate ways’’ and that
positive attitudes reflect ‘‘an anxiety free willingness or desire to use the computer,
confidence in one’s ability to use the computer, and a sense of computer
responsibility’’ (Simonson et al. 1987, p. 234).
Some CAIN items are positively stated, e.g., ‘‘Having a computer available to me
would improve my productivity,’’ and some items are negatively stated, e.g.,
‘‘Computers are too complicated to be of much use to me.’’ The negatively stated
items were reverse scored to avoid response bias. The response options range from (1)
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strongly agree to (6) strongly disagree with a possible score range of 26-156; higher
scores indicate greater anxiety. The internal consistency reliability of the scale in this
study had a coefficient alpha of .91. Composite scores were obtained by summing
responses and dividing by the number of questions. In this survey a Polish versions of
the instruments were used.
Additionally, the demographics questionnaire developed by the author was used.
It included items providing with the information about gender, age, educational level,
previous experience with a computers, job responsibility and attitude of each
respondent toward computer training.

Data Collection
Participants were asked to complete the Computer Anxiety Index (CAIN) and the
demographic survey. These instruments and questions to obtain the demographic data
were administered to non-residential students enrolled in the academic year 2007/08
during first month of the summer semester (February 2008) and – for the second time –
after the completion of computer training course June 2008). The course was used as
a technology requirement for most of the students enrolled in the University of
Information Technology and Management in Rzeszow (UITM) despite of their major
subject.
If the participants had completed both surveys then the material was included in
the final analysis. The survey packet was numbered and sealed in a envelope with the
participant's name.

Results
Table 2. Computer anxiety levels by respondents age (I survey)

Age group
21-30
31-44

N

%

186
120

60,8
39,2

CAIN score
I survey
II survey
Mean
SD
Mean
SD
45,4
11,3 41,6
10,6
57,8
12,5 48,4
11,4

p
n.s.
.01

Table 2 shows that older respondents demonstrates much higher level of computer
anxiety. The second study did not display a significant reduction of computer anxiety
after a completion of the course in group of younger adults. In group of older
participants such reduction was quite big and was statistically significant (p<0.01).
Table 3, 4 and 5 show mean CAIN scores in relation to the availability of
a computer at work or at home, weekly hours of use at work, and reliance on
computers to complete work tasks respectively. Anxiety scores are lowest for those
having a computer on their desk and highest for those identifying no need for
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a computer. CAIN scores are highest for those who do not use their computer and
lowest for those using the computer 21 hours per week or more. Scores are highest for
working persons who do not rely on the computer to complete work tasks and lowest
for those who rely very much on the computer for work completion.
Table 3. Computer Anxiety Index (CAIN) scores by computer experiences at work or at home

Computer experience
Computer at work or at home
Sharing with somebody
Not provided
Don’t need

N

%

183
52
41
30

59,8
17,0
13,4
9.8

CAIN score
I survey
II survey
Mean
SD
Mean
SD
39,3
9,7
38,1
8,6
45,0
10,5 42.4
9.8
44,6
10,7 39.6
10.1
73,2
15,8 56.3
10.5

p
n.s.
n.s.
.05
.01

Table 4. Weekly hours of computer use at work or at home
Computer use
per week
(in hours)
Over 21
16-20
11-15
6-10
1-5
None

N

%

45
27
32
61
95
46

14,7
8,9
10,5
19,9
31,0
15,0

CAIN score
I survey
II survey
Mean
SD
Mean
SD
32,7
5,4
30,2
6,1
34,8
4,9
32,7
5.6
36,2
9,8
34,2
7,4
40,2
8,6
38,4
7,2
45,5
9,7
38,8
8,1
56,3
11,4 45,3
9,5

p
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
.05
.01

Table 5. Importance of computer use at work or at the university

Level of importance
Very important
Much important
Some importance
A little importance
Not at all important

N

%

92
83
48
41
42

30,0
27,1
15,7
13,4
13,8

CAIN score
I survey
II survey
Mean
SD
Mean
SD
35,5
8,2
34,1
7,7
39,6
9,1
37,5
8,2
46,8
10,4 40,3
9.5
52,1
11,2 44,6
10,2
58,0
13,5 46,8
10,9

p
n.s.
n.s.
.05
.05
.01

Table 6 provides with mean CAIN scores related to three levels of training needs
expressed by participants during I survey. Those who have expressed low level training
needs have also lower anxiety scores than those with higher levels of this kind.
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Table 6. Level of anxiety by training needs
Level of expressed training
needs
Low
Intermediate
High

N

%

106
83
117

34,6
27,2
38,2

CAIN score
I survey
II survey
Mean
SD
Mean
SD
38,7
9,7
36,5
8,6
47,6
12,0 41,3
11,4
58,4
13,1 46,7
11,8

p
n.s.
.05
.01

Finally, those who feel that the training made them ‘‘very effective’’ in computer
skills following the training reported lower scores than all other levels of proficiency
(table 6). Spearman’s Rho, a nonparametric correlational statistic, was calculated using
SPSS to determine the relationship between computer use and training to CAIN scores.
A statistically significant negative correlation between hours of use and CAIN scores
was found, rs (230) =−.462, p<.01. In addition, a statistically significant negative
correlation was found between the assessment of effectiveness of computer training
received and anxiety scores, rs(162)=−.174, p = .027; those who rated training
experiences higher reported lower anxiety scores. Also, respondents rated their need
for training from 0 (low) to 5 (high) with most respondents reporting scores of 3 (25
%), 4 (30 %), or 5 (23 %). A significant positive correlation was found between the
self-rated level of need for training and CAIN scores, rs (221) = .138, p =.04; greater
needs for training were related to higher anxiety scores.
Table 7. Level on anxiety by assessment of training effectiveness
Assessment of effectiveness
Very effective
Quite effective
Moderately effective
Slightly effective
Not at all effective

N

%

53
93
115
28
17

17,3
30,4
37,6
9,1
5,6

II survey
Mean
SD
32.8
5,8
38,0
9,5
39,4
10,2
49,0
12,4
51,6
14,0

A significant positive relationship was also found between the number of hours of
weekly use and the level of training received, rs (167)=.180, p =.020; higher users
receive higher levels of training. Also, a significant negative correlation was found
between hours of use and the level of training needed, rs (230) =−.161, p = .014.
However, the relationship between the rated quality of training received and weekly
hours of use was not statistically significant at p<.05.
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Discussion
The results of this study indicate that the level of computer anxiety varies by area
of practice, availability of equipment, amount of use, and participation in training.
Respondents who have direct access to computers at work or at home generally report
lower levels of computer anxiety. Respondents who use their computers at higher
levels of hours per week and who depend on the computer to accomplish work tasks
report lower anxiety than those who use their computers less or who do use them to
accomplish their work. This study provides encouraging information concerning the
benefit of training given the significant correlation between computer use and having
received training. It is also noteworthy that, given the significant relationship between
training needs and CAIN scores, administration of the CAIN scale may be very useful
as a screening tool to identify adults who are in need of additional computer training.
There are several limitations that must be noted concerning this study. First, the
investigation reflects the responses of only one limited geographic area (south-Eastern
Poland) and may not reflect those of other parts of the country. Second, this study
focuses on non-residential students but does not provide data on adults representing
different social status and profession. Finally, the data is based on self-reports which
may not fully address the areas studied. Therefore, future research is needed that
includes other geographic areas, additional disciplines and professions, and other data
gathering methodologies such as direct observation.
The results of this study may be viewed from more than one perspective. On the
one hand, there are many adult persons who actively use computers for a wide range of
purposes, obtain ongoing training, and report low levels of anxiety about using
computers. On the other hand, also there are many persons who do not have computers
in their work areas, are in need of training, and report higher levels of anxiety about
using computers. Given the strong correlations found between training and reduced
anxiety levels, agencies may wish to consider increasing the availability as well as the
relevance of training for adult people. In addition, while the results of this study
provide encouraging support that those who have access to computers, training, and
who are frequent users of the equipment have lower levels of computer anxiety, the
manipulation of these variables may not resolve the problem of computer anxiety. For
example, Rosen and Weil (1995) reported in their study of almost 500 teachers who
had ready access to computers that the myth ‘‘that all you need to do is to provide
a technophobic person with some computer experience and this will eliminate the
problem’’ (p. 27) is not true. Szajna (1994) also notes that the interplay of computer
anxiety and computer aptitude is not clear while Reznich (1996) notes that the
approach to computer training for adults is critical to its impact on computer anxiety.
Although further research, with more subjects, in other geographical areas is
needed, this study provides additional insight about the current status of computer
access, use, and training among adults employed in different settings.
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With the continued refinement of software and hardware and the burgeoning
Internet, it is imperative that all working adults capitalize on the potential for
technology to maximize the effectiveness of our agencies and their services.
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MEDZIGENERAČNÉ UČENIE AKO ZÁKLAD BATESONOVEJ TEÓRIE
VÝUČBY PRVÉHO, DRUHÉHO A TRETIEHO STUPŇA MODIFIKÁCIOU
DEUTERO-VÝUČBY (LEARNINGU)
Beáta Balogová
Abstrakt: V kontexte celoživotného vzdelávania upriamujeme pozornosť na zmenu doterajšieho
formálneho vzdelávacia na koncept dvoch autorov Margaret Meadovej a Gregory Batesona a ich teóriu
výučby prvého, druhého a tretieho stupňa modifikáciou deutero-výučby (learning), s poukázaním na
možnosť jej aplikácie na Univerzite tretieho veku.
Abstrakt: Within the context of lifelong education, we focus our attention on the change of the present
formal education for Margaret Mead's and Gregory Bateson's concept and their education theory of the
first stage, the second stage and the third stage by a modification of deutero-learning with a concentration
on the possibilities of the application at the University of the Third Age.
Kľúčové slová: Medzigeneračné učenie, Batesonova teória výučby (learningu), modifikácia deuterovýučby, terciálne učenie, celoživotné vzdelávanie, excelentnosť, duševná rovnováha.

P

roblematika medzigeneračného učenia (do ktorého zahŕňame aj rodinné
a rodičovské vzdelávanie1) nás o svojej aktuálnosti presviedča už stáročia, avšak
dnes o to intenzívnejšie hľadáme možnosti spájania existujúcich vedomostných potenciálov viacerých generácii, v tomto prípade študentov Univerzity tretieho veku – seniorov a ich univerzitných kolegov – mladých (ktorí môžu byť súčasne aj ich vnukmi), na
pôde univerzít, ktorá bola do 70.-tych rokov 20. storočia výsostne prístupná iba mladej
generácii. Dnes európska spoločnosť významne prispieva k podpore procesu celoživotného vzdelávania, ktoré so sebou nesie aj myšlienku jeho zefektívňovania. J. Figeľ
(2006) v tejto súvislosti poukazuje na agendu Európskej únie, ktorá je naklonená vzdelávaniu, avšak mali by sme byť dôveryhodnejšími v príprave vzdelávacích projektov.
Jedným z nich je integrovaný program celoživotného vzdelávania orientovaný na odbornú prípravu, spoluprácu škôl, tak pre vysoké školstvo, ako aj pre vzdelávanie dospelých. Upozorňuje: napriek tomu, že máme dobré univerzity i výskumné pracoviská,
sú však často izolované, so slabým vplyvom a nemajú výrazné európske projekty. Preto je potrebné vytvoriť priestor pre rozvoj, podporiť prenos poznatkov do reálnej praxe
a podporiť excelentnosť.
1

Rodinné vzdelávanie (family life education) je možné charakterizovať ako preventívne a vzdelávacie
aktivity zamerané na zvyšovanie kvality života jednotlivca i rodiny. Rodičovské vzdelávanie (parenting
education) je organizovaná , zámerná snaha meniť alebo zvýšiť rodičovské vedomosti a zručnosti v rámci
rodinného systému. V západnej Európe a USA ide o neformálne vzdelávanie dospelých (Šeďová, 2007,
Projekt MPSV ČR č. 1J017/04-DP 2.
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K tejto výzve sa pripája aj Prešovská univerzita, ktorá otvorila v roku 2006 Univerzitu tretieho veku na Prešovskej univerzite (ďalej len UTV PU). Uvedomujeme si,
že vzdelanie (aj záujmové, ktoré realizujem v rámci UTV) má význam pre spoločnosť
a jednotlivca v každom ohľade. Vzdelanie je dôležitých faktorom zamestnanosti, ale
vzdelávanie zohráva aj dôležitú úlohu pri sociálnej integrácii človeka, aby nebol izolovaný, osamelý a aby sa vedel adaptovať na spoločenské zmeny, ktoré súvisia aj
s procesom migrácie. Nakoľko migrácia prináša so sebou požiadavku sociálnej inklúzie a asimilácie a tá bez zvyšovania vzdelanostnej úrovne obyvateľstva nie je možná.
Vzdelanie má ako poukazuje menovaný európsky komisár aj politický význam, pretože
vzdelaní ľudia inak reagujú na politické zmeny, demokraciu, globálne otázky, majú iný
rozhľad, iné poznanie, sú odolnejší proti demagógii a populizmu, polopravdám, proti
manipulácii, nacionalizmu, xenofóbii a fanatizmu. Zároveň je vzdelanie aj významným
kultúrnym činiteľom prostredníctvom ktorého, je možné presadzovať etické a právne
hodnoty, budovať porozumenie, rešpekt a úctu čím sa vylepšujú medziľudské vzťahy.
Pomáha pri zachovaní a rozvoji kultúrneho dedičstva, ktoré je potrebné odovzdávať
ďalším generáciám.
V otázke nutnosti celoživotného vzdelávania pre všetky generácie máme jednoznačnú odpoveď: áno, avšak zaujíma nás aj otázka ako, akým spôsobom.
V realizovanom projekte UTV vychádzame z myšlienok dvoch filozofov (dokonca aj
životných partnerov) Margaret Meadovej a Gregory Batesona a ich koncepcie „deutero-výučba“ (v anglickom origináli deutero-learning)– „učenia ako sa učiť“.
V procese vyučovania a učenia pripisujú primárnu a rozhodujúcu úlohu sociálnemu
kontextu a spôsobom odovzdávania vedomostí viac, než ich vlastnému obsahu. Margaret Meadová (in: Bauman, 2004) došla k záveru, že sociálna štruktúra spoločnosti
a spôsoby učenia, odovzdávania vedomostí z matky na dcéru, z otca na syna, zo strýka
na synovca..., sú dôležitejšie než vlastný obsah výuky a určujú tak spôsob, ktorým sa
jedinci učia myslieť, ako aj spôsob, ktorým sa celkový súhrn rôznych vedomostí
a zručností... bude zdieľať a využívať.
„Proto-výučba“ je protikladom k deutero-výučbe, ide o proces primárneho učenia, respektíve učenia prvého stupňa, kedy sa obsahy a výsledky dajú monitorovať
a zaznamenávať, dokonca rozvrhovať a plánovať. Avšak deutero-výučba je tzv. skrytý,
neuvedomelý proces a práve pri tomto procese si vzdelávaní ľudia osvojujú vedomosti,
ktoré sú pre ich život dôležitejšie... bez nej by výsledkom učenia boli zkostnatené mysle neschopné prispôsobiť sa odlišným situáciám...
Bateson (in: Bauman, 2004) svoju teóriu neskôr uzavrie tvrdením, že deuterovýučba, ono „učenie ako sa učiť“ je nielen nevyhnutné, ale aj bezpodmienečný doplnok celej proto-výučby, pretože bez deutero-výučby by výsledkom „učenia prvého
stupňa“ boli zkostnatené mysle, neschopné prispôsobiť sa odlišnej situácii, na ktorú
dopredu neboli pripravené. Neskôr Bateson završuje poňatie výučby druhého stupňa
koncepciou „výučby tretieho stupňa – terciálnym učením“. Pri ňom si vyučovaná
osoba osvojuje zručnosti, ako modifikovať súbor alternatív, s ktorými sa naučila pracovať v priebehu deutero-výučby.
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Dôvodom pre prijatie tejto koncepcie je „pocit všeobecnej krízy“. Naša doba vyniká v rozkladaní rámcov a v likvidácii vzorcov, náhle a bez výstrahy. Za týchto okolností terciálna výučba získava zvrchovanú adaptačnú hodnotu a stáva sa takmer kľúčovou zložkou „nutného vybavenia pre život“. Argumentačným faktorom je aj život
v tejto postmodernej dobe, alebo ako ju nazývajú iní autori: neskorá moderna, reflexívna moderna či surmoderna. Táto postmoderná doba kladie na ľudí svojej doby nároky v podobe okamžitého ničenia svojich doterajších vzorcov, ktoré musia hneď nahradiť novými. A tak možno konštatovať, že životný úspech i racionalita postmoderných mužov a žien, závisí od toho, ako rýchlo sa dokážu zbaviť starých návykov a ako
rýchlo si osvojujú nové. Podľa Z. Baumana, (2004) „v terciálnej výučbe je návyk pracovať bez návykov“.
Postmoderný svet kladie dôraz na terciálne vzdelávanie, avšak naň nie sú vôbec
pripravení ani samotní aktéri ani vzdelávacie inštitúcie. Pretože doterajšia výučba stavia na osvedčených štruktúrach (je jasné kto je žiak, kto je učiteľ, aký je obsah vzdelávania). Zmena prijatia existencie vzdelávania bez štruktúry, kedy aj samotná demokratická spoločnosť môže byť vnímaná ako „obrovská pedagogická inštitúcia“ (Cornelius
Castoriadis, in: Bauman, 2004) je neprijateľná. A tak v tomto kontexte zažívame všeobecný pocit krízy, aj krízy univerzít. Univerzita bola v histórii kľúčovým miestom,
v ktorom vznikali hodnoty slúžiace spoločenskej integrácii a tréningovým poľom, na
ktorom sa cvičili vzdelávatelia, ktorí mali tieto hodnoty šíriť a prevádzať do podoby
spoločenských zručností – ani jedno dnes neplatí. Technologický pokrok znižuje životnosť vedomostí podložených univerzitným diplomom. Viac sa začína využívať krátkodobá profesionálna výučba, ktorú ponúkajú mimouniverzitné médiá.
A práve tento proces krízy univerzít je možné zmeniť spomínaným procesom excelentnosti univerzít, jej pracovísk, ponukou výučby, ktorá by rešpektovala požiadavky
doby, rýchlo reagovala na celospoločenské zmeny, ale aj na požiadavky uchádzačov
vzdelávania. V tejto súvislosti si odpovedzme na otázku: Aká by mala byť úloha univerzitného vzdelávania. Odpoveď by mala smerovať k požiadavke, že univerzitné
vzdelávanie by malo okrem iného aj:
• vštepovať toleranciu voči odlišnosti,
• posilňovať odvahu k prijatiu zodpovednosti za vlastnú voľbu,
• cvičiť schopnosť meniť rámce,
• poskytnúť odvahu k slobode k prijatiu úzkosti z neistoty, ktorá slobodu prináša
s radosťami z nového a doposiaľ nepoznaného.
Ako tvorcovia obsahu, miesta, formy a spôsobu vzdelávania na UTV si uvedomuje veľkú zodpovednosť, ktorá stojí pred nami a uvedomujeme si aj riziká našich úvah.
Napriek tomu si dovoľujeme vysloviť tvrdenie, že ak sú tieto úvahy pravdivé stoji pred
nami – pred filozofiou a teóriou vzdelávania úloha vypracovať teóriu formatívneho
procesu s otvoreným cieľom, ktorý si doplní náš samotný vzdelávaný, či už je to študent UTV alebo jeho vnuk, študent univerzity. Preto realizujeme viacero spoločných
projektov, na ktorých spolupracujú tak študenti denného štúdia (či už bakalárskeho
alebo magisterského štúdia), ako aj doktorandi. UTV má vytvorenú spoluprácu
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z Detským domovom v Sečovciach, zo Základnou školou Bajkalská. Ďalej je to spolupráca s Mestským úradom pri realizácii projektu Mladí starým – starí mladým a pod.
To, že seniori dokážu reflektovať obsah vzdelávania s aplikáciou na situácie vo svojom
živote je aj príklad tvorby jednej študentky druhého ročníka UTV Danice Sekerákovej,
ktorá napísala báseň o svojom rozhodovaní či začať alebo nezačať študovať na UTV,
ktoré rieši so svojim vnukom. Autorka ju venovala svojmu vnukovi a svojim spolužiakom prvého ročníka UTV (zaznela pri slávnostnej imatrikulácii pri ich nástupe na univerzitu). Aj samotné štúdium tejto študentky nezostalo bez odozvy, a tak pokračuje vo
svojej tvorbe, kedy píše ďalšiu báseň. Podnetom pre jej vytvorenie bola prednáška
z psychológie venovaná Eriksonovi a jeho etapám vývinu jednotlivca (obe ukážky
uvádzame ako prílohu tohto príspevku).
Pri tvorbe programov UTV rešpektujúc teóriu Baltesa a Meadovej vytvorili sme
stratégie vedúce k podpore duševnej rovnováhy vytvorenej J. Švancarom (in: Kalvach,
2004), ktorý ponúka seniorom program pod názvom Päť „pé“ optimálnej adaptácie,
ktorými sú: 1. perspektíva; 2. pružnosť; 3. predvídavosť; 4. porozumenie pre iných;
5. potešenie.
Prvým krokom, rešpektujúc požiadavku vytvorenia časovej a priestorovej perspektívy, ponúkame seniorom nielen zmysluplné využívanie ich voľného času (ktorý
venujú štúdiu a samoštúdiu), ale organizujeme vzdelávanie na obdobie troch rokov –
3+ a neskôr na ďalšie dvojročné cykly - 2+.
Programy ponúkané jednotlivými katedrami a fakultami sú pružne prispôsobované záujmom a možnostiam študentom s rešpektovaním ich daností a možností učenia
vo vyššom veku s aplikáciou individuálneho prístupu. Ale je to aj pružnosť vo vzťahu
k zmenám, ktorými prechádzajú, k riešeniu vzniknutých problémov. Nezabúdame ani
na telesné zmeny, zvlášť v kontexte aplikácie bio-psycho-socio-duševného modelu
rozvoja osobnosti. Spoluprácou s fakultou športu sa nám podarilo vytvoriť niekoľko
projektov cvičenia seniorov – cvičenie 65+, kalanetika, turistický krúžok a ďalšie.
Predvídavosť je najčastejšie spájaná práve s vyšším vekom, iba málokedy ho
spájame s deťmi. Využijúc tento potenciál seniorov vytvorili sme možnosť participácie
na už spomínanom projekte mesta Prešov „Mladí starým – starí mladým“. V tomto
stretnutí dvoch odlišných generácii sa vytvára priestor pre medzigeneračné premostenie aj v zmysle predvídavosti, ponuky svojej skúsenosti pre mladých ľudí. Predvídavosť aj v štruktúre študijných záujmových programov, ktoré sú aplikované práve na
osobnosť seniora, napríklad štúdiom kognitívnych procesov a ich zmien, ktoré následne môže senior využiť pre svoj osobný život (príkladom sú ponúkané básne).
Štúdium v takej heterogénnej skupine, kde sú študenti od 42 až po 80 rokov, študenti s rôznymi profesijnými skúsenosťami, s rôznym spoločenským statusom,
s rôznym zdravotným stavom, si vyžaduje vysoký stupeň reflexie iných, vysoký stupeň
empatie, tolerancie, rešpektovania iných. Naplnením požiadavky porozumenia pre
iných je aj realizácia výučby v priestoroch PU, ktoré sú dostupné MHD. V konečnom
dôsledku je to aj porozumenie pre inakosť v zmysle vybraných špecializácii záujmového vzdelávania, krúžkovej činnosti a pod.

Medzigeneračné učenie ako základ Batesonovej teórie...

192

Marcus Tulius Cicero už pred dvetisíc rokmi konštatoval, že pre starcov už nie je
hodovanie, hýrenie, sexuálne rozkošníctvo a zápasnícke hry, ale že môžu veľmi veľa
potešenia získavať v prírode, umení, v poznávaní sveta. Výskumy potvrdzujú toto tvrdenie, pretože seniori konštatujú, že štúdium na UTV im prináša radosť, potešenie
a štúdium by zanechali (podľa nami realizovaných výskumov, 2007, 2008) iba
v prípade vlastnej choroby, alebo choroby príbuzného. Je to potešenie z kontaktu
s inými ľuďmi, potešenie z vlastnej kreativity, ale aj kreativity tímu, ako je to napríklad
pri speváckom krúžku, recitačnom krúžku spoločných exkurziách a pod.

Záver
Väčšina súčasných seniorov vstupuje do nového tisícročia s výrazným pocitom
ohrozenia. Čoraz viac ich znepokojuje situácia človeka v zrýchlenej dobe hypertrofie
konzumu. Aby náš senior obstál v tomto procese mal by mať dostatočnú výbavu pre
prijatie spoločenských zmien. V tom mu môže pomôcť modifikácia Baltesovej deutero-výučby na úroveň terciálneho učenia, ktorého obsah, formy, metódy si tvorí senior
sám a možno aj za podpory UTV, ale aj mladej generácie, ktorá je prítomná v tomto
edukačnom procese. Za potrebou celoživotného vzdelávania podľa R. Hiemstra (2002,
in: Rabušicová, 2006) stoja tri sily. Prvou je rýchlosť a permanentnosť technologických, ekonomických a sociálnych zmien, ktoré ak nebudú anticipované v školských
systémoch povedú k „šoku z budúcnosti“. Druhou silou je rýchlosť, akou dochádza
k zostarnutiu našich poznatkov, s ktorými vstupujeme na trh práce. Poznatky
a technológie sa obmieňajú každých 15 rokov a každý z nás je ohrozený tým, že za toto
obdobie budeme len z polovice kompetentní vykonávať svoju prácu, na ktorú sme boli
pôvodne pripravovaní. Preto by sa dospelí mali opakovane zapájať do vzdelávacích
aktivít. Treťou silou je významná hodnotová premena, ktorú zaznamenávajú európske
spoločnosti od 70.-tych rokov 20. storočia. Ta spočíva vo výraznej individualizácii
životných štýlov, k sebaaktualizácii, k poznaniu, že plnohodnotný život je možný predovšetkým pri maximalizácii individuálnych potencialít.

Tento príspevok vznikol v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0410/08.
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Prílohy:

Báseň č. 1
Danica Sekeráková Rozhovor
Stará mať, oslovil ma vnuk.
Môžem do Tvojich tajom nahliadnuť?
Dôverne sa ťa spýtať chcem,
už sa Ti splnil ten Tvoj sen
Akýže dieťa tých ja mám
a každé ráno keď sa zobúdzam
pribudne ďalší. To mi ver.
Nie ďalší, ďalší, ale ten
na ktorý často myslíš. Viem.
Žeby..., čo ešte robiť mám?
či variť, žehliť, upiecť vám..?
Hej, starká, koláč, ten má chuť.
ja naňho neviem zabudnúť.
Tak vidíš, o ňom toľko sním
a teším sa, že radosť urobím,
keď vytiahnem ho z rúry von,
pošteklím nosy všetkým susedom.
Stará mať, tak Ty mi nechceš povedať?!
veď o ňom dumeš, ja to viem.
Keď naliehaš, nuž poviem Ti,
čo mám ja v mojej pamäti.
Do školy by som, tak veru...
Čo vravíš?! Načo...? Veľa vieš.
A keď sa pýtam, odpovieš.
Myslíš ten koláč však veru?
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To nie, nie... či Ťa zoberú... .
No, neviem, možno, dúfam, snáď...
Tak choď, choď, bež sa opýtať.
Či aj monitor dajú vám
a či Ti s niečím pomôcť mám.
Že mám už bežať? Pôjdem tam.
Len ešte niečo nachystám
na obed i na večeru.
Možno, že ma aj zoberú.
Báseň č. 2
Danica Sekeráková Inšpirácia Eriksonom
Ty z lásky si sa narodil
a veľkú radosť spôsobil,
keď v náručí ťa otec, mať
si mohli túliť, poláskať,

nebol si sám.

Keď pokojne si jedol, spal
a matky tvár si spoznával
s pocitom viery, v nádeji,
že sa vždy vráti, uzmieri,

nebol si sám.

Keď k prvým krokom viedli Ťa
a slovám s láskou učili,
keď si chcel poznať všetko, hneď
a veľkým sa Ti zdal byť svet,

nebol si sám.

Tak prešlo zopár Tvojich liet,
však prišli túžby, krídel niet... .
Ten zmätok v duši a aj žiaľ,
že nechápu Ťa, že kadiaľ...?

Nebol si sám.

Ty dozrieval si v zrelý plod
a cítil si, že v žitia chod
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by si sa už aj sám rád dal.
Tak veľmi, veľmi si sa pokúšal.

Nebol si sám.

Keď mal si pocit – silný som
a viem čo spraviť s životom,
keď chcel si aj strom zasadiť
a môcť si dieťa pohladiť,

nebol si sám.

Poznal si lásku, oddanosť
i cestu, ktorou hodno ísť
a svoje túžby a snahy
si v ciele často premenil.

Nebol si sám.

Teraz už poznáš, čím si bol
čo robil si, čo dosiahol.
Že život istý zmysel mál
a nikdy sám si nezostal.

Ty nie si sám.
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PROBLEM LUDZI STARYCH W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM
Anna Batiuk
„Tragedią starości nie jest to, Ŝe człowiek
się starzeje, lecz to, Ŝe wewnętrznie
pozostaje młodym”
Oskar Wilde, Portret Doriana Graya

Abstrakt: Starzejące się społeczeństwa to przede wszystkim problem krajów wysoko rozwiniętych. Dotyczy
on równieŜ Polski. Według demografów próg starości demograficznej przekroczyliśmy w latach
sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Starość ma swój obiektywny i subiektywny wymiar. Skutki starzenia
się społeczeństwa zaznaczają się w sferze: ekonomicznej, politycznej, opieki społecznej, słuŜby zdrowia,
kultury i oświaty. Dodatkowe niebezpieczeństwo wiąŜe się z powstaniem i rozwojem społeczeństwa
informacyjnego oraz związaną z tym procesem społeczną marginalizacją osób w wieku senioralnym.
Wyniki badań prowadzone w licznych krajach świata wskazują, iŜ to właśnie osoby w wieku emerytalnym
maja największy problem z dostępem do informacji i grozi im wykluczenie cyfrowe – digital diviede.
Subiektywny wymiar starości dotyczy naszej identyczności i niezmienności wewnętrznego świata, który nie
podlega cezurze czasu, co powoduje, Ŝe w kaŜdym wieku metrykalnym jesteśmy tacy sami. Tragedią
starości, jak pisał Oscar Wilde, nie jest to, Ŝe człowiek się starzeje, lecz to ,Ŝe wewnętrznie pozostaje
młodym.
Abstract: Obsolescent societies are a problem mainly for highly developed countries. It also concerns
Poland. According to demographs we stepped old age's demographical threshold in the sixties of last
century. Old age has it's objective and subjective dimension. Consequences of growing older appear in
economics, politics, welfare care, health service, culture and education. Additional danger is connected
with rise and development of information society and related with this process marginalization of senior
citizens. Results of researches from many countries in the world indicates that people in retirement age
have the biggest problem with access to information and are threaten with digital divide. Subjective
dimension of old age concerns our identity and invariability of inner world, which doesn't subject to
caesura of time, what causes, that in every age we are the same. The tragedy of old age, as wrote Oscar
Wilde, is not that human is growing older, but that internally remains young.
Kluczowe słowa: wykluczenie cyfrowe, starość obiektywna, starość subiektywna.

S

tarość w potocznych definicjach kojarzona jest z nieuchronnym etapem w Ŝyciu
człowieka, który charakteryzuje się stopniowym zniedołęŜnieniem, kruchością
kości, licznymi zmarszczkami, które nie zdobią naszych twarzy, ze spowolnieniem
procesów myślenia i konserwatywnymi postawami wobec otaczającego nas świata.
Podręczniki z róŜnych dziedzin wiedzy definiują starość poprzez przedmiot ich
naukowych dociekań. Socjologia i psychologia społeczna określają ten etap w Ŝyciu
człowieka analizując funkcje i role pełnione w społeczeństwie, psychologia rozwojowa
starość definiuje poprzez charakterystykę cech psychicznych. Polityka społeczna widzi
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Problem ludzi starych w społeczeństwie informacyjnym

starość w aspekcie potrzebi świadczeń, które są niezbędne dla tego wieku, a ekonomika pracy określa moŜliwością stworzenia ewentualnych miejsc pracy dla osób, które
przeszły na emeryturę.
Starość jest problemem w wymiarze subiektywnym (do tego wrócę w dalszej
części rozwaŜań) i obiektywnym – starzejących się społeczeństw. Proces ten jest charakterystyczny dla krajów wysoko rozwiniętych i polega na wzroście liczby i odsetka
osób starych w stosunku do ogólnej liczby ludności. Zmiany w strukturze demograficznej w świecie na przełomie XX i XXI wieku najbardziej widoczne są w przypadku
krajów Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. Często spotykamy się z określeniem
Europy jako starego kontynentu nie tylko ze względu na dawność jej dziejów, ale
takŜe wzrastającego odsetka ludzi w wieku produkcyjnym.
Problem starzejącego się społeczeństwa dotyka równieŜ Polski. Zdaniem demografów nasz kraj przekroczył próg starości demograficznej pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia tzn. udział osób po 65 roku Ŝycia w ogólnej liczbie ludności
przekroczył 7 procent. Prognozy na kolejne lata to zwiększenie się liczby osób starszych o 2 miliony w latach 2010 – 2020, a w 2030 roku seniorzy stanowić będą około
10 milionową populację, co oznacza, Ŝe co czwarty rodak wkroczy w czas jesieni Ŝycia.
Według Polaków, jak wynika z sondaŜu przeprowadzonego na zlecenie ”Gazety
Wyborczej” starość rozpoczyna się tuŜ po sześćdziesiątce przy czym kobiet dotyka
o wiele wcześniej niŜ męŜczyzn.. Kobieta jest stara juŜ w wieku 60 lat i 4 miesięcy, zaś
męŜczyzna, gdy ma 62 i pół roku (P. Pacewicz, 2008, s. 2).
Starzenie się polskiego społeczeństwa jest jak wszędzie spowodowane wydłuŜeniem się czasu Ŝycia człowieka, co stało się moŜliwe dzięki postępowi medycyny,
zmianie trybu Ŝycia (higiena, sport i rekreacja) ale równieŜ spadkiem liczby urodzeń.
W Polsce, jak wynika z raportu Ministerstwa Zdrowia 2007, statystyczna kobieta ma
1,24 dziecka – to najmniej w całej Europie. Najwięcej dzieci rodzi się w Francji: 1,92,
Irlandii: 1,88, Anglii: 1,80. Jeszcze w 1990 roku Polka rodziła średnio 2,04 dziecka.
Dzisiaj rocznie przychodzi na świat ok. 350 tys. dzieci, o ponad 100 tys. mniej niŜ
w 1990 roku. Znaczy to, Ŝe od 1989 roku systematycznie nas ubywa.
Starzenie się społeczeństw to powaŜny problem, którego skutki zaznaczają się
w sferze ekonomicznej, politycznej, opieki społecznej, słuŜby zdrowia, kultury i oświaty.
Dodatkowe niebezpieczeństwo związane ze społeczną marginalizacją osób, które
osiągnęły wiek senioralny, łączą się z powstawaniem i rozwojem społeczeństwa informacyjnego.
Nie wdając się w definicyjne zawiłości, społeczeństwo informacyjne określić
moŜna poprzez jego ekonomiczno-gospodarczą aktywność skoncentrowaną na informacji traktowanej nie tylko jako przedmiot pracy ale równieŜ towar rynkowy, który
moŜna gromadzić, selekcjonować, opracowywać i sprzedawać.
Wyniki badań prowadzone w licznych krajach świata i w róŜnorodnych środowiskach wskazują, iŜ to właśnie osoby w wieku emerytalnym mają największy problem
z dostępem do informacji i Ŝe są grupą szczególnie naraŜoną na digital diviede – wyk-
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luczenie cyfrowe. Opublikowane w 2007 roku wyniki badań OBOP na zlecenie nieformalnego, związku organizacji „Forum 50+ Seniorzy XXI wieku”, ilustrują skalę
tego problemu. SondaŜowe badania w grupie osób w wieku 60 – 80 lat wskazują, Ŝe
73 %. nie korzystało nigdy z komputera, 44 proc. nie dzwoniło z telefonu komórkowego a 65 %. nie przesłało informacji w formie sms - ów. Wśród osób, które korzystały
z tych sposobów komunikacji 10 – 13 %. deklaruje, Ŝe czynności te sprawiają im trudność. Badani seniorzy chcieliby w 28 %. nauczyć się obsługi komputera, 39 %. telefonu komórkowego. Zdecydowana większość – 75 %. seniorów, deklaruje przywiązanie
do tradycyjnych form aktywności - chciałoby pójść lub pojechać na wycieczkę.
Przytoczone wyniki badań wskazują, Ŝe zagroŜenie wykluczeniem cyfrowym pokolenia poprodukcyjnego jest rzeczywiste. Ale ostatni wskaźnik dostarcza nam dodatkowych informacji. Po pierwsze świadczyć moŜe o nienajlepszej kondycji materialnej
tej grupy wiekowej, co sprawia, Ŝe ich zwyczajnie nie stać na wykupienie wycieczki,
po drugie zaś o potrzebie kontaktu z innymi ludźmi, wydostania się ze swojego środowiska a moŜe po prostu z czterech ścian własnego mieszkania.
Konieczność stworzenia osobom w wieku poprodukcyjnym moŜliwości edukacyjnych, które dawałyby kompetencje do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym zostały uświadomione. Potrzebę edukowania w tym zakresie
zauwaŜono wcześniej w krajach Unii Europejskiej, gdzie prowadzone są kursy i szkolenia dla osób, które ukończyły pięćdziesiąty rok Ŝycia i wchodzą w wiek poprodukcyjny. W 1973 roku we Francji przy uniwersytecie w Tuluzie, utworzono placówkę
dydaktyczną dla starszych osób nazwaną Uniwersytetem Trzeciego Wieku. W krótkim
czasie na terenie całej Europy i poza nią zaczęły powstawać podobne instytucje.
W Polsce funkcjonuje około 130 Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Pierwszy powstał w 1975 roku w Warszawie. Stanowią one bądź integralną część wyŜszej uczelni,
bądź teŜ powoływane są do Ŝycia przez stowarzyszenia, które prowadzą działalność
popularnonaukową i kulturalno-rekreacyjną, a takŜe działają przy domach kultury,
ośrodkach pomocy społecznej czy domach dziennego pobytu. Oferta programowa
uniwersytetów jest bardzo zróŜnicowana od nauki języków obcych, poprzez wykłady
z róŜnych dziedzin wiedzy, kursy komputerowe po sekcje hobbystyczne: literackie,
modelarskie, plastyczne, muzyczne, gimnastyczne, turystyczne na zajęciach baletowych kończąc.
Propozycje edukacyjne Uniwersytetów Trzeciego Wieku prezentowane na stronach internetowych wskazują, Ŝe nie we wszystkich prowadzone są kursy komputerowe. Informacja ta nie satysfakcjonuje, gdyŜ szczególnie dla osób starszych, które są
mniej mobilne, umiejętność korzystania z Internetu, poczty elektronicznej, to niejednokrotnie jedyna moŜliwość kontaktu ze światem, z dziećmi, wnukami, innymi członkami rodziny. Umiejętność korzystania z nowych technologii poprawia jakość Ŝycia,
zmniejsza poczucie lęku i odrzucenia, sprawia, Ŝe seniorzy czują się bezpieczniej.
Wydaje się, Ŝe oferta programowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku powinna
w przyszłości zawierać więcej propozycji, które słuŜyłyby rewitalizacji wiedzy, dawałyby moŜliwość nauki i rozszerzania kompetencji w zakresie języków obcych i oczy-
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wiście słuŜyły kształceniu umiejętności i sprawności w korzystaniu z nowych technologii informacyjnych. Nie naleŜy równieŜ zapominać, Ŝe z upływem lat, kolejne pokolenia będą miały inne oczekiwania i potrzeby edukacyjne.
Przystosowanie osób w wieku poprodukcyjnym do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, to jeden ze sposobów zagospodarowania tej grupy wiekowej
i niedopuszczenia do jej społecznej marginalizacji. Inną kwestią jest wydłuŜenie okresu aktywności zawodowej, co staje się koniecznością ze względu na fakt zwiększającej się reprezentacji tej kategorii wiekowej w społeczeństwie i zagroŜenia jakie stanowi to dla finansów publicznych. W Polsce wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55 –
64 lata jest najniŜszy w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej.
Najwybitniejszy myśliciel naszych czasów w dziedzinie zarządzania Peter F.
Drucker zwraca uwagę na fakt, Ŝe po raz pierwszy w historii ludzie musza się liczyć
z tym, Ŝe przeŜyją swoje organizacje. Wielce prawdopodobne jest, Ŝe firma w której
pracowaliśmy mając trzydzieści lat nie doczeka czasu jesieni naszej egzystencji. Drucker zwraca równieŜ uwagę na znudzenie i brak satysfakcji, które mogą towarzyszyć
naszej pracy, gdy z jedną firmą zwiąŜemy całe nasze zawodowe Ŝycie (P. F. Drucker,
2002, s. 415).
Pojawia się więc pytanie i zarazem wyzwanie: Co robić z drugą połową Ŝycia?
Tylko bowiem artyści, czasami naukowcy osiągają sukcesy zawodowe w późniejszym
wieku.
Przykładem moŜe być Pablo Picasso, który mając siedemdziesiąt lat stworzył nowy styl malarstwie czy Claude Monet, najwybitniejszy przedstawiciel impresjonizmu,
który malował wspaniałe obrazy gdy miał osiemdziesiąt lat i prawie całkowicie utracił
wzrok. Wśród kompozytorów, twórców oper i operetek, równieŜ moŜemy znaleźć
przykłady tworzenia wybitnych dzieł w sędziwym wieku. Giuseppe Verdi skomponował Otella gdy miał sześćdziesiąt pięć lat, a Falstaffa na osiem lat przed śmiercią.
Zmarł w wieku osiemdziesięciu lat. Niemiecki filozof Gadamer, który zmarł w wieku
104 lat, gdy miał 64 lata postanowił nauczyć się języka angielskiego aby móc prowadzić wykłady dla amerykańskich studentów. RównieŜ aktorzy czy reŜyserzy, tworzą
wyjątkowe kreacje nawet wówczas gdy ich metryki są bardzo zaawansowane w czasie.
W tej materii przykładów jest chyba najwięcej.
Są to jednak nieliczne zawody, w których nie grozi przeobraŜenie się
w znudzonego „pracującego emeryta”.
P. Drucker proponuje trzy sposoby na drugą połowę Ŝycia: (P. F. Drucker, 2002,
s. 417 i dalsze).
1. Zacząć drugą i zupełnie inną karierę zawodową. MoŜe to polegać na wykonywaniu tej samej pracy ale w innej organizacji. Przykładowo menedŜer biznesowy
w średnim wieku przechodzi z duŜej korporacji biznesowej do pracy w średniej
wielkości szpitalu, na uniwersytecie czy w organizacji non profit. Inny sposób to
robienie kariery w innym zawodzie niŜ wykonywany dotychczas, co wiąŜ się
z koniecznością podjęcia studiów w wieku czterdziestu paru lat, które przygotowywałyby nas do pracy w innym fachu.
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Rozwinięci kariery równoległej. Polega to na przejściu z pełnego etatu na częściowy lub objecie funkcji konsultanta w dotychczasowym miejscu pracy i podjęcie równoległej aktywności zawodowej – zazwyczaj w organizacji non profit.
3. Zostać „przedsiębiorcą społecznym”. Tą drogę mogą wybrać osoby, które odnoszą znaczące sukcesy w swoim pierwszym zawodzie (lekarze, przedstawiciele biznesu, konsultanci, naukowcy), ale powoli staje się on dla nich mniej atrakcyjny.
Pozostając więc w swoim zawodzie podejmują równolegle pracę np. w organizacji non profit.
Proponuje więc Drucker wyjście na przeciw drugiej połowie swojego Ŝycia i przygotowanie się do niej z wyprzedzeniem. Alternatywny obszar zainteresowań i moŜliwość odniesienia w nim sukcesu, równieŜ w późniejszym okresie naszej zawodowej
kariery jest niezmiernie waŜne w społeczeństwie wykształconym, w którym liczy się
wiedza i oczekuje się od kaŜdego by ów sukces osiągnął. Znalezienie sobie takiej dziedziny, gdzie widać nasz wkład, w której mamy większą szanse na pozycję lidera, szacunek i uznanie innych osób, to waŜny kapitał na drugą połowę Ŝycia.
Ostatnia kwestia, którą chcę poruszyć jest wspomniany wcześniej subiektywny
wymiar naszej starości. Starości, która jest przede wszystkim osobistym problemem
kaŜdego człowieka.
RozwaŜania na temat starości w osobistym wymiarze podjął wybitny polski socjolog Jan Szczepański w ksiąŜce „Sprawy ludzkie”. Podobnie jak Oscar Wilde autor –
słów, które stały się mottem moich refleksji – uwaŜa, Ŝe „czysta indywidualność jest
zawsze identyczna Ŝe ona stanowi o naszej identyczności, Ŝe zatem jest niezmienna, Ŝe
jesteśmy w niej tymi samymi w okresie niemowlęctwa, dojrzałości i późnej starości”
(J. Szczepański, 1984, s. 286-287). Szczepański uwaŜa, a raczej chce wierzyć, Ŝe identyczność kaŜdego człowieka zagwarantowana jest niezmiennością wewnętrznego świata, a zmiany zewnętrznego otoczenia i oznaki starzenia się organizmu potwierdzają
tylko naszą toŜsamość.
Czy moŜna więc oswoić starość, przygotować się do niej, tak jak przygotowujemy
się do dorosłości zanim jeszcze ją osiągnęliśmy?
Autor „Spraw ludzkich” proponuje dwie drogi. Jedna to przygotowanie się do starości odpowiednio wcześnie, tak by długie lata wieku poprodukcyjnego były przejściem do innej pracy a nie do sfery bezdziejstwa – jak ją określa – czy inaczej bezdziałania, w którą spychani jesteśmy przez społeczeństwo. Dlatego teŜ powinniśmy przygotować sobie zawczasu warsztat pracy, gdyŜ Ŝycie człowiek jest działaniem zaś bezdziejstwo, jak pisze Szczepański, jest nicością (J. Szczepański, 1984, s. 238).
Postuluje więc by stworzyć rzeczywisty świat ludzi starych. Wiązałoby się to
z wyodrębnieniem takich działów w sferze gospodarczej, czy społecznej, w których
podstawową kompetencją byłoby doświadczenie Ŝyciowe, gdzie zatrudnienie znaleźliby ludzie starzy. Przejście do prac wydzielonych wymagałoby odpowiedniego przygotowania i przeszkolenia, ale emerytura stałaby się wtedy działaniem na innym polu, nie
zaś oczekiwaniem na listonosza z rentą i śmierć.
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Taki sposób ucieczki od starości w świecie zewnętrznym sugeruje Szczepański.
Ale jego propozycja idzie dalej. Wierzy bardziej niŜ wie, Ŝe da się stworzyć w świecie
wewnętrznym, który nie zna starości i przemijania, przytułek dla starości, w którym
Ŝyłaby swoją czystą indywidualnością z dala od świata zewnętrznego, który wyznacza
jej miejsce i określa cechy.
Zdaje się, Ŝe kaŜda z przedstawionych propozycji jest pomocna dla zaadoptowania starości i znalezienia dla niej godnego miejsca w Ŝyciu. Myślę takŜe, Ŝe sprzyja
stworzeniu dobrego klimatu społecznego dla osób, które stanowią znaczący odsetek
ludzkiej populacji a są lub wchodzą w jesień swojego Ŝycia. Starość bowiem jest
współczesnym tabu, nie chcemy o niej mówić, zacieramy wszelkie jej oznaki, przyznanie się do własnego wieku w CV to kwestia krępująca i wstydliwa. Nie ma społecznej akceptacji dla starości.
Wyniki sondaŜu i wywiady ze starymi ludźmi przedstawione w listopadzie 2008 r.
w „Gazecie Wyborczej” w cyklu „Polska to nie jest kraj dla starych ludzi” pokazują
ogrom nietolerancji dla trzeciego wieku, jeśli chodzi o pewne sfery Ŝycia. Polacy deklarują duŜą tolerancję i doceniają prawa i moŜliwości ludzi starszych. Uczestnicy
sondaŜu uwaŜają, Ŝe starym wypada cieszyć się Ŝyciem, być zawodowo aktywnym,
kształcić się, modnie ubierać, mieć program w telewizji. Ale jednocześnie uwaŜają, Ŝe
temu wiekowi powinna towarzyszyć stosowna powaga, nie wypada więc całować się
w parku, wygłupiać na ulicy, przeklinać, kobiecie pokazywać na plaŜy w bikini
(P. Pacewicz, 2008, s. 2.). Zapowiedź przez Jean Fonda, siedemdziesięcioletnią gwiazdę amerykańskiego i światowego kina, Ŝe wyreŜyseruje i nakręci film o miłości z sobą
w roi głównej, który będzie zawierał sceny erotyczne wywołała prawdziwą burzę,
a wypowiedzi w tej materii internautów zaliczyć by moŜna do kategorii kulturalnie
określanej jako dezaprobata.
Trzeci wiek, druga połowa naszego Ŝycia to czas, który stanowi znaczną część naszej ziemskiej wędrówki powoduje liczne problemy szczególnie w sferze ekonomicznej. Nie moŜna dziś nie zauwaŜać starości, odsuwać ją na później, udawać, Ŝe nas nie
dotyczy, zamykać w świecie tabu. To dziś problem i osobisty i społeczny. Im wcześniej podejmiemy działania w kierunku zapobiegania skutkom, które wiąŜą się ze starzejącym się światem ludzi, tym większe szanse na sukces i satysfakcję zarówno
w sferze osobistej jak i społecznej.
Wybitna polska poetka, laureatka nagrody Nobla Wisława Szymborska w ostatnio
wydanym tomiku wierszy „Tutaj”, który w całości poświęcony jest przemijaniu pisze:
„… Ŝyjemy dłuŜej, ale mniej dokładnie i krótszymi zdaniami…” (W. Szymborska,
2009, s. 28).
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EDUKÁCIA AKO PREVENCIA SOCIÁLNEJ SEGREGÁCIE SENIOROV
Ctibor Határ
Abstrakt: Štúdia má koncepčno-empirický charakter. Dôraz kladie na edukáciu seniorov ako jednu
z možností prevencie ich sociálnej segregácie, ako aj na kľúčové dokumenty a programy, ktoré o edukácii
a sociálnej participácii starších ľudí vypovedajú. Imanentnou súčasťou predkladanej štúdie je aj
koncepcia sociálno-edukatívnej práce so seniormi v sociálnych zariadeniach i výskum významu edukácie
pre inštitucionalizovaných seniorov z aspektu ich sociálnej integrácie.
Abstract: The study has conceptual-empirical character. The emphasis is put on education of elderly as
one of possibilities of prevention of their social segregation. There are discussed key documents and
programs which deal with education and social participation of seniors. Significant part of presented
study is a conception of social-educative work with seniors in the social institutions as well as a research
concerned with education of residential seniors from social integration point of view.
Kľúčové slová: sociálna segregácia seniorov, edukácia seniorov, strategické dokumenty a programy
o edukácii a sociálnej starostlivosti, význam edukácie pre seniorov v rezidenciálnom prostredí.

Úvod

S

odchodom človeka z verejného života z dôvodu jeho vstupu do starobného dôchodku sa zvyšuje tiež riziko jeho sociálnej segregácie a nedostatočnej, prípadne
žiadnej sociálnej participácie na akomkoľvek spoločenskom dianí. Tento problém sa
stáva čím viac aktuálnejším, ak pomyslíme na to, že populácia Európy starne a požiadavky na samostatného, nezávislého, flexibilného a informačne vybaveného človeka,
a to v každom veku, naberajú na intenzite. Problematika sociálneho vylúčenia je však
omnoho viac markantnejšia v prípade seniorov, žijúcich v rezidenciálnych podmienkach. Podpisuje sa pod to nielen zhoršený zdravotný stav staršieho človeka, či jeho
celková rezignácia, ale v niektorých prípadoch aj nevhodná filozofia manažmentu sociálnych zariadení pre seniorov. Je na škodu veci, ak zariadenie podporuje alebo dokonca vytvára klientovi podmienky na to, aby mohol zostať pasívny a závislý na pomoci inštitúcie v každom smere, a dokonca i tam, kde by si mohol byť sebestačný.
Domnievame sa, že nie je potrebné pripomínať, ktoré stratégie práce s klientom v inštitucionálnom prostredí majú pre samotného seniora, jeho rodinu i celú spoločnosť najväčšiu relevanciu. Faktom však zostáva, že ešte stále ide či už o vedomý alebo nevedomý problém sociálnej praxe, ktorý je potrebné urgentne riešiť.

1 Východiská edukácie seniorov a ich sociálnej participácie
Dokumenty a programy, na ktoré sa odvolávame v tejto subkapitole našej práce,
sú priamym dôsledkom demografických zmien v európskej spoločnosti, ktoré začali
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naberať na intenzite najmä v druhej polovici 20. storočia. Starnutie populácie sa stalo
spoločným menovateľom mnohých medzinárodných diskusných fór, sympózií a zhromaždení, na ktorých prijali zúčastnené krajiny, predovšetkým na základe spoločného
konsenzu, isté pravidlá a odporúčania na regulovanie vlastnej štátnej politiky vo vzťahu k seniorskému obyvateľstvu.
Memorandum o celoživotnom vzdelávaní (2000) bližšie konkretizuje vzdelávacie
potreby európskej spoločnosti aj v 21. storočí. Prostredníctvom svojich šiestich základných posolstiev1 preniká do podstaty celoživotnej edukácie. I keď hlavný akcent je
kladený najmä na osobnostný rozvoj detí, mládeže a dospelých v produktívnom veku,
je však potrebné rovnako doceniť tiež edukáciu seniorov, ktorá dotvára biodromálny
kontext výchovy a vzdelávania.
1
Prvé posolstvo sa zmieňuje o nových kľúčových kvalifikáciách pre všetkých. Podľa Európskeho referenčného rámca(2006) možno ku kľúčovým kompetenciám pre celoživotné vzdelávanie zaradiť najmä
komunikáciu v materinskom jazyku, v cudzích jazykoch, matematickú kompetenciu a kompetencie
v oblasti vedy a technológií, práce s digitálnymi technológiami, kompetencie k učeniu, sociálne a občianske kompetencie, zmysel pre iniciatívu a podnikavosť, kultúrne povedomie a vyjadrenie (in: Veteška, J.,
Tureckiová, M., 2008a, b). Druhé posolstvo poukazuje na nevyhnutnosť investovať viac prostriedkov do
rozvoja ľudských zdrojov. Chceli by sme však pripomenúť, že ľudským zdrojom sa nechápe iba produktívny človek, ale tiež jednotlivec v dôchodkovom veku. Žiaľ, musíme sa prikloniť k názoru M. Štilca
(2004), ktorý konštatuje, že dnešný človek vníma starobu ako nutné zlo. Nadobúdame teda dojem, akoby
si spoločnosť chcela vystačiť iba s mladou generáciou. Je na škodu veci, že sa zabúda na životné skúsenosti seniorov, ktoré získali a zostávajú nevyužité kvôli ich sociálnej segregácii od majoritnej populácie.
Poľutovaniahodné je i to, že vidina rozvoja tzv. „spoločenského kapitálu“ (t. j. investícia do človeka ako
výrobného faktoru) zatienila podstatu humanizácie spoločnosti a, predovšetkým, samotný progres osobnosti človeka. Tretie posolstvo apeluje na reformu (inováciu) koncepcie výchovy a vzdelávania. V našich
podmienkach už bola podobná reforma spracovaná a ratifikovaná v podobe Národného programu výchovy a vzdelávania v SR (2001), ktorý sa však edukácii seniorov venuje len okrajovo. Štvrtým, a domnievame sa, že aj veľmi výstižným posolstvom je oceňovanie ľudí za to, že sa ďalej vzdelávajú. Z nášho pohľadu vnímame predmetné posolstvo ako finančnú, sociálnu, osobnú a inú podporu seniorov v ich (auto)edukačných intenciách. Je zarážajúce, že v našej spoločnosti ešte stále pretrvávajú prípady zosmiešňovania (diskriminácie) starších ľudí, ktorí sa ďalej vzdelávajú napríklad na univerzitách tretieho veku.
Alebo azda právo študovať majú iba mladí ľudia? Naše skúsenosti zo SRN s účasťou seniorov na edukatívnych programoch v rámci univerzít tretieho veku či rôznych seniorských centier vykazujú v porovnaní
so Slovenskom presný opak. Vzdelávanie v séniu je vnímané ako dôležitá a nevyhnutná súčasť ich života.
Veľmi dôležitú úlohu v celom tomto transformačnom procese zohráva tiež profesijné poradenstvo, ktoré
je potrebné ďalej skvalitňovať za účelom progresu až transgresu nielen osobnosti samotného seniora, ale aj
celej spoločnosti. Napĺňanie jeho podstaty v sociálnych zariadeniach možno docieliť práve prostredníctvom základného a špecializovaného sociálneho (a edukatívneho gerontologického) poradenstva, kde
poradca diagnostikuje nielen vedomosti, zručnosti, spôsobilosti či schopnosti staršieho človeka, ale najmä
jeho záujmy a potreby, ktoré môžu, ale nemusia priamo súvisieť s profesiou, ktorú senior v minulosti
vykonával. To znamená, že poradenstvo pre seniorov má byť zacielené tak na profesijné, ako aj záujmové
a občianske vzdelávanie. Šieste posolstvo požaduje priblížiť vzdelávanie k domovom účastníkov. Ak sa
však zamyslíme na tým, že mnohých seniorov delí od vzdelávacej ustanovizne niekoľko kilometrov či
hodín, prípadne koľko financií a energie musia vynaložiť, kým sa k nej dostanú, získame i odpoveď na
otázku, prečo mnohí seniori, ktorí majú predpoklady i záujem, nenavštevujú napríklad univerzitu tretieho
veku. Jedno z riešení vidíme aj v zriaďovaní tzv. detašovaných pracovísk, ktoré by sa priblížili viac
k domovom potenciálnych poslucháčov. Významnú úlohu tiež zohrávajú denné centrá, resp. konkrétne
edukatívne programy v sociálnom zariadení, v ktorom klient žije.
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Na prvom svetovom summite o starnutí (1982) vo Viedni bol prijatý Medzinárodný akčný plán o starnutí, ktorý jednotlivé krajiny vyzval k plneniu istých opatrení
súvzťažných k aktívnemu starnutiu2. V roku 2002 na druhom svetovom summite
o starnutí v Madride bol OSN revidovaný. V jeho intenciách sa i SR zaviazala tvoriť
a napĺňať politiku starnutia na všetkých úrovniach, najmä však v troch základných
oblastiach, a to starší ľudia a rozvoj, pokrok v oblasti zdravia a blaha vo vyššom veku
a vytváranie priaznivého a podporujúceho prostredia.
Vo vzťahu k tvorbe a modifikácii politiky zamestnanosti s ohľadom na trend starnutia je veľmi dôležité doceniť tiež prípravu dospelých na odchod z pracovného života.
Hlavným cieľom tejto prípravy je naučiť dospelého jednotlivca aktívne prežívať jeseň
svojho života. Ako píše B. Balogová (2005), príprava na starnutie nás musí naučiť
starnúť a nie sa mu pasívne poddávať. Preto je úplne prirodzené a priam žiaduce, aby
sa aktívni seniori angažovali aj v treťom sektore, zvlášť v rámci rôznych svojpomocných združení, hnutí či spolkov, kde môžu poskytovať sociálnu oporu, prípadne pomoc
seniorom na nej závislým. Osobitný zreteľ je však potrebné klásť aj na skvalitňovanie
a rozširovanie repertoára sociálnych a zdravotníckych služieb určených seniorom. Nie
náhodou sa vraví, že vzdelanie, zdravie a sociálna zábezpeka predikujú kvalitu života
obyvateľstva.
Výzvu OSN na margo vytvorenia adekvátnej stratégie na uspokojovanie potreby
starostlivosti a podpory starších ľudí, a to tak na národnej, ako aj regionálnej a miestnej
úrovni, naplnila i Vláda SR, ktorá v roku 1999 schválila Národný program ochrany
starších ľudí3, ktorého cieľom je v rámci sociálnej politiky prezentovať požiadavku
dosiahnutia sebestačnosti, sociálnej participácie a integrácie seniorov spolu s formulovaním realizačných prostriedkov na dosiahnutie uvedeného cieľa v pôsobnosti zainteresovaných rezortov. Koordinačná úloha pri napĺňaní cieľov Národného programu
ochrany starších ľudí, ktorý sa v dvojročných intervaloch vyhodnocuje a aktualizuje,
prináleží Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako centrálnemu iniciátorovi
zmien a koordinátorovi vládnej politiky vo vzťahu k starším ľuďom. Považujeme za
správne pristupovať k riešeniu problematiky ochrany či zvyšovania celkovej kvality
života starších obyvateľov z pohľadu viacerých ministerstiev, čím možno docieliť
2

Medzi kľúčové komponenty aktívneho starnutia boli zaradené nasledovné stratégie – posunúť proces
celoživotného vzdelávania aj za hranice odchodu do dôchodku, prispôsobovanie politiky zamestnanosti
procesu starnutia obyvateľstva, zníženie citlivosti agendy dôchodkovej reformy na demografické a iné
zmeny, zdravé starnutie prostredníctvom rozšírenia zdravotníckych a sociálnych služieb a aktívna práca
starších ľudí v mimovládnom dobrovoľníckom sektore.
3
Do predmetného programu boli integrované aj princípy OSN pre starších ľudí, ktoré v súčasnosti predstavujú fundamentálne zásady štátnej politiky Slovenska vo vzťahu k seniorom. K predmetným princípom
radíme princíp nezávislosti, zúčastnenosti, starostlivosti, sebarealizácie a princíp dôstojnosti. Načrtnuté
zásady slovenskej i svetovej sociálnej politiky o senioroch a pre seniorov sa ďalej bližšie konkretizujú
v rôznych programoch a reformách predkladaných jednotlivými rezortami. Ide najmä o reformné opatrenia
(kroky) v oblasti sociálneho zabezpečenia a rodinnej politiky, zdravotnej starostlivosti, bývania, kultúry
a mediálnej politiky, daní a poplatkov, dopravy, pôšt a telekomunikácií, bezpečnosti, súdnej ochrany,
hospodárstva, pôdohospodárstva, životného prostredia, informačných systémov, ako aj v oblasti výchovy
a vzdelávania.
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progresívnejšie a komplexnejšie uskutočňovanie partikulárnych cieľov Národného
programu ochrany starších ľudí.
Viaceré hospodárske a spoločenské zmeny v našej krajine viedli Vládu SR k profilovaniu stratégie celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva do roku
2015, ktorej prioritným poslaním je formovať spoločnosť založenú na vedomostiach,
a to prostredníctvom všetkých systémov i stupňov vzdelávania. Stratégia celoživotného
vzdelávania a celoživotného poradenstva našla isté politické východiská najmä v Lisabonskej stratégii, Národnej lisabonskej stratégii a Národnom programe reforiem,
v Programovom vyhlásení Vlády SR na roky 2006 – 2010, v Národnom strategickom
referenčnom rámci SR na roky 2007-2013, ako aj v Rezolúcii Rady EÚ o posilňovaní
politík, systémov a aktivít v oblasti celoživotného poradenstva. Národný program výchovy a vzdelávania v SR (2001), Koncepcia celoživotného vzdelávania v SR (2004)
a tiež národný projekt Tvorba, rozvoj a implementácia otvoreného systému celoživotného vzdelávania v SR pre potreby trhu práce (2004) predstavujú určité odborné východiská pre koncipovanie stratégie celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva. I keď stratégia často operuje najmä s udržaním zamestnania, resp. so zvyšovaním a nadobúdaním novej kvalifikácie počas aktívneho života človeka (Vzdelávanie
dospelých, 2007), domnievame sa, že niektoré jej ciele, napr. zvýšiť účasť populácie na
celoživotnom vzdelávaní na 15 % pri dodržaní rovnosti príležitostí, sa vzťahujú aj na
obyvateľov v postproduktívnom veku.
Potrebu celoživotnej edukácie si uvedomujú nielen mnohí seniori, ale i všetky krajiny európskeho spoločenstva, ktoré ju premietli do nadnárodne a následne aj národne
ratifikovaných vládnych programov a vyhlásení. Teraz sú na „ťahu“ jednotlivé zainteresované rezorty a pod ne spadajúce zariadenia a inštitúcie, ktorých úlohou je túto ideu
previesť do praxe a tam ju efektívne napĺňať.

2 Možnosti edukácie seniorov v rezidenciálnom prostredí
O individuálnom i spoločenskom význame edukatívnych aktivít pre seniorov (nielen) v rezidenciálnom prostredí vypovedajú mnohé práce domácich i zahraničných
autorov. R. Čornaničová (1998, s. 11-12) uvádza, že vo vzťahu k seniorovi môžu
predmetné aktivity predstavovať – rozšírenie možnosti uspokojovať vzdelávacie a záujmové potreby seniora; jednu z možností navodzovať, stimulovať a udržiavať vývinový potenciál človeka; prostriedok korekcie žiadaných zmien osobnosti seniora a zámerného ovplyvňovania vývinovej dynamiky individuálnych osobnostných charakteristík, vzorcov správania, hodnotovej orientácie a postojov; podporu možnosti slobodnej voľby seniora v medziach životnej cesty, sociálnych a ekonomických podmienok
života; podporu plnenia etapových úloh staršieho vekového obdobia; zdroj pocitu životného optimizmu a tiež prostriedok obohacovania života seniorov. Vo vzťahu k spoločnosti edukácia seniorov predstavuje – jednu z možností spoločenskej podpory života v starobe; pozitívny mienkotvorný prvok spoločenskej atmosféry a sociétnych názorov na starobu; príspevok k spoločenskej akceptácii modelov plnohodnotného životné-
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ho štýlu v starobe; obohatenie pozitívneho modelu plnohodnotného života človeka
v každej jeho etape, ako aj integrujúci prvok medzigeneračného pochopenia, medzigeneračnej solidarity, postojov úcty k životu a tiež súčasť základných sociálnych programov týkajúcich sa staroby.
Mnohí starší ľudia, ktorí sú odkázaní z dôvodu nepriaznivej sociálnej situácie4 na
pomoc a starostlivosť o svoju osobu zo strany inštitúcie, častokrát rezignovali na perspektívne smerovanie svojho vlastného života. Faktom tiež zostáva, že nielen sociálne
a biologické, ale tiež psychické faktory, ako napr. strach a z neho vyplývajúci stres zo
staroby, starnutia či celkovej sociálnej závislosti ovplyvňujú kvalitu života každého
jedného človeka v treťom veku. Preto považujeme za dôležité vytvoriť seniorom podmienky na to, aby mohli aktívne prežívať jeseň svojho života. K tomu nám môžu napomôcť práve edukatívne aktivity, ktoré v sebe skrývajú akúsi aktivizujúcu silu, vďaka
ktorej je možné staršieho človeka opätovne navrátiť do aktívneho spoločenského života
a ďalej rozvíjať podľa možností jeho osobnostný potenciál.
Na základe našich výskumných zistení odporúčame v zariadeniach pre seniorov
zriadiť edukatívne záujmové útvary5, v ktorých by mohli klienti pod vedením (sociálneho) andragóga podľa svojich možností, záujmov, schopností a potrieb nájsť priestor
pre sebarealizáciu, sebanapĺňanie, sebaprezentáciu, sebapoznávanie, poznávanie iných
4

Podľa Zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách ide o ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy, a to
z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb;
pre svoje životné návyky alebo pre spôsob života; pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý
zdravotný stav; z dôvodu, že dovŕšila dôchodkový vek; pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím; pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb a z dôvodu, že sa stala obeťou
obchodovania s ľuďmi.
5
Poznávací a vzdelávací útvar – v rámci neho by mohli zariadenia zabezpečovať poučné prednášky
odborníkov na vybrané témy, ktoré seniorov zaujímajú, rétorické cvičenia zamerané na rozvoj komunikačných zručností a sociálnych spôsobilostí, kurzy cudzích jazykov, počítačové kurzy, poznávacovzdelávacie zájazdy, tréning pamäti, vedomostné súťaže (kvízy), tvorbu a vydávanie časopisu a pod.
Filozofický a náboženský útvar by mohol svojim klientom ponúknuť čítanie náboženskej a filozofickej
literatúry, pútnické zájazdy, pastoráciu, ekumenické stretnutia, výcvik asertivity, empatie a akceptácie,
filozofické dišputy, duchovné cvičenia, meditácie, semináre ai. Esteticko-umelecký útvar by sa mohol
vnútorne diferencovať na útvar literárno-slovesnej, hudobnej, pohybovo-tanečnej, modelárskej
a výtvarnej záujmovej činnosti seniorov. V rámci útvaru ochrany prírody, človeka a životného prostredia by mohli klienti participovať aj na prácach zameraných na estetizáciu blízkeho prírodného prostredia, prechádzkach do prírody, prácach v záhradke, resp. v parku, ktorý patrí zariadeniu, na tvorbe
ekoplagátov, ktoré majú estetický, mravný, vedecký, výchovno-motivačný a kultivačný význam, prípadne
by sa mohli starať o domáce zvieratá a kvety, tvoriť herbáre a prírodovedné výstavy a pod. Pracovný
a technický útvar by mal vytvoriť príležitosť na ponuku ručných prác, ako aj priestor na rezbárstvo,
záhradkárstvo, ovocinárstvo, zeleninárstvo, prácu v botanickej záhradke, kníhviazačstvo, prácu s hlinou
a ďalšie technicky zamerané aktivity. Útvar telovýchovy, športu a správnej životosprávy – v rámci
neho by sme odporúčali realizovať ranné spoločné cvičenia, kurzy sebaobrany, kurzy správnej výživy,
resp. odborné školenia s lekármi, sledovanie televíznych športových prenosov a následnú diskusiu o nich,
čítanie kníh o známych športovcoch či dejinách športu a telesnej kultúry, priamu účasť na rôznych športových zápasoch, cyklistiku, plávanie, relaxačné cvičenia, rekreačné pobyty, turistiku, nácvik prvej pomoci
a ďalšie.
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ľudí, sociálnu integráciu, komunikáciu a participáciu, autonómiu, hľadanie zmyslu
života a pod.

3 Výskum edukácie seniorov v rezidenciálnom prostredí6
Skúmanie kvality sociálnych a edukatívnych služieb pre seniorov v rezidenciálnej
starostlivosti je úloha vysoko náročná a multifaktorovo podmienená. My sme k jej
poznávaniu pristupovali najmä z hľadiska sociálno-andragogického a geragogického,
čím sme chceli upriamiť pozornosť na možnosti, potrebu a význam rozvíjania osobnostného potenciálu staršieho človeka prostredníctvom vlastnej seniorskej edukácie,
a to v intenciách deklarovaných požiadaviek uvedených v národných i medzinárodných strategických dokumentoch.
Komplexným cieľom vedeckého poznávania objektívnej skutočnosti bolo zmapovať systém sociálno-edukatívnej starostlivosti o seniorov v rezidenciálnom prostredí
s akcentom na domovy-penzióny pre dôchodcov7. Výskum sme uskutočňovali v časovom rozpätí jún – august 2008. Našim cieľom bolo získať čo najobjektívnejšie a najkomplexnejšie informácie, a preto sme výskum realizovali v šiestich (N1 – N6) náhodne vybraných domovoch-penziónoch pre dôchodcov z východného, stredného a západného Slovenska na vzorke 111 respondentov (z toho bolo 27 mužského a 84 ženského
pohlavia). Na získavanie nových andragogických faktov sme použili exploratívnu metódu, a to dotazník pre klientov domova – penzióna pre dôchodcov a na doplnenie údajov tiež metódu neformálneho rozhovoru s personálom a najmä s vedením D-PD. Nové
empirické dáta sme prezentovali vo forme tabuliek s uvedením početnosti premenných,
resp. aritmetického priemeru (pri komparácii). Následne sme uskutočnili kvalitatívnu
analýzu získaných údajov a túto ďalej doplnili o explanáciu príčin a predikciu následkov.
Spokojnosť klientov je jeden zo základných ukazovateľov kvality služieb i profesionality pracovníkov v tom-ktorom zariadení. Zistili sme, že až 14 (51,85 %) mužov
a 45 (53,57 %) žien vyjadrilo svoju spokojnosť s ponúkanými aktivitami. 8 (29,63 %)
respondentov mužského a 23 (27,38 %) ženského pohlavia uviedlo, že spokojnosť na
ich strane s predmetnými aktivitami je len niekedy. Nakoľko väčšina klientov sympatizovala s ponukou aktivizačných činností, považujeme uvádzané numerické dáta za
signifikantné v tom smere, že seniori javia osobný záujem o podobné aktivity, pri ktorých by sa mohli odreagovať, uvoľniť, doceniť svoje schopnosti a skúsenosti, komunikovať a predovšetkým racionálne a aktívne využiť svoj osobnostný potenciál. Zvýšenú
pozornosť však treba venovať aj ostatným 10 (9,01 %) respondentom, ktorí sa o ponúkaných aktivitách vyjadrili v negatívnom zmysle slova. Príčiny môžu byť rôznorodé.
Respondentka zo súboru N4 označila aktivity v minulosti za lepšie a klientka zo súboru
N3 uviedla, že ich je málo. Požiadavku viac zapájať klientov do kultúrnych a spolo6

Podrobnejšie výsledky tohto výskumu prezentujeme v monografickej práci: Határ, C. 2008. Edukatívne
a sociálne aspekty rezidenciálnej starostlivosti o seniorov. Nitra : PF UKF. 88 s. ISBN 978-80-8094-383-7.
7
V zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa od 1. 1. 2009 domov – penzión pre dôchodcov a domov dôchodcov nazývajú zariadením pre seniorov.
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čenských programov vyslovil respondent zo súboru N6. Klient zo súboru N5, z ktorého
výpovedí možno čítať rezignujúce stanovisko k mnohým otázkam, uviedol záporné
hodnotenie predmetných aktivít, avšak bez akéhokoľvek zdôvodnenia svojej voľby.
Kým v prvom prípade (spokojní a niekedy spokojní klienti) môže ísť o skupinu
seniorov vyznačujúcich sa konštruktívnou adaptačnou stratégiou, v druhom prípade,
naopak, o skupinu klientov, pre ktorých je príznačná stratégia hostility a sebanenávisti.
Na strane druhej uvádzané negatívne stanoviská tiež môžu upozorňovať na fakt, že
respondenti spochybnili správnosť obsahu, prípadne celkového priebehu edukatívnej
činnosti, čo nasvedčuje tomu, že na výbere, plánovaní a usmerňovaní edukatívnej starostlivosti o seniorov sa podieľali andragogicky neerudovaní profesionáli, ktorí nemali
dostatočné informácie o osobnosti staršieho človeka, o jeho potrebách, záujmoch
a o zvláštnostiach jeho edukácie.
Osem žien a dvaja muži na položenú otázku vôbec nereflektovali. Ďalšia respondentka zo súboru N6, ktorá považuje aktivity za stereotypné, neoznačila žiadnu odpoveď. Žiaľ, aj tu sa nám potvrdilo, že zdravotný stav vo veľkej miere ovplyvňuje účasť
klientov na edukatívnych programoch. Dokumentovať to možno výpoveďou klientky
zo súboru N4, ktorej zdravie neumožňuje participovať na vlastnej seniorskej edukácii.
Okrem skúmania celkovej spokojnosti klientov s ponúkanými aktivitami nás tiež
zaujímalo, v nadväznosti na predchádzajúcu otázku, či sú klienti spokojní aj s tým, ako
často sa kultúrne a spoločenské programy v ich zariadení organizujú.
Zistili sme, že až 93 (83,78 %) respondentov je spokojných s frekvenciou organizácie edukatívnych aktivít. Nakoľko tieto boli organizované zväčša sporadicky, no
i napriek tomu zodpovedali predstavám klientov, je možné sa domnievať, že seniori ich
vnímajú ako istú „nadštandardnú“ službu zariadenia, ktorá nemá pravidelný charakter,
a preto ani nemusí byť zahrnutá do repertoára ponúkaných služieb. Vysoký počet pozitívne hlasujúcich respondentov možno odôvodniť tiež tým, že mnohí klienti sú okrem
inštitucionálnych aktivít zainteresovaní aj na súkromných a mimo zariadenia ponúkaných aktivizačných činnostiach, resp. ich zdravotný stav im nedovoľuje častejšie sa
daných programov zúčastňovať.
Z celkového počtu 111 respondentov na uvedenú otázku neodpovedali tri klientky
a jeden respondent mužského pohlavia uviedol, že častosť organizácie seniorskej edukácie mu vyhovuje „ako kedy“. 14 seniorov vyjadrilo svoju nespokojnosť nad tým, ako
často sa kultúrno-spoločenské programy pre nich organizujú. Seniorka zo súboru N3 sa
dožaduje častejších a viac akčných programov, zatiaľ čo klientky zo súboru N4 uviedli
– už nemám náladu (1x) a kvôli chorobe programy navštevovať nemôžem (1x). Respondentky zo súboru N6 odôvodnili svoju negatívnu voľbu tým, že sa o dané aktivity
jednoducho nezaujímajú (2x), nechodia na ne (2x), nebavia ich (1x) a často sa opakujú
(2x). Jedna respondentka svoju odpoveď ani nezdôvodnila.
Na základe uvedeného konštatujeme, že pri výbere, plánovaní a metodickom
usmerňovaní sociálno-edukatívnej práce s klientmi zariadení sociálnych služieb je
potrebné zohľadňovať predovšetkým individuálne a vekové osobitosti jednotlivcov
v seniorskom veku, ako aj ich záujmy a potreby. To znamená, že výber aktivít a čas-
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tosť ich organizovania musíme zosúladiť najmä s vekom a celkovým zdravotným stavom staršieho človeka. Aktivity treba obmieňať, aby seniorov neunavovali a nenudili.
Po prirodzenej strate profesijných a iných sociálnych rolí môže starší človek nadobudnúť pocit menejcennosti, neužitočnosti, či spoločenskej a osobnej bezvýznamnosti. Ak však nenachádza zmysel svojho každodenného života, vzniká tu predpoklad,
že uvedené pocity sa budú prehlbovať a z nich vyplývajúce problémy naďalej kumulovať. U seniorov, ktorí sú umiestnení v sociálnych zariadeniach, býva situácia častokrát
omnoho komplikovanejšia. Preto je veľmi dôležité, aby sme zvlášť inštitucionalizovaných seniorov zamestnali napríklad aj tým, že budú spoločne so sociálnym andragógom organizačne participovať na príprave rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, posedení, stretnutí, odborných seminárov, môžu navrhovať a tvoriť pozvánky, informačné plagáty, pripravovať miestnosti, občerstvenie, program, robiť plánovaným
akciám propagandu a pod. Výsledky nášho výskumu jednoznačne potvrdili, že seniori
preferovali skôr aktivity organizované personálom zariadenia, ako aj aktivity, ktoré by
mohli pripravovať oni spoločne s personálom než programy, ktoré by si organizovali
výlučne oni sami. Až 47 (42,34 %) respondentov by radšej volilo personálom organizované kultúrno-spoločenské programy, čo môže byť podmienené aj tým, že seniori
očakávajú prevzatie iniciatívy zo strany zariadenia i napriek tomu, že D-PD sa vyznačoval väčšou voľnosťou v organizácii voľnočasového programu svojich klientov. Na
strane druhej 37 (33,33 %) respondentov sa vyjadrilo v prospech kooperácie s personálom zariadenia pri organizovaní edukatívnych programov. Súvislosť možno vidieť aj
v tom, že seniori majú nielen dobré vzťahy s pracovníkmi zariadenia, ale najmä prirodzenú potrebu byť v kontakte s ľuďmi, a práve prostredníctvom predmetnej kooperácie
je možné túto potrebu saturovať. Z hľadiska psychologického sa však prikláňame
k aktivitám, ktoré by mali organizovať pracovníci zariadenia spolu s klientmi, aby sme
do budúcnosti predišli pasívnemu až závislému a zodpovednosti sa zbavujúcemu správaniu klientov (stratégia závislosti).
Zvýšenú pozornosť treba venovať aj 24 (21,62 %) respondentom, ktorí uprednostňujú výlučne samostatne organizované aktivity. Dôvody môžu byť rôznorodé, a to
subjektívne i objektívne. Či už je to zlý zdravotný stav klienta, zlé medziľudské vzťahy, jeho nezáujem byť v spoločnosti iných, potreba mať súkromie, nesplnené očakávania pri minulých aktivitách, prípadne ich stereotypnosť, nesprávna adaptačná stratégia
alebo jednoducho jeho osobná rezignácia, vždy je však potrebné venovať aj takto
zmýšľajúcemu klientovi adekvátnu pozornosť (nikdy na neho nevyvíjame nátlak) a nie
ho zbytočne marginalizovať.
Z celkového počtu 111 respondentov na predmetnú otázku neodpovedali tri seniorky zo súboru N6 a jeden (zo N6) dokonca uviedol, že aktivity v zariadení aj tak nie sú.
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Tabuľka 1: Význam edukatívnych aktivít pre seniorov
Okres
Význam aktivít
pre seniorov
mám čo robiť a
nenudím sa
rozširujem si svoj
obzor poznania
udržujem svoje
telo i myseľ v
kondícii
oddýchnem si a
odreagujem sa
je to môj koníček
načerpám nové sily
a chuť do života
môžem vyjadriť
svoje pocity a
názory
môžem dostatočne
komunikovať a
vymieňať si
skúsenosti s
ostatnými
môžem robiť to, čo
som v minulosti
nemohol(a)

N1

N2

N3

N4

N5

N6

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

Spolu

1

6

4

6

1

4

1

6

1

11

3

10

54

0

5

0

2

0

3

0

4

0

1

4

4

23

1

3

2

3

0

2

0

0

3

3

2

2

21

1

6

1

6

0

3

1

6

2

8

5

5

44

0

0

1

1

1

1

0

0

2

1

1

3

11

1

6

2

5

1

4

0

4

3

4

1

5

36

0

4

0

4

0

2

1

1

1

4

4

1

22

0

7

2

5

1

3

0

2

1

6

1

2

30

0

1

0

1

0

1

0

1

0

3

1

1

9

môžem spoznáv ať
nov ých ľudí

0

5

0

2

1

1

0

4

0

5

1

3

22

mám zmy sel živ ota

0

5

2

5

0

2

0

8

2

7

3

5

39

Iné

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

2

5

Samotný fakt, že ponúkané kultúrne a spoločenské programy mali pre seniorov
veľký význam, najmä z hľadiska osobnostného, dokumentuje tabuľka č. 1, ktorá má
zvlášť veľkú výpovednú hodnotu. Efektívne a zmysluplné trávenie voľného času nielen
ako prevencia nudy (48,65%), ale hlavne ako nástroj prirodzeného angažovania seniorov do spoločenského života, oddych a odreagovanie sa od stereotypu každodennej
reality (39,64 %), nachádzanie zmyslu života (35,14 %), načerpanie nových síl a chuti
do života (32,43 %) sú najpočetnejšie zastúpené premenné, ktoré svedčia o celkovom
význame seniorskej edukácie pre inštitucionalizovaných seniorov. V rámci kategórie
iné respondentky bližšie identifikovali tak spoločenský (mám kontakt s ľuďmi – N4),
ako aj spirituálny a duchovný (stretnutia na fare a Boh – N6) význam edukatívnych
aktivít. Hoci jedna klientka (N6) si vybrala odpoveď zmysel života, i napriek tomu, že
ho má aj bez edukatívnych aktivít, ako sama dodala. Opozičné stanovisko nachádzame
u respondentky zo súboru N4 a respondenta zo súboru N5, ktorí uviedli – o aktivity
nemám záujem (N4) a nemám chuť do života (N5). K predmetnej otázke nezaujalo
žiadne stanovisko sedem žien (1 z N5 a 6 z N6).
Prezentované partikulárne výsledky výskumu dokumentujú skutočnosť, že edukácia, resp. aktivizujúce programy v zariadeniach pre seniorov pozitívne vplývajú na
osobnosť staršieho človeka a v neposlednom rade podporujú jeho sociálno-integračné
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snahy, čím prirodzeným spôsobom zabraňujú širšej sociálnej segregácii inštitucionalizovaných seniorov.

Namiesto záveru
... Už niekoľko minút stojím pred bránou domova dôchodcov a pokúšam sa dostať
dnu. Po chvíli prichádza pracovníčka zariadenia a odomyká mi bránu. Vojdem dnu
a pred zariadením vidím staršiu ženu, ktorá sedí na lavičke. Prihováram sa jej slovami:
„Dobrý deň! K vám sa dostať, to je hotové umenie. Vidíte, ako vás strážia, aby vás
niekto neuniesol.“ Žena vzápätí odpovedá: „A kto by už len nás chcel?!“ Priznám sa,
že ma táto odpoveď zarazila, ale na strane druhej vôbec neprekvapila a dodnes mi rezonuje v ušiach i v mysli. Možno tým chcela samotná klientka naznačiť, že jej prínos,
ako aj prínos mnohých ďalších seniorov pre našu spoločnosť je v očiach mladšej generácie vnímaný ako prehliadnuteľný? Čo sa však v skutočnosti ukrýva za týmto jej výrokom, už asi nezistíme. Čo ale môžeme urobiť i bez poznania významu slov tejto
seniorky, je prehodnotiť svoj prístup k starším ľuďom, zmeniť celkovú filozofiu práce
s nimi, doceniť ich spoločenské poslanie a občiansku participáciu, ktorú možno docieliť aj vhodnou na autonómiu zameranou seniorskou edukáciou.

Predkladaná štúdia bola vypracovaná v rámci výskumnej úlohy VEGA SAV-MŠ
SR č. 1/0244/08, na riešení ktorej sa autor aktívne podieľa.
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POSTAWY WOBEC STAROŚCI I LUDZI STARYCH NA TLE
PRZEOBRAśEŃ CYWILIZACYJNYCH

Jolanta Lenart
[…], Kres uprawy zawiera się juŜ w jej początku –
początkiem mądrości jest bojaźń –
Lecz spoczywa juŜ na innych warstwach
tej samej gleby,
nie jest juŜ potrzebą ucieczki,
jest przestrzenią, którą mierzy się wielkość.
Przenikamy do tej przestrzeni, odchodzimy od tego
początku
I tak wracamy powoli: […]”.
(J. Paweł II, Myśli o dojrzewaniu)

Abstrakt: Druga połowa XX w. i początek XXI w. charakteryzuje się wzrostem liczby osób starszych –
zjawisko starzenia się społeczeństw, globalizacja starzenia się. Świadomość nieodwracalności procesu
przemijania, starości wywołuje u ludzi negatywne stany psychiczne, takie jak lęk, obniŜanie się poczucia
własnej wartości, izolowanie się od ludzi, utratę wiary w sens Ŝycia. Aby starość nie była odczuwana tak
negatywnie powinniśmy się do niej przygotować juŜ w młodości. DuŜą rolę w tym zakresie powinna
odegrać odpowiednia edukacja prowadzona juŜ od szkoły podstawowej.
Abstract: One of the characteristics of the second half of the 20th century and the beginning of the 21st
century is the increase of the number of the elderly – population ageing, ageing globalization. The
awareness of inevitability of the process of ageing and passing away causes negative, from the
psychological point of view, states – such as anxiety, self- depreciation, isolation, loss of the faith in the
sense of human life. In order to change these negative attitudes connected with old age we should start
preparing for it already at young age. Proper education started as early as in primary schools should play
a significant role in this matter.
Kluczowe słowa: starzenie się, dyskryminacja osób starszych, negatywny stereotyp starości, edukacja do
starości, pogodna starość.
Key words: old age, preparation for old age, negative stereotype of old age, cheerful old age

D

ruga połowa XX wieku i początek XXI wieku to okres w dziejach ludzkości charakteryzujący się wzrostem liczby osób starszych.1 Tzw. zjawisko starzenia się
społeczeństw jest skutkiem wydłuŜenia się trwania Ŝycia ludzkiego i malejącego przy1

Dla potrzeb niniejszych rozwaŜań przyjęto, iŜ człowiekiem starym jest osoba, która ma 65 i więcej lat
(wg. norm ONZ), natomiast E. Rosset za początek starości uznaje juŜ 60 rok Ŝycia.

216

Postawy wobec starości i ludzi starych na tle przeobraŜeń cywilizacyjnych

rostu naturalnego. Obecnie mówi się nawet o tzw. globalizacji starzenia się (tj. starzeniu się świata), co wiąŜe się z faktem, Ŝe co 10 mieszkaniec ziemi ma 60 lat i więcej, a przewiduje się, Ŝe w 2050 roku 20 % ludności (co 5 człowiek na świecie) będzie
w tym wieku. Szczególnie, dysproporcje te dają o sobie znać w krajach wysoko
i średnio rozwiniętych. Badania szacunkowe Banku Światowego wskazują, Ŝe pod
koniec XX wieku co piąty Europejczyk był człowiekiem starym, natomiast prognozy
zapowiadają, Ŝe w latach następnych zjawisko starzenia się ludności będzie się pogłębiać, tak Ŝe w połowie XXI wieku co trzeci mieszkaniec Europy będzie zaliczany do
pokolenia osób starszych. Polska przekroczyła próg „starości demograficznej” w 1986
roku.2 Przewiduje się, Ŝe proces starzenia się społeczeństwa polskiego będzie się pogłębiał.
Starość i problemy ludzi starych są obecnie przedmiotem zainteresowań gerontologii, tj. nauki o starzeniu się i starości Ŝywych organizmów. Większość gerontologów
przyjmuje 60 rok Ŝycia za początek starości, gdyŜ właśnie wtedy nasila się wiele charakterystycznych dla tego okresu Ŝycia zjawisk, takich jak, pogarszanie się stanu zdrowia i sprawności fizycznej, trudności komunikacyjne, obniŜanie się zdolności adaptacyjnych, nieuchronność przejścia na emeryturę, redukcja więzi społecznych, utrata
i zmiana ról społecznych.
Starzenie się jest procesem, który zaczyna się juŜ w dzieciństwie.3 JednakŜe naleŜy pamiętać, Ŝe wiek kalendarzowy nie zawsze pokrywa się z wiekiem biologicznym,
psychologicznym czy społecznym, co jest związane z indywidualizacją tego procesu.
W związku z częstymi rozbieŜnościami w tym względzie, zwykło się mówić o starości
prawidłowej i patologicznej. Ze starością prawidłową (fizjologiczną) mamy do czynienia, gdy wiek metrykalny jest zgodny z wiekiem czynnościowym, zaś starość patologiczna występuje wtedy, gdy sprawność czynnościowa jest ograniczona i sugeruje
wyŜszy wiek metrykalny. Starość prawidłowa uwarunkowana jest czynnikami genetycznymi, środowiskowymi, zdrowotnymi, trybem Ŝycia.4 W obecnych czasach niezbyt
często obserwujemy osoby z cechami naturalnej starości. Większość populacji ludzi
starszych zmaga się bowiem z roŜnymi chorobami (zwyrodnienia stawowe, choroby
serca, choroba Alzheimera, demencja, depresja, choroby nowotworowe, itd.), które ze
względu na przewlekły okres trwania i złe rokowania, prowadzą do stopniowej degeneracji psychofizycznej i co się z tym wiąŜe stopniowego uzaleŜniania się od pomocy
innych. Po prostu:

2
„starość demograficzna” oznacza według norm ONZ co najmniej 7 % udział ludzi starszych (tj. w wieku
od 65 lat) w ogólnej strukturze społeczeństwa, natomiast „zaawansowana starość demograficzna” to ponad
10 % takich osób. G. Orzechowska. 1999. Aktualne problemy gerontologii społecznej, Olsztyn, s. 13.
3
Z. Pietrusiński. 1990. Rozwój człowieka dorosłego. Warszawa, s. 23.
4
A. Leszczyńska-Rejchert. 2007. Człowiek starszy i jego wspomaganie. Olsztyn, s. 42.
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„Starość przychodzi nieproszona i jest
kłopotliwym podarunkiem”.
(Horacy Sarin)

Świadomość tego nieodwracalnego procesu przemijania, zbliŜania się do kresu
Ŝycia wywołuje u części osób starszych negatywne stany psychiczne, prowadzące do
obniŜania poczucia własnej wartości, izolowania się od ludzi, wrogości, podejrzliwości, poczucia bezradności, utraty wiary w sens Ŝycia.
Czy poprzednie pokolenia w obliczu starości równieŜ zmagały się z takimi problemami, czy są one charakterystyczne tylko dla obecnego pokolenia ludzi w podeszłym
wieku?
Pewnych informacji na ten temat dostarczają źródła archiwalne, literatura piękna,
wspomnienia, pamiętniki, listy, itp. Wskazują one na ewolucyjny charakter postaw
ludzkich wobec przemijania, osób starych i śmierci.
Pozycja społeczna człowieka starszego zmieniała się wraz z rozwojem ludzkości.
Opisujący tę ewolucję E. Rosset 5stwierdził, Ŝe jego sytuacja była róŜna w poszczególnych formacjach społecznych. U ludów koczowniczych i wśród dzikich plemion
panował zwyczaj zabijania starców, którzy nie nadąŜali za koczującą gromadą lub nie
mogli uczestniczyć w polowaniu. Postęp cywilizacyjny (przede wszystkim wynalezienie ognia i rozwój rolnictwa) przyczyniły się do wygaśnięcia tego obyczaju. Wraz
z rozwojem cywilizacji ludzie starsi stali się przedmiotem najwyŜszego szacunku ze
strony młodszej generacji, a starość zyskała szczególny prestiŜ. Z pewnością ta ewolucja postaw wiązała się z rozwojem religijności i kształtowaniem się bardziej humanistycznej moralności. Ten specyficzny kult starości wynikał równieŜ z faktu, Ŝe odmiennie niŜ obecnie, osiąganie wieku starczego było czymś rzadkim (złe odŜywianie,
wyczerpanie cięŜką pracą, chorobami, udział w wojnach, itp.). Zatem kaŜdy Ŝyjący
człowiek starszy budził respekt, jako osoba bogata w doświadczenie, świadek przeszłości, wychowawca młodego pokolenia, mistrz ceremonii, mistyk. W staroŜytnym
Rzymie, Atenach, Sparcie panowała gerontokracja. Aby uczestniczyć w sprawowaniu
władzy w państwie naleŜało ukończyć przynajmniej 60 lat. Słowo greckie „geront”
było synonimem mędrca.
Wraz z rozwojem industrializacji prestiŜ starości uległ obniŜeniu. Nowy styl Ŝycia, pracy, mieszkania, dostępność do oświaty, lecznictwa pomniejszyła znaczenie
osób starszych jako nośników wiedzy, mądrości, doświadczenia. Przeniesienie pracy
z roli do fabryki ograniczyło częstość i potrzebę kontaktów ze starszymi rodzicami
i krewnymi. RównieŜ w ciasnych przyfabrycznych mieszkankach nie starczało dla nich
miejsca. Przestali być juŜ w rodzinie niezbędni. Od tego czasu, wyraźnie obserwowalny jest spadek autorytetu i znaczenia osób starszych w społeczeństwie.
Coraz częściej mówi się o dyskryminacji i marginalizacji społecznej osób starszych. Pojęcie to, zostało wprowadzone przez amerykańskiego gerontologa Roberta
Butlera juŜ w 1969 roku, aby zwrócić uwagę na gorsze traktowanie ludzi starszych
5

E. Rosset. 1986. Miejsce człowieka starego w społeczeństwie, [w:] Encyklopedia seniora. Warszawa, s. 20-34.
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spowodowane posiadanym przez nich wiekiem. Zjawisko to jest zauwaŜalne równieŜ
w Polsce i rozwija się wraz z przeobraŜeniami gospodarczymi, społecznymi, politycznymi i kulturowymi zapoczątkowanymi w latach 90-tych.6
W literaturze socjologicznej wyróŜnia się kilka rodzajów dyskryminacji ludzi
starszych:
• dystansowanie się, czyli unikanie kontaktów z osobami starszymi,
• dewaluowanie, upowszechnianie przekonań o negatywnych cechach osób starszych,
• delegitymizacja, utrwalenie w postaci aktów prawnych negatywnego stosunku
jednych osób wobec innych, co prowadzi do zaliczenia danej jednostki do kategorii społecznej pozbawionej określonych praw,
• segregacja, polegająca na izolowaniu jednostek lub grup od środowiska społecznego,
• eksterminacja czyli biologiczne wyniszczenie ludzi.7
W warunkach przyśpieszonego postępu naukowo – technicznego ludzie starsi przestali nadąŜać za zmianami, nieustannie wnoszącymi nowości do wszystkich zakamarków Ŝycia.
B. Synak słusznie zauwaŜa, Ŝe „nigdy chyba świat nie był tak sprzymierzony przeciw starszej generacji, jak obecnie, nigdy teŜ pozycja społeczna człowieka starego nie
była tak niska.”8
PrzynaleŜny późnemu okresowi Ŝycia kult, podziw, przywileje społeczne „przeszły w ręce” innych uŜytkowników; ludzi młodych, pięknych, sprawnych, wprawdzie
z mniejszym doświadczeniem, ale za to z nieporównywalnie większym zasobem wiedzy i umiejętności. To odmienne niŜ dotychczas odniesienie do dojrzałości i starości
daje o sobie znać wszędzie: w zakładach pracy, w instytucjach, w sklepie, w autobusie,
na ulicy… Człowiek stary jest kłopotliwym dodatkiem do nowego kultu – kultu młodości i nowocześnie pojmowanej wiedzy.
W tych warunkach, zachwianiu ulega ukształtowana przez pokolenia symbioza
międzypokoleniowa. Starzy mają Ŝal do młodych, Ŝe wypierają ich z miejsc pracy,
lekcewaŜą, młodzi, Ŝe muszą zapracować na emerytury starych. DuŜo się o tym mówi,

6

Badania CBOS – u z 2007 roku wskazują, Ŝe zmienia się stosunek Polaków do starości. W porównaniu
z rokiem 1998 poprawiły się opinie (i tak stosunkowo pozytywne) o traktowaniu osób starszych przez ich
rodziny, sąsiadów oraz wspólnoty parafialne. Środowiska te wyróŜniają się Ŝyczliwością, jednak nawet
w nich, spora grupa badanych dostrzega dystans wobec seniorów. Nieco lepsze niŜ w 2000 roku są takŜe
opinie o traktowaniu osób w podeszłym wieku w ich byłym miejscu pracy oraz w placówkach handlowych,
a takŜe o odnoszeniu się do osób starszych na ulicy (co nadal oceniane jest bardzo krytycznie). Utrzymały się
natomiast negatywne opinie o stosunku do seniorów w placówkach słuŜby zdrowia oraz w środkach komunikacji (środowisko to naleŜy do szczególnie źle ocenianych). Równie krytycznie jak przed sześcioma laty
postrzegane są teŜ postawy młodzieŜy wobec ludzi starszych. NaleŜy jednak, podkreślić, Ŝe sami seniorzy
(badani w wieku 65 lat i więcej) nie potwierdzają tej negatywnej opinii: znacznie częściej niŜ inni dostrzegają
u młodzieŜy Ŝyczliwość, rzadziej obojętność lub niechęć. B. Wciórka. 2007. Czy zmienia się stosunek
Polaków do starości. Komunikat z dwusetnego badania aktualnych problemów kraju. Warszawa.
7
A. Zych. 2001. Słownik gerontologii społecznej. Warszawa, s. 60.
8
B. Synak. 1991. Starość w obliczu współczesnych przemian społeczno – kulturowych, [w:] W. Pałubicki
(red), Człowiek w obliczu starości. Gdańsk, s. 6.
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pisze, nagłaśnia w mediach (które teŜ są zdominowane przez młodych). A są to treści
chwytliwe, które jeszcze bardziej pogłębiają ten dystans.
Dyskryminację ludzi starszych pogłębia negatywny stereotyp starości. Wyniki
przeprowadzonych badań, własne obserwacje i odczucia wskazują, Ŝe starzenie się jest
przez większość postrzegane jako proces niekorzystnych zmian w sferze biologicznej,
psychicznej, społecznej, zaś starość wiąŜe się z utratą zdrowia, urody sił fizycznych,
sprawności intelektualnej, z zaburzeniami pamięci, z zawęŜeniem zainteresowań i zaangaŜowania w sprawy innych osób, ze zmianą pozycji społecznej (spowodowaną
wycofaniem się z Ŝycia zawodowego), ze społecznym izolowaniem się, z zespołem
konserwatywnych postaw i poglądów oraz z potrzebą korzystania z pomocy innych.9
Trudno się z tym nie zgodzić. Wśród znacznej części pokolenia w średnim wieku
(40 – 50 lat) dominuje pogląd o starości zniedołęŜniałej, schorowanej, osamotnionej,
oczekującej na pomoc ze strony dorosłych dzieci lub innych osób. Ten zakodowany,
negatywny obraz starości projektuje z kolei postawy ludzi wchodzących w ten okres
Ŝycia. Zdominowani takim myśleniem, nie potrafią odnaleźć w starości jakichś pozytywnych cech.
„Biedna starości! Wszyscy cię Ŝądamy,
A kiedy przychodzisz, to zaś narzekamy.”
(Jan Kochanowski)

Stereotypy starości, w połączeniu z trudną sytuacją materialną wielu emerytów
(w Polsce) znacznie utrudniają realizację potrzeb tego wieku. Kraje o najwyŜszym
poziomie rozwoju dostarczają wielu przykładów aktywnego, ciekawego Ŝycia na emeryturze.
Rok temu, moją uwagę zwrócił barwny felieton (zamieszczony w dodatku do Gazety Wyborczej – „Wysokie Obcasy”, z 27 kwietnia 2008 roku) opisujący działalność
amerykańskiego stowarzyszenia kobiet „Czerwonych kapeluszy”. Warunkiem przynaleŜności do tej nietypowej organizacji jest wiek powyŜej 50 lat i posiadanie czerwonych kapeluszy, z których pierwszy dostaje się uroczyście na pierwszym spotkaniu.
W zapisach programowych tej organizacji odnotowano, Ŝe jej członkinie „zobowiązane
są” do popełniania tego, co kłóci się z powagą wieku. Zatem: noszą duŜe czerwone
kapelusze, nie przystający do wieku makijaŜ, ekstrawaganckie ubrania, uczestniczą
w róŜnorodnych zajęciach sportowych, podejmują aktywność kulturalną, objadają się

9

A. Leszczyńska-Rejchert, op. cit. s. 85. Do najczęstszych potrzeb ludzi starszych i równocześnie najbardziej poŜądanych form pomocy, świadczonej zazwyczaj przez dorosłe dzieci lub wnuki, naleŜy: pomoc
w prowadzeniu gospodarstwa domowego (zakupy, sprzątanie, pranie, przygotowywanie posiłków) – (74 %
odpowiedzi twierdzących); w załatwianiu spraw u lekarza, w urzędzie, w banku itp. (72 %); udzielanie
porad w waŜnych sprawach (70 %); pielęgnacja w chorobie (65 %); wsparcie finansowe (58 %); dotrzymywanie towarzystwa (53 %); w czynnościach związanych z higieną (23 %), inne (6 %). B. Wciórka.
2000. Polacy wobec…, op. cit. s. 9.
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kalorycznymi deserami. Wszystko to, dla poprawy nastroju i nabrania dystansu do
starości.10
To tylko jeden z licznych przykładów wskazujący na potrzebę rozerwania polskiego, ciasno skrojonego dla starości garnituru, nie pozostawiającego miejsca na
odrobinę swobody, humoru czy rozrywki. Obowiązujące normy społeczne dokładnie
precyzują bowiem co przystoi starości, a większości brakuje odwagi, aby coś w tym
zakresie zmienić, a przecieŜ i tutaj powinien dać o sobie znać postęp.
Przede wszystkim trzeba zobaczyć w starości teŜ czas radości i namacalnego Ŝyciowego spełnienia. Trzeba nauczyć się Ŝyć mądrze, ale tak jakby Ŝycie nie miało mieć
końca (w tym mogą pomagać religia i filozofia). W starości trzeba teŜ mieć marzenia
i cele. Starość musi mieć teŜ swój – przez ich uczestników – odczuwalny sens. Nie
moŜe być oczekiwaniem na śmierć.
Wyspecjalizowane do wspierania w starości instytucje muszą być wraŜliwe, przyjazne i w kaŜdej chwili gotowe przyjść z pomocą nie tylko medyczno – techniczną, ale
i zastępując nieobecne dzieci czy środowisko w jakim potrzebujący wsparcia ostatnio Ŝył.
Wydaje się, Ŝe najwięcej dobrego w tym zakresie moŜe uczynić odpowiednia edukacja przygotowująca do starości i kształtująca pozytywny stosunek do niej. Powinno się ją
rozpocząć jak najszybciej i prowadzić na wszystkich poziomach edukacyjnych.
O starości przede wszystkim nie naleŜy bać się mówić. Ogromną rolę mają tutaj
do spełnienia media, które do starości powinny równieŜ przygotowywać. I nie tylko
pokazywać jednostronne niektóre jej koszmarne aspekty.
Pomimo braku odpowiedniej instytucjonalnej edukacji, wiele osób starszych (juŜ
teraz) pozytywnie adaptuje się w realiach polskiej rzeczywistości. Dobra adaptacja
polega na pojęciu starzenia się jako normalnego procesu, a przejście na emeryturę jako
zasłuŜony odpoczynek po latach pracy zawodowej. Jej główną miarą jest aktywność
10

„Siedem lat temu, poszukując damskiego towarzystwa, wybrałam się na jedno z pierwszych spotkań
Stowarzyszenia Czerwonych Kapeluszy w Waszyngtonie – mówi Elna. – Tak znalazłam Polly i resztę.
Skrzyknęłam grupę. Wielkie kapelusze, boa ze strusich piór, fioletowe suknie do ziemi, kolorowe brochy.
To nasze cechy charakterystyczne. – Nie jesteśmy wstydliwe – dopowiada Polly. – Uwielbiamy się bawić
strojem. Ostatnio jedna z nas przyszła z elegancką torebką, którą zrobiła z wielgachnego czerwonego
biustonosza! Kiedy dziewczyny przychodzą do nas po raz pierwszy, zwykle zakładają tycie czerwone czapeczki. Potem z kaŜdym spotkaniem kapelusz się rozrasta, nabiera czerwieni, puszy od ilości piór. Co
robimy w tym stowarzyszeniu? Kompletnie nic. Bawimy się, pijemy herbatę i objadamy ciastkami, umawiamy się w knajpach na obiady. Chodzimy do centrów handlowych i gramy w szukanie określonych
przedmiotów na wystawach i wszyscy zaraz chcą sobie robić z nami zdjęcia. Na święta pieczemy słodycze
i się nimi wymieniamy. Robimy sobie pikniki i wycieczki – w zeszłym roku byłyśmy na szlaku winnym
w Kalifornii. Pijemy alkohol, a jakŜe! PrzecieŜ skończyłyśmy 21 lat! (W USA alkohol moŜna pić od tego
wieku). Czasem organizujemy akcje charytatywne, wspieramy się, gdy któraś zachoruje lub ma kłopoty rodzinne. A wie pani, co jest najpiękniejsze? To, Ŝe jedziemy np. na ogólnostanowe spotkanie Czerwonych
Kapeluszy, siadamy obok kobiet, które widzimy pierwszy raz, a rozmawiamy, jakbyśmy znały się od lat! […]
Wszystko zaczęło się 25 kwietnia 1998 r. w Fullerton w Kalifornii od wiersza „OstrzeŜenie” Jenny Joseph
oraz czerwonego kapelusza, który malarka Sue Ellen Cooper ofiarowała swojej przyjaciółce w dniu jej urodzin. Zwyczaj ten podchwyciły ich znajome. Zawiązały stowarzyszenie, załoŜyły stronę internetową
(www.redhatsociety.com), a Sue Ellen obrały swoją królową. Dziś czerwonych kapeluszy jest przeszło milion.
Nie tylko w Ameryce”. (K. Bosacka, My nie robimy nic. [w:] Wysokie Obcasy, 27 kwiecień 2008).

Jolanta Lenart

221

(dostosowana do moŜliwości) i umiejętność wypełniania sobie czasu wolnego, ale
równieŜ realistyczne spojrzenie na własną sytuację, dostosowanie do niej planów
i trybu Ŝycia, podejmowanie działań, realizacja zainteresowań. Czynnikami sprzyjającymi dobrej adaptacji są:
– wyŜszy poziom wykształcenia i wykonywanej pracy,
– posiadanie hobby,
– płeć – lepiej adaptują się kobiety,
– dobry stan zdrowia,
– potrzeba kontaktów społecznych,
– dobre zabezpieczenie finansowe.
Osoby takie, starają się być przydatne. Podejmują działania na rzecz innych czy
teŜ są aktywnymi członkami róŜnych organizacji kulturalnych, katolickich, klubów
seniorów, itp. Stwarza im to szansę samorealizacji, daje satysfakcję i poczucie własnej
wartości. Równie często emeryci zobowiązują się do opieki nad wnukami, zabezpieczając sobie w ten sposób kontakt z nimi i własnymi dziećmi. Właśnie w tych relacjach
osoby starsze mają duŜo do zrobienia, a korzyści są obustronne. Rola babci i dziadka
jest najwaŜniejszą rolą pełnioną przez osoby starsze w rodzinie. Socjolodzy (np. John
C. Cavanaugh) podkreślają, Ŝe role te są dla osób starszych waŜnym elementem
w budowaniu poczucia własnej toŜsamości. Role babci i dziadka są w pewnym sensie
kontynuacją ról matki i ojca i są przez nich chętnie podejmowane. Zajmujący się wnukami, współcześni dziadkowie i babcie zgodnie stwierdzają, Ŝe jest to inny niŜ do
własnych dzieci, rodzaj miłości. Miłości dojrzałej, pełnej, odpowiedzialnej. Zwłaszcza
męŜczyźni, mający (zazwyczaj) mało czasu dla własnych dzieci, nadrabiają te zaległości, gdyŜ dopiero teraz (mając wnuki) są dojrzali do macierzyństwa. Rola dziadków
jest zatem bardzo istotna, gdyŜ przekazują oni swoim wnukom róŜnorodne wartości
wychowawcze. Podkreślają to równieŜ dorośli wnukowie.
Badania CBOS – u (ze stycznia 2008 roku) wskazują, Ŝe w Polsce – w przeciwieństwie do państw zachodnich – z pokolenia na pokolenie umacnia się rola dziadków w wychowaniu wnuków. ChociaŜ ogólnie poczucie wdzięczności dla dziadków
nieco zmalało, nadal ludzie młodzi (poniŜej 35 roku Ŝycia) są grupą najsilniej związaną
ze swoimi dziadkami (silniej niŜ siedem lat temu). Odsetek ankietowanych uwaŜających, Ŝe w ich Ŝyciu dziadkowie odegrali waŜną rolę rośnie wraz z poziomem wykształcenia oraz oceną własnej sytuacji materialnej. Najwięcej respondentów odczuwających więź z dziadkami jest wśród uczniów i studentów, a takŜe osób zajmujących
stanowiska kierownicze i naleŜących do inteligencji. NaleŜy więc przypuszczać, Ŝe
rola dziadków oceniana jest tym lepiej , im więcej „kapitału społecznego” związanego
z wykształceniem i statusem rodziny, mogli oni przekazać. Najczęściej respondenci
podkreślali, Ŝe:
• dzięki babciom i dziadkom mają poczucie, Ŝe są kochani (61 % ankietowanych),
• otrzymali od dziadków podstawy wiary religijnej (59 %),
• i zasady moralne (58 %),
• są źródłem wiedzy o dziejach rodziny (55 %),
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o niektórych wydarzeniach historycznych (46 %),
o patriotyzmie (49 % uczyło się od nich miłości do ojczyzny).
Ponad połowa Polaków (53 %) twierdzi, Ŝe dziadkom zawdzięcza pozytywne cechy swojego charakteru, takie jak: samodyscyplina, pracowitość, obowiązkowość
i silną wolę, a dwie piąte (40 %), Ŝe dziadkowie nauczyli ich róŜnych praktycznych
umiejętności. DuŜy wpływ na wnuki wynika między innymi z tego, Ŝe niemal połowa
dorosłych Polaków (47 %) właśnie swoim babciom i dziadkom zawdzięcza opiekę
i wychowanie.11 Wydaje się być właściwym przywołanie w tym miejscu słów Tadeusza Kotarbińskiego wypowiedzianych w Medytacjach o Ŝyciu godziwym: „Szczęśliwe
młode pokolenie, które ma prawo odczuwać miłość rodziców, serdecznych opiekunów,
bliskich, własnych, pewnych, które ma dom rodzinny, gdzie moŜe się schronić, ilekroć
otoczenie poza tym domem powieje obcością.”12
W tym szczęśliwym domu mieszkają trzy szczęśliwe pokolenia: dziadków, rodziców i dzieci. Rozumieją się i potrzebują siebie wzajemnie. KaŜde z nich wiedzie jednak swoje odrębne Ŝycie, nie przeszkadzając sobie wzajemnie, bo kaŜde z nich rozumie potrzeby drugich i swoje. Wszyscy zatem mieszkańcy tego domu wiedzą, Ŝe dzisiaj młodzi – jutro będą starzy, a odchodząc młodym powinni uczynić pustkę, której
czas długo nie będzie mógł zapełnić.
To po prostu trochę upoetyzowany obraz rodziny wielopokoleniowej, która nie
koniecznie – przy obecnych przemianach cywilizacyjnych – musi odejść w przeszłość.
I nawet, z powodów mieszkaniowych, jeśli rodziny wielopokoleniowe nie mogą
być zjawiskiem powszechnym, to mechanizmy i hierarchia wartości jakie w nich obowiązują, powinny być podstawą do instytucjonalnego przygotowywania wszystkich do
starości, juŜ od najwcześniejszego okresu Ŝycia człowieka – ale to jest juŜ temat do
innych rozwaŜań. Trzeba bowiem pamiętać, Ŝe „ludziom potrzebni są ludzie, a nie
instytucje” (B. Suchodolski).
•
•
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J. Szczepańska. styczeń 2008. Co im zawdzięczamy? Opinie w przeddzień święta Babć i Dziadków.
Komunikat z badań CBOS. Warszawa.
12
T. Kotarbiński. 1986. Medytacje o Ŝyciu godziwym, s. 99.
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KREATYWNE ASPEKTY PERCEPCJI MUZYKI PRZEZ DOROSŁYCH
Mirosław Dymon
Abstrakt: Twórczość muzyczna tradycyjnie związana jest z komponowaniem. Bywa takŜe utoŜsamiana
z procesem twórczym występującym podczas interpretacji utworów muzycznych przez wykonawcę
(M. Dymon, 2008). Bardzo rzadko natomiast pamięta się o tzw. „trzeciej kreacji” (M. Przychodzińska-Kaciczak, 1984). Właśnie kreacja odbiorcy stała się przedmiotem analizy i weryfikacji. W artykule
wykorzystano model przetwarzania informacji przez człowieka (B. Wojciszke, 1986) do wyjaśnienia
twórczych aspektów kreacji odbiorcy. Uzyskane wyniki zostały porównane z typami przeŜyć estetycznych
opisanych w ramach tzw. estetyki heteronomicznej , które równieŜ moŜna odnieść do twórczych aspektów
percepcji. Dokonano teŜ próby dyskusji i moŜliwości wykorzystania „trzeciej kreacji” w muzykoterapii
osób dorosłych.
Abstract: The musical artistic work traditionally is bound with composing. It is also identified with the
creative process appearing during interpretation of musical pieces by the performer (M. Dymon, 2008).
Very rarely however we remember about so-called “the third creation” (M. Przychodzińska-Kaciczak,
1984). The creation of the recipient became the object of analysis and the verification. In the article
a model of the processing of information was used by the man (B. Wojciszke, 1986) for explaining creative
aspects of the creation of the recipient. Results were compared with types of an aesthetic experiences
described in so-called frames of aesthetics, which can be relate to creative aspects of perception. There
was made also an attempt to discussion and possibility to exploit “the third creation” in the music therapy
of adults.
Słowa kluczowe: Twórczość, percepcja muzyki, przetwarzanie informacji, przeŜycie estetyczne,
muzykoterapia.

Wstęp

M

uzyka oddziałuje na człowieka w sposób wielowymiarowy:

–

–

–

–

–

pobudza reakcje fizjologiczne (wpływa na akcję serca, oddech, ciśnienie krwi,
napięcie mięśni, temperaturę i inne),
pobudza reakcje psychologiczne (wpływa na nastrój i związane z nim zachowanie,
aktywizuje emocje ułatwiające ich projekcję, dąŜąc do uzyskania katharsis, czyli
rozładowania napięcia emocjonalnego),
pobudza reakcje umysłowe (szczególnie procesy myślowe i pamięć związane
z percepcją muzyki: moŜe np. przywołać wspomnienia, nawet z czasów
dzieciństwa),
wpływa na zachowania motoryczne (poprzez swoje przeciwieństwa: napięcia –
odpręŜenia, głośno – cicho, szybko – wolno, wysoko – nisko, kształtuje ruch oraz
kierunek),
pobudza wyobraźnię i związane z nią przeŜycia (pozwala na współwystępowanie
obrazów, myśli, emocji oraz wraŜeń zmysłowych i kinestetycznych).
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W literaturze problemu twórczość muzyczna tradycyjnie związana jest z komponowaniem. Bywa takŜe utoŜsamiana z procesem twórczym występującym podczas
interpretacji utworów muzycznych przez wykonawcę (M. Dymon, 2008). Bardzo
rzadko natomiast pamięta się o tzw. „trzeciej kreacji” (M. Przychodzińska-Kaciczak,
1984, s. 111) – kreacji dokonywanej przez słuchacza: dokonuje jej odbiorca. Słuchając
utworu muzycznego słyszy go tak, jak pozwala mu jego wraŜliwość muzyczna, aktualny
stan emocjonalny, zdolność koncentracji, wiadomości muzyczne, kultura muzyczna
i zogólna. KaŜde dzieło muzyczne w konkretnym wykonaniu, spotyka się
z indywidualnymi moŜliwościami kaŜdego z setek i tysięcy słuchaczy, staje się odmiennym przedmiotem estetycznym, powstającym pod wpływem przeŜycia estetycznego
(M. Przychodzińska-Kaciczak, 1984, s. 112).
Takie ujęcie percepcji muzyki, związane z aktywnością słuchacza w zakresie
uwagi, pamięci, reakcji fizjologicznych i emocjonalnych oraz skojarzeń i wyobraŜeń
powstałych pod wpływem jej słuchania, zgodne jest ze stanowiskiem reprezentowanym przez psychologię poznawczą. Wyjaśnienie kreacji odbiorcy moŜna poszukiwać
takŜe na gruncie teorii muzyki, a szczególnie w ramach tzw. estetyki heteronomicznej,
która zakłada związek muzyki z pozamuzyczną rzeczywistością.
Na podstawie przytoczonych załoŜeń, moŜna stwierdzić, Ŝe percepcja muzyki
moŜe mieć charakter twórczy. W dalszej części artykułu przedstawiony zostanie teoretyczny model, który pozwoli na wyjaśnienie czynników wpływających na taki proces.

Rozumienie muzyki
W celu właściwej komunikacji muzycznej pomiędzy kompozytorem a odbiorcą,
poprzez dzieło muzyczne, konieczne wydaje się być odpowiednie, adekwatne do prezentowanych dźwięków muzycznych, rozumienie muzyki.
Muzyka, rozpatrywana według W. Weavera (za Natansonem, 1979, s. 104-105),
to zbiór informacji dotyczący trzech poziomów:
• pierwszy, odpowiadający za przekazywanie symboli akustycznych, czyli kompleksowej techniki wydobycia dźwięku, związanej z: wysokością (częstotliwością), głośnością (decybelami), czasem trwania oraz barwą zaleŜną od alikwotów
(tonów składowych) dźwięku,
• drugi, semantyczny, dla którego bazę stanowi treść i forma, wyraŜona w specyficzny i sobie właściwy sposób przez twórców (kompozytorów), zawierająca
wszystkie elementy dzieła muzycznego z jego architektoniczną konstrukcją. Do
tych elementów moŜna zaliczyć: interwały i melodykę; rytm, metrum, tempo; dynamikę; tonalność, fakturę homofoniczną i polifoniczną; artykulację i frazowanie
oraz instrumentację,
• trzeci, polegający na poprawnym odczytaniu wartości artystycznych zawartych
w dziele muzycznym, czyli komunikatu pochodzącego od kompozytora, który
stanowić będzie podstawę do formułowania i znajdowania wartości estetycznych,
a tym samym rozpoznania i zakwalifikowania konkretnego utworu do odpowied-

Mirosław Dymon

225

niej epoki muzycznej. Łączy się to naturalnie z gustem muzycznym, a więc zdolnością do oceniania sztuki w oparciu o uczucia, doświadczenia związane z preferencjami artysty w doborze elementów z natury i tradycji.
JeŜeli chodzi o pierwszy poziom, to naleŜy stwierdzić, Ŝe istnieje bardzo precyzyjna aparatura pomiarowa, która fizyczne i akustyczne parametry dźwięku (kompozycji) jest w stanie doskonale określić, np. natęŜenie dźwięku mierzone w decybelach;
czas trwania dźwięku w milisekundach, sekundach itp. Akustyczny „wymiar” dźwięku, moŜliwy do zbadania, pomaga w projektowaniu m. in. sal koncertowych, aparatury
nagłaśniającej, mikrofonów i stanowi domenę akustyków i reŜyserów dźwięku.
Drugi poziom jest na obecnym etapie rozwoju badań znacznie trudniejszy do wyjaśnienia. Związany jest z semantycznym wymiarem, dotyczącym treści utworu muzycznego w zapisie nutowym oraz sposobem jego odczytania i znaczenia. WyróŜniamy
tutaj tzw. muzykę „czystą”, wywodzącą się z badań muzykologiczno – fenomenologicznych, która zakładała, Ŝe muzyka nie przekazuje nic poza sobą – poza dźwiękami
oraz muzykę, która poza swoją czysto akustyczną stroną, posiada tzw. treści referencjalne – pozamuzyczne. Dla wielkich Greków Platona Arystotelesa, muzyka tak jawnie
wyraŜała nastroje, a nawet wartości moralne, Ŝe ukształtowane juŜ wtedy skale muzyczne scharakteryzowali oni według ich znaczeń emocjonalnych i wartości wychowawczych (za M. Przychodzińska-Kaciczak, 1984 s. 66). Te załoŜenia odwołują się do
semantycznego sposobu rozumienia muzyki i reprezentują tzw. estetykę heteronomiczną, uznającą związek muzyki z rzeczywistością pozamuzyczną.
O desygnacyjnym znaczeniu muzyki piszą takŜe psycholodzy muzyki. Np.
K. Hevner (1936) twierdzi, Ŝe istnieje pewien język muzyczny, który jakkolwiek prymitywny lub niekompletny, jest postawą naszego odbioru muzyki ze zrozumieniem.
Uznanie muzyki za język oznacza, Ŝe muzyka posiada swój: system komunikacyjny ze
swoją składnią i regułami znaczeniowymi (za R. Shuter-Dyson, 1986, s. 254) Potwierdzają to badania psycholingwistyczne N. Chomsky’ego (1957, 1965, 1968)
i H. Schenkera (1935). Pomimo, Ŝe obaj autorzy nie pracowali wspólnie, doszli do
podobnych wniosków. Podstawowym twierdzeniem Chomsky’ego jest teza, Ŝe na głębokim poziomie wszystkie języki naturalne (w tym muzyczny) posiadają: tę samą
strukturę i Ŝe struktura ta mówi nam coś uniwersalnego na temat ludzkiego intelektu
(za J. Sloboda, 2002, s. 14).
MoŜna wyróŜnić coś na wzór gramatyki języka muzycznego, analogicznie do
gramatyki języka naturalnego, której poznanie pozwala na zrozumienie utworów muzycznych.
Wydaje się, Ŝe najtrudniejszym do zrozumienia przez odbiorcę muzyki jest kod
estetyczny, który nie jest bezpośrednio zapisany, a wynika ze znajomości estetyki,
praktyki wykonawczej, preferencji, znajomości stylów muzycznych, „języka” kompozytora, ogólnej wiedzy na temat epok muzycznych i obowiązujących w nich idiomów
brzmieniowych danej kompozycji. WiąŜe się to głównie z wydawaniem sądów wartościujących na temat muzyki oraz ustaleniem obiektywnych kryteriów. Jednak zasadnic-
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zą trudnością w definiowaniu takich kryteriów jak: wartość, nowość, oryginalność,
uŜyteczność, jest ich wieloznaczność.
Podobne trudności dotyczą wartości artystycznych i estetycznych przejawiających
się w sztuce1. RozróŜnienie takie wprowadził R. Ingarden.(1973) Pierwszy z tych
terminów dotyczy wyłącznie dzieł sztuki i oznacza świadomie nadane w procesie
twórczym przez artystę właściwości przedmiotowi, które właśnie staje się dziełem
sztuki.
Z kolei wartość estetyczna dotyczy przedmiotu estetycznego, jaki człowiek wytwarza w przeŜyciu estetycznym, gdy percypuje dzieło sztuki.
Zrozumienie muzyki na tym poziomie, jak równieŜ na poprzednich – moŜe
w nieco mniejszym stopniu, uzaleŜnione jest od procesu percepcji, podczas którego
podmiot odbiera informacje z zewnątrz, przetwarza i uŜywa je jako bazę dla orientacji
w świecie. Według J. Brunera (1978) człowiek musi posiadać pewien system kategorii
(reprezentacji poznawczych), na podstawie których określa spostrzegane obiekty. W
systemie tym mają swoje miejsce kategorie muzyczne. Ich ilość i pozycja zaleŜą od
bogactwa doświadczeń muzycznych człowieka i roli jaką muzyka pełni w Ŝyciu danej
osoby. Kształtują się na podstawie reguł, które określają:
– wartości kryterialne cech, które musi posiadać obiekt aby zostać zaliczony do
kategorii,
– sposób łączenia tych właściwości kryterialnych, na zasadzie koniunkcji, czy teŜ
dysjunkcji,
– granice akceptacji czyli granice, w których muszą zmieścić się cechy, aby mogły
zostać uznane za kryterialne.
Bez tych kategorii lub słabo zorganizowanych, rozumienie muzyki na wszystkich
poziomach wydaje się być niemoŜliwe.

Muzyka jako komunikat
Głównym zadaniem człowieka, z punktu widzenia psychologii poznawczej, jest
ciągłe tworzenie – dzięki procesom myślenia, zapamiętywania i uczenia się – reprezentacji poznawczej świata i siebie, czyli inaczej mówiąc tworzenie wiedzy o świecie
i sobie, zbudowane na podstawie odebranych przez podmiot informacji.
Zdaniem J. Brunera (1978) o percepcji decydują dwa rodzaje wyznaczników:
– wyznaczniki autochtoniczne, będące bioelektrycznymi zmianami w układzie
nerwowym,
– wyznaczniki behawioralne, czyli potrzeby, motywy, doświadczenia indywidualne
i społeczne.

1

Szerzej: M. Uberman, Kształtowanie wraŜliwości podstawą kultury estetycznej współczesnego Europejczyka, [w] Aktualne problemy vychovy k euroobcianstvu v dimenziach společensko-vednych odborov.
Univerzita Žilinska v Žiline, ACTA HUMANICA, 2/2008, s. 59-60.
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STYMULACJA ZEWNĘTRZNA

Wydaje się, Ŝe kreację odbiorcy muzyki moŜna przedstawić na podstawie modelu
przetwarzania informacji muzycznych, wzorowanym na modelu przetwarzania informacji przez człowieka, sformułowanym przez B. Wojciszke (1986).
Operacje
Organizujące w czasie
Organizacje pozaczasowe

Dane
sensoryczne

Identyfikacja

Dane
operacyjne

Kodowanie
Odkodowanie
Selekcja

Dane
latentne

Generowanie
Pomysłów muzycznych
Selekcja reakcji

Rys. 1 Model przetwarzania informacji przez człowieka (wg B. Wojcieszke, 1986)

Zachowanie
Wyjaśnienie poszczególnych elementów modelu:
Stymulacja zewnętrzna – słuchana muzyka ( utwory muzyczne wykonywane na
róŜnych instrumentach, „na Ŝywo” lub odtwarzane za pomocą aparatury).
1. Dane sensoryczne – to ujęcie stymulacji działającej aktualnie na receptory, pamięć receptoryczna (sensoryczna) albo ultrakrótka, czyli określona zmiana w układzie nerwowym nie będąca jeszcze spostrzeŜeniem. Charakter spostrzeŜenia
nada im dopiero operacja identyfikacji wykorzystująca dane z innych bloków.
2. Identyfikacja muzyki (dane sensoryczne) – rozpoznani grupy dźwięków jako
„czegoś, co ma być słuchane”.
a)
– podmiot musi odróŜnić słuchaną kompozycję od tła akustycznego,
– kompozycja posiada początek i koniec, co wiąŜe się ze skupieniem uwagi
przez określony wycinek czasu,
– identyfikacja włącza w siebie przyporządkowanie muzyki danemu stylowi,
co powoduje, Ŝe słuchacz zaczyna odnosić do niej pewne określone zasady
umoŜliwiające zrozumienie.
b)
– organizacja strukturalna, a więc takie zorganizowanie dźwięków, aby
posiadały one moŜliwą do określenia strukturę. Połączenie poszczególnych
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elementów muzyki w róŜne układy, które współdziałają lub kontrastują
wobec siebie. Np. wyodrębnienie melodii i akompaniamentu, dostrzeŜenie
dwóch lub więcej planów głosowych np. w polifonii itp.
3.1. Operacje organizujące w czasie:
a) w wymiarze symultanicznym, jako łączenie i syntezowanie wydarzeń muzycznych rozgrywających się wertykalnie (homofonia),
b) w wymiarze sukcesywnym czyli horyzontalnym (polifonia).
3.2. Operacje pozaczasowe, czyli ogólne operacje formalne czy logiczne dokonywane
na materiale muzycznym. Wchodzą tutaj:
– abstrakcja czyli proces odrywania pewnego aspektu muzycznego od reszty
kontekstu, np. abstrakcja określonej transpozycji, motywu, tematu czy rytmu;
– transformacja, czyli odbieranie jako podobnych pozornie róŜnych jednostek
muzycznych. MoŜna stwierdzić, Ŝe pełna lista technik transformacyjnych jest
bliska liście wszystkich technik kompozytorskich, np. w fudze – rak,
inwersja, agumentacja, dyminucja. Równocześnie teŜ złoŜoną formą
transpozycji jest transkrypcja całego utworu muzycznego np. z wersji
orkiestralnej na instrumentalną;
– strukturowanie hierarchiczne czyli nadawanie znaczenia i waŜności róŜnym
dźwiękom i fragmentom muzycznym. Podczas słuchania muzyki kaŜdy z nas
jest wręcz bombardowany przez róŜnorodne dźwięki. Niektóre z nich są
identyfikowane jako waŜniejsze – dźwięki ogniskowe – inne jako mniej
waŜne;
– zamykanie. Muzyka dzięki melodii, harmonii, rytmowi i tempu składa się
z okresów ruchu i okresów stagnacji (zamykania). Są fragmenty, które
posuwają nas naprzód i takie, które doprowadzają nas do końca frazy, części
utworu lub całej kompozycji. KaŜdy styl wytwarza swe własne zasady ruchu
i stagnacji, lecz poczucie zamykania jest nieodzowne wszędzie.
4. Dane operacyjne – to te, z których aktualnie korzystamy w poznawczych i pozapoznawczych procesach psychicznych, to pamięć bezpośrednia (świeŜa), krótkotrwała lub operacyjna. Wynikiem przetwarzania danych, przy zastosowaniu róŜnorodnych operacji są nasze myśli, odczucia, fantazje, a takŜe programy zachowania. Na podstawie bezpośrednich (aktualnych) oraz przeszłych doświadczeń
akulturacyjnych, podmiot wytwarza oczekiwania, czyli tworzy hipotezy percepcyjne, których weryfikacja odbywa się w oparciu o wyznaczniki behawioralne.
Dane operacyjne częściowo pochodzą z pola sensorycznego, a częściowo wywodzą się z magazynu pamięci trwałej.
5. Dane latentne, to pamięć trwała, z której czerpane są informacje wynikające
z ogólnej wiedzy muzycznej, z doświadczenia z danym gatunkiem muzycznym
czy muzyką danego kompozytora, informacje związane z doświadczeniem odnoszącym się do miejsca i warunków prezentacji oraz przekonania preferencyjne.
Pamięć trwała ponadto dostarcza wzorców rozpoznaniowych dla poszczególnych
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elementów muzycznych i dzięki niej zachodzi kategoryzacja. Sprzyja wnioskowaniu percepcyjnemu i weryfikacji hipotez.
6. Kodowanie, odkodowanie, selekcja – informacje czerpane z bloku danych latetnych stają się elementami bloku danych operacyjnych lub jednym z waŜnych
składników operacji wykonywanych na danych operacyjnych. Ten system działa
w oparciu o pętle połączeń zwrotnych.
7. Generowanie pomysłów muzycznych, selekcja reakcji – docierająca do podmiotu
informacja z danych sensorycznych oraz z danych latentnych jest w odpowiedni
sposób klasyfikowana i dzięki kategoriom, czyli regułom tej klasyfikacji (w większości przypadków mimowolnie wyuczonym) identyfikowana. Identyfikacja moŜe
mieć charakter ogólny (np. słyszę jakąś muzykę) lub szczegółowy (słyszę temat
z pierwszej części serenady „Eine kleine Nachtmusik” W. A. Mozarta. Odbiorca
stosuje więc wnioskowanie percepcyjne (inferencję) odnośnie pewnych informacji
w momencie wejścia w system poznawczy, pozwalające na odpowiednie rozpoznanie informacji. Inferencja wiąŜe się z tworzeniem pewnych hipotez (uogólnionych oczekiwań), które są sprawdzane w trakcie wnioskowania percepcyjnego.
Pojawienie się określonej hipotezy percepcyjnej oraz jej siła zaleŜą najczęściej od
wyznaczników behawioralnych. Uwarunkowania te są zróŜnicowane intra i intersubiektywnie, stąd ogromna róŜnorodność efektu końcowego spostrzeŜenia (percepcji muzyki); stąd jego indywidualny, takŜe twórczy charakter.
MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe róŜnorodność i mnogość związków zachodzących
między operacjami i danymi posiada twórczy charakter. Wydaje się, Ŝe proponowany
model przetwarzania informacji przez człowieka oraz jego wykorzystanie dla wyjaśnienia twórczego charakteru percepcji odbiorcy muzyki, ma swoje uzasadnienie. Na
podstawie przytoczonych danych, trzecia kreacja czyli kreatywny aspekt odbioru muzyki, jest moŜliwa.

Typy przeŜyć muzyczitch jako podstawa percepcji muzyki
TakŜe w ramach estetyki muzycznej, a ściśle estetyki heteronomicznej odbiorca
muzyki moŜe by traktowany jako podmiot twórczy. W celu wyjaśnienia tego zjawiska,
spróbujmy pokrótce prześledzić elementy procesu twórczego ujmowane w ramach tej
dyscypliny.
Kompozytor, tworząc utwór muzyczny stara się, aby występowało w nim jak najwięcej wartości artystycznych, które tworzą szkielet aksjologiczny kompozycji.
Wykonawca, który interpretuje utwór muzyczny ma za zadanie „odczytać”
i „przekazać” jak najwięcej tych wartości odbiorcy. Wartości artystyczne zostają przekształcone na wartości estetyczne, które powstają pod wpływem przeŜycia estetycznego podczas odbioru dzieła muzycznego.
To dzieło staje się przedmiotem estetycznym, będącym wyobraŜeniem odbiorcy
o konkretnej kompozycji. PrzeŜycie estetyczne zaleŜne jest od róŜnych czynników, od:
warunków percepcji, nastawienia i właściwości odbiorcy, dzieła, od panujących
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w danym czasie konwencji, mody, przyzwyczajeń itp. MoŜna stwierdzić, Ŝe stanowi
szczególny rodzaj twórczości .
Na podstawie rozwaŜań M. Gołaszewskiej (1986, s. 302-307) moŜemy wyróŜnić
następujące typy przeŜyć, które warunkują kreację odbiorcy.
1. PrzeŜycie estetyczne irracjonalne.
Dla tego przeŜycia charakterystyczna jest uczuciowość, przewaŜają w nim doznania emocjonalne z takimi objawami jak przyśpieszone bicie serca, zatrzymanie oddechu, uczucie chłodu, dreszcze czy nawet łzy. JednakŜe są to przeŜycia krótkotrwała,
które polegają na silnym napięciu całej osobowości. PrzeŜycie to kumuluje się, w krótkotrwałym stanie zachwytu.
2. PrzeŜycie estetyczne ekspresyjne.
Podczas tego przeŜycia ma miejsce wytwarzanie przedmiotu estetycznego zgodnie
nie tyle z naturą obiektu, co z naturą podmiotu przeŜywającego. Ekspresja osobowości
odbywa się podczas wytwarzania przedmiotu estetycznego: istnieje duŜo moŜliwości
odczytania dzieła a ekspresja dokonuje się wtedy, gdy przeŜycie przebiega w sposób
spontaniczny, zgodnie z naturą odbiorcy. Podczas tego przeŜycia dominuje czynnik
ekspresyjny jednakŜe struktura dzieła nie jest dokładnie rozpoznana.
3. PrzeŜycie estetyczne nawykowe.
Jest przeŜyciem, w którym nawyki czy przyzwyczajenia dokonują się jakby automatycznie raz juŜ nam nadane, nie zaś wskutek nowych impulsów np. skoro Mozart
był wspaniałym kompozytorem to kaŜde jego dzieło musi się podobać. Dlatego teŜ,
odbiorca jest przeświadczony, Ŝe to co jest w teatrze, co usłyszą na koncercie, co zostało juŜ ocenione przez krytyków jest na pewno warte i zasługuje na uznanie.
4. PrzeŜycie estetyczne rozumiejące.
Tutaj zachodzi równowaga wszystkich czynników, które występują w poszczególnych przeŜyciach estetycznych, które zostały juŜ przytoczone. Znajdzie się tutaj
emocja, równieŜ wiedza, ma teŜ wpływ wraŜliwość estetyczna i wychowanie, a nawet
nawyki kulturalne, obyczaje i róŜne warunki zewnętrzne. WaŜną rolę odgrywa przekonanie, Ŝe to przeŜycia estetyczne istnieją po to by wywoływać estetyczne wartości.
Zrozumienie dzieła, to zarazem przekonanie, Ŝe jest naprawdę wartościowym przedmiotem oraz iŜ spełnia ono określone funkcje – poddanie się pięknu jakie dzieło to
realizuje.
5. PrzeŜycie estetyczne profesjonalne.
Jest ono udziałem krytyków artystycznych, teoretyków, estetyków, ludzi którzy
profesjonalnie oceniają dzieło. Dlatego nie moŜe tu być mowy o bezinteresownym czy
nieuprzedzonym doznaniu, odbiorze. Do zadań takiego krytyka naleŜy spojrzenie na
dzieło jak na fakt indywidualny oraz społeczny w kontekście warunków kulturowych
czy nawet historycznych. Krytyka pośredniczy między odbiorcą a dziełem. Wszystkie
zjawiska artystyczne znajdują swoich teoretyków, krytyków czy popularyzatorów.
Pod wpływem przeŜyć estetycznych, kształtuje się osobowość twórcza. Krystalizuje się ona pod wpływem kontaktów ze światem sztuki, znajdując swoje odzwierciedlenie w jego wytworach i aktach kreacyjnych, które je spełniają. Akty kreacyjne i po-
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wstające dzieła mogą konstytuować się na przykład w oparciu o intelektualne przemyślenia lub teŜ być wynikiem stanów emocjonalnych twórcy. Im bardziej zróŜnicowana
jest osobowość twórcy tym większa istnieje róŜnorodność przeŜyć, stanów uczuciowych w procesie komponowania, wykonywania i percepcji muzyki.
Zatem róŜnorodność odbioru muzyki, warunkująca poszczególne typy przeŜyć
muzycznych moŜe być takŜe podstawą do stwierdzenia, Ŝe percepcja muzyki przez
osoby ma charakter twórczy.

Muzykoterapia w percepcji muzyki przez osoby starsze
Starzenie się człowieka jest procesem nieuniknionym. Doświadczenie starości jest
bardzo indywidualne i obejmuje splot czynników fizycznych i psychicznych. Jedni
cieszą się zdrowiem i pogodnym Ŝyciem do późnej starości, innym towarzyszy choroba, cierpienie, osamotnienie, a nawet lęk i depresja. Ta druga grupa wymaga więc
szczególnego rodzaju wsparcia we wszystkich obszarach. Udział w tym procesie, obok
medycyny, kultury fizycznej, psychoterapii – moŜe mieć muzyka, wykorzystywana
w ramach muzykoterapii. Jej celem moŜe być:
– podniesienie nastroju, wszczepienie optymizmu i odwrócenie uwagi od dolegliwości,
– odreagowanie napięć psychofizycznych i obniŜenie poziomu lęku,
– aktywizacja emocjonalna, umysłowa, motoryczna,
– dostarczanie radości z przeŜyć estetycznych związanych ze słuchaniem
i wykonywaniem muzyki – głównie śpiewem,
– nauczanie wspomaganych muzyką form rekreacji i relaksacji,
– rozbudzanie zainteresowań muzyką i innymi dziedzinami sztuki.
Realizacja powyŜszych celów moŜe przyjmować dwie formy:
– odbiorczą, czyli receptywną: słuchanie muzyki w sposób swobodny i zadaniowy.
Muzykoterapia w tym zakresie powinna być dostosowana do wieku osób starszych, tzn. uwzględniać fizjologiczne zmiany związane z procesem starzenia się organizmu m.in.: obniŜenie sprawności funkcji poznawczych, obniŜenie sprawności funkcji
motorycznych, obniŜenie wraŜliwości uczuciowej, osłabienie słuchu i w związku
z tym: spadek zakresu słyszalności, zmniejszenie zdolności róŜnicowania dźwięków
o wyŜszych częstotliwościach, wzmoŜoną wraŜliwość na natęŜenie dźwięku oraz obniŜona wraŜliwość na barwę dźwięku.
– wykonawczą, czyli aktywną: u osób starszych w formie gry, ruchu przy muzyce,
muzykodramy, w zakresie umoŜliwiającym tego typu aktywność.
NajwaŜniejszym jednak czynnikiem oddziaływań muzykoterapeutycznych jest
swoboda w wydawaniu sądów wartościujących na temat muzyki.
W muzykoterapii aktywność twórcza jest nieco inaczej rozumiana niŜ w artystycznym wykonywaniu muzyki. W załoŜeniach terapeutycznych, najwaŜniejszym
czynnikiem jest sama aktywność twórcza klienta, bez względu na ostateczny wynik,
natomiast w interpretacji artystycznej wykonanie podporządkowane jest kryteriom
estetycznym, według których jest oceniane przez słuchaczy. Jednak naleŜy podkreślić,
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Ŝe kryteria obiektywne wykonań muzycznych na obecnym etapie są trudne do zdefiniowania, a nawet wręcz niemoŜliwe. Nie wiemy zatem do końca, kiedy dany proces
twórczy, zarówno w muzykoterapii jak i w edukacji artystycznej, jest „poprawny”,
a kiedy „niepoprawny”. Zagadnienie to wymaga dalszych badań, poniewaŜ mechanizmy psychologiczne, które stanowią bazę dla takich procesów twórczych, takŜe nie są
w pełni wyjaśnione. Pewną nadzieję na zmianę tego stanu rzeczy stwarzają koncepcje
m. in. C. Rogersa i A. Maslowa, którzy w ramach nurtu humanistyczno – egzystencjalnego jako kluczowe, zdefiniowali pojęcie „samorealizacji”, odnoszącej się do właściwego rozwoju jednostki.
MoŜna jednak przyjąć, Ŝe trzecia kreacja, czyli twórcza percepcja utworów muzycznych moŜliwa jest zarówno w sferze artystycznej jak i muzykoterapii, a model
przetwarzania informacji wydaje się trafnym konstruktem teoretycznym, stanowiącym
podstawę do dalszych badań tego zagadnienia.
Na zakończenie chciałbym podkreślić, Ŝe całe dzisiejsze Ŝycie społeczne podlega
rozmaitym i coraz głębszym deformacjom. Współczesny człowiek, zagubiony i zdezorientowany w rytmie Ŝycia codziennego, szuka świadomie lub przypadkowo, pomocy
w róŜnych instytucjach i wśród rozmaitych specjalistów. Jedną z pojawiających się na
horyzoncie alternatyw moŜe być pomoc w kreowaniu postaw twórczych w działalności
artystycznej i muzykoterapii. W. Tatarkiewicz (1976, s. 306) napisał, Ŝe: ... człowiek
jest skazany na twórczość. Nic bez niej nie mógłby poznać ani zrobić.
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EDUKACJA MEDIALNA DOROSŁYCH W POLSCE
ISTOTNY KOMPONENT PRZECIW E-WYKLUCZENIU OSÓB STARSZYCH
Marta Wrońska
Abstrakt: W dobie globalizacji oraz szybkiego rozwoju technologii informacyjnych zarówno media, jak
i innowacyjne środki elektroniczne, stają się konstytutywnym elementem funkcjonowania społeczeństw,
które muszą bardziej niŜ kiedykolwiek nadąŜać za tymi szybkimi zmianami i uczyć się, aby poradzić sobie z
zalewem informacji. Pomocna w tym moŜe być edukacja medialna realizowana juŜ od najmłodszych lat.
U. Eco konstatuje, Ŝe nowe techniki informacyjne oznaczają nowy sposób myślenia Czy zatem edukacja
medialna nie powinna takŜe obejmować ludzi w podeszłym wieku? Proces rewolucji technologicznej nie
moŜe wykluczać starszych ludzi, tylko dlatego Ŝe urodzili się w epoce bez środków elektronicznych.
Seniorzy są świadomi, iŜ wiedza ludzka i nauka ewoluują w zawrotnym tempie. Im więcej wiedzą na temat
nowoczesnych technologii, tym mniejsza przepaść będzie ich dzielić od własnych wnuków i będą bardziej
atrakcyjni dla nich. Ponadto ludzie starsi mają nie tylko potrzeby i problemy, oni posiadają coś cennego
czego brakuje ludziom młodym. Ludzie starsi mają czas, mądrość i doświadczenie Ŝyciowe, a takŜe
umocnioną wiarę (wraz z wiekiem wzrasta aktywność religijna), mniejsze uzaleŜnienie od konsumpcji,
która zagraŜa młodym, wpływ na swoje rodziny (posługa babci i dziadka). W swoim artykule wyraźnie
podkreślam, iŜ edukacja medialna dorosłych w Polsce moŜe być – istotnym komponentem przeciw
e-wykluczeniu osób starszych.
Abstract: In the era of globalization and fast development of information technologies both media and
innovative electronic means, are becoming a constitutive element of functioning of societies which, now
more than ever, must follow these rapid changes and learn to cope with the flood of information. The
media education conducted from the early childhood might be of assistance here. U. Eco states that new
information technologies mean the new way of thinking. Should not therefore the media education
embrace the elderly as well? The process of technological revolution can not exclude the elderly only
because they were born in the era without electronic means. The elderly are aware that human knowledge
and science evolve at staggering rate. The more they know about modern technologies, the less gap there
will be between them and their grandchildren and they will be more attractive for them. Moreover, the
elderly people have not only their needs and problems, they also have something valuable what the young
lack. The elderly have time, wisdom and life experience as well as strong faith (since our religious activity
grows with age), they are less addicted to consumption which is a threat to the young, they have influence
over their family (the grandmother and grandfather service). In my article I clearly emphasize that adult
media education in Poland might be an important element against the e – exclusion of the elderly.
Słowa kluczowe: Edukacja medialna, nowoczesne technologie, Uniwersytet III Wieku, edukacja
dorosłych, nowe technologie informacyjne i ich wykorzystanie przez studentów Uniwersytetu III Wieku.

W

dobie globalizacji oraz szybkiego rozwoju technologii informacyjnych zarówno
media, jak i innowacyjne środki elektroniczne, stają się konstytutywnym elementem funkcjonowania społeczeństw, które muszą bardziej niŜ kiedykolwiek nadąŜać
za tymi szybkimi zmianami i uczyć się, aby poradzić sobie z zalewem informacji. Pomocna moŜe być edukacja medialna realizowana juŜ od najmłodszych lat. Współcześnie młode pokolenie wychowuje się w kulturze informacyjnej. Nie mówi się juŜ
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o pokoleniu X – pokoleniu dawnych dwudziestolatków, bezradnych, nie potrafiących
określić swojej drogi Ŝyciowej. Pokolenie to szybko wypiera grupa bardzo młodych
ludzie, otwartych, komunikatywnych, zainteresowanych techniką i niesamowicie biegłych w kwestiach komputerowych. Pokolenie, którego znakiem rozpoznawczym jest
zamiast literki X symbol AT @. NaleŜy podkreślić, Ŝe interaktywność daje uczniom
wiele moŜliwości na przykład samodzielnego poszukiwania informacji lub pogłębiania
niektórych aspektów tematów podejmowanych w klasie. U. Eco konstatuje, Ŝe nowe
techniki informacyjne oznaczają nowy sposób myślenia. Czy zatem edukacja medialna nie powinna takŜe obejmować ludzi w podeszłym wieku? Proces rewolucji technologicznej nie moŜe wykluczać starszych ludzi, tylko dlatego Ŝe urodzili się w epoce
bez środków elektronicznych. Seniorzy są świadomi, iŜ wiedza ludzka i nauka ewoluują w zawrotnym tempie. Im więcej wiedzą na temat nowoczesnych technologii, tym
mniejsza przepaść będzie ich dzielić od własnych wnuków i będą bardziej atrakcyjni
dla nich. Ponadto ludzie starsi mają nie tylko potrzeby i problemy, oni posiadają coś
cennego czego brakuje ludziom młodym. Ludzie starsi mają czas, mądrość i doświadczenie Ŝyciowe, a takŜe umocnioną wiarę (wraz z wiekiem wzrasta aktywność religijna), mniejsze uzaleŜnienie od konsumpcji, która zagraŜa młodym, wpływ na swoje
rodziny (posługa babci i dziadka).
Współczesna dydaktyka wychodzi naprzeciw edukacyjnym potrzebom ludzi starszych (kształcenie ustawiczne, edukacja permanentna, czy andragogika, która między
innymi odpowiada na pytanie, jakim moŜe być człowiek dorosły, jaki poziom rozwoju
i sprawności moŜe osiągnąć, jeśli stworzy mu się optymalne warunki edukacji a on sam
podejmie autokreację). Wincenty Okoń, uściślając zagadnienie edukacji ustawicznej,
zaznacza, Ŝe wobec gwałtownego postępu naukowo-technicznego wiedza zdobyta
w przeszłości jest obecnie niewystarczająca, aby móc całkowicie wykorzystywać nowe
technologie, zatem niezbędne jest kontynuowanie nauki wraz ze zdobywaniem nowych
doświadczeń. W omawianym kontekście – edukacja przez całe Ŝycie (ang. lifelong
learning) – polega na odnawianiu wiedzy i umiejętności, poszerzeniu kompetencji
ogólnych i specjalistycznych1. Temu moŜe słuŜyć między innymi edukacja medialna
dorosłych realizowana poprzez róŜnorodne szkoleniach, kursy zawodowe lub hobbystyczne, studia podyplomowe czy seminaria naukowe. W świecie akademickim za rozwijanie oferty kształcenia ustawicznego odpowiadają specjalnie wydzielone jednostki
uczelni: Lifelong Learning Centers, University Extensions (USA), Departments for
Continuing Education (Europa). W Polsce rolę taką pełni np. Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego, która jest pozawydziałową jednostką działalności podstawowej
Uniwersytetu. Powstała po to, by udostępniać potencjał intelektualny uczelni w postaci
efektywnych form, metod i narzędzi kształcenia przez całe Ŝycie.
Ciekawą formą edukacji są Uniwersytet Trzeciego Wieku skupiające osoby starsze i organizujące im zajęcia w grupach tematycznych. PręŜnie działającym jest Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) w Rzeszowie, który został zorganizowany w 1983
r. z inicjatywy Pani Genowefy Kruczek-Kowalskiej, która była od samego początku
1

W. Okoń, 1984, Słownik pedagogiczny, s.149-150, Warszawa, ISBN 83-01-05793-9.
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organizatorem UTW i głównym jego kreatorem przez 25 lat. UTW jest organizacją
społeczną działającą w oparciu o statut uchwalony przez Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego. Głównym celem wszystkich UTW jest poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów, aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych,
podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów,
ułatwianie kontaktów z instytucjami takimi jak słuŜba zdrowia, ośrodki kultury, ośrodkami rehabilitacyjnymi, angaŜowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego
ich środowiska. Uczestnictwo w zajęciach UTW sprzyja dobrej kondycji psychofizycznej i pozwala kompensować braki w posiadanym wykształceniu. A co najwaŜniejsze, zapełnia wraŜenie wszechogarniającej pustki i samotności poprzez danie poczucia
przynaleŜności i umoŜliwienie przebywania ludziom starszym w grupie rówieśniczej.
Starość jest okresem trudnym, człowiek musi zostać do niej odpowiednio przygotowany. Na to, jak jest ten okres przeŜywany, mają wpływ róŜne czynniki zarówno
indywidualne, w tym genetyczne, jak i społeczne. Ludzie starsi stają się coraz mniej
sprawni, coraz więcej chorują, dlatego przygotowanie do starości stanowi nowe wyzwanie dla współczesnych społeczeństw. Zasadnicze znaczenie w procesie edukacji dla
dobrego przeŜywania starości ma motywowanie ludzi do aktywności tak fizycznej, jak
i intelektualnej. Takim elementem motywacyjnym mogą być elektroniczne media.
W kontekście nieustannie rozwijającego się społeczeństwa medialnego korzystanie
z technologii informacyjno-komunikacyjnych staje się jedną z podstawowych umiejętności umoŜliwiających skuteczne zaspokajanie własnych potrzeb, samorealizację,
a takŜe integrację społeczną, zatem umiejętność ta nie moŜe być obca ludziom starszym. Zaktywizowanie osób starszych w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii, ma takŜe szersze ekonomiczne i ogólnospołeczne znaczenie. Niestety prognozy
demograficzne nie pozostawiają złudzeń. W 2025 roku połowa Polaków to będą osoby
powyŜej 45 roku Ŝycia, w 2030 co czwarty Polak będzie emerytem. Za 20, 30 lat Polska stanie się krajem starych ludzi2. Zatem starzejące się społeczeństwo to zupełnie
nowe problemy i wyzywania na przykład dla rynku pracy, modelu funkcjonowania
rodziny, czy teŜ w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego. W tym aspekcie
problem dostępu i korzystania z nowych technologii moŜna potraktować jeszcze szerzej – jako element budowania globalnego społeczeństwa wiedzy, które wymaga od
swoich członków stałego rozwoju w ciągu całego Ŝycia. NienadąŜanie za tym procesem grozi wykluczeniem ze społeczeństwa, dlatego konieczne staje się umoŜliwienie
seniorom korzystania z najnowszych osiągnięć techniki.
Wzrost populacji ludzi w starszym wieku powoduje, Ŝe w wielu krajach obserwuje się rosnące zainteresowanie tą generacją. NaleŜy podkreślić, Ŝe Światowe Zgromadzenie ONZ jako pierwsze w 2002 r. w Madrycie w międzynarodowym planie dotyczącym „Starzenia się społeczeństw”, zwróciło uwagę na edukację osób starszych.
Znajdujemy tam między innymi zapis: Instytucje państwowe, organizacje pozarządowe
i środki masowego przekazu mają podjąć starania, aby osoby stare miały dostęp do
2

patrz:artykuł „To będzie kraj starych ludzi”– rozmowa z dr. Jarosławem Derejczykiem, geriatrą,w:
http://wyborcza.pl/1,95755,5982305,To_bedzie_kraj_starych_ludzi.html?as=1&ias=2&startsz=x
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wiedzy na równym poziomie, aby nie musiały Ŝyć z piętnem upośledzenia fizycznego
i psychicznego, a takŜe nie były pozbawione zadań i uznania w swoim środowisku3.
Ponadto 14 grudnia 1990 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło dzień 1 października Międzynarodowym Dniem Osób Starszych. Celem rezolucji było uwraŜliwienie społeczeństwa na problemy ludzi starszych. RównieŜ ta organizacja proklamowała lata 1990 – 2000 jako Dekadę Osób Starych. Towarzyszyło temu powstawanie
i uaktywnianie się coraz liczniejszych stowarzyszeń i grup działających na rzecz ludzi
starych. Przykładem moŜe być Europejska Sieć na rzecz Projektowania dla Wszystkich
Dostępności Nowych Technologii – EDeAN (The European Design for All e-Accessibility Network), której zadaniem jest przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu róŜnych grup, w tym seniorów [www.e-accessibility.org]. W Wielkiej Brytanii powstała
natomiast „Koalicja przeciw Wykluczeniu Cyfrowemu” powołana przez firmy działające w obszarze nowych technologii i organizacje „Citizens Online”
[http://www.citizensonline.org.uk/adi]. Koalicja podjęła m.in. działania, które mają
zapewnić dostępność sprzętu (komputery, telefony komórkowe, telewizja) dla osób
starszych. Opracowana została karta zasad e-Inclusion (włączenie do świata nowych
technologii).
W Polsce tematyka kształcenia ludzi starszych, a w szczególności nauka obsługi
komputera i Internetu wciąŜ pozostaje działalnością niszową. W dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego brak działań słuŜących zapoznaniu seniorów z nowymi technologiami moŜe być szczególnie niebezpieczny – szybko dezaktualizująca się wiedza
spycha ludzi starszych, którzy nie potrafią obsługiwać komputera niemal na margines
Ŝycia społecznego. Dlatego kaŜda inicjatywa wychodząca naprzeciw potrzebie edukacji informatycznej seniorów jest szczególnie cenna. Od 2006 w pracowniach komputerowych Zakładu Edukacji Medialnej i Technologii Informacyjnych Uniwersytetu
Rzeszowskiego odbywają się regularne zajęcia4, w których uczestniczą seniorzysłuchacze Uniwersytetu III Wieku. Olbrzymie zainteresowanie słuchaczy tą dziedziną
wiedzy sprawi, Ŝe zajęcia te nadal są kontynuowane. Zajęcia praktyczne przy wykorzystaniu komputera zmierzają między innymi do kształtowania umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu informatyki, a takŜe rozwijania umiejętności świadomego korzystania z poszczególnych programów uŜytkowych (edytorów
tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, programów prezentacyjnych, baz danych). Słuchaczy
UTW poznają grafikę komputerową poprzez samodzielną pracę z programem Paint –
(tworzenie obrazów graficznych z wykorzystaniem wybranych narzędzi: ołówek, pędzel, koło, elipsa, prostokąt itp.). Wprowadzamy naszych słuchaczy w tajniki pracy
w sieci Internet poprzez między innymi: zakładanie konta poczty elektronicznej, wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej, tworzenie strony internetowej, modyfikowanie
3

patrz; Międzynarodowy Plan Działania w Kwestii Starzenia się Społeczeństw w:
http://www.unic.un.org.pl/rozwoj_spoleczny/age5.doc [dostep: 9. 03. 2009]
http://www.unic.un.org.pl/rozwoj_spoleczny/age2a.pdf [dostep: 9. 03. 2009]
4
Zajęcia z obsługi komputerów prowadzone są przez dr Martę Wrońską oraz mgra Piotra Karasia. Szczegółowe cele i program tych zajęć znajdują się na stronie Internetowej Zakładu:
http://www.z.univ.rzeszow.pl/3wiek/start.htm

238

Edukacja medialna dorosłych w Polsce...

strony WWW, tworzenie galerii fotografii na stronie internetowej, komunikatory online (gadu-gadu) i off-line (grupy dyskusyjne).
Wiele osób starszych Ŝyje w przekonaniu, Ŝe świat nowych technologii jest zdominowany przez młodych ludzi i „Ŝe to nie dla nich”. Za tym idą obawy związane
z nauką obsługi komputera (czy sobie poradzę?) oraz strach przed zepsuciem sprzętu
(czy czegoś nie uszkodzę?). Dlatego pierwsze zajęcia to wzbudzenie u słuchaczy pozytywnego nastawienia do nowych technologii, obalenie mitów, Ŝe komputer jest „tajemniczy”, skomplikowany, drogi, a przez to niedostępny dla seniorów. Oczywiście
nie bez znaczenia są bariery finansowe i techniczne związane z korzystaniem z komputera. Są jednak pewne pozytywne inicjatywy skierowane do seniorów, na przykład
w Polsce Internetowy portal www.przez-pokolenia.pl ma pomóc starszym osobom
nauczyć się obsługi komputera i poruszania się w sieci. Seniorzy znajdą tam m.in. instrukcję zakładania i korzystania z konta pocztowego oraz robienia zakupów czy płacenia rachunków przez Internet. Z kolei Brytyjski oddział firmy Microsoft opracowuje
swój najnowszy produkt – "senior PC", będzie to komputer o czytelnym, łatwym
w uŜytkowaniu interfejsie przeznaczony dla osób starszych. Jak informuje serwis DailyTech, w komputerze zainstalowane zostanie oprogramowanie umoŜliwiające uŜytkownikowi m. in. zarządzanie receptami. Seniorski pecet będzie posiadał równieŜ
proste narzędzia codziennego uŜytku, np. słuŜące do gromadzenia fotografii5. Ciekawą
ofertą są takŜe gry komputerowe dla seniorów, zwłaszcza, Ŝe szczególnie waŜne
w starszym wieku jest stymulowanie aktywności intelektualnej. W Japonii olbrzymią
popularność wśród seniorów zdobywa specjalnie zaprojektowana gra komputerowa
adresowana do osób powyŜej 45 roku Ŝycia, która ma zwiększać sprawność umysłową,
a nawet opóźniać nadejście demencji i choroby Alzheimera. Gra dla seniorów pod
nazwą „Brain Age” zaprojektowana przez uznanego neurofizjologa jest produktem
firmy Nintendo. Osoba, która gra w „Brain Age” ma za zadanie jak najszybciej i jak
najdokładniej rozwiązać róŜnego typu zadania i łamigłówki, polegające między innymi
na głośnym czytaniu klasyki literatury, wykonywaniu prostych ćwiczeń matematycznych, rysowaniu czy odpowiadaniu na podchwytliwe pytania. W ten sposób określany
jest „wiek umysłowy” grającego. Trzydziestolatek moŜe się okazać intelektualnym
starcem, podczas gdy umysł emeryta moŜe odznaczać się sprawnością młodzieńca6.
Coraz częściej wśród samych seniorów obserwujemy pewną aktywność w zakresie technologii informacyjnych. Na stronach Akademii E-seniora7 moŜemy przeczytać,
iŜ wśród europejskich seniorów zapanowała moda na prowadzenie bloga Internetowego. Blog przypomina prywatną stronę Internetową, na której autor regularnie zamies5

Microsoft UK Announces Senior PC Aimed at Helping the Elderly, w:
http://www.dailytech.com/Microsoft+UK+Announces+Senior+PC+Aimed+at+Helping+the+Elderly/articl
e11646.htm [dostęp 10. 03. 2009]
6
http://www.upclive.pl/Akademia_e_Seniora/#dobre_praktyki
7
Akademia e-Seniora” to działający od czerwca 2007 r. program edukacji komputerowej i internetowej
dla osób starszych, przygotowany i prowadzony przez UPC Polska we współpracy z Akademią Rozwoju
Filantropii oraz innymi organizacjami pozarządowymi o zasięgu lokalnym:
http://www.upclive.pl/Akademia_e_Seniora/#dobre_praktyki
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zcza informacje, komentarze, zdjęcia, opinie itp. i dyskutuje z innymi. Niektórzy prowadzą Internetowe dzienniki w formie zdjęciowej tzw. fotoblogi lub filmowej –
videoblogi. Najstarszą bloggerką jest Olive Riley8 – 108-letnia Australijka, dla której
blog załoŜył przyjaciel. Niewiele młodsza jest 96-letnia Hiszpanka Maria Amelia9,
która rozpoczęła prowadzenie bloga w swoje 95-te urodziny. ZałoŜenie bloga było
prezentem od wnuka. Starsze Panie szybko wciągnęły się w pisanie Internetowych
pamiętników, w których opisują swoje Ŝycie, wspomnienia i komentują bieŜące wydarzenia. Idąc w ślady swoich francuskich przyjaciół, 78-letni pan Zdzisław ze Słupska, doktor historii, prowadzi dziennik Internetowy po francusku10. Na swoim blogu
o wdzięcznej nazwie „Samowar” pisze m.in. o historii swojego domu i o samym sobie.
W ten sposób podtrzymuje znajomości i nawiązuje nowe kontakty z francuskimi seniorami.
RównieŜ seniorzy, którzy uczestniczą w naszych zajęciach komputerowych przejawiają duŜe zainteresowanie pracą przy komputerze oraz w Internecie. Zdają sobie
sprawę z tego, Ŝe sieci cyfrowe umoŜliwiają im przede wszystkim komunikację w Ŝyciu codziennym i utrzymanie samodzielności moŜliwie jak najdłuŜej. Zarówno na
świecie, jak i w Polsce rośnie liczba osób w starszym wieku korzystających z dobrodziejstw, które oferuje globalna sieć. Według badań CBOS, Internetu uŜywa juŜ 13
proc. Polaków w wieku 55 – 64 lat, zaś z badań Megapanel PBI/Gemius wynika, Ŝe
pod względem aktywności emeryci coraz mniej ustępują młodszym uŜytkownikom –
biorąc pod uwagę średni czas oraz średnią liczbę odsłon, seniorzy plasują się na trzeciej pozycji – za internautami w wieku 15 – 24 lat oraz 25 – 34 lat11. Korzystanie
z Internetu, wymusza na seniorach aktywne poszukiwanie informacji, stawianie przed
sobą nowych edukacyjnych wyzwań, a takŜe interakcję z innymi uŜytkownikami sieci,
co oznacza jednocześnie przełamywanie wykluczenia społecznego i samotności tak
często spotykanych wśród osób starszych. Wiek nie stoi przecieŜ na przeszkodzie ludziom, którzy są ciekawi świata!
Opisane przeze mnie róŜne aspekty związane z ludźmi starszymi ewidentnie
wskazują, Ŝe edukacja medialna seniorów w Polsce jest potrzebna i zasadna. Sprzyja
między innymi tworzeniu i podtrzymaniu więzi społecznych, zapobiegających marginalizacji, izolacji społecznej i wykluczaniu. Ponadto ma wpływ na działania zmierzające do racjonalnego gospodarowania czasem wolnym, pielęgnowanie starych i nabywanie nowych zainteresowań, kształtowanie postaw pozytywnych wobec własnej starości i starości innych ludzi. Redukuje obawy i lęki wobec technologii informacyjnych.
Starzenie nie musi być równoznaczne z porzuceniem wszelkiej aktywności. Przeciwnie, seniorzy mogą wnosić w Ŝycie otoczenia nowy, nieznany potencjał. Jak pisze Stanisława Steuden „Ludzie starzy pomagają nam mądrzej spojrzeć na ziemskie wydarzenia, poniewaŜ dzięki Ŝyciowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są straŜni8

patrz: www.allaboutolive.com.au
patrz: http://amis95.blogspot.com
10
patrz: http://samovar.blog50.com/.
11
Rychter, M. @Seniorzy. Wprost 2006, nr 41, s. 78.
9
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kami pamięci zbiorowej, a więc mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regułą Ŝycia społecznego. Wykluczać ich
ze społeczeństwa znaczy w imię nowoczesności pozbawionej pamięci odrzucić przeszłość, w której zakorzeniona jest teraźniejszość.”12
Kończąc naleŜy przytoczyć przesłanie Jana Pawła II „Starość jest wyzwaniem, na
które trzeba umieć odpowiedzieć”, a tą odpowiedzią jest aktywny senior potrafiący
konstruktywnie wykorzystać środki elektroniczne. Tę myśl kontynuuje Benedykt XVI
w swoim orędziu „Nowe technologie, nowe relacje. Promowanie kultury szacunku,
dialogu i przyjaźni.”13 PapieŜ zwraca uwagę, Ŝe technologie cyfrowe wnoszą zasadnicze zmiany w międzyludzkie relacje. Widoczne to jest szczególnie w młodym pokoleniu, które rośnie w ścisłym kontakcie z tymi nowymi technikami. Młodzi czują się
„u siebie” w „świecie cyfrowym”. Często natomiast wydaje się on obcy starszym,
którzy muszą się uczyć go rozumieć i doceniać moŜliwości, jakie daje.

Dr. Marta Wrońska
 Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Rzeszowski
Ul. Ks. J. Jałowego 24
35-959 Rzeszów
Polska

@ mwronska@univ.rzeszow.pl

12

patrz: Steuden S., Godność człowieka starszego, w:
http://www.kongresruchow.pl/seniorzy/modules/artykuly/article.php?articleid=726 [dostęp:10/03. 2009].
13
PapieŜ Benedykt XVI, Nowe technologie, nowe relacje. Promowanie kultury szacunku, dialogu i przyjaźni” orędzie zaprezentowane 24 stycznia 2009 r., na 43 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu w: http://info.wiara.pl/index.php?grupa=4&cr=1&kolej=0&art=1232737487 [dostęp: 10. 03. 2009].
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W POSZUKIWANIU NOWYCH MOśLIWOŚCI WSPARCIA
I OPIEKI NAD SENIORAMI – KANADYJSKIE INSPIRACJE
Ilona Kość
Abstract: The article presents Basic trends of social support given to old people. The social support
policies In Canada for old people are conducted In various ways, both In respect of the kinds of services;
levels, taking into account organizations (persons) undertaking such services; and degree and range of
services. The situation of All seniors is examined individually. Decisions concerning activities are
undertaken In a Professional made diagnosis of the Leeds of the senior. The article presents activities
undertaken by the federal government, provincial government and local government. Activities undertaken
In the third sector are also presented, aide by provincial and local funds.
Słowa kluczowe: seniorzy, pomoc ludziom starszym, opieka, wsparcie socjalne.

Bogactwo form wsparcia i opieki nad seniorami
W Kanadzie występują róŜnorodne formy wsparcia i opieki skierowane do seniorów, które w porównaniu do europejskich róŜnią się zarówno pod względem rodzaju
świadczonych usług, ich poziomów – gdy uwzględnić organizacje lub osoby podejmujące takie świadczenia oraz intensywności i zakresu świadczonych usług1. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe sytuacja kaŜdego z seniorów rozpatrywana jest indywidualnie a decyzja
o kierunku podejmowanych wobec osoby starszej działań poprzedzona jest profesjonalnie przeprowadzoną diagnozą jego potrzeb.
W Kanadzie wobec seniorów podejmowane są działania o bardzo róŜnorodnym
charakterze (np. wolontariackiej opieki, świadczeń socjalnych stałych lub okolicznościowych, zdrowotnych) i za sprawą między innymi:
– rządu federalnego – który odpowiedzialny jest za świadczenia emerytalne,
rentowe, dofinansowania i inne kredyty podatkowe, które przysługują seniorom
w zaleŜności od poziomu ich dochodów;
– rządu prowincjonalnego (w prowincji Alberta) powołanego przez ministerstwo dla
tej właśnie grupy ludności (seniorów – Senior's Ministry) zapewnia pomoc
związaną z opieką zdrowotną, finansową pomoc dla niepełnosprawnych, oraz
wszelkiego rodzaju wsparcie dotyczące zamieszkania, np. pomoc
w przystosowaniu domu dla potrzeb seniora, gdy decyduje się on na pozostanie
w swoim dotychczas zamieszkiwanym domu, nie wybiera oferty zamieszkania
w domów seniora.
– rządu lokalnego, miejskiego – który działa w miejscu zamieszkania seniorów.
Fundusz FCSS, który jest połączony z funduszem prowincjonalnym i lokalnym,
1

W niniejszym artykule kanadyjskie inspiracje w opiece nad seniorami przedstawione zostaną na przykładzie działań podejmowanych wobec seniorów w mieście Calgary, w prowincji Alberta w Kanadzie.
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jest jednym z przykładów prewencyjnej pomocy dla seniorów. Nie profitowe
organizacje wspomagane przez ten fundusz oferują wszechstronną pomoc
w następującej formie:
♣ programu Meals on Wheels – „posiłki na kółkach” – woluntariusze organizacji (Meals on Wheels) codziennie rozwoŜą gorące posiłki do domów starszych ludzi. Program ten skierowany jest szczególnie do tych seniorów, którzy z róŜnych względów nie są w stanie sami przygotować sobie poŜywienia;
♣ wizyt u ludzi starszych w celu udzielenia im wsparcia przy wykonywaniu;
♣ czynności dnia codziennego;
♣ organizowania pomocy przy porządkowaniu i drobnych naprawach ich mieszkań;
♣ odwiedzania ich, aby nie czuli się odizolowani i osamotnieni.
Katalog potencjalnych usług, z których mogą korzystać na co dzień seniorzy
mieszkający w mieście Calgary, w prowincji Alberta w Kanadzie jest szeroki i nie
zawsze znany w Polsce. Dla przykładu fundusz FCSS (Family Community and Support Services) wspiera finansowo Kluby Seniorów, które z kolei korzystając z tych
środków finansowych pomagają swoim członkom i innym osobom w ich otoczeniu.
Przykładem takiego działania jest Calgary Seniors Resource Society, bowiem ta organizacja oferuje programy/usługi które stworzone zostały celowo, z troską
o potrzebach osób starszych.
„Kliniki podatkowe” – na całym świecie ludzie płacą podatki i wielu, zwłaszcza
starszym i mniej wprawnym, obowiązek ten (poprzedzony koniecznością wypełniania
często rozbudowanych druków urzędowych) przysparza wiele trudności. Z myślą
o seniorach stworzona została klinika podatkowa, do której mogą oni udać się, by
otrzymać tam bezpłatną pomoc w wypełnianiu corocznych formularzy podatkowych.
Ta forma usług cieszy się duŜym zainteresowaniem o czym świadczą dane. W roku
2005 woluntariusze pomogli w wyplenieniu 1,281 zeznań podatkowych i warto zauwaŜyć, Ŝe był to wzrost o 32 % w porównaniu z rokiem 20032.
„Biura tłumaczeń dla seniorów” – Kanada to społeczeństwo wielonarodowościowe, a co się z tym wiąŜe – wielojęzykowe, i ta uwaga dotyczy równieŜ seniorów. W celu zminimalizowania stresu wynikającego z faktu braku pełnej znajomości
języka angielskiego, powstały biura tłumaczeń dla seniorów, w których woluntariusze
tłumaczą (i pomagają redagować) dokumenty związane na przykład z uzyskaniem
pomocy zdrowotnej, prawnej, jak równieŜ bankowej, często teŜ wspomagają seniorów
w staraniach o pozyskanie świadczeń socjalnych. Wolontariusze dokonują równieŜ
tłumaczeń opisów dostępnych usług i programów dla seniorów i czynią to w języku,
którym zainteresowany senior włada najlepiej. Takie działania pozwalają przełamać
bariery pomiędzy tymi klientami, dla których angielski jest drugim językiem i w związku
z tym ich dostąp do świadczeń byłby ograniczony. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe biuro to pod2

Działalność klinik podatkowych wspierana jest przez inne organizacje, np. w 2005 roku Canon Business
Solutions – firma, która zajmuje sie sprzedaŜą fotokopiarek, przekazała jedną fotokopiarkę na potrzeby
Seniorów jako pomoc w tym podatkowym programie.

Ilona Kość

243

ejmuje się równieŜ bardzo „praktycznych” tłumaczeń, dla przykładu tłumaczone są
ulotki informacyjne dołączane do leków – z jednoczesną poradą, jak rozumieć tekst
ulotki i jak stosować dany lek, innym razem tłumaczone są instrukcje obsługi sprzętu
z jednoczesnym praktycznym wskazaniem – jak bezpiecznie dany sprzęt obsługiwać
i jak wykorzystywać wszystkie jego funkcje.
PodróŜe seniorów – często sprowadzają się do eskortowania (towarzyszenia) lub
transportu seniora we wskazane miejsce. Najczęściej woluntariusze towarzyszą starszej
osobie w drodze do lekarza, urzędu, banku. Woluntariusze pozostają z taką osobą przez cały czas podroŜy, czekając do momentu, aŜ załatwi swoje sprawy i odwoŜą ją
z powrotem do domu. Warto nadmienić, Ŝe taki transport seniora często dokonuje się
prywatnym samochodem wolontariusza, koszty paliwa woluntariuszy są pokrywane
z dotacji przeznaczonych na ten cel, jednak często zdarza się, Ŝe woluntariusze oddają
swoje kupony paliwowe do organizacji aby inni ( bardziej potrzebujący ) mogli z nich
korzystać.
W ramach wsparcia społecznego na rzecz seniorów, oferta skierowana jest do
róŜnych grup potrzebujących :
1. przede wszystkim dla tych, którzy niezdolni są z róŜnych przyczyn, aby dłuŜej
pozostać w swoich domach, zatem zmuszeni do ich opuszczenia i zamieszkania
w Domu Seniora – nursing homes.
2. Drugą grupę stanowią seniorzy, którzy nadal zamieszkują swoje domy, lecz oczekują pomocy odwiedzających ich woluntariuszy, którzy dowoŜą Ŝywność, pomagają przy pracach porządkowych, czynnościach pielęgnacyjnych, a przede wszystkim dotrzymują im towarzystwa. Poprzez fundusz FCSS seniorzy mogą równieŜ
otrzymywać pomoc przy utrzymaniu swoich domów, przy przeprowadzeniu koniecznych naprawach czy renowacjach (na przykład usprawnianiu funkcjonowania
systemow wodnych, ogrzewczych). Warto zwrócić uwagę, Ŝe fundusze te mogą
pokrywać równieŜ koszty tak nietypowych usług jak; koszenie trawy latem i odśnieŜanie przed domem zimą. Seniorzy nie są w stanie samodzielnie wykonywać
tych czynności, jednocześnie oblodzony i zaśnieŜony chodnik przed domem stanowi potencjalne niebezpieczeństwo dla gospodarza i innych pieszych.
3. Inne potrzeby deklarują ci seniorzy, którzy są jeszcze sprawni i często nawet mogą poruszać sie własnymi samochodami. Oni najczęściej aktywnie włączają się do
działań Klubów Seniora, w których spotykają sie z innymi, mogą skorzystać
z roŜnych porad, informacji, mogą równieŜ podzielić sie swoimi doświadczeniami
z innymi, skorzystać z oferowanych tam kółek zainteresowań, zajęć grupowych
czy nauki nowych umiejętności.
Kluby Seniorów (Seniors Citizens Associations) organizują jesień Ŝycia tak, by
móc przeŜyć ją godnie i z honorem, by seniorzy mogli się spotykać z rówieśnikami,
śmiać się, tańczyć, by mogli poczuć się komuś potrzebnymi, kochanym, docenianymi
i Ŝyć pełnią Ŝycia. Dewizą klubu jest twierdzenie, Ŝe kaŜdy człowiek, a zwłaszcza starszy, który jest najbardziej naraŜony na słabości, dolegliwości i niesprawności, ma prawo do godnego Ŝycia wśród innych ludzi, a nie w osamotnieniu i poczuciu poniŜe-
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nia. Kluby seniorów są dumne z takich właśnie celów i swoich osiągnięć, pomagają
często starszym ludziom zmagającym sie z kłopotami finansowymi, udostępniając
informacje na temat moŜliwości otrzymania przez nich pomocy, czy teŜ przedstawiają
alternatywne drogi wyjścia z trudnej sytuacji. Starsi ludzie często nie zdają sobie sprawy, Ŝe ich sytuacja się pogarsza i Ŝe popadają w coraz większe zadłuŜenia. Kluby prowadzą akcje informacyjne i poprzez przekazywane roŜnymi drogami informacje
o swojej działalności, znajdują nowych, samotnych seniorów Ŝyjących w ich okolicach
aby i ich wyrwać z osamotnienia i umoŜliwić pełne i radośniejsze Ŝycie.

„Pomiar zmian” świadczonych usług
Na zakończenie czynionej w niniejszym artykule refleksji na temat kierunków
wsparcia społecznego adresowanych do ludzi starych, naleŜy zaznaczyć, Ŝe w ostatnich
latach działalność ta została poddana wielu innowacjom. Przede wszystkim (i to zasługuje na szczególna uwagę) zmienił się sposób prezentowania i oceniania osiągnięć
i efektów programów skierowanych na zaspokajanie potrzeb seniorów. W tym celu
została opracowana, a następnie zaakceptowana, nowa metoda zwana 'outcomes
measurement' tzn. „pomiary zmian”. Jej istotą jest mierzenie zmiany by jak najdokładniej ocenić jakość świadczonych usług, w odróŜnieniu od dotąd stosowanych, tradycyjnych „pomiarów ilościowych”. Zasadnicza róŜnica między tymi dwoma metodami polega na tym, Ŝe w opinii twórców i zwolenników pomiaru zmian, naleŜy wykazać
czy i co zmieniło się w Ŝyciu ludzi korzystających z programów socjalnych, czy wywarły one na nich jakiś wpływ, i czy zaszły jakieś zmiany w ich dotychczasowej sytuacji. Wykładnikami takich zmian mogą być, wszelkie usprawnienia – sprzęty zamontowane w mieszkaniach, wzrost poczucia bezpieczeństwa, pewności siebie, czy zdobycie wiedzy i potrzebnych informacji aby lepiej radzić sobie z przeciwnościami. Dotychczasowe metody informowały głównie o ilości klientów, którzy odwiedzili organizację, o tym ilu z nich skorzystało z pomocy pracowników socjalnych, ilu zostało skierowanych do innych instytucji, czy ilu wzięło udział w prezentacjach i spotkaniach.
Wszystkie te informacje dalej są zbierane, ale do analizy ilościowej dołącza się analiza
jakościowa i wielokrotnie stawia się pytania: co się zmieniło? z jakich świadczeń najbardziej zadowoleni są seniorzy? w tym miejscu zadaje się pytanie – co z tego wynika?
czy te wszystkie starania coś zmieniły? czy poprawiła się sytuacja ludzi korzystających
z usług nie profitowych organizacji, i w jakim stopniu się ona poprawiła?
Nadal jednak prowadzone są statystyki dotyczące ilości klientów „powracających” do programów. Stawia się wtedy między innymi pytania: czy zadowoleni są
seniorzy z programu, który im zaproponowano? na ile ich wyobraŜenie zgodne jest
z faktycznie podjętymi i zrealizowanymi działaniami? czy będą jeszcze w przyszłości
korzystali z danego programu pomocy? co naleŜałoby zmienić, usprawnić i jakie wystąpiły przeszkody, które uniemoŜliwiły lub zakłóciły planowane wsparcie.
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W roku 2005 wszystkie proponowane w poprzednim roku programy, poddane
zostały „pomiarowi zmian'” i na podstawie sprawozdań organizacji wspomaganych
przez FCSS zaprezentowano ich osiągnięcia, (rozumiane jako zmiany na lepsze).
Oto niektóre dane przedstawione w rocznym sprawozdaniu:
1. w grupie 36 programów z 29 organizacji, których istotą było udzielenie seniorom
bezpośredniej pomocy by mogli stać się oni bardziej samodzielni, w pełni odpowiedzialni za swoje decyzje i czyny, zapytano 433 822 klientów i 98 % spośród
nich potwierdziło korzystne dla siebie zmiany. Generalnie podkreślali wzrost poziomu samowystarczalności, np. po zamontowaniu w domu urządzeń usprawniających wykonywanie przez nich podstawowych czynności Ŝyciowych, podnoszących poziom bezpieczeństwa.
2. Kolejnych 17 programów z 15 organizacji miało seniorom słuŜyć pomocą
w kwestiach zdobywania przez nich wiadomości o moŜliwościach zaspakajania
potrzeb socjalnych. W grupie 14 996 osób, równieŜ 98 % przyznało, Ŝe dowiedziało się gdzie i u kogo mogą zgłaszać swoje potrzeby a ich oczekiwania w tym
względzie zostały zaspokojone.
3. W grupie 19 programów z 17 organizacji, które zapewniały pomoc seniorom
w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, skorzystało 5 311osób i 94 % spośród nich potwierdziło korzystne dla siebie zmiany i radość z nabycia nowych
umiejętności.
4. AŜ 50 programów z 41 organizacji pomagało seniorom w znalezieniu „swojego
miejsca” jako aktywnych członków w otaczającym ich środowisku. Z tych programów skorzystało 57 881seniorów, i 85 % odnalazło swoje miejsce w róŜnych
formach działalności: jako wolontariusze (ta forma pracy jest wśród kanadyjskich
seniorów najbardziej popularna), opiekunowie dla dzieci (na kilka godzin w tygodniu), jako instruktorzy kół zainteresowań w szkołach, jako chórzyści w kościele.
5. Stosunkowo duŜo, bo 44 programy z 34 organizacji, miały za zadanie pomagać
seniorom w utrwalaniu i budowaniu ich niezaleŜności, wzmacniać ich umiejętności współŜycia z innymi, dbać by stali sie bardziej odporni na Ŝyciowe kryzysy. To
bardzo trudne zadanie, lecz spośród 23 261 seniorów, którzy skorzystali z tej pomocy 74 % przyznało, Ŝe program ten spełnił swój cel.

Działania na rzecz zapobiegania izolacji ludzi starych
Jedną z inicjatyw pomocy na rzecz seniorów jest Family Community and Support Services – FCSS, której sfera działań obejmuje poza tym jeszcze inne dziedziny
pomocy społecznej. KaŜdego roku około 6 milionów dolarów przeznaczone jest z funduszu FCSS na cele zapobiegania izolowaniu się ludzi starszych i samotnych ze społeczeństwa (Isolated Seniors Sector). W prowincji Alberta prewencyjne świadczenia
socjalne finansowane są głównie przez fundusz FCSS (przy czym jest to połączony
fundusz rządu prowincjonalnego i lokalnego < urzędu miasta >).
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Według danych statystycznych Statistics Kanada w strukturach wiekowych społeczeństwa kanadyjskiego od wielu lat zachodzą zmiany, które wskazują na utrzymujący się proces starzenia tego społeczeństwa. Podobnie jak w Europie, równieŜ w Polsce,
rośnie procentowy udział ludności w wieku emerytalnym i obecnie dorośli w wieku
ponad 65 lat stanowią 13 %. Dodać naleŜy, Ŝe sukcesywnie wydłuŜa się długość Ŝycia
i w Kanadzie obecnie wynosi średnio 79,45 lat, dla kobiet 83,3 lata, dla męŜczyzna –
76,043 (dla porównania w Polsce średnia długość Ŝycia wynosi 74,74, dla kobiet –
79,03, dla męŜczyzn – 70,71). Kanadyjczycy stają przed problemem sprostania potrzebom zupełnie nowej sytuacji4.
Departament FCSS przy Urzecie Miasta Calgary, prezentuje coroczne statystyki,
(będące zarazem sprawozdaniem dotychczasowej działalności), które między innymi
stale monitorują problem liczebności ludzi starych. Ma to przede wszystkim słuŜyć
określeniu poziomu finansów, jakie trzeba będzie przeznaczyć na pokrycie kosztów
związanych z polityką wsparcia społecznego wobec tej grupy wiekowej. W 2005 roku
FCSS zaprezentował następujące dane statystyczne oraz spostrzeŜenia wywiedzione
z działalności lat poprzednich, dotyczące Seniorów śyjących w Samotności i Odosobnieniu (Isolated Seniors Sector):
W roku 2005 – 9,3 % całej populacji zamieszkującej miasto Calgary miało 65 lat
lub więcej i ta liczba wzrosła o prawie 10 % w ostatnich trzech lat.
Przewiduje się, Ŝe liczba ludności w wieku 75 lat i powyŜej wzrośnie o 27,7 % przed rokiem 2009.
Liczba seniorów (ludzi po 65-tym roku Ŝycia) wzrosła o 35,7 % licząc czas pomiędzy 1991 a 2001 rokiem, i wynosiła w 2005 roku do 78 768 osób.

3

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kanada#Ludno.C5.9B.C4.87_Kanady.
Amerykańska agencja ratingowa Standard & Poor’s przeprowadziła symulację wpływu sumy wydatków ponoszonych aktualnie na opiekę zdrowotną i świadczenia emerytalne w 32 uprzemysłowionych
krajach świata na ich zdolność kredytową w ciągu najbliŜszych kilkudziesięciu lat. Kraje te, jak pokazują
wyniki badań, mogą stać się niezdolne do regulowania swoich zobowiązań finansowych, o ile nie zrewidują prowadzonej przez siebie polityki fiskalnej. Na domiar złego, ogólna liczba ludności na świecie ma
wedle prognoz wzrosnąć z obecnych 6,5 miliarda do 9 miliardów jeszcze przed rokiem 2050. W szybkim
tempie postępować będzie zarazem intensywne starzenie się globalnej populacji. Średnia wieku osiągnie
do tego czasu pułap 38 lat, co oznacza, Ŝe będzie on wyŜszy o całą dekadę w porównaniu z obecnym. Dla
wielu państw jest to wyraźne ostrzeŜenie przed negatywnymi skutkami procesów demograficznych. Jednym z niewielu krajów, które otrzymały w tym kontekście zdecydowanie pozytywną ocenę poziomu
ryzyka inwestycyjnego, jest Kanada, która będzie mogła skutecznie stawić czoła zmianie pokoleniowej.
Decydują o tym dziś trzy czynniki – pręŜna gospodarka, niewielka gęstość zaludnienia oraz przyjazny
stosunek do przybyszów zza oceanu. Kolejne dwa powody, dla których notowania Kanady są tak wysokie
to mocna pozycja budŜetowa oraz przeprowadzone pod koniec lat 90-tych reformy systemu emerytalnego.
Podobne reformy w wielu innych państwach nie zostały jeszcze zapoczątkowane, a tam gdzie próbowano
wcielać je w Ŝycie nie miały takiego wymiaru jak w Kanadzie. Wszystkie te czynniki juŜ wkrótce mogą
okazać się pomocne. Jest bowiem prawdopodobne, Ŝe wzrost liczby osób w wieku emerytalnym w stosunku do populacji w wieku produkcyjnym będzie kształtował się w Kanadzie na poziomie 44 proc. w roku
2050. Dziś wskaźnik ten wynosi 19 proc. – za:(http://www.senior.pl/111,0, Starzenie-sie-spoleczenstw-afinanse-publiczne,620.html).
4
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Liczba osób pomiędzy 55-tym a 65-tym rokiem Ŝycia (przed emeryturą) wzrosła
o 42 %, do liczby 62 367 osób.
Wzrastająca liczba seniorów-imigrantów tworzy zróŜnicowaną kulturowo i językowo populację starszych ludzi i sytuacja taka stwarza trudności we włączeniu ich do
społeczności i realizacji świadczeń społecznych.
Wraz z wiekiem zdrowie, sprawność fizyczna i psychiczna pogarszają się, dodatkowo powiększa się liczba samotnych seniorów, Ŝyjących w ubóstwie i poczuciu osamotnienia. ZauwaŜono, Ŝe w szczególniej potrzebie są samotnie mieszkające starsze
kobiety posiadające najniŜsze dochody.

Istota polityki wsparcia społecznego osób starszych w Kanadzie
Na zakończenie naleŜy podkreślić, iŜ polityka wsparcia społecznego prowadzona
w całej Kanadzie hołduje maksymie, Ŝe starość to nie katastrofa, to normalny stan, do
którego społeczeństwo musi się przygotować, tworząc godne warunki Ŝycia dla seniorów, nie zapominając o róŜnych formach ich aktywizowania. Pozostaje to w zgodzie
z załoŜeniem, Ŝe aktywność kształtuje i wzmacnia godność (J. Kozielecki, 1997, s. 78).
WaŜne jest, by patrzeć na ludzi starszych w świetle ich godności ludzkiej, która nie
zanika w miarę upływu lat i pogarszania się stanu psychicznego i fizycznego. Oczywiście tego typu postawa moŜe zakorzenić się tylko w społeczeństwie zdolnym przezwycięŜyć rozpowszechnione stereotypy, wedle których o wartości człowieka stanowi
młodość, wydajność, fizyczna Ŝywotność i pełnia zdrowia. Kanadyjczycy wiedzą, Ŝe
brak tego pozytywnego nastawienia sprzyja marginalizacji ludzi starszych i skazuje ich
na samotność porównywalną do prawdziwej śmierci społecznej. Aby osiągnąć trwały
rozwój szybko starzejącego się społeczeństwa, zadbano o to, aby osoby starsze nie
były poszkodowane ani dyskryminowane ze względu na wiek w Ŝadnej sferze funkcjonowania społeczeństwa i aby miały równy dostęp do rynku pracy, ochrony socjalnej,
opieki zdrowotnej, edukacji, produktywnych zasobów, ochrony prawnej i wymiaru
sprawiedliwości. W kontekście ewolucji społeczeństw i zmiany ról społecznych waŜne
było to, Ŝe polityka społeczna pomogła osobom starszym uczestniczyć we wszystkich
aspektach Ŝycia społeczeństw. Wzmacnia się poczucie wspólnoty i wytwarza spirala
Ŝyczliwości a wraz w nią udziela się ludziom starym wsparcia emocjonalnego w postaci werbalnych i niewerbalnych komunikatów typu „jesteś przez nas kochany”, „lubimy
cię” (S. Kawula, 2008, s. 189).
Wśród polityków odpowiedzialnych za kreowanie polityki socjalnej na teranie
miasta Calgary panuje przekonanie, Ŝe osoby starsze mogą i przysparzają korzyści
lokalnym społecznościom jako wolontariusze. Rozwój stowarzyszeń osób starszych
moŜe ponadto zwiększyć ich role jako współtwórców tej polityki, wzmacniać integrację międzypokoleniową, sprawić by osoby starsze były nadal przydatne swoim rodzinom, społecznościom i całym społeczeństwom. Twórcy polityki społecznej starają się
zatem unikać propagowania błędnych przekonań dotyczących niekorzystnych skutków
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procesu starzenia się społeczeństw, które zazwyczaj przedstawiają międzypokoleniowe
relacje w niekorzystnym świetle.
Afirmacja godności człowieka starszego, jeśli ma być wiarygodna i autentyczna,
winna znajdować wyraz w działaniach politycznych zmierzających do sprawiedliwego
podziału zasobów, tak aby wszyscy obywatele, w tym takŜe ludzie starsi, mogli z nich
korzystać. Jedną z dróg do rozwiązania problemów dotyczących starzenia się ludności
jest z pewnością włączanie człowieka starszego w aktywne Ŝycie społeczne, wykorzystywanie zasobów doświadczenia, wiedzy i mądrości, jakimi moŜe się on podzielić.
Starsi w istocie nie powinni być traktowani jako cięŜar dla społeczeństwa, ale jako
bogactwo, które moŜe przyczyniać się do jego dobrobytu. Mogą nie tylko dawać świadectwo, Ŝe istnieją pewne aspekty Ŝycia, jak na przykład wartości humanistyczne
i kulturowe, moralne i społeczne, których nie da się mierzyć kryteriami ekonomicznymi czy funkcjonalnymi; mogą takŜe skutecznie wspomagać środowiska pracy i warstwy kierownicze. W istocie rzeczy chodzi nie tylko o to, Ŝeby coś zrobić dla ludzi
starszych, ale by zaakceptować ich jako odpowiedzialnych współpracowników, którzy
w sposób rzeczywiście dla nich moŜliwy będą uczestniczyć w realizacji wspólnych
projektów zarówno w fazie planowania, jak i dialogu i wykonania.
Do starości ludzi naleŜy przygotowywać przez całe Ŝycie, ucząc umiejętności przystosowania się do coraz szybszych zmian w stylu Ŝycia i pracy. Ta społeczna edukacja winna być afirmacją wartości, które kaŜą cenić Ŝycie na wszystkich jego etapach
ucząc akceptacji zarówno moŜliwości, jak i ograniczeń, które ono z sobą niesie.
Zrozumienie problemów ludzi starych wraz z ich potrzebami i oczekiwaniami
w zakresie szeroko rozumianej pomocy i opieki jest zaleŜne od bliŜszego poznania
środowiska Ŝycia tej grupy społecznej (Tokaj, 2007, s. 414).
W kaŜdym społeczeństwie, nawet w tak bogatym kraju jak Kanada, starsi ludzie
chorują, cierpią, czują się osamotnieni i zapomniani przez bliskich. Roztaczanie opieki
nad nimi jest jedną z niewielu stałych, wspólnych wartości tradycji kultury ludzkiej.
Calgary, to miasto połoŜone w prowincji Alberta, pierwotnie zamieszkiwanej przez
plemiona indiańskie, które właśnie starców darzyły szczególną estymą, szacunkiem
i uznaniem. Do dziś wiele w tym mieście podejmuje się starań, by jesień Ŝycia mogła
jej mieszkańcom przebiegać zgodnie z ich oczekiwaniami. W duŜym uproszczeniu
stwierdzić moŜna, Ŝe kierunki polityki wsparcia społecznego podejmowane wobec
seniorów noszą znamiona działań socjalno – opiekuńczych i warunkowane są stosunkowo wysokimi funduszami przeznaczanymi corocznie na te cele.
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VZDELÁVANIE DOSPELÝCH/SENIOROV – V KONTEXTE KREOVANIA
SA V POZNATKOVO ORIENTOVANEJ SPOLOČNOSTI

Katarína Mayerová
Abstrakt: Autorka sa v príspevku zaoberá vzdelávaním dospelých/seniorov v poznatkovo orientovanej
spoločnosti. Edukáciou dospelých/seniorov v rámci kontextu európskych dokumentov. Vymedzuje
celoživotné vzdelávanie – jeho úlohy, kompetencie, význam a ciele. V týchto súvislostiach sa zameriava na
rozvoj vzdelanostného potenciálu, životný štýl dospelých/seniorov a charakterizuje ako jednu z možných
alternatív edukácie seniorov – Univerzitu tretieho veku.
Abstract: The author´s intention in this contribution is to analyse adult/senior education in knowledge
society. She deals with this education in the context of the european documents. She defines life-long
learning – its tasks, competencies, meaning and goals. In this context author focuses on the development
of educational potential and life style of adults/seniors and defines as one alternative of the potential
senior education – the university of the third age.
Kľúčové slová: vzdelávanie dospelých, celoživotné vzdelávanie, edukácia seniora, životný štýl, UTV.

V

súčasnej dobe využitie vzdelanostného potenciálu dospelých je významným aspektom pri adekvátnom riešení problémov 21. storočia, z hľadiska dosahovania
požadovaných cieľov vo vedomostnej spoločnosti.
Pod pojmom vzdelávanie dospelých, ako uvádzajú Pavlík, O., Chaloupka, Ľ., Kohout, K. (1997, s. 4) sa chápe „Komplexný systém inštitucionálne organizovaných
a individuálnych vzdelávacích aktivít, ktoré nahradzujú, doplňujú, inovujú alebo inak
obohacujú počiatočné vzdelávanie dospelých osôb a ktoré rozvíjajú znalosti
a zručnosti, hodnotové postoje, záujmy a iné osobné a sociálne kvality, potrebné pre
plnohodnotnú prácu i mimopracovný život“.
Jedným z motivačných činiteľov vzdelávania dospelých je aktívny spôsob získavania poznatkov na báze individuálneho záujmu vzdelávať sa, s cieľom podporovať
vlastný rozvoj – psychickej, fyzickej, osobnostnej a emocionálnej aktivity, za účelom
aktívneho pozitívneho rozvíjania jedinca v modernej poznatkovo-orientovanej spoločnosti.
V spoločnosti založenej na vedomostiach sa hlavnými aktérmi stávajú ľudia.
Schopnosť ľudí tvoriť a využívať vedomosti efektívne a rozumne v prostredí, ktoré sa
neustále mení, je rozhodujúca. Pre plný rozvoj tejto schopnosti ľudia musia sami
chcieť a byť spôsobilí vziať si svoje osudy do vlastných rúk, t. j. musia sa stať aktívnymi občanmi1. Život a práca v spoločnosti založenej na vedomostiach vyžaduje aktív-

1

Vzdelávanie pre aktívne občianstvo v Európskej únii, OPOCE, Luxemburg 1998.
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ny postoj samotného jedinca, ktorý je vnútorne motivovaný starostlivosťou o svoj
vlastný osobný a profesionálny rozvoj2.
Takéto reakcie sú neoddeliteľnou súčasťou celkového prechodu ku spoločnosti
založenej na vedomostiach.
V súvislosti s problematikou vzdelávania dospelých, ktorá je subsystémom celoživotného vzdelávania, v dokumente – Odporúčanie Európskeho parlamentu a rady3
o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie – sa pojednáva o následných
cieľoch:
• chápanie sledu argumentov,
• pochopenie a vysvetľovanie si určitých zákonitostí a následne vyvodenie si záverov, ktoré sú podložené dôkazmi, výsledkami a informáciami v danej oblasti,
• prínos, obmedzenia i riziká určitých vedeckých teórií,
• aplikácia poznatkov v rámci interdisciplinárneho chápania,
• schopnosť využívať nadobudnuté vedomosti a zručnosti nielen pri odbornej práci,
ale aj v bežnom živote daného jedinca,
• viesť poslucháčov k samostatnosti vyhľadávať, zhromažďovať, spracovávať
a interpretovať informácie,
• efektívne využívať nadobudnuté schopnosti pre ďalšie vzdelávanie,
• uvedomenie si dôležitosti kreatívneho vyjadrovania myšlienok, skúsenosti a emócii,
• ďalšie vzdelávanie umožňuje optimálne fyzické a psychické zdravie a je prínosom
nielen pre samotného študujúceho jedinca, ale aj pre jeho rodinu, jeho najbližšie
spoločenské prostredie a nadobudnuté vedomosti prispievajú k zvýšeniu kvalitatívnej úrovne životného štýlu a podpore zdravého spôsobu života – predĺženie
psychického zdravia a oddialenie nástupu obdobia sénia.
Pojem celoživotné vzdelávanie (ďalej CŽV) bol definovaný už v Memorande EK
o celoživotnom vzdelávaní ako cielená nepretržitá činnosť, ktorej cieľom je zlepšovať
vedomosti, zručnosti a kompetencie4. Európsky parlament silne podporuje názor, že
celoživotné vzdelávanie sa je kľúčom k zaisteniu sociálnej integrácie a rovnakých príležitosti pre každého5, ako sa konštatuje v Memorande o celoživotnom vzdelávaní sa
(2000, s. 8).
Memorandum o celoživotnom vzdelávaní (Brusel október 2000), ktoré je zásadným materiálom pre rozvoj celoživotného vzdelávania v európskom priestore zdôraz-

2
Správa EK o implementácii, výsledkoch a celkovom vyhodnotení Európskeho roka celoživotného vzdelávania (1996), Európsky parlament, Výbor pre kultúru, mládež, vzdelávanie, média a šport, 14. júl 2000
(A5-0200/2000 final), s. 20.
3
Odporúčanie Európskeho parlamentu a rady z 18. decembra 2006 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie.
4
Belovič, B.: Hlavné dokumenty Európskej únie v oblasti vzdelávania, Ministerstvo školstva SR.
www.education.gov.sk – v časti dokumenty – vlastnymat.pdf
5
Memorandum o celoživotnom vzdelávaní sa, 31. 10. 2000, kapitola 5.1.2. Odborné východiská.
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ňuje význam celoživotného vzdelávania, označuje hlavné oblasti a tendencie vývoja,
naznačuje cesty a možnosti, ktoré podporujú rozvoj, ako:
• potreba prispôsobiť sa novým zmenám, dôležitosti začlenenia sa,
• vzdelanie prispieva k zachovaniu a obnove spoločného kultúrneho prostredia
v spoločnosti a k oboznamovaniu sa so základnými spoločenskými a občianskymi
hodnotami (rovnosť, emancipácia, tolerancia, rešpekt, stieranie sociálnej a kultúrnej rozmanitosti v kontexte získaných informácii),
• zvýšenie úrovne vzdelania je podmienené získaním nových poznatkov, vedomostí,
zručností a kompetencií,
• získanie informačnej databázy predstavuje základ pre ďalšie vzdelávanie a u niektorých aj profesionálny rast a následne rozvíjať a aktualizovať svoje kľúčové
kompetencie pomocou všeobecného celoživotného vzdelávania,
• zohľadniť rôznorodosť schopností, potrieb a možností dospelých, a to prostredníctvom vzdelávania, pre tých ktorí napr. z dôvodu nemožnosti štúdia, rôznych osobných, zdravotných, sociálnych, kultúrnych a iných podmienok nemohli naplniť
svoj vzdelávací potenciál.
Strategický cieľ edukácie stanovuje Lisabonská stratégia, a to zvýšenie kvality
ľudského potenciálu prostredníctvom vzdelávania a následne koncepciu celoživotného
vzdelávania v Slovenskej republike schválenú uznesením vlády SR č. 157 z 25. februára 2004 (s. 9). Je to prvý dokument koncepčného charakteru v SR, ktorý definuje priority a ciele pre celoživotné vzdelávanie a súčasne naznačuje smer, riadenie procesov
ich implementácie v konkrétnych oblastiach.
Jednou z možností rozširovať si informačnú databázu a tým kvalitatívne posunúť
svoj vzdelanostný potenciál je celoživotné vzdelávanie dospelých, ktorého súčasťou je
i vzdelávanie seniorov. Existujú rôzne typy inštitúcii a programov edukácie seniorov,
ako napr. Univerzita tretieho veku (ďalej UTV), akadémie tretieho veku, letné univerzitné kurzy pre seniorov, Kluby dôchodcov, Seniorské centrá ai. Avšak pre seniorskú
societu, z hľadiska edukácie, sú najznámejšie Univerzity tretieho veku, ktorých cieľom
je zvýšiť kvalitu života u marginalizovaných skupín. Prostredníctvom adekvátnych
edukačných programov stimulovať u seniorov vzdelanostný potenciál, ktorý im umožní uspokojovať ich záujmy.
V rámci implementácie stratégie celoživotného vzdelávania UTV vytvára priestor
pre spoločenskú a intelektuálnu realizáciu, uspokojenie a naplnenie osobných túžob,
motiváciu a stimuláciu získavania nových vedomostí, schopností a zručností, zvyšovanie kvality života (životnej úrovne, životného štýlu…), integráciu do nových spoločenských sociálnych skupín, vytváranie si kontaktov, a tým zabráneniu spoločenskej
a sociálnej eklúzií a následne udržanie si pozitívneho vzťahu k spoločnosti a prostrediu.
UTV vplýva na životný štýl aktívneho seniora, ktorý sa usiluje zvýšiť si kvalitu
svojho života a prispôsobiť sa potrebám nových informácii a kompetencií
v poznatkovo orientovanej spoločnosti.
V súlade s Rozáliou Čornaničovou (2007, s. 65) chápeme životný štýl ako „termín, ktorý označuje formy ľudských vzťahov, konania, vedomia a vecného prostredia.
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Vecné prostredie, javy a zariadenia, ako je krajina a miesto, kde človek žije, dom, byt
a ich zariadenie, stolovanie, obliekanie, správanie atď., tvoria ľahko viditeľnú zložku
životného štýlu. Ľudské vzťahy, ich rôznorodosť a členitosť v širokej škále formálnych
i neformálnych vzťahov, predstavuje dynamický sociálny aspekt životného štýlu seniora. Avšak neoddeliteľnou zložkou životného štýlu seniora je súbor názorov, postojov
a návykov a ďalších vlastností, ktoré majú trvalý ráz a sú pre každého individuálne
špecifické, teda vystihujú osobitosť správania jednotlivca.“
Prostredníctvom aktívneho edukačného procesu, ktorý je kľúčom k vedomostiam
a pochopeniu výzvy akým spôsobom si skvalitniť život je vytvorenie tzv. náhradného
životného programu seniora – teda vedomej tvorby vlastného pozitívneho a aktívneho
životného štýlu – pričom dochádza k spomalenému procesu reálneho starnutia seniora.
Význam celoživotného vzdelávania má neustále stúpajúci trend nielen pre bežnú
populáciu, ale aj pre seniorov, a to nielen z hľadiska uplatnenia a doplnenia ich záujmových aktivít, ale aj zvýšenia sociálneho a spoločenského povedomia a v neposlednom rade aj ich integrácie do spoločnosti.
S daným názorom sa stotožňuje Vladimír Pacovský (1990, s. 46), ktorý konštatuje, že „… cieľom spoločnosti nemá byť segregácia starších a starých, ale ich integrácia do spoločnosti.“
Podľa B. Balogovej (2005) obdobie seniorskeho veku vedie k hlbokým zmenám
v živote jedinca, získava novú rolu – status, v ktorej je nevyhnutná adaptácia na zmenu
životného štýlu, tj. prispôsobenie sa novým podmienkam – ukončenie pracovného procesu, odchod zo sociálnej skupiny spolupracovníkov, okliešteniu spoločenských kontaktov, často krát nadbytok voľného času, nadmerné sústreďovanie pozornosti na
vlastné problémy a v nemalej miere následné sociálne izolovanie sa a ponorenie do
vlastného vnútorného sveta.
Nový status poskytuje aj nové možnosti využitia svojho voľného času, rozširovaním si kultúrnych, sociálnych, vzdelanostných a i. horizontov, čo spôsobuje potrebu
ďalšieho vzdelávania. Danej societe sa ponúka široký výber reagovania na nové zmenené podmienky, rôzne spôsoby života, pričom súčasne preberá aj na seba zodpovednosť za utváranie vlastného spôsobu života.
Edukácia dospelých je významným faktorom zvyšovania vzdelanostného potenciálu a následne kvality života v každej životnej etape, nevynímajúc seniorov, t. j. je
veľmi dôležité ovládanie niektorých zručností, ako napr. informačnej (digitálnej) gramotnosti, ktorá zahŕňa „poznanie vlastných informačných potrieb, schopnosť identifikovať, vyhľadávať, hodnotiť, usporiadať a efektívne vytvárať, používať a odovzdávať
informácie“ (Čornanicová, 2007, s. 27), cudzí jazyk (v súčasnej mobilite veľmi dôležitý prvok, ale aj pri dostupnosti nových poznatkov), sociálne zručnosti (sebadôvera,
sebausmernenie – očakáva sa viac samostatnosti ako v minulosti) a ďalších kľúčových
kompetencií. Preto je nevyhnutné aj u seniorov naučiť sa prispôsobiť aktuálnym zmeneným podmienkam, orientovať sa v záplave nových informačných a komunikačných
technológii, a tak následne sa adekvátne prispôsobiť novým výzvam a situáciám. Teda
ich životný štýl je potrebné prispôsobiť novej realite 21. storočia – t. j. celoživotnému
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vzdelávaniu, ktoré je podstatným prostriedkom pri ich ďalšom rozvíjaní a pri integrácii dospelého jedinca do poznatkovo orientovanej spoločnosti.

Tento text je výstupom grantovej úlohy VEGA č. 1/0326/09 Vzdelávanie a učenie
sa na Prešovskej univerzite v kontexte kreovania spoločnosti založenej na vedomostiach.
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ZNACZENIE EDUKACJI DOROSŁYCH W PROCESIE REINTEGRACJI
SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB BEZDOMNYCH

Beata Szluz
Abstract: Scope and fast pace of implementation of some economic reforms caused appearance of many
problems in Poland. Situation of this type was the reason for widening of poverty, worsening of people’s
state of health and appearing of pathological behaviors. Weak resistance against difficult situations in life
is, in turn, the cause for falling into the state of helplessness. People afflicted by homelessness become
unable to manage by themselves, they lose their way in the surrouding reality. Thus, the issue of
homelessness is of the extreme character (is the most tragic in its effects), and in consequence – of the
pathological character. Education is extremely important in solving process of this social problem. It is
possible to perceive two spaces where it is essential. The first one concerns the society education, that
regards the individual who does not take active part in social life for the homeless one. The aim of
education is to show problems of “the other one” and his/her social integration. The second educational
space includes the prophylaxis and creates the possibility of social and professional reintegration of
homeless people. The problem of education importance in the social and professional reintegration of
homeless has been discussed in this article.
Key words: social problem, homelessness, adult education, social and professional reintegration.

Wstęp

B

ezdomność jest problemem, który stanowi wyzwanie dla współczesnego społeczeństwa. Występuje zarówno w krajach biednych, jak równieŜ w bogatych,
uprzemysłowionych. Na skutek przemian politycznych, społecznych, kulturowych
i gospodarczych bezdomność ujawniła się jako kwestia społeczna w polskiej rzeczywistości po 1989 r. (J. Koral, 1997, s. 7; A. Przymeński, 2001, s. 9-10). Jest problemem niehomogenicznym, ciągle trudnym zarówno w zakresie definiowania, diagnozowania, jak i rozwiązania.
W procesie przezwycięŜania tego problemu społecznego niezwykle waŜna jest
edukacja. MoŜna dostrzec dwie przestrzenie, w których wydaje się ona niezbędna.
Pierwsza z nich dotyczy edukacji społeczeństwa, uwaŜającego za bezdomną taką jednostkę, która nie bierze aktywnego udziału w Ŝyciu społecznym, tzw. „Inną”. Osobom
bezdomnym przypisuje się m.in. następujące cechy: brak higieny, nieuczciwość, skrytość w ujawnianiu uczuć i opinii, nieumiejętność współŜycia z innymi ludźmi czy pełnienia ról społecznych. Wymienione wyobraŜenia budują stereotyp bezdomnego. Zatem celem edukacji społeczeństwa jest z jednej strony profilaktyka bezdomności, jak
równieŜ ukazanie rzeczywistego obrazu owego „Innego”. Przykładem działań mających na celu przełamywanie stereotypu osoby bezdomnej moŜe być np. prowadzenie
kampanii informacyjnej skierowanej do ogółu społeczeństwa oraz bezpośrednio do
pracodawców (biuletyny, strony internetowe, programy telewizyjne i radiowe, semina-
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ria, konferencje) oraz wdraŜanie projektów edukacyjnych dla młodzieŜy (projekcje
filmowe, scenariusze lekcji, spotkania z osobami pracującymi z bezdomnymi, warsztaty, dyskusje).
Druga przestrzeń edukacyjna ma stwarzać moŜliwości reintegracji społecznej
i zawodowej osób bezdomnych. Z przeprowadzonych badań wynika bowiem, iŜ ponad
połowa respondentów odpowiedziała, Ŝe wśród bezdomnych istnieją niezaspokojone
potrzeby edukacyjne. Największa liczba badanych wskazała na potrzeby edukacyjne
w formie kursów zawodowych. Z kolei szkoły podstawowe, zawodowe i średnie
osiągnęły taką samą liczbę wyborów (D. Zalewska, 2005, s. 102-103). Zatem przekrój
moŜliwych osiągnięć edukacyjnych bezdomnych obejmuje wiele poziomów, jak równieŜ form kształcenia. Poza edukacją największe moŜliwości integracji społecznej
stwarza praca1. Jest ona waŜniejszym niŜ mieszkanie aspektem w rozwiązywaniu problemu bezdomności. W kontekście powyŜszych rozwaŜań w niniejszym artykule podjęto problem znaczenia edukacji w procesie reintegracji społecznej i zawodowej bezdomnych.

1. Pojęcie procesu reintegracji społecznej i zawodowej bezdomnych
Reintegracja społeczna jest to proces rekonstruowania i podtrzymania umiejętności uczestniczenia w Ŝyciu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania, bądź pobytu. MoŜe być realizowana poprzez
uczestniczenie osoby w określonych zajęciach, np.: warsztatach terapeutycznych, grupach wsparcia, samopomocowych i edukacyjnych (Departament Pomocy i Integracji
Społecznej Ministerstwa Polityki Społecznej, 2004, s. 41). Głównym celem owego
procesu jest kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych
i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom, które nie podlegają społecznemu wykluczeniu. Cel stanowi takŜe nauka planowania Ŝycia i zaspokajania
potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez moŜliwość osiągania dochodów
z zatrudnienia lub działalności gospodarczej oraz uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pienięŜnymi.
Z kolei reintegracja zawodowa jest określana jako odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. Jest ona
realizowana poprzez: przekwalifikowania zawodowe (kursy, szkolenia), nabywanie
nowych kwalifikacji zawodowych, zajęcia praktyczne (warsztaty, praktyki, staŜe),
zajęcia w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni socjalnych. Ma na celu: nabycie umiejętności
zawodowych oraz przyuczenie do wykonywania określonych prac lub zadań zawodowych, przekwalifikowanie lub podwyŜszanie kwalifikacji zawodowych; zdobycie wiedzy w zakresie rozpoczynania i prowadzeni samodzielnej działalności
gospodarczej oraz na temat zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych
(TamŜe, s. 44).
1

Szerzej na temat wartości pracy piszą m. in.: J. Koral (2004, s. 11-32); M. Uberman (2008, s. 94-101).
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2. Edukacja dorosłych w procesie reintegracji zawodowej i społecznej
bezdomnych
Edukacja, realizowana w postaci róŜnych form i obejmująca rozmaity zakres, daje
moŜliwość podnoszenia poziomu wykształcenia i zdobywania kwalifikacji zawodowych osób bezdomnych. Część dorosłych bezdomnych napotyka na problemy w zakresie podstawowych umiejętności, np. w zakresie czytania i pisania, rozumienia prostych tekstów, w komunikowaniu się oraz wiadomości, np. w zakresie edukacji zdrowotnej. Innym brakuje z kolei przygotowania do obsługi komputera, prowadzenia pojazdów róŜnych kategorii, znajomości podstaw przedsiębiorczości czy znajomości
języków obcych. Edukacja stwarza takŜe moŜliwość uzupełnienia pewnych braków
w zakresie socjalizacji, np. obejmujących nieporadność w załatwianiu spraw w róŜnych instytucjach (m.in. trudności w znalezieniu właściwego urzędu, w komunikowaniu się z urzędnikami, w wypełnianiu określonych formularzy). Spektrum potrzeb poszczególnych jednostek jest zatem bardzo zróŜnicowane.
Nowatorskim przedsięwzięciem wprowadzonym w Polsce było stworzenie podstaw prawnych umoŜliwiających zakładanie centrów integracji społecznej. Mogą je
tworzyć wójt gminy, burmistrz, prezydent miasta oraz organizacje poŜytku publicznego. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
centrum jest jednostką organizacyjną, która realizuje reintegrację zawodową i społeczną poprzez świadczenie następujących usług:
• Kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie
pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu;
• Nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyŜszenie kwalifikacji zawodowych;
• Naukę planowania Ŝycia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza
przez moŜliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;
• Uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pienięŜnymi (DzU z 2003, nr 122, poz. 1143, art. 3).
Zasadniczym celem działania centrum jest przygotowanie osób długotrwale bezrobotnych lub zagroŜonych wykluczeniem społecznym do podjęcia pracy i powrotu do
aktywnego Ŝycia społecznego. Wśród realizowanych zadań moŜna wymienić następujące: poradnictwo zawodowe i kształcenie w zakresie metod poszukiwania pracy, poszukiwanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami, promocję zatrudnienia socjalnego w mediach, organizację praktyk i staŜy dla uczniów, pomoc w tworzeniu spółdzielni socjalnych, własnej przedsiębiorczości czy w znalezieniu zatrudnienia na wolnym rynku.
Pierwszym krokiem w procesie reintegracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych jest praca w terenie z osobami pozostającymi poza placówkami, tzw. streetworking (B. Szluz, 2008, s. 51-62). Optymalny model polega na przejściu przez kaŜdą
z osób drogi z miejsca niemieszkalnego do placówki (ogrzewalnia, noclegownia,
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schronisko), a następnie do mieszkania treningowego lub wynajętego pokoju. Pierwszym elementem, rozpoczynającym proces reintegracji zawodowej i społecznej
w centrum integracji społecznej jest odbycie zajęć w jednym z warsztatów, np. porządkowo-remontowym, krawieckim, ślusarskim, stolarskim, mechanicznym, poligraficznym, introligatorskim. Bezdomny jest równolegle kontaktowany z pracownikiem
socjalnym, psychologiem, doradcą zawodowym, bądź w razie potrzeby z prawnikiem.
Osoba, które wykazuje chęć dokonania zmiany w swoim Ŝyciu jest poddawana diagnozie. Jest to etap zbierania pełnej informacji zarówno od niej samej, od pracowników właściwego ośrodka pomocy społecznej oraz konkretnej placówki (psychologa,
terapeuty uzaleŜnień, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego). Przy współpracy
z ośrodkiem pomocy społecznej, osoba podpisuje przygotowany dla niej kontrakt socjalny i indywidualny program wychodzenia z bezdomności.
W centrum opracowywany jest równieŜ indywidualny plan pracy psychologicznej
oraz obejmujący sferę zawodową. W przypadku analizy sytuacji psychologicznej zostaje odtworzona historia bezdomności i jej ocena z perspektywy jednostki. Określona
zostaje procedura osiągania zmiany dotychczasowego Ŝycia i uściślony rodzaj potrzebnego na tym etapie zmian wsparcia. Beneficjent precyzuje wizję swojej przyszłości.
W oparciu o wyniki diagnozy powstaje tzw. ścieŜka rozwoju interpersonalnego.
Z kolei w zakresie sfery zawodowej ustalone zostają posiadane umiejętności, predyspozycje oraz oczekiwania zawodowe. W oparciu o autodeklarację oraz wyniki testów,
budowany jest plan rozwoju zawodowego. Wyznaczony zostaje dalszy kierunek pracy
z doradcą zawodowym i częstotliwość odbywania konsultacji. Plan zawiera proponowane kursy i szkolenia interpersonalne i zawodowe. Pierwsze z nich obejmują warsztaty rozwoju osobistego oraz radzenia sobie ze stresem i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Przygotowują równieŜ do pogłębienia rozumienia siebie w interakcjach
z ludźmi a takŜe czerpania większej satysfakcji z kontaktów interpersonalnych. Osoby
bezdomne i zagroŜone bezdomnością przechodzą takŜe cykl szkoleń w zakresie rozwoju osobistego i komunikacji interpersonalnej. Istnieje moŜliwość indywidualnego skierowania przez centrum integracji społecznej na szkolenie interpersonalne, realizowane
w zewnętrznej firmie. Z kolei szkolenia w obszarze zawodowym moŜna podzielić na:
profilowane (np. szkolenia komputerowe, językowe), specjalistyczne (np. sanitarne,
szkolenie opieki nad osobą starszą, obsługi wózków jezdnych) oraz inkubator przedsiębiorczości (szkolenia umoŜliwiające zdobycie wiedzy m. in. na temat tego jak załoŜyć i prowadzić własną działalność gospodarczą) (S. Słowik, 2006, s. 11-12). Przygotowany uczestnik np. po odbyciu terapii uzaleŜnień, jest kierowany na szkolenie
w miejscu pracy, u zewnętrznego pracodawcy, za które otrzymuje wynagrodzenie
w wysokości dodatku szkoleniowego. MoŜe być ono połączone ze szkoleniem czeladniczym lub przyuczeniem do zawodu. Zainteresowane osoby mają moŜliwość korzystania z pakietu szkoleń zawodowych organizowanych w zewnętrznych firmach.
W poszczególnych etapach z kaŜdą osobą współpracuje asystent, który kontaktując się z osobami i instytucjami zaangaŜowanymi w proces reintegracji, monitoruje
jednocześnie wszystkie zachodzące zmiany. Wspiera beneficjenta w odzyskiwaniu
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i utrzymywaniu samodzielności Ŝyciowej w kilku sferach: psychologicznej, socjalnobytowej, zawodowej, zdrowotnej i społecznej. W pierwszej z nich pracuje nad podniesieniem samooceny, wzrostem umiejętności interpersonalnych, umiejętnością pokonywania kryzysów, minimalizowaniem szeroko pojmowanego identyfikowania się
z bezdomnością. W sferze zawodowej wspiera osobę w odbudowaniu nawyku pracy,
w zdobywaniu umiejętności pozwalających na uzyskanie zatrudnienia, w podnoszeniu
kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych i wyposaŜeniu jej w narzędzia pozwalające na aktywne i skuteczne poszukiwanie oraz utrzymanie pracy. W sferze socjalnobytowej asystenci motywują podopiecznych do przejścia drogi od pobytu w placówce
do wynajętego mieszkania, lokalu socjalnego lub do powrotu do rodziny. Wspierają
w uregulowaniu sytuacji prawnej oraz zobowiązań finansowych. W sferze zdrowotnej
dbają o dostęp do świadczeń zdrowotnych, kontakt z lekarzem, monitorują systematyczne diagnozowanie stanu zdrowia danej osoby oraz uczestnictwo w terapii odwykowej. Działania podejmowane przez asystentów w ostatniej sferze tzw. społecznej,
odnoszą się do następującej tezy: integracja osób bezdomnych ze społeczeństwem
moŜe zaistnieć jedynie poprzez dezintegrację ze środowiskiem osób bezdomnych.
Asystenci współpracują z odbiorcami swoich usług nad odbudowaniem relacji z rodziną, nawiązaniem lub odnowieniem kontaktów ze znajomymi spoza środowiska osób
bezdomnych, nad wzrostem aktywności w Ŝyciu społecznym oraz rozbudowaniem
alternatywnych form spędzania wolnego czasu (A. Dębska, 2006, s. 14-15). Metoda
towarzyszenia polega na podmiotowym (indywidualnym) i partnerskim traktowaniu bezdomnego. Owo towarzyszenie jest formą pomocy o charakterze: profilaktycznym – skierowanym do najbardziej zagroŜonych bezdomnością grup społecznych,
zapobiegającym utrwalaniu się i poszerzaniu analizowanego zjawiska; osłonowym –
mającym na celu przeciwdziałanie degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych z zastosowaniem standardowych rodzajów i form świadczeń pomocy społecznej oraz podstawowych elementów pracy socjalnej; aktywizującym – zmierzającym do
wyprowadzania z bezdomności jednostek i grup społecznych, które rokują perspektywy przezwycięŜenia zaistniałego problemu (J. Kot, 2008, s. 152-168; K. Wódz, 2008,
s. 59-62).
W sytuacji nieprzystosowania zawodowego bezdomnych nieodzowne jest edukowanie poprzez prowadzenie szeregu ćwiczeń, jak np.: przybywanie do pracy
w odpowiednim czasie, wykonywanie zadań według uzgodnionego planu, zogniskowanie uwagi na danej czynności przez określony czas, przedyskutowanie przyczyn
dekoncentracji z terapeutą. Innowacyjnym jest programem noszący tytuł „Pay by day”,
polegający na wprowadzeniu systemu wynagrodzenia za jeden dzień i zwiększaniu
stawki początkowej wraz ze wzrostem długości czasu zatrudnienia. Takie rozwiązanie
ma motywować bezdomnego do kontynuowania zatrudnienia. Stosowane jest równieŜ
stopniowanie długości czasu pracy, które ma na celu dopasowanie do moŜliwości psychofizycznych pracownika (S. Słowik, 2007, s. 39).
Egzemplifikacją działań centrum integracji społecznej jest realizowany
w ramach projektu „Agenda Bezdomności – Standard Aktywnego Powrotu na Rynek

260

Znaczenie edukacji dorosłych w procesie reintegracji...

Pracy” proces reintegracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych. Opiera się ona
na trzech płaszczyznach:
• Praca – zwiększenie szans osób bezdomnych i zagroŜonych bezdomnością na
otwartym rynku pracy poprzez objęcie ich kompleksowym modelem przywracania, nabywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Główne działania w tym
zakresie koncentrują się na: warsztatach zawodowych, szkoleniach w miejscu
pracy, doradztwie zawodowym, pośrednictwie pracy.
• Edukacja – realizacja kompleksowego programu edukacyjnego, który ułatwi
osobom bezdomnym i zagroŜonym bezdomnością powrót na rynek pracy. Program edukacyjny zawiera następujące elementy: edukacja interpersonalna, edukacja zawodowa, edukacja psychospołeczna. Wszystkie działania edukacyjne
realizowane są w oparciu o indywidualne potrzeby i moŜliwości odbiorców usług,
na podstawie tworzonych indywidualnych ścieŜek rozwoju interpersonalnego. Celem działań jest wyposaŜenie osoby bezdomnej i zagroŜonej bezdomnością w narzędzia, które pozwolą jej na skuteczną reintegrację społeczną i zawodową.
• śycie – udoskonalenie systemu pomocy instytucjonalnej dla osób bezdomnych
i zagroŜonych bezdomnością poprzez:
• standaryzację świadczonych usług: wprowadzenie nowej jakości usług świadczonych przez instytucje pomocowe, a takŜe wprowadzenie nowych elementów
do systemu pomocy bezdomnym i zagroŜonym bezdomnością tj. streetworking;
• hierarchizację placówek: wprowadzenie tzw. systemu drabinkowego placówek,
czyli takiego w którym kaŜda placówka będzie oferowała inny standard usług;
wprowadzenie tzw. mieszkań treningowych – ostatniego ogniwa w systemie drabinkowym oraz procesie wychodzenia z bezdomności (Agenda Bezdomności.
Projekt Agenda Bezdomności – Standard Aktywnego Powrotu na Rynek Pracy).
Ciekawą propozycją rozwiązań moŜe być centrum integracji społecznej prowadzone przez Stowarzyszenie Szkoła Barki im. H. Ch. Kofoeda (Stowarzyszenie Szkoła
Barki im. H. Ch. Kofoeda). Twórcy nawiązali do doświadczeń duńskiej szkoły, która
została załoŜona w czasie kryzysu gospodarczego w Kopenhadze w Danii2. Doświadczenie jej załoŜyciela, który przez długi czas borykał się z problemem bezrobocia,
przyczyniło się do stworzenia miejsca aktywności i edukacji dla osób, które nie miały
środków do Ŝycia, ani moŜliwości czy perspektywy dokonania zmiany. Współcześnie
Szkoła Kofoeda w Danii tworzy obszerny kompleks warsztatów i pracowni edukacyjnych dających moŜliwości integracji poprzez organizowanie róŜnorodnych kursów
i szkoleń. Na tych doświadczeniach wzorują się organizacje pozarządowe w krajach
europejskich. Doskonałym przykładem jest wspomniana Szkoła Barki, która uzyskała
status centrum integracji społecznej. W jego ramach prowadzone są grupy edukacyjne,
terapeutyczne i udzielające wsparcia. Realizowane są kursy przyuczenia zawodowego
w warsztatach: krawieckim, ślusarskim, ogólnobudowlanym, gastronomicznym, stolarskim, konserwacji powierzchni płaskich oraz w pracowniach: j. obcych, komputero2

Na temat koncepcji szkół duńskich i polskich, szczególnie idei uniwersytetów ludowych szerzej pisze
m. in. J. Mierzwa (2007, s. 29-134).
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wej, opieki nad dzieckiem, osobą starszą i niepełnosprawną itp. Warsztaty spełniają
dwie funkcje: edukacyjne i przedsiębiorcze (wykonują działalność usługową, wytwórczą i handlową na rzecz społeczności lokalnej i na rzecz szkoły).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi gmina, ośrodek pomocy społecznej lub organizacja pozarządowa prowadzące reintegrację zawodową i społeczną
dla osób mogą prowadzić kluby integracji społecznej organizujące działania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym. Są to jednostki organizacyjne, których celem jest realizowanie działań umoŜliwiających udzielenie indywidualnym osobom oraz ich rodzinom pomocy: w odbudowywaniu i podtrzymywaniu
umiejętności uczestnictwa w Ŝyciu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról
społecznych w miejscu zamieszkania, miejscu pobytu lub w miejscu pracy oraz
w podniesieniu kwalifikacji zawodowych. W klubach moŜna organizować i prowadzić
w szczególności:
• programy zatrudnienia tymczasowego mające na celu: pomoc w znalezieniu pracy
na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, u pracodawców, wykonywania usług na podstawie
umów cywilnoprawnych oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia;
• poradnictwo prawne;
• działalność samopomocową w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych
i socjalnych (DzU z 2003, nr 122, poz. 1143, art. 18).
Wśród podstawowych form działania klubów moŜna wymienić: grupy samopomocowe, wsparcia i terapeutyczne; poradnictwo psychologiczne; szkolenia; doradztwo
zawodowe; wolontariat, wymianę usług; spółdzielnie socjalne; roboty publiczne; prace
interwencyjne oraz staŜe. Do głównych celów działania tego typu jednostek moŜna
zaliczyć m.in. następujące:
• Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego, reintegrację społeczna i zawodową wykluczonych;
• Edukację i samokształcenie uczestników, nabywanie nowych umiejętności;
• Kształtowanie umiejętności w zakresie kompetencji społecznych;
• Budowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości poprzez regularny
udział w zajęciach grupy warsztatowej;
• Propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego;
• Kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz poruszania się po rynku pracy;
• Rozpoznawanie moŜliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, udzielanie
informacji osobom bezrobotnym o moŜliwościach zatrudnienia, uzyskania lub
uzupełnienia kwalifikacji;
• Propagowanie działań wolontarystycznych, obywatelskich oraz idei spółdzielni
socjalnych;
• Inicjowanie grup samopomocowych, udzielanie wsparcia samoorganizującym się
grupom osób o podobnych problemach Ŝyciowych;
• Kształtowanie lub zwiększanie aktywności społecznej.
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Klub integracji społecznej są tworzone po to, aby osoby mające podobne problemy ze społecznym funkcjonowaniem, podobne doświadczenia i zainteresowania, mogły wspierać się wzajemnie, radzić sobie wspólnie ze swoimi problemami w ramach
grup samopomocowych. Centra i kluby integracji społecznej powinny w praktyce pełnić komplementarne funkcje w systemie reintegracji społecznej i zawodowej. Rzeczywista działalność tych jednostek jest jednak bezpośrednio związana z aktywnym i innowacyjnym działaniem samorządów i organizacji trzeciego sektora3.

Podsumowanie
Oddziaływania edukacyjne mogą być realizowane we współpracy ze specjalizującymi się w tych zagadnieniach instytucjami i firmami. Zdaniem P. Olecha „(…) skuteczniejsze są, np. szkolenia realizowane poza placówką i przez wyspecjalizowane
organizacje czy firmy. Powodują one większy prestiŜ i mniej uzaleŜniają od bieŜącej
pomocy jednej organizacji. Problem tkwi w tym, Ŝe większość organizacji szkoleniowych nie ma doświadczenia w edukacji osób wykluczonych (…)” (P. Olech, 2006,
s. 26). Prowadzenie edukacji osób bezdomnych wymaga zatem precyzyjnego dostosowania procesu dydaktycznego do zasobów i ograniczeń tej grupy osób. Niski stopień
socjalizacji oraz poziom edukacji i kwalifikacji zawodowych, a takŜe ich niedostosowanie do wymagań współczesnego rynku pracy, stanowi powaŜną przeszkodą w procesie reintegracji osób bezdomnych. Inicjowanie i wprowadzanie nowatorskich programów czy rozwiązań stwarza zatem realne szanse właściwego przebiegu procesu wychodzenia z bezdomności.
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MOŽNOSTI E-LEARNINGU PRI VZDELÁVANÍ SOCIÁLNE VYLÚČENÝCH
Branislav Frk
Abstrakt: Príspevok sa venuje problematike vzdelávania sociálne vylúčených skupín obyvateľstva, ako
jednej z možností ako zvyšovať sociálnu inklúziu. V súvislosti s touto problematikou sa ako efektívna forma
vzdelávania javí e-learning. V príspevku sa venujeme hlavne možnostiam využitia e-learningu pri
vzdelávaní zdravotne postihnutých, ktorí sú považovaní za jednu zo skupín obyvateľstva najviac
ohrozených sociálnou exklúziou.
Abstract: The contribution deals with the issue of education of socially excluded groups, as one of the
ways to increase social inclusion. In connection with this issue as an effective form of education seems to
e-learning. In the paper we mainly use the opportunities of e-learning for learning disabilities, who are
regarded as one of the groups most threatened with social exclusion.
Kľúčové slová: sociálne inklúzia/exklúzia, e-learning, zdravotné postihnutie.

V

zdelávanie ako nástroj nastolenia sociálnej inklúzie súvisí predovšetkým so správou „Výskum vzdelávania podporovaný Európskou úniou v rokoch 1995 – 2003“,
ktorá okrem iného výrazne ovplyvnila aj priorizovanie problematiky vzdelávania
a sociálnej inklúzie. Okrem iného aj pracovný program resp. strategický cieľ Európskej
komisie „Vzdelávanie a odborná príprava 2010“, ktorým je „Uľahčenie prístupu všetkých k vzdelávaniu a odbornej príprave“. V súlade s týmto cieľom by všetci občania
mali mať rovnaký prístup ku vzdelaniu a odbornej príprave a potreby zraniteľných
skupín obyvateľstva, najmä osôb s postihnutím a ťažkosťami pri učení, by mali byť
zohľadnené v obsahu a metódach vzdelávania a odbornej prípravy. Ako reakciu na
uvedený strategický cieľ, Ministerstvo školstva SR vypracovalo dokument „Národná
správa o napĺňaní cieľov pracovného programu Európskej komisie Vzdelávanie a odborná príprava 2010“. Ak túto správu bližšie analyzujeme, zistíme, že pôvodne nosný
cieľ, ktorým je „Uľahčenie prístupu všetkých k vzdelávaniu a odbornej príprave“ ostáva v proklamatívnej rovine, chýbajú konkrétne východiská a úlohy. Je to zrejmé napr.
pri problematike cieľových skupín, zásadná pozornosť pri prístupe k vzdelaniu sa venuje ľuďom, ktorí neukončili základné vzdelávanie, resp. odbornú prípravu. Na ostatné
skupiny, ktoré pociťujú bariéry pri prístupe k vzdelávaniu (napr. zdravotne postihnutí)
sa vzťahujú navrhované aktivity, napr. na vysokých školách a konečne sa zdôrazňuje aj
potreba podpory využívania informačných technológií vo vzdelávacom procese. Ale
opäť konkrétne opatrenia a návrhy ako dosiahnuť tieto ciele chýbajú.
Pre potvrdenie uvedeného názoru o chýbajúcich opatreniach uvádzame presné
znenie navrhovaného riešenie je nasledovné: „Stratégia obsahuje návrh efektívneho
poradenského systému, ktorý pokryje záujmy a požiadavky cieľových skupín každého
veku a stavu (i ľudí s postihnutím a imigrantov). Poradenský systém v tomto prípade

Branislav Frk

265

znamená dostupnosť kvalitných služieb pre deti, mládež i dospelých, zapojených do
systému formálneho vzdelávania i mimo neho, nezamestnaných i zamestnaných, pre
rôzne typy skupín znevýhodnených na trhu práce, ale súčasne i pre záujemcov
z väčšinovej (majoritnej) spoločnosti.“ (Správa o vzdelávacej politike, 2007, s. 5-6).
Predmetná podkapitola je označená titulom Opatrenia zamerané na potreby znevýhodnených ľudí a je citovaná v plnom rozsahu.
Samotné uvedenie faktu, že systém bude takpovediac pre „každého“, nám dáva
informáciu, že plánované pokrytie všetkých skupín „pod jednou strechou“ bude riešením, pri ktorom skutočné znevýhodnené skupiny nedostanú špecifické poradenstvo,
ktoré zohľadní ich potreby. Je znepokojujúce, že aj napriek snahe Európskej komisie
upozorňovať na potrebu osobitého prístupu pri práci so znevýhodnenými skupinami
v Slovenskej republike túto problematiku dokážeme „riešiť“ poradenstvom „pod jednou strechou“. Nepochybne Stratégia celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva na ktorú sa tento dokument odvoláva, je opäť spracovaný a navrhnutý tak, aby
ju bolo možné jednoducho realizovať, či však prinesie zásadnú zmenu k odstraňovaniu
bariér pri vzdelávaní zdravotne postihnutých možno pochybovať.
Domnievame sa, že univerzálne riešenia v prípade riešenia špecifických potrieb
jednotlivých skupín obyvateľstva nemôžu byť plne efektívne. Univerzálne riešenia
jednoducho nedokážu rešpektovať osobité prístupy k špecifickým skupinám a hrozí, že
situácia týchto skupín sa bude naďalej zhoršovať. Sme presvedčení, že ide o nielen
nerešpektovanie usmernení Európskej komisie, ale aj o nerešpektovanie potrieb znevýhodnených obyvateľov Slovenskej republiky.

Základné charakteristiky e-learningu
Postupným vývojom nových technológií, a predovšetkým uplatňovanie inovatívnych prístupov k využitiu technológií vo vzdelávaní, nadobúda e-learning čoraz viac
podôb a prístupov.
Viacerí autori (Kopecký, Rankov, Zlámalová, Keogh) e-learning členia do dvoch
základných pohľadov:
a) e-learning ako vzdelávací proces – tento pohľad je charakteristický ako vnímanie
e-learningu, ako využitie informačno-komunikačných technológií, na zvýšenie
efektivity klasických postupov dištančného vzdelávania.
b) e-learning ako súbor nástrojov na podporu vzdelávacieho procesu – tento pohľad
vníma e-learning ako hardvérovú a softvérovú podporu. V rámci takéhoto pohľadu sa za súčasť e-learningu vníma aj využitie výukových CD-ROM a pod.
Z nášho pohľadu a hlavne skúsenosti v súvislostí s najnovšími trendmi v e-learningu
môžeme uvedené základné pohľady doplniť o ďalšie
c) e-learning ako systém na riadenie vzdelávanie – okrem vzdelávacieho obsahu
e-learning obsahuje aj systém na riadenie vzdelávacieho procesu (termíny, kritéria
hodnotenia, následnosť aktivít a pod.).
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d)

e)
f)
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e-learning ako platforma – okrem samoštúdia má používateľ možnosť vstupovať
do interakcie s inými účastníkmi, tútormi. E-learning dáva priestor na spoluprácu,
výmenu poznatkov, skúseností a do istej miery napĺňa aj potrebu sociálnych kontaktov účastníkov vzdelávania.
e-learning 2.0 – súčasné vnímanie e-learningu ako sociálnej siete s cieľom výmeny poznatkov, skúseností, interakciu a možnosť spoluvytvárať vzdelávací obsah.
e-learning – založený na sémantickom webe. Sémantický web je prístup
k informáciám na webe, ktorý rozširuje súčasný web o presné definovanie informácií (napr. tagovaním), čo má význam pri počítačovom spracovávaní informácií.
Tento prístup umožní superpresné vyhľadávanie na internete, dokonca bude vedieť odpovedať aj na zložité otázky (napr. Wolfram alfa). Sémantický web teda
umožní využiť celý obsah webu, ako zdroj presne štruktúrovaných informácií
a celý obsah internetu sa stáva vzdelávacím obsahom.

E-learning a jeho využitie pre vzdelávanie zdravotne postihnutých
E-learning a širšie využívanie informačno-komunikačných technológií je
v súčasnosti považovaný za jednu z ciest ako preklenúť vzdelávacia bariéry. Výrazne
sa e-learning darí presadzovať pri vzdelávaní zdravotne postihnutých v dospelom veku.
Po rokoch pomerne neúspešných pokusoch integrovať zdravotne postihnutých v rámci
bežných foriem vzdelávania, sa objavila použiteľná forma vzdelávania, ktorá dokonca
vylepšuje tradičné postupy dištančného vzdelávania. Veľmi dôležitou výhodou
e-learningu je možnosť vytvárať univerzálne online vzdelávacie programy, ktoré sú
použiteľné aj pre zdravú populáciu, aj pre zdravotne postihnutých. Táto univerzálnosť
sa dá využiť aj pri všetkých druhoch postihnutia, nakoľko je online vzdelávací obsah
„čitateľný“ pre ďalší pomocný softvér oveľa viac ako napr. tlačené texty a pod.
Možnosti využitia e-learningu pre zdravotne postihnutých môžeme podľa nášho
názoru bližšie popísať v nasledujúcich bodoch:
Riešenie sociálnych problémov: e-learning zvyšuje dostupnosť vzdelávania tým,
že odstraňuje obvyklé bariéry typické pre prezenčné formy vzdelávania (fyzické bariéry, komunikačný prístup a praktické prekážky). Zároveň sa dostupnosťou online vzdelávania zvyšujú šance zdravotne postihnutých získať pracovné uplatnenie. Možnosť
vzdelávať sa je podľa nášho názoru najdôležitejšou charakteristikou, pretože zdravotne
postihnutí tak získavajú možnosť vzdelávať sa bez rôznych problémov a prekážok.
E-learning zároveň rozvíja aj schopnosti používať informačné a komunikačné technológie, čím zamedzuje vzniku tzv. digitálnej priepasti a tieto technológie umožňujú
zdravotne postihnutým komunikovať s inštitúciami, úradmi, ale aj napr. s lekárom
a napomáhajú tak riešiť ďalšie problémy zdravotne postihnutých.
Spoločenské kontakty: Samotné vzdelávanie prostredníctvom e-learningu so sebou prináša aj intenzívny kontakt s ostatnými študujúcimi, s tútormi a organizačnými
pracovníkmi. Komunikácia mailom, na diskusných fórach, na chatoch, vytvára predpoklady na vznik fungujúcich komunít. Členstvo v takejto komunite môže znamenať
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pre zdravotne postihnutých zintenzívnenie spoločenských, kultúrnych aj interpersonálnych kontaktov. Výrazne tak môže takáto komunita prispieť k sociálnej inklúzii zdravotne postihnutých a zabezpečiť im tak vyššiu kvalitu života.
Vylepšovanie hardvéru a softvéru: Rozvoj e-learningu a rešpektovanie špecifických potrieb zdravotne postihnutých prináša aj významný efekt v zjednodušovaní
ovládanie technológií. Technológie sa stávajú nielen dostupnejšie pre zdravotne postihnutých, ale prinášajú zjednodušenie aj pre bežných užívateľov. Viaceré technológie,
napr. videokonferencie, boli vylepšené o funkcie primárne určené pre postihnutých,
napr. titulkovanie pre nepočujúcich, alebo hlasové výstupy pre nevidiacich a dnes sú
tieto vylepšenia používané aj ostatnými užívateľmi.
Nové pracovné pozície: mohutná informatizácia spoločnosti prináša nové možnosti pracovného uplatnenia pre zdravotne postihnutých, pretože ovládanie technológií
im vyrovnáva šance na získanie pracovného miesta. Mnohé nové pracovné pozície
kladú požiadavku na vzdelanie a ovládanie technológie, pričom napr. je možné prácu
vykonávať z domáceho prostredia (teleworking). Pri takýchto pracovných pozíciách sú
šance na uplatnenie zdravotne postihnutých priam ideálne.
Tieto hlavné výhody požitia e-learningu na vzdelávanie zdravotne postihnutých
celkovo prinášajú výrazne pozitívnu zmenu nielen vo vzdelávaní, ale aj v oblasti zamestnávania zdravotne postihnutých.
Významnou výhodou je tiež minimálna potreba vyvíjať špecifické technológie, či
osobité postupy pre e-learning zdravotne postihnutých. V prípade online vzdelávania je
potrebné len brať ohľad na zásady e-accessibility (dostupnosti elektronického obsahu,
napr. voľba elektronického formátu) a e-learningové kurzy, či študijné programy budú
dostupné ako pre bežných užívateľov, tak aj pre zdravotne postihnutých. Je to priechodné riešenie aj z pohľadu finančného, nakoľko univerzálnosť e-learningu nevyžaduje prakticky žiadne dodatočné výdavky pre úpravu kurzov, ako tomu je často
v prípade prezenčných foriem vzdelávania.

Tento text je výstupom grantovej úlohy VEGA č. 1/0326/09 Vzdelávanie a učenie
sa na Prešovskej univerzite v kontexte kreovania spoločnosti založenej na vedomostiach.
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RÓMOVIA – ŠPECIFICKÁ CIEĽOVÁ SKUPINA VZDELÁVANIA
DOSPELÝCH

Marek Lukáč
Abstrakt: V príspevku rozoberáme možné kritériá definovania cieľovej skupiny rómskeho etnika
v dospelom veku, ako procesu, ktorý je nevyhnutný pre projektovanie vzdelávacích aktivít s dospelými
Rómami. Opierame sa pritom o existujúce odborné poznatky z teórie a praxe vzdelávania dospelých, ktoré
sa snažíme aplikovať na špecifiká rómskeho etnika.
Abstract: In the article we analyze possible criteria to define Roma ethnic as a target group of adult
education, which is necessary for designing any educational activities with this group. We base this article
on existing theoretical and research knowledge of adult education which we apply to Roma ethnic
particularities.
Kľúčové slová: Cieľové skupiny vzdelávania dospelých, Rómovia, heterogenita a homogenita rómskeho
spoločenstva, ciele vzdelávania dospelých.

R

ómovia sú objektom výchovy a vzdelávania v období dospelosti už dlhšiu dobu.
Súčasný stav, v akom sa rómske etnikum nachádza, akceleruje hľadanie, koncipovanie a realizáciu množstva rôznych programov, koncepcií, stratégií atď., ktoré sú zamerané na odstraňovanie sociálnych nerovností, podporu sociálnej kohézie a sociálnej
inklúzie tých skupín obyvateľstva, ktorých sa tieto negatívne sociálne procesy dotýkajú. Niet preto pochýb o tom, že andragogická veda zaujíma v procese integrácie rómskeho etnika zásadné miesto tým, že:
• vytvára priestor pre individuálne skvalitňovanie osobnostného potenciálu jedinca,
• v cieľovej zložke vzdelávania je niekedy implicitne, inokedy explicitne prítomná
orientácia na profesijné uplatnenie získaného obsahu vzdelávania,
• v individuálnych prípadoch môže andragogika napomáhať riešiť životné a sociálne problémy,
• realizáciou vzdelávacích programov vytvára predpoklady pre zmierňovanie následkov sociálneho vylúčenia sociálnych skupín1.
Milan Beneš (2004) potvrdzuje orientáciu andragogiky na znevýhodnené skupiny
keď tvrdí, že v procese spoločenského uznávania vzdelávania dospelých v 70-tych
rokoch 20. storočia, hrala dôležitú úlohu myšlienka sociálnej rovnosti, rovnosti vzdelávacích šancí a práva na vzdelávanie. Ide o jeden zo smerov chápania cieľových skupín,
pričom ďalšími sú didaktický a psychologický pohľad na definovanie cieľových sku1

Jedným zo základných princípov koncepcie celoživotného učenia je otvorenosť systému vzdelávania
tak, aby sa každý kto sa chce vzdelávať mohol vzdelávať kedykoľvek a kdekoľvek. V tomto zmysle sú
komunitné centrá v rómskych osadách okrem iného aj významným prvkom podporujúcim filozofiu celoživotného učenia.
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pín. Pri diskusii o cieľových skupinách v andragogike nie je možný statický postoj,
kedy sa doslova čaká na vytvorenie novej cieľovej skupiny najmä v dôsledku uplatňovania nástrojov sociálnej politiky štátu. „Cieľové skupiny vznikajú nie v dôsledku analýzy a nejakej koordinovanej snahy, ale na základe tlaku trhu práce a snahy jednotlivcov udržať si vlastnú pracovnú pozíciu“ (tamže, s. 25). Je teda potrebné vnímať nielen
súčasné cieľové skupiny, ale i vyhľadávať potencionálne či identifikovať tie, ktoré
existujú ale doteraz sú nepovšimnuté, ich vzdelávacie potreby nie sú saturované (Prusáková, 2004). M. Beneš (2004, s. 23) pri definovaní cieľových skupín upozorňuje aj
na úlohu samotných účastníkov vzdelávania keď hovorí, že dnes už nestačí, aby sa
cieľové skupiny určovali zvonku, ale že samotní potencionálni účastníci musia sami
seba vnímať ako cieľovú skupinu. Tento druh uvedomenia si vlastných vzdelávacích
potrieb je významným prvkom kreovania cieľovej skupiny. „Dobrým príkladom je tiež
rómska populácia, ktorá určite má vzdelanostné deficity, ale nijako sa ako prípadný
príjemca vzdelávacej ponuky necíti byť“ (idem, s. 23). Rómovia vo všeobecnosti deklarujú potrebu a aj ochotu vzdelávať sa, ale v reálnom konaní nedochádza k napĺňaniu
ich verbálnych vyjadrení. Risto Rinne (2004, s. 99) pomenováva známu skutočnosť, že
„iróniou je fakt, že tí jedinci, ktorí sa v najväčšej miere zúčastňujú na ďalšom vzdelávaní, to v určitom zmysle potrebujú najmenej“. Ďalšie vzdelávanie vnímajú ako pokračovanie formálneho vzdelávania a zvyšovanie svojho kreditu na trhu práce.
U dospelých Rómov takáto motivácia k ďalšiemu vzdelávaniu chýba, keďže sú vo
veľkej väčšine nezúčastnení na oficiálnom trhu práce.
Je dôležité upozorniť na skutočnosť, že Rómovia sú heterogénnou skupinou obyvateľstva, ktorá nemá spoločné vzdelávacie potreby a na ktorú nie je možné jednoducho aplikovať vzdelávacie programy orientované na účastníkov vzdelávania2. Až zúžením optiky, za použitia viacerých kritérií v procese definovania cieľovej skupiny, možno vyčleniť špecifické cieľové skupiny rómskeho obyvateľstva. Na základe vybraných
znakov, ktoré danú skupinu do istej miery homogenizujú a umožňujú tak definovať jej
vzdelávacie potreby, môžeme špecifikovať určitú cieľovú skupinu Rómov. Znaky takýchto skupín sa rôznia a korelujú často so základnými problémami rómskeho obyvateľstva. Týmto spôsobom možno vyčleniť toľko špecifických cieľových skupín, koľko
spoločných problémov je v rómskom etniku možné identifikovať. Tibor Loran (2007)
sa zameriava na exkludovaných Rómov. Táto skupina v súčasnosti trpí najvážnejšími
problémami vo všetkých oblastiach života a predstavuje tiež najväčšiu výzvu nielen
pre andragogiku ale aj pre ostatné humanitne orientované vedné disciplíny.

2

M. Beneš (2004, s. 22) rozlišuje vnímanie cieľových skupín orientované na adresátov a orientované na
účastníkov. Orientácia na adresátov znamená určiť skupiny (napr. podľa veku, profesie, pohlavia atď.)
a identifikovať ich vzdelávacie potreby. Orientácia na účastníkov sa realizuje v praxi ako homogenizácia
skupín (napr. angličtina pre manažérov).
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Tabuľka č. 1
Znaky špecifickej cieľovej skupiny – exkludovaných Rómov
Zastávanie najnižšieho spoločenského statusu s negatívnym obrazom, ktorý sa nesnaží vlastnými silami
transformovať
Existencia v exkludovanej podobe a jej každodenný život sa odohráva v nerovnostiach (nerovnosť
príjmu, vzdelávania, moci, schopností
Je bez vlastnej stratégie pozitívnej transformácie
Neprejavuje záujem o napĺňanie ústavných práv do reálneho života
Neparticipuje na správe vecí verejných, neplatí dane obeci, mestu a väčšina Rómov nie je vlastníkmi
pozemkov, na ktorých má postavené obydlia
Nemá bežnú interakciu s ostatným obyvateľstvom
Existuje bez vlastných uznávaných autorít
Stigmatizovanosť
Život v biede a komunite s vlastnými uznávanými hodnotami a vzorcami socializácie
Preferovanie krátkodobých pasívnych životných stratégií
Celoživotná nezamestnanosť
Celoživotná závislosť na poberaní dávok v hmotnej núdzi
Dosiahnutie najvyššieho stupňa vzdelania základného, vrátane neukončeného, časté ukončenie špeciálnej
školy
Vykazovanie štvornásobnej pôrodnosti oproti majoritnej populácii
Zdroj: LORAN, Tibor. 2007. Potreby vedomostnej ekonomiky – verzus edukačná paradigma exkludovaných Rómov. In Národnostné a etnické menšiny na Slovensku 2006. Šamorín : Fórum inštitút pre výskum
menšín, s. 16. ISBN 978-80-89249-12-1.

Na obrázku č. 1 uvádzame nami vytvorenú kategorizáciu znakov cieľovej skupiny
Rómov, ktorú je možné uplatniť ako všeobecný nástroj na identifikáciu skupinových
vlastností rôznorodých skupín Rómov. Rôznou kombináciou uvedených znakov vzniká
množstvo relatívne ohraničených špecifických cieľových skupín, ktoré umožňujú diagnostikovať ich špecifické vzdelávacie potreby a následne pripravovať a realizovať
efektívne vzdelávacie programy. M. Beneš (2004) podotýka, že v súčasnej dobe individualizácie a pluralizácie životných dráh človeka je otázne, či vôbec môžeme hovoriť
o jasne definovateľných cieľových skupinách. Domnievame sa, že je to možné práve
u Rómov, ktorých životné dráhy nie sú v porovnaní s majoritnou populáciou natoľko
diverzifikované.
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Obrázok č. 1 Kategoriálne znaky cieľovej skupiny Rómov

Sociálne faktory
(nezamestnanosť, hmotná a
sociálna núdza, výkon trestu
odňatia
slobody atď.)

Sociografický dištanc
miera integrácie – od segregácie po integráciu

Individuálno-statusové
charakteristiky
vek, pohlavie, úroveň vzdelania, povolanie atď.

Individuálno-osobnostné
charakteristiky
intelekt, hodnoty, schopnosti,
vedmosti, záujmy...

Definovanie cieľovej skupiny nie je možné bez predchádzajúcej analýzy vzdelávacích potrieb. Základnou otázkou pri tvorbe vzdelávacích programov pre cieľovú
skupinu Rómov je, tak ako pri iných skupinách, hľadanie odpovede na otázku, či daná
situácia (východisková, problémová) je v rozpore so situáciou, ktorá má nastať, a či je
možné túto diskrepanciu riešiť vzdelávaním. Identifikovanie tohto rozporu je základom
pre formulovanie vzdelávacích potrieb. V. Prusáková (2004, s. 16) vymedzuje kroky,
ktoré je nevyhnutné realizovať pre stanovenie vzdelávacích potrieb akejkoľvek cieľovej skupiny:
• identifikovať zdroje na základe ktorých je možné analyzovať vzdelávacie potreby;
• vypracovať plán analýzy potrieb vzdelávania;
• zhromaždiť podkladové materiály;
• vybrať metódy a techniky, prostredníctvom ktorých je možné realizovať analytickú činnosť;
• analyzovať súčasný stav a stav, ktorý chceme dosiahnuť a vyvodiť závery pre
vzdelávanie.
Podľa spomínanej autorky je potrebné vnímať cieľovú skupinu komplexne, pričom je potrebné si položiť a zodpovedať nasledovné otázky:
• V akej problémovej situácii je potencionálny účastník vzdelávania?
• Je vzdelávanie vhodným prostriedkom na riešenie jeho životnej situácie?
• Ak áno, ako mu pomôžeme, aby pochopil, že prostredníctvom vzdelávanie vyrieši
svoj problém?
• Je schopný učiť sa? Ak nie, ako ho naučíme učiť sa, aby dokázal permanentne sa
vzdelávať?
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Ako nájdeme prístup k takým potencionálnym účastníkom, ktorí sa ešte nezačlenili do vzdelávania, pretože necítili potrebu, nevedeli, že im vzdelávanie pomôže
resp. mali k nemu sťažený prístup? (tamže).
Pri Rómoch by sme žiaľ na prvú otázku vedeli veľmi rýchlo nájsť odpoveď. Ale
nie všetky problémové situácie, ktoré Rómovia najmä zo segregovaných oblastí (sociálne vylúčené skupiny) každodenne prežívajú, je možné riešiť vzdelávaním. Andragogické pôsobenie sa v týchto komunitách (a nielen v nich) zákonite dostáva do kontaktu a nutnej spolupôsobnosti so sociálnou, komunitnou, pedagogickou, psychologickou, zdravotníckou či právnou problematikou. Práve v tejto multidisciplinarite prístupov k rôznym problémom rómskeho etnika vidíme možný rozvoj a uplatnenie sociálnej
andragogiky.
•

Ciele vzdelávania dospelých Rómov
Pri projektovaní akejkoľvek vzdelávacej aktivity s rómskymi účastníkmi vystupuje viac ako pri iných cieľových skupinách do popredia otázka stanovenia reálnych cieľov vzdelávania. Každé vzdelávanie v rómskej dospelej populácii sleduje okrem čiastkových cieľov vzdelávania aj všeobecné ciele.
Jedným zo všeobecných cieľov výchovy a vzdelávania rómskeho etnika je globálny aspekt akejkoľvek aktivity, ktorým je prekonávanie sociálnej izolovanosti a podpora
sociálnej inklúzie. Všeobecné ciele vzdelávania, ktoré sú implicitne prítomné pri vzdelávaní dospelých členov majority, je na rómske etnikum pomerne obtiažne aplikovať
(formovanie občana demokraticky, tolerantne a humánne zmýšľajúceho, ktorý sleduje
nielen vlastný sebarozvoj ale i rozvoj svojej komunity, národa a vlasti, či celej ľudskej
civilizácie). Každodenná konfrontácia s podmienkami života na hranici biedy, marginalizácia vo všetkých oblastiach života, odmietanie zo strany majority, úroveň rozvoja
vlastného spoločenstva a samotných jedincov, jednoducho neumožňujú orientáciu na
takéto „vzletné“ ciele vzdelávania. Z hľadiska stupňa rozvoja komunity sa sledujú viac
ciele „nižšieho“ charakteru – alfabetizácia, základné zručnosti pri chode domácnosti,
hygienické zásady... V konkrétnej vzdelávacej aktivite ustupujú všeobecné ciele do
úzadia a vytvárajú priestor pre jednoznačné a inštrumentálne orientované čiastkové
ciele vzdelávania.
Akékoľvek vzdelávanie, vo vzťahu k cieľovej skupine Rómov, má podľa nášho
názoru vždy zmysel, hoci jeho efektívnosť je často problematická. Všeobecne najväčším problémom v oblasti efektívnosti vzdelávania je pretrvávajúci problém s praktickým využitím získaných poznatkov. Okrem toho je možné tiež polemizovať o problémoch s učením, osvojovaním si obsahu vzdelávania, problémoch s motiváciou vo
vzdelávaní, dochádzkou, nízkou úrovňou aktuálnych poznatkov a ťažkosťami s nadväzovaním nového učiva atď. J. Perhács (1995) uvádza, že je úlohou profesionálnych
vzdelávateľov dospelých, aby vypracovali čiastkové ciele vzdelávania. V prípade vzdelávania Rómov by tieto ciele mali byť veľmi konkrétne a lektor by ich mal účastníkom
vzdelávania predstaviť vhodným spôsobom na začiatku vzdelávacej aktivity a priebež-
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ne ich pripomínať. Rómovia sú orientovaní vo svojom životnom spôsobe veľmi pragmaticky, preto je potrebné detailne konkretizovať ktoré informácie, poznatky, zručnosti
atď. sa dajú využiť, v ktorých oblastiach ich života je možné ich aplikovať.
Všeobecné ciele vzdelávania cieľovej skupiny Rómov vychádzajú z koncepčných
materiálov vlády SR a stratégií a prioritných osí operačných programov štrukturálnych
fondov. Ich spoločnou charakteristikou je orientácia na podporu sociálnej inklúzie,
zamestnanosti či rovnosti príležitostí, pričom marginalizácia rómskeho etnika je jednou
z horizontálnych priorít (teda všetky opatrenia v rámci realizovaných projektov majú
sledovať tento aspekt). Špecifické ciele vzdelávania sa líšia v závislosti od:
• stupňa rozvoja cieľovej skupiny (k poznaniu tejto skutočnosti často slúži poznanie
stupňa rozvoja komunity),
• podoby aktuálnych potrieb komunity či skupiny a jej členov (ich identifikácia je
spravidla súčasťou prvotných analýz v procese projektovania vzdelávacieho procesu),
• charakteru aktuálnych či akútnych problémov danej komunity či skupiny.
V celom edukačnom pôsobení na dospelú rómsku populáciu je potrebné uplatňovať diferencovaný prístup k jednotlivým sociálnym skupinám Rómov. Diferencovaný
prístup je základným východiskom tak v príprave, ako aj realizovaní vzdelávacieho
procesu. Jeho uplatnenie je natoľko intenzívne, nakoľko sa v rámci vzdelávacej aktivity podarí, resp. nepodarí vytvoriť homogénnu skupinu účastníkov (vzhľadom k ich
vzdelanostnej úrovni, úrovni ich vedomostí, potrieb atď.).
Špecifické ciele vzdelávania rómskeho spoločenstva môžeme všeobecne rozlišovať podľa miery integrovanosti danej skupiny. V segregovaných osadách sa najčastejšie vzdelávacie aktivity orientujú na zmierňovanie, elimináciu či prevenciu:
– základnej negramotnosti,
– nízkeho hygienického štandardu v súvislosti so zlým zdravotným stavom,
– nevhodných stravovacích návykov a nedostatočnej výživy,
– sociálnopatologických javov a i.
Špecifické ciele edukácie dospelých Rómov zo segregovaných osád sú orientované najmä na akútne problémy, ktorými ich obyvatelia každodenne žijú. Zaradiť sem
môžeme aj osvetové aktivity najčastejšie terénnych sociálnych a komunitných pracovníkov orientované na rómskych rodičov vo vzťahu k školskej úspešnosti ich detí, či
celkovej výchove a starostlivosti o deti. Z pohľadu sociálnej pedagogiky je ovplyvňovanie výchovného pôsobenia rodičov na deti bazálnym predpokladom kvality socializačného pôsobenia rómskej rodiny. Je to jeden zo základných spôsobov „vtláčania
pečate“ majoritnej predstavy o socializácii detí do rómskej rodiny, ktorá sa však dlhodobo javí voči týmto tlakom rezistentná.
Čím viac sa charakteristiky rómskej cieľovej skupiny edukácie dospelých približujú sledovaným kritériám integrovanosti, tým viac sa ciele ich vzdelávania presúvajú
z rodiny do externého prostredia, do prostredia kontaktu so spoločenskou realitou reprezentovanou najmä trhom práce. Karol Seman a Lýdia Lehocká (1997) rozlišujú
ďalšiu časť rómskej populácie, ktorá sa čiastočne dokázala prispôsobiť majoritnej spo-
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ločnosti. Hovoríme o tej časti Rómov, ktorí žijú v pravidelnom kontakte s majoritnou
populáciou, či už separovane alebo rozptýlene. Aj táto skupina Rómov sa vyznačuje
nízkou vzdelanostnou úrovňou, ale ich kultúrny kapitál, komunikačné zručnosti
a vzorce sú na vyššej úrovni. Zásadným problémom je pre nich častá nezamestnanosť,
primárne spôsobená nízkou vzdelanostnou úrovňou. Rámcovým predpokladom pre ich
uplatnenie sa na trhu práce je najmä dokončenie stredného vzdelania, najčastejšie získanie výučného listu alebo iného druhu osvedčenia o kvalifikácii. Ciele ich vzdelávania sú preto diferencované podľa druhu kvalifikácie, ktorej získanie sa sleduje v prvom
rade.
Je zrejmé, že samotná kvalifikácia nezaručuje získanie pracovného miesta, pretože
proces integrácie Rómov na trhu práce je omnoho zložitejší a vstupujú doň mnohé
ďalšie systémové činitele (dostupnosť práce v regióne, ochota zamestnávateľov zamestnávať Rómov a ďalšie). Všeobecným cieľom edukácie dospelých Rómov s týmito
charakteristikami je teda doplnenie vzdelania, získanie kvalifikácie či rekvalifikácia3.
U tejto cieľovej skupiny Rómov je predpoklad vyššej efektívnosti vzdelávacieho procesu, a dá sa predpokladať aj vyššia miera ich zamestnateľnosti na trhu práce.
Tento text je výstupom grantovej úlohy VEGA č. 1/0326/09 Vzdelávanie a učenie
sa na Prešovskej univerzite v kontexte kreovania spoločnosti založenej na vedomostiach.
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ŠPECIFIKÁ RESOCIALIZAČNÉHO PROCESU DOSPELÝCH DROGOVO
ZÁVISLÝCH JEDINCOV

Milan Filip
Abstrakt: Problematika drogovej závislosti predstavuje v súčasnosti veľmi závažný spoločenský problém.
Rovnako ako sa progresívne vyvíja spoločnosť sa priamo úmerne vyvíjajú aj techniky a manipulačné
stratégie drogového priemyslu. V príspevku sa autor venuje špecifikám resocializačného procesu
dospelých drogovo závislých jedincov.
Abstract: The questions of drug addited signify in these day obligate social problem. The development of
sociaety is graving and the same way are rising up the techniques and manipulation strategies of drugs
indastries. In the paragraph the author specificity the process of resocialisation of drug addicted clients.
Kľúčové slová: resocializačný proces, reedukácia, resocializácia.

1 Predmet resocializačnej pedagogiky

P

redpokladáme, že predmetom resocializačnej pedagogiky nie je len pôsobiaca reformujúca sféra viac či menej ustálených postojov voči určitým spoločenským
očakávaniam, ale pôsobenie profylaktické, teda predchádzajúce vzniku a vytváraniu
negatívnych postojov.
Resocializačný nápravný postup čiže náprava postojov, ktoré charakterizujú negatívne reakcie je možné rozdeliť podľa hĺbky dosahovaných výsledkov. Vychovávaný
jedinec , ktorý je prísne trestaný si odvyká reagovať negatívne na určité príkazy
a normy, ale iba v situáciách kontrolovaných edukátorom. Ak pokladá situáciu za nekontrolovanú ,pôvodná reakcia sa vráti pretože nezmizli určité motívy, napríklad tie
ktoré vyplývajú z nepriateľstva k terapeutom, andragógom prípadne iným zamestnancom daného resocializačného zariadenia (Czapów, 1981. s. 39). Ak vychádzame
z koncepcie Czapówa a Jedlewskeho môžeme konštatovať, že resocializačná výchova
ktorá pretvára osobnosť môže, byť chápaná v kategóriách dvoch úloh:
– Povzbudzovanie ďalšieho rozvoja osobnosti. V jeho priebehu môžeme posilňovať
mechanizmus vnútornej kontroly, čo spôsobuje zastavenie motivačných návykov,
ktoré vedú k nežiaducim negatívnym reakciám.
– Zmena osobnosti v smere jeho prispôsobenia tomu spoločenskému očakávaniu,
ktoré reprezentuje andragóg.

2 Mechanizmy reedukácie
Za vhodných podmienok môže skúsenosť relatívne trvale pretvoriť motiváciu,
postoje a charakter človeka. V dôsledku určitých životných skúseností je človek neraz
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schopný a ochotný vykonávať určité činnosti, ale aj vyhýbať sa iným. A v dôsledku
istých životných skúseností si privlastňuje určité návykové štruktúry, ale mnohých
návykov sa zbavuje. Táto výmena určitých návykových štruktúr predstavuje jednu
z charakteristických vlastností procesu urýchľujúcich resocializáciu, t. j. proces prechodu od sociálneho neprispôsobenia k tvorivému sociálnemu prispôsobeniu (spolu
s vývojom osobnosti) (Czapów, 1981, s. 164).
Reedukácia, znamená nielen sa vyhýbať určitým situáciám a blokovať určité reakcie, ale aj vytvárať návykové štruktúry napomáhajúce určitému priblíženiu k situácii
a k zvýšeniu pohotovosti k určitej aktivite. Zmena reakcií na sociálne očakávanie vyjadruje záujmy spoločnosti, nie odstraňovanie tohto systému. To vyjadruje zmenu
v podmienkach na základe zmeny v povahe a zároveň na základe vzájomného blokovania protichodných reakcií. Uvedomený proces reedukcie vedie k vytváraniu rôzneho
poradia reakcií a spôsobuje isté zmeny v medziach tohto systému. Určité spojitosti
medzi podnetmi sa upevňujú, iné zasa oslabujú (Czapów, 1981, s. 164).
Vychádzajúc z týchto predpokladov, môžeme rôzne reakcie na určité socializačné
očakávania, t. j. na požiadavky spojené s plnením sociálnych rolí ,zoradiť podľa stupňa
pravdepodobnosti ich výskytu pri danej zostave podnetov. V situácii, kedy sa jedná
o reakcie osôb uznaných za sociálne neprispôsobené, alebo o tzv. „problémových“,
avšak ešte tolerovaných do určitej normy, je pravdepodobnosť výskytu negatívnej reakcie najväčšia, je to ale dominujúca reakcia v prvotnom období. Je to stav, v ktorom
pravdepodobnosť výskytu pozitívnej reakcie je menšia. Reedukcia teda spočíva nielen
v tom, že utlmí niektoré návykové reakcie, ale aj v tom, že vytvorí nové reakcie vyvolávané novými situáciami analogickými s podnetmi, ktoré obsahovali podnety spojené
s vylúčenou reakciou (Jedlewski – Czapow, 1981, s. 165).
Proces reedukácie je teda špecifický proces „zmeny podmienok“. V súvislosti
s reedukáciou je možné povedať, že určitý proces premeny v podmienkach je tým
bližší reedukácii, čím dôslednejšie nová návyková reakcia vytlačila predchádzajúcu
návykovú reakciu. Jedná sa teda o špecifické vylúčenie predchádzajúcej reakcie. Reedukácia je druh učenia, v priebehu ktorého dochádza k oslabeniu spojené medzi určitými reakciami a danými situáciami. Je teda širším pojmom než pojem resocializácie.
Učenie tj. Ako edukácia (chápaná v širokom meradle ako výskyt nových reakcií na
určitú situáciu a upevnenie zväzkov medzi novou reakciou a danou situáciou).Tak aj
reedukácia je totiž proces pre mnoho organizmov, nielen pre človeka. Naviac
v priebehu učenia môže dochádzať tiež k odnaučovaniu, čo nie je vlastné pre proces
socializácie a resociálizácie (Czapow, 1981, s. 166). Výrazným a zásadným špecifikom
v práci andragóga v resocializačnom zariadení je práve klient s ktorým pracuje. Klient
resocializačného zariadenia je“ dobrovoľne – nedobrovoľný“.
Túto skutočnosť konštatujem na základe poznatkov získaných počas riadených terapeutických rozhovorov s klientmi v resocializačnom procese. Výsledok uvádzam
v tabuľke č. 1.
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Tab 1: Nástup do resocializačného procesu – motivácia
Podnety vedúce k resocializovaniu sa
Tenzia roddinnom prostredí
Sebareflexia
Psychosomatické komplikácie
Represívne opatrenia
Impulz od známych priateľov
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n
28
3
12
16
1

%
100
10,71
42,86
57,14
3,57

Klienti zriedka uvádzajú len jeden motív, ktorý ich viedol k tomu, aby sa odhodlali absolvovať resocializačný proces. Vo všetkých prípadoch klienti uvádzali komplikácie v rodinnom prostredí spôsobené konzumáciou návykových látok. 57,14 % klientov
absolvuje resocializačný proces aj z dôvodu nesprávneho životného štýlu a spôsobu
života, v ktorom často prichádzali do kontaktu s príslušníkmi polície. Najčastejšie pri
snahe získať finančné prostriedky na zaobstaranie si psychoaktívnej látky sa klient
pravidelne dostáva do situácií, ktoré môžeme charakterizovať ako protizákonné. 42,86 %
respondentov absolvuje resocializačný proces, pretože u nich počas predchádzajúcej
konzumácie návykových látok sa prejavili závažné zdravotné komplikácie. Rozšírená
medzi narkomanmi je napríklad hepatitída typu C, ktorá si vyžaduje komplikovanú
liečbu a aktívna spolupráca pacienta na proces liečby je nevyhnutná. Resocializačný
proces spravidla nadväzuje na detoxikačný proces v liečebnom zariadení. Klient absolvujúci resocializačný proces s cieľom úspešne sa integrovať do majoritnej spoločnosti
sa nachádza v určitom fiktívnom strede, kde na neho pôsobí v danom čase niekoľko
faktorov na základe, ktorých sa rozhodne resocializovať sa, schéma č. 1.
Na klienta resocializačného zariadenia vplývajú vo väčšej miere exogénne faktory
ako faktory endogénne, čo predstavuje výzvu pre sociálneho andragóga pri napĺňaní
výchovno vzdelávacích cieľov (poznámka: pred zahájením resocializačného procesu).
Podľa Beneša (2008) sa socializácia delí do dvoch základných fáz:
1. Primárna, v ktorej sa dorastajúci učí zvládať základné spoločenské očakávania.
2. Sekundárna, v ktorej dochádza k stabilizácii chovania a jednania.
Beneš (2008) konštatuje fakt že ani odborná literatúra nám nedáva odpoveď nakoľko je dospelý človek schopný sa zásadne meniť. Stretávame sa s tromi názormi:
1. Dospelý človek sa vo svojej podstate už nemení. V tomto prípade by bola primárna socializácia ,tým aj výchova a pedagogika, zjavne pre rozvoj človeka určujúca.
Vzdelávanie dospelých by nejakým spôsobom rozširovalo a prehlbovalo jeho znalosti, schopnosti a zručnosti.
2. Dospelý sa musí, môže, pri zachovaní stability osobnosti, meniť na úrovni reálneho jednania. Vzdelávanie dospelých by pomáhalo zvládnuť nové nároky a roly,
bez toho aby sa zaoberalo jadrom osobnosti.
3. Dospelý sa môže a niekedy musí zásadne meniť. Vzdelávanie dospelých jedincov
by prevzalo nielen funkciu vzdelávaciu, ale aj úlohu pomocníka pri zvládaní
zmien identity. Tým by dostávalo výrazne poradenskú až terapeutickú funkciu
(Beneš, 2008, s. 72).

280

Špecifiká resocializačného procesu dospelých drogovo závislých jedincov

Schéma č. 1 Podnety, ktoré sú pre klienta impulzom na zahájenie resocializačného procesu
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Pri napĺňaní výchovno – vzdelavacích cieľov v resocializačných zariadeniach je
vzdelavateľnosť a vychovávateľnosť dospelých jedincov neodmysliteľnou súčasťou
resocializácie jedincov drogovo závislých.
Jaroslav Mužík (1998, s. 30). rozpracoval rozdiely v poňatí výchovno – vzdelávacej starostlivosti nasledovne:
Tab 2: Poňatie výchovno – vzdelávacej starostlivosti
DETI A MLÁDEŽ
VZDELÁVANIE AKO PRÍPRAVA NA
ŽIVOT
ZAMERANIE NA VZDELÁVACIE
NORMATÍVY
UČENIE POTENCIONÁLNEHO
NAPODOBŇOVANIE A KONTROLA
CHOVANIA

DOSPELÝ
VZDELÁVANIE AKO NUTNÝ DOPROVODNÝ JAV ŽIVOTA
ZAMERANIE NA POTREBY ÚČASTNÍKA
UČENIE POTREBNÉHO
POMOC PRI RIEŠENÍ PROFESNÝCH
A ŽIVOTNÝCH PROBLÉMOV

Ak sa zameriame na klienta resocializačného zariadenia zistíme , že aj keď sa jedná o dospelélého jedinca sú jeho výchovno vzdelácie potreby špecifické vzhľadom
k jeho psychsomatickému stavu a subjektívnemu pôsobeniu sociálnych dopadov, ktoré
súvisia s predchádzajúcou konzumáciou psychoaktívnych látok. Klientove výchovno
vzdelávacie potreby by sa mali odvíjať od objektívnej reality, v ktorej sa konkrétny
dospelý jedinec nachádza.
Poňatie výchovno vzdelávacej starostlivosti o klienta resocializačného zariadenia
sú zobrazené v tabuľke č. 3.
Tab. č. 3 Poňatie výchovno – vzdelávacej starostlivosti o klienta resocializačného zariadenia
KLIENT RESOCIALIZAČNÉHO ZARIADENIA
VZDELÁVANIE AKO PRÍPRAVA NA ŽIVOT
ZAMERANIE NA POTREBY ÚČASTNÍKA
UČENIE POTREBNÉHO
NAPODOBŇOVANIE A KONTROLA CHOVANIA

Špecifikom resocializačného procesu je skutočnosť, že pobyt klienta v resocializačnom zariadení spravidla nadväzuje na detoxikačný proces v liečebnom zariadení.
Pri práci s klientom v resocializačnom zariadení je najdôležitejší vplyv, ktorý je
zameraný na zmenu, na určitý proces obnovy jedinca. Pod procesom obnovy jedinca
máme na mysli celkovú zmenu životného štýlu jedinca, ktorý úzko súvisí s transformáciou hodnotového rebríčka. Cieľom andragóga v resocializačnom proccese je nájsť
a aplikovať vhodné metódy a prostiedky výchovno – vzdelávacieho pôsobenia, ktoré
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sú najefektívnejšie pre konkrétneho jedinca za predpokladu dodržania, zohľadnenia
a prispôsobenia sa jeho vlastnej osobnostnej individualite.
Hlavným kritériom pri resocializácii jedinca by mala byť celková zmena životného štýlu jedinca. Jedinec konzumujúci psychoaktívne látky tieto látky konzumoval
s vlastným subjektívnym zámerom. Najčastejšie ich konzumuje s určitou tendenciou
nadobudnutia psychoaktívneho zážitku, ktorá človeka vytesní z objektívnej reality
každodenného života.
Na základe tohto pozorovania je nevyhnutné aktivizovať kompenzačný proces
u jedinca. Staré zážitkové oblasti sa nahradia novými zážitkovými oblasťami. Andragóg v resocializačnom zariadení sa nutne musí zamerať na budovanie zdravých návykov a postojov klientov, s ktorými pracuje.
Ľ. Okrúhlica (2004) poukazuje akú úlohu zohráva pravidelná telesná aktivita
v procese resocializácie. Konštatuje, že od prvých dní abstinencie je možné začať
s pozvoľným cvičením, ktorého intenzita sa v ďalších dňoch stupňuje, ale len do istej
ohraničenej miery. Cieľom tu nie je, okrem pozitívnych biochemických účinkov, špičkový výkon, ale pravidelnosť a vypracovanie zodpovednosti v prístupe. Preto poukazuje na význam rekreačného športu v udržaní abstinencie, ako napríklad rekreačné posilňovanie. Preferuje presadzovanie takých aktivít akými sú rekreačný beh v prírode,turistika,člnkovanie, či bežecké lyžovanie, pretože spája v sebe zážitok z pohybu so
zážitkom z prírodných krás. Okrúhlica doporučuje proces resocializácie dospelých
drogovo závislých obohacovať o také aktivity ktoré zefektívňujú resocializačný proces
ako sú arteterapia, musikoterapia, ergoterapia, biblioterapia. (www.nocka.sk/noc/soc
prevencia/archív/rok 2000/edicna cinnost/kultura/7).

Záver
Problematika resocializácie jedincov a ich následná úspešná integrácia do majoritnej spoločnosti predstavuje pre odborníkov zaoberajúcich sa problematikou resocializácie dospelých drogovo závislých veľkú výzvu. Za prioritne považujem vypracovanie ucelenej metodiky zaoberajúcej sa špecifikami výchovno – vzdelávacieho pôsobenia na jedincov , ktorý sa pokúšajú o úspešný návrat do spoločnosti.
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VÝZNAM EDUKÁCIE RODIČOV V SYSTÉME SOCIÁLNEJ
ANDRAGOGIKY

Juraj Šatánek
Abstrakt: Edukácia rodičov je realizovaná v procese cieľavedomej výchovy a vzdelávania dospelých, ale
aj v procese nezámerného pôsobenia sociálneho prostredia a sociálneho učenia. Cieľom edukácie rodičov
je dotváranie takej osobnosti dospelého človeka, ktorá je schopná realizovať kvalitný rodinný život
a zodpovedne napĺňať rolu rodiča. Sociálna andragogika poskytuje sociálnemu andragógovi odborné
poznatky o formách a metódach výchovného a vzdelávacieho pôsobenia na dospelú populáciu, na základe
ktorých môže sociálny andragóg účinne a efektívne pomáhať rodičom riešiť rôzne problémy súvisiace
s kvalitným vykonávaním role rodiča.
Abstract: Parental education is realized not only in the process of purposeful adult education, but also in
the process of unintentional influence of the social environment and social learning. The aim of parent
education is the formation of an adult individuality who is able to put into practice a good-quality family
life and responsibly fulfil the role of a parent. Social andragogy provides a social andragogist with special
knowledge of the forms and methods of educational influence on adult population, on the basis of which
the social andragogist can effectively help parents to solve various problems connected with the role of
a parent.
Kľúčové slová: Edukácia rodičov, rola rodiča, systém sociálnej andragogiky, funkcionálna (zámerná)
a nefunkcionálna (nezámerná) výchova a vzdelávanie dospelých, rozvoj osobnosti dospelého človeka.

V

ytvorenie priaznivého rodinného prostredia, schopnosť realizovať kvalitný rodinný život, je jedna z najťažších úloh človeka v živote. Ak má byť človek pri plnení
tejto úlohy úspešným mal by byť na ňu adekvátne pripravený. ,,Jedna z najťažších, ale
zároveň najdôležitejších a najkrajších sociálnych rolí, ktoré človek vo svojom živote
napĺňa, je jeho rola manželská a rodičovská. Výskumy ukazujú, že kvalitný rodinný
život patrí medzi najdôležitejšie činitele subjektívne prežívaného šťastia v živote
a súčasne aj telesného a duševného zdravia.“ (Bujnová, 2004, s. 135). Súčasný svet je
orientovaný na výkon, úspech a materiálne bohatstvo. Byť dobrou matkou, otcom,
úspešným rodičom sa síce navonok deklaruje ako niečo čo je pre človeka mimoriadne
dôležité a nespochybniteľné, konkrétna realita v chápaní rodičovského poslania je však
často iná. V sociálnom kontexte plní rodina ako základná bunka spoločnosti významnú úlohu v procese socializácie, vytvára prvý sociálny svet dieťaťa, prostredníctvom rodiny si dieťa uvedomuje svoje miesto a svoju rolu v spoločnosti. V osobnom
kontexte je rodina pre každého akýmsi mikrosvetom, v ktorom si dieťa osvojuje sociálne role s príslušnými vzorcami správania, ktoré sa stávajú súčasťou jeho identity.
,,Medzi prežívaním života v rodine a tým, akí ľudia z nás vyrastú , akí sme, ako sa
k sebe správame, je veľmi úzka spojitosť“ (Potočárová, 2008, s. 65). Rodina je však
zdrojom pozitívnych zmien len vtedy, keď je funkčná. Vytvorenie funkčnej rodiny,
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ktorá svojou štruktúrou členov, formami spolužitia a vzťahmi napĺňa základné potreby
človeka je proces, pri ktorom človek musí disponovať určitými osobnostnými dizpozíciami, ale aj vzdelanostným potenciálom. ,,Potřeba vzdělání už dlouho ovšem nemůže
být ospravedlňována jen jeho úzkou vazbou na zvyšování produktivity práce; daleko
důležitější je jeho vazba na kvalitu života jedince a na sociální kohezi.“ (Možný, 2002,
s. 190). Pre človeka je dôležité, aby bol spokojný najmä v dvoch oblastiach života –
v práci a v rodinnom živote. Obidve tieto oblasti vyžadujú kvalitnú prípravu, ktorá je
jedným zo základných predpokladov, aby sme boli úspešní. Zatiaľ čo na profesionálne
povolanie sa človek pripravuje systematicky niekoľko rokov pod vedením kvalifikovaných pedagogických pracovníkov, na rolu rodiča nie je dlhodobejšie, ani systematickejšie pripravovaný. Závisí len od rodičov či pociťujú potrebu doplniť si vedomosti
a utvárať si zručnosti, ktorých osvojenie je základným predpokladom toho, aby rolu
rodiča zvládali adekvátnym spôsobom. Je potrebné, aby život svojich detí spájali rodičia nielen s predstavovou úspešnej sebarealizácie v zamestnaní, ale tiež s tým, aby
dokázali vytvárať zdravú rodinu a viesť kvalitný rodinný život. Príprava na rolu rodiča
je v podstate nepretržitý proces. S výchovou pre manželstvo a rodičovstvo je potrebné
začať v rodine. V rodine ako v jedinom prostredí sa dieťa prirodzeným spôsobom učí
vzorom mužského a ženského správania. Identifikáciou a napodobňovaním preberá
podstatné atribúty roly ženy a muža, manželky a manžela, matky či otca. Je veľkou
prednosťou rodičov v oblasti výchovy k manželstvu a rodičovstvu, že majú najlepšie
podmienky poznať svoje deti. Nedostatočná, alebo žiadna príprava na túto úlohu zapríčiňuje, že táto prednosť ostáva nevyužitá. Ak sa rodičia necítia na túto oblasť dostatočne pripravení, radšej sa jej vyhýbajú, podceňujú ju, či zanedbávajú v presvedčení, že
ich v tejto oblasti nahradí škola alebo niekto iný.
Výchovu k manželstvu a k rodičovstvu v rámci školskej výchovy chápeme komplexne ako formovanie osobnosti, takých charakterových, povahových a vôľových
vlastností, ktoré mladým ľuďom pomôžu utvoriť a udržať si zdravú rodinu. Rozhodujúce miesto v tomto procese má mravná, citová a vekuprimeraná sexuálna výchova. Od
citovej prázdnoty je blízko k psychickým poruchám, k toxikománii, kriminalite
a ďalším negatívnym javom s ďalekosiahlymi následkami, ako sú predčasný pohlavný
život, narýchlo uzatvárané manželstvá mladistvých v dôsledku otehotnenia, nešťastný
partnerský život. Preto obsahom výchovy k manželstvu a rodičovstvu na stredných
školách, popri sociálnej charakteristike rodiny, ako je poznávanie zákona o rodine,
oboznamovaním sa s jej životom z hľadiska histórie i súčasných podmienok, oboznamovaním sa s povinnosťami partnerov navzájom i s povinnosťami rodičov k deťom
a naopak, poučením o ekonomickom zabezpečení rodiny, úlohách výchovy detí, vedením domácnosti, je aj spoznávanie jej biologickej funkcie (Šatánek, 1999).
Edukácia rodičov je v našej spoločnosti spájaná viac s obdobím dospievania, než
s obdobím dospelosti. ,,Rodičovská výchova je predovšetkým výchovný proces, ktorý
riadia rodičia. Ale rodičovská výchova sa objavuje i ako synonymum pre výchovu
rodičov, t. j. výchovu tých dospelých jednotlivcov, ktorí plnia rolu rodiča. Samotná
výchova k rodičovstvu má potom z ontogenetického hľadiska jednotlivca dve štádiá:
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tzv. nerodičovské štádium, t. j. obdobie výchovy najmä počas detstva a adolescencie, resp. je to obdobie, kým ešte jednotlivec nie je rodičom
• štádium rodičovské, v ktorom jednotlivec fakticky napĺňa svoju rodičovskú rolu /
rolu otca, rolu matky.“ (Határ, Kurincová, 2005, s. 39).
Pred andragogikou z tohto aspektu stojí úloha aktívnejšie vstúpiť do druhého štádia tohto procesu, vytvárať podmienky pre efektívnu edukáciu rodičov v rámci systému sociálnej andragogiky a poskytovať im odborné sociálno-andragogické poradenstvo. ,,Sociálna andragogika a jej systém vychádza zo sociálneho systému, ktorý pramení z rešpektovania miery účasti a zodpovednosti občana za seba, za svoju rodinu,
a z etického hľadiska aj za spoločnosť, v ktorej sa nachádza.“ (Hotár, Paška, Perhács et
al. 2000, s. 409). Cieľom edukácie rodičov v systéme sociálnej andragogiky by malo
byť utváranie takej osobnosti, ktorá by bola schopná plniť rolu rodiča a to za predpokladu jej nestálej premenlivosti v súvislosti s postupnou premenou rodiča detí, na rodiča dospelých detí a prarodiča. Význam socialnej andragogiky v tomto procese spočíva
teda v tom, že je zameraná z hľadiska veku nie na potencionálnych rodičov, ale na
rodičov v produktívnom a postproduktívnom veku. Dospelosť je jednou z fáz života po
období detstva a dospievania. Dospelý človek prešiel vo svojom vývoji určitou konkrétnou vzdelávacou cestou, výsledkom ktorej sú vedomosti a zručnosti, ktorými disponuje. Ich kvalita bezprostredne ovplyvňuje to, ako dokáže riešiť situácie, ktoré mu
prináša každodenný život. Dospelý človek, napriek tomu, že disponuje určitou poznatkovou štruktúrou a životným skúsenosťami, často sa dostáva do situácií, ktoré nedokáže riešiť optimálnym spôsobom. Skúsenosti zo života mnohých rodín nás presviedčajú
o tom, že mnohé rodiny zlyhávajú predovšetkým pri plnení výchovnej funkcie rodiny.
Kvalitné vykonávanie role rodiča je podmienené nielen tým, či chce a vie plniť rolu
efektívneho rodiča, ale aj tým či je schopný sa s touto rolou stotožniť. Rodičovstvo má
svoju biologickú, ale aj sociálnu dimenziu. V tejto súvislosti by sme mohli vysloviť
myšlienku, že skutočným rodičom sa človek nerodí, ale sa ním stáva, tým že sa o dieťa
stará a vychováva ho, tým že je schopný navzájom sa so životným partnerom v roli
matky a otca sa dopĺňať. Rodičovské postoje sa utvárajú v priebehu života každého
jednotlivca, sú determinované aj skúsenosťami, ktoré si jednotlivec priniesol z pôvodnej rodiny, závisia tiež od našich predstáv a očakávaní o plnení role rodiča. Rola rodiča
je špecifická tým, že ide o zásadnú zmenu v živote človeka, ktorú nie je možné zrušiť.
Vzdelávanie dospelého človeka by malo rešpektovať stupeň rozvoja osobnosti
dospelého človeka. Pod pojmom osobnosť človeka chápeme:
• ,,Souhrn, ucelenost, a určité uspořádání jednotlivých psychických jevu v určitém
člověku,
• odlišnost jedince od ostatních lidí, jedinečnost jeho psychických znaku“ (Čáp,
1993, s. 75).
Osobnosť dospelého človeka sa sústavne utvára nielen v konkrétnych historických
a spoločenských podmienkach, ale aj výchovou a vzdelávaním. Cieľová skupina rodičia, je skupina, ktorá je veľmi heterogénna, pretože medzi dospelými ľuďmi sú veľké
rozdiely v schopnostiach, vlastnostiach, zručnostiach. Ak napríklad u dospelého člove•
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ka absentuje naplnenie potreby učiť sa, ak nemá utvorenú spôsobilosť učiť sa, je jeho
aktívne zapojenie sa do procesu vzdelávania veľmi problematické. Dobrovoľné rozhodnutie dospelého človeka aktívne vstúpiť do procesu vzdelávania je vo veľkej miere
ovplyvnené motiváciou. Dospelý človek uprednosťuje v procese učenia také informácie, ktoré môže prakticky uplatniť vo svojom osobnom a profesionálnom živote.
,,Dospělí lidé chápou vlastní život jako naplňovaní svých potřeb a ideálů, jako neukončený běh dění zaměřeného na dosažení bližších i vzdálenějších cílů spoločenských
a individuálních. Dospělý by měl být odolný, vytrvalý v překonávání nesnází, schopný
podřizovat své cíle nadindividuálním ukolům a přinášet oběti pro naplňování svých
sociálních a morálních cílů.“ (Hartl, 1999, s. 62). Osobnosť dospelého človeka sa utvára v priebehu jeho celého života. ,,Andragogika zdôrazňuje kreatívnu, utvárajúcu úlohu
výchovy a sebavýchovy dospelého človeka a proces výchovy a rozvoja dospelého človeka traktuje ako proces utvárania ľudskej osobnosti – usmerňovaný výchovou a sebavýchovou.“ (Prusáková, 2005, s. 19). V rámci systému sociálnej andragogiky ide o:
• ,,Funkcionálnu (celospoločenskú) výchovu a a vzdelávanie dospelých, ku ktorej
zaraďujeme celospoločenský charakter formovania a utvárania osobnosti dospelého človeka. Sú to napr. sociálno-výchovné vplyvy priateľov, ulíc, celého životného prostredia človeka, v ktorom sa pohybuje. Vplyv médií, priateľov, rodiny, pracoviska atď.
• Intencionálnu výchovu a vzdelávanie dospelých do ktorej zaraďujeme všetky aktivity (výchovné a vzdelávacie), ktoré sa realizujú inštitucionálne a majú charakter
sociálneho statusu, orientujú sa na sociálne učenie, interpersonálne vzťahy a sociálnu pomoc dospelému.“ (Hotár – Paška – Perhács et al., 2000, s. 409).
Konštatovanie, že určitá časť rodičov nie je pripravená a schopná kvalitne zvládať
rolu rodiča, je pre sociálnych andragógov výzvou, aby sa snažili tento deficit vo vzdelávaní dospelých kompenzovať. Oblasť edukácie rodičov je oblasťou multidisciplinárnou. Na jeho realizácii by sa mali podieľať odborníci z odboru pedagogiky, andragogiky, sociálnej práce, psychológie, sociológie, práva a ďalších. Cieľ, obsah, prostriedky,
formy a metódy procesu edukácie rodičov by mali rešpektovať zmeny, ktorými prešla
vo svojom vývoji rodina na Slovensku v poslednom období. V priebehu posledných
desaťročí nastali vo vývoji rodinných vzťahov a štruktúr nasledovné základné procesy
(Guráň, Filadelfiová, Ritomský, 1997, s. 5-6):
1. Demokratizácia rodinných vzťahov, t. j. pozvoľná premena tradičných patriarchálnych rodinných vzťahov, založených na autorite muža a podriadenosti detí
rodičom, na vzťahy moderné, rovnoprávne z hľadiska pohlavného, ako aj generačného.
2. Individualizácia rodinných vzťahov, t. j. postupný prechod od vzťahov daných,
prioritne určených pôvodom človeka ku vzťahom prevažne voleným, utváraným
slobodným výberom jednotlivca, založených na vzájomnej diskusii.
3. Dynamizácia rodiny – rodina sa stáva viac otvorenou, prístupnejšou, adaptabilnejšou na zmeny, ktoré vývoj spoločnosti prináša, ale aj na zmeny v individuálnom
vývoji človeka.
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Pluralizácia rodinných štruktúr a foriem – nadväzuje na predchádzajúce procesy
a znamená utváranie stále širšej a komplikovanejšej palety rodinných vzťahov
a formovanie väčšieho počtu rodinných štruktúr (z ktorých mnohé boli predtým
ojedinelé), riadiacich sa novými, vlastnými vzormi správania.

Jednou z významných zmien po roku 1989 je pokles pôrodnosti, ktorý je pripisovaný účinnej antikoncepcii, zmene hodnotovej orientácie života mladých ľudí a jej
spôsobu života. Hoci dieťa je v našej spoločnosti významnou hodnotou, mnohé ženy,
narodenie prvého dieťaťa odkladajú, resp. na rolu matky rezignovali a prioritou pre ne
sa stáva pracovné uplatnenie a kariéra. Na druhej strane je potrebné zobrať do úvahy
fakt, že náklady na finančné zabezpečenie fungovania rodiny sú v súčasnosti vysoké
a potreba dvoch príjmov v rodine je nevyhnutná. Situácia z hľadiska zabezpečenia
plnenia ekonomickej funkcie rodiny sa v súvislosti s celosvetovou hospodárskou krízou neustále zhoršuje. V dnešnej dobe opustiť dobrovoľne pracovný trh môže znamenať, že ďalšia šanca už nemusí prísť. Pre mnohé ženy je materstvo prekážkou ako skĺbiť optimálnym spôsobom svoj pracovný a rodinný život. Hoci sa spoločnosť snaží
reagovať na túto situáciu a v rámci rodinnej politiky sú príjmané rôzne legislatívne
opatrenia, týkajúce sa napr. systému dávok poskytovaných žene v súvislosti s tehotenstvom a materstvom, opatrenia týkajúce sa využívania rodinnej dovolenky, opatrenia
na zosúladenie pracovného a rodinného života, stále sú to nedostatočné opatrenia.
K riešeniu tohto problému by mohli pomôcť aj samotní zamestnávatelia. Spoločnosť
by mala vo väčšej miere zareagovať aj na to, že stále viac detí sa rodí mimo manželstva, čo súvisí aj s poklesom hodnoty inštitútu manželstva a rozvojom alternatívnych
foriem partnerského a rodinného súžitia. V našej spoločnosti na všetkých úrovniach
spoločenského života by mal razantnejšie a častejšie zaznievať názor, že Slovensko,
ako krajina s bohatými kresťanskými tradíciami a hodnotami sa jednoznačne hlási
k rodine, ako jedinej alternatíve zachovania ľudskej civilizácie. V súčasnom období sú
na rodičov kladené zvýšené nároky, rodičia sa dostávajú častejšie do stresových situácií, sú frustrovaní, nastáva u nich kríza rodičovskej identity. Z uvedených dôvodov je
potrebné v našej spoločnosti zintenzívniť a skvalitniť proces edukácie rodičov v tom
smere, aby dokázali optimálnym spôsobom zvládať sociálne problémy a problémové
situácie, ktoré sa vyskytujú v rodine. Edukáciu rodičov je možné realizovať v rámci:
• Formálnej výchovy a vzdelávania dospelých, s dôrazom na oblasť aktívneho sociálneho učenia s využitím osobných skúseností rodičov.
• Neformálnej výchovy a vzdelávania dospelých, prostredníctvom záujmového
a kultúrneho vzdelávania, zdravotnej výchovy atď.
• Informálnej výchovy a vzdelávania, v rámci mimovoľného, nezámerného, náhodného, príležitostného učenia a učenia sa, na základe každodennej skúsenosti a výchovných vplyvov rodiny a širšieho sociálneho prostredia.
,,Andragogika ve své ideologii vždy vyzdvihovala orientaci na potřeby, možnosti
a zvláštnosti účastníka. Přitom často zaměňovala potřeby účastníka s normatívními
představami o tom, jaký by měl dospělý ve výsledku svého učení být. Z hlediska bio-
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grafie člověka je zřejmé, že člověk se musí učit jak ve smyslu institucionalizace (standardizace), tak i za účelem individualizace, respektive jejího zvládání. Jedná se o dvě
formy jednoho procesu, mezi nimiž muže existovat napětí, které ale obvykle netvoří
žádný nepřekonatelný nebo zatěžující rozpor.“ (Beneš, 2008, s. 81). V rámci formálneho vzdelávania je vhodné a potrebné, hľadať nové formy a metódy sprostredkovania
poznatkov pre rodičov ako cieľovej skupiny vzdelávania. Je všeobecne známym faktom, že jednou z najväčších prekážok aktívneho zapájania sa dospelých ľudí do procesu vzdelávania sú finančné náklady na vzdelávacie aktivity, čas a vzdialenosť k jednotlivým vzdelávacím inštitúciám. Sieť vzdelávacích inštitúcií v mnohých regiónoch Slovenska nie je dostatočne hustá, čo sa týka hlavne vidieckych regiónov. Vzdelávacie
centrá je potrebné priblížiť viac k domovom (Memorandum o celoživotnom vzdelávaní, 2000). ,,Meniaci sa svet práce má dopad i na spôsob života prejavujúci sa i v zmene
kvality trávenia voľného času. Vzrastá dopyt po edukačných aktivitách, ktoré uspokojujú individuálne potreby súvisiace s aktívnym trávením voľného času.“ (Frk – Pirohová, 2007, s. 80). Edukácia rodičov je realizovaná prevažne vo voľnom čase, pričom
voľný čas je v súčasnosti chápaný a interpretovaný v troch rovinách:
– ,,Ako hodnota individuálna – t. j. čas pre vlastnú sebarealizáciu človeka, čas pre
uspokojovanie jeho individuálnych, špecifických záujmov a potrieb (vrátane
edukačných);
– ako hodnota sociálna – úzko spojená s podporou zdravého životného štýlu
vnímaného jednak ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja danej spoločnosti, ale
tiež aj ako efektívneho prostriedku prevencie sociálno-patologických javov;
– ako hodnota pedagogická, resp. andragogická – vytvárajúca priestor pre
celoživotnú výchovu a sebavýchovu, vzdelávanie a sebavzdelávanie človeka.“
(Krystoň, 2006, s. 74).
Dospelí ľudia, ktorí v rámci využívania svojho voľného času sa chcú vzdelávať
,,... očakávajú také vzdelávanie, ktoré je súčasne sprostredkovaním poznatkov
i zábavou“ (Pöggeler, 2003, s. 9). Aby sa pre dospelých učenie stalo zaujímavou činnosťou je potrebné nielen uspokojovať ich vzdelávacie potreby, ale ich aj podnecovať
tým, že ich budeme vyvolávať. Je dôležité, aby sme prenikli k motívom ktoré vedú
rodičov k tomu, aby sa chceli vzdelávať v oblasti rodičovskej výchovy. Je potrebné si
nielen uvedomiť, ale aj prakticky rešpektovať, že proces edukácie rodičov je založený
na princípe dobrovoľnosti, to znamená, že je potrebné dôsledne dbať na to, aby vzdelávacie ciele boli pre rodičov príťažlivé a chápali ich ako určitú hodnotu, k získaniu
ktorej smerujú. Značná časť rôznych životných problémov je spojená s rodinou. Vzdelávací obsah v rámci procesu edukácie dospelých je potrebné prispôsobiť vzdelávacím
potrebám samotných rodičov. V tejto súvislosti je dôležité si uvedomiť, že rovnako
dôležité je nielen to aká je kvalita ponúkaných poznatkov, ale aj to kto tieto poznatky
sprostredkúva. Je potrebné dôsledne dodržiavať požiadavku príslušnej odbornosti
vzdelávateľov dospelých. ,,Lektorov musíme vyberať veľmi starostlivo, lebo efektívnosť vzdelávacieho podujatia vo veľkej miere závisí od ich lektorskej profesionality.
Táto spočíva nielen v ich odborných vedomostiach, ale aj v praktických skúsenostiach,
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metodike, komunikačných zručnostiach a záujme o poskytovanie vzdelávania. Prístup
lektora musí byť orientovaný na účastníka. Lektor je na vzdelávacom podujatí kôli
účastníkom, nie naopak.“ (Prusáková, 2000, s. 105). Pri poskytovaní vzdelávania by
sme nemali trvať na dodržiavaní princípu, všetci účastníci vzdelávania na rovnakom
mieste, v rovnakom čase, ale ísť skôr cestou individuálnych programov, dištančného
vzdelávania, alebo kombináciou návštevy vzdelávacej inštitúcie so sebavzdelávaním,
podporovaným korešpondenčne, alebo on-line. Kľúčovým faktorom v tomto procese je
osobnosť dospelého. ,,Dospelí sa učia najlepšie vtedy, keď majú možnosť sami si vybrať ako a kedy sa musia učiť, keď môžu vychádzať z vlastných skúseností, keď otázky a témy sú pre nich reálne a keď môžu toto štúdium využiť vo vlastnom osobnom
a profesionálnom kontexte. Okrem toho, chcú mať možnosť využiť vzdelávaciu podporu ako je školiteľ, študijná podpora, pomocná technika a študijné schopnosti podľa
potreby.“ (http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/o_integra//083Sk.pdf, s. 32).
Rozsah tém, ktoré je možné ponúkať v rámci neformálneho vzdelávania je veľmi
široký, preto je mimoriadne dôležité osloviť či už potenciálnych rodičov, alebo rodičov, ktorí túto rolu už plnia, takým spôsobom, že budú ochotní sa aktívne zapojiť do
procesu edukácie rodičov. Dosiahnuť tento stav znamená vychádzať pri tvorení koncepcie rodičovskej osvety z aktuálnych vzdelávacích potrieb rodičovskej verejnosti
a ponúkať témy a odborníkov, o ktoré ktorých bude záujem. Medzi takéto témy by sme
mohli zaradiť témy súvisiace s novým chápaním rodičovských rolí, biologická, sociálna, právna dimenzia rodičovstva, materstvo, zosúladenie rodinného a pracovného života a ďalšie. V rámci neformálneho a informálneho vzdelávania je možné odstrániť určitý deficit z predchádzajúceho procesu výchovy a vzdelávania, či už zo školy, alebo
z pôvodnej rodiny. Pri rešpektovaní súčasného stavu na Slovensku, čo sa týka digitálnej gramotnosti dospelej populácie a pri rešpektovaní faktu, že v mnohých rodinách
nemajú internet, ako i toho, že finančná situácia v súvislosti s celosvetovou krízou sa
zhoršuje a ľudia nemajú finančné prostriedky, aby investovali do seba, do svojho sebavzdelávania, sa javí ako najoptimálnejšia cesta dostupnosti vzdelávania, nielen rodičov, ale celej dospelej populácie, vzdelávanie prostredníctvom klasických médií, t. j.
televízie, rozhlasu, tlače. Na druhej strane digitálna zručnosť je jednou z ôsmich kľúčových zručností celoživotného vzdelávnia v rámci európskeho referenčného rámca,
všetky krajiny EÚ majú vypracované národné stratégie pre digitálnu gramotnosť, a ak
chceme držať krok so znalostnou spoločnosťou, je potrebné zásadným spôsobom zlepšiť sociálne a ekonomické podmienky dospelej populácie, umožniť ľuďom bezproblémový prístup k využívaniu informačných a komunikačných technológií v procese
vzdelávania. Často diskutovanou otázkou v rámci neformálneho vzdelávania je otázka, či je potrebné rozlišovať medzi vzdelávacími metódami uplatňovanými v procese
formálneho a neformálneho vzdelávania. Podľa môjho názoru však otázka nestojí takto, pretože pri uplatňovaní jednotlivých vzdelávacích metód je nevyhnutné predovšetkým vychádzať z poznania osobnosti vzdelávajúceho sa a konkrétnej učebnovýchovnej situácie. Len za dodržania tejto podmienky môže byť uplatňovaná vzdelávacia metóda didakticky účinná. Vo vzdelávaní dospelých je potrebné rešpektovať
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určité zvláštnosti učenia dospelých. ,,V zásadě lze pohledy na vzdělávání dospělých
chrakterizovat takto:
– Ontogeneticky podmíněné předpoklady ke studiu většinou nemají záporný vliv na
didaktický proces.
– Dovednost učit se, vzdělávat je nutno u dospělých rozvíjet (pomáhat jim zvenčí).
– Dospělý se musí psychicky přizpůsobit situaci, kdy musí studovat. Znamená to
pokládat vzělávaní za běžnou a nedílnou součást svého života.
– Dospělý musí studiu, učení přizpůsobit i režim svého soukromého života, zejména
režim využívaní svého volného času.“ (Mužík, 2004, s. 29).
Citlivým a zložitým problémom v andragogike je problém vychovávateľnosti
dospelého človeka. Hoci predstava, že výchova a vzdelávanie človeka sa vzťahujú na
obdobie jeho detstva a mladosti je už dávno prekonaná, v praxi sa často stretávame
s názorom, že dospelý človek je nevychovateľný, a akékoľvek výchovné pôsobenie
v tomto smere sa považuje za neúčinné a neefektívne, alebo s názorom, že toto pôsobenie je z hľadiska slobodného rozvoja osobnosti neprípustné. Sociálna andragogika
pristupuje k dospelému človeku s optimistickou hypotézou a chápe proces výchovy
a vzdelávania ako celoživotný proces. Výchova sa realizuje v konkrétnej činnosti.
Dospelý človek vystupuje v tomto procese ako aktívny aktér a svoje potreby a záujmy
si uspokojuje na základe toho ako ich subjektívne vníma, prežíva, akú dôležitosť im
pripisuje vo svojom živote. Je to proces ktorý je výrazne individuálny, pričom
v procese výchovy dospelého človeka platia určité zákonitosti. Sú to:
1. „Rozvoj dospelého človeka nie je možné stotožňovať so spontánnym dospievaním. Procesy dospievania sa totiž v dospelom veku skončia, ale procesy rozvoja
nie.
2. Rozvoj nie je výsledkom len spoločenskej cieľavedomej a zámernej výchovy, hoci
je v rozvoji jednotlivca významným faktorom a momentom, ale nie jediným. Naproti tomu z hľadiska plasticity (schopnosti prispôsobiť sa prostrediu) má pre vychovávateľnosť veľký význam.
3. Z hľadiska formovania človeka určujúcimi aspektmi sú v širšom chápaní aj výchovné aspekty, vytvorené v procese práce a v spoločenskom styku, ktoré napokon determinujú vnútornú a vonkajšiu klímu jednotlivca.“ (Perhács, 1995, s. 53-54).
Výchova je jednou zo základných sociálnych funkcií, utvára osobnosť človeka
ako spoločenskú bytosť, v rámci výchovného pôsobenia je dospelý človek pripravovaný na vykonávanie sociálnych rolí, osobitne roly rodiča. Každý má právo žiť svoj
vlastný život, podľa vlastného uváženia a to sa týka aj života jednotlivých rodín. Rodičia nechcú, aby im niekto normatívne predpisoval, ako sa má viesť kvalitný rodinný
život. Čo je však možné a určite vhodné, je oboznamovať ich s rôznymi alternatívnymi
možnosťami ako utvárať pozitívne vzťahy v rámci rodiny a k širšiemu sociálnemu
prostrediu. Potreba byť kompetentný pri vykonávaní role rodiča, by mala vychádzať
z vnútra osobnosti, súvisí s tým ako človek chápe sám seba a svoje miesto v spoločnosti z hľadiska vlastnej sebarealizácie. A práve tu je priestor a aj určitá výzva, aby sociálna andragogika ako konštituujúca sa vedná disciplína, pomáhala cieľovej skupine rodi-
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čia, reagovať na vývojové zmeny týkajúce sa spoločnosti a jednotlivca v kontexte fungovania funkčnej rodiny, aby rodina mohla byť školou medziľudských vzťahov, miestom citového zázemia a mohla tak prispievať ku kultivácii osobnosti človeka.
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SPORT I TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH JAKO PŁASZCZYZNA
WSPARCIA I DIALOGU SPOŁECZNEGO OSÓB Z RÓśNYCH KULTUR –
SPRAWNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Grzegorz BłaŜejewski
Abstrakt: Sport rekreacyjny i turystyka stwarzają wiele moŜliwości do tego, by ludzie zaliczani
stereotypowo do róŜnych kultur wzajemnie się kontaktowali, poznawali, rozumieli, a przez to czerpali
satysfakcję z doznawanych wraŜeń natury estetycznej, intelektualnej, emocjonalnej. Uzasadnionym jest
więc podejmowanie nie tylko działań spontanicznych na rzecz propagowania tych form aktywności przez
osoby w pełni sprawne i z niepełnosprawnościami, ale poszukiwanie modelowych rozwiązań ich
wzajemnych kontaktów, opartych na wynikach badań naukowych.
Abstract: Recreation and tourism create many opportunities for people belonging stereotypically to
different groups to contact, discover, understand and find mutual satisfaction as a result of esthetical,
intellectual, emotional impressions. Not only the spontaneous acting and propagation of these forms of
activities by the disabled and healthy people are justified but also searching for standard solution of their
mutual relations based on scientific outcomes.
Słowa klucze: kultura fizyczna, niepełnosprawni, postawy społeczeństwa.

W

ieloznaczność pojęcia kultura sprawia, Ŝe uŜywając go zmuszeni jesteśmy dla
zapewnienia rozumienia zgodnego z intencjami autora kaŜdorazowo podawać
jego definicję. Dla potrzeb niniejszego artykułu przyjęto inspirując się pracami socjologa Mariana Filipiaka, Ŝe termin kultura obejmuje swym zasięgiem skumulowany na
przestrzeni dziejów ludzkości dorobek intelektualny – naukę, sztukę, zabawę, religię
oraz materialny – technikę.
Ludzie Ŝyjący w określonej kulturze wyznaczonej przez poziom nauki, techniki,
style i mody panujące w sztuce, sposoby spędzania czasu wolnego, modele Ŝycia rodzinnego i zawodowego mogą korzystać z niej w sposób wielce zróŜnicowany wynikający z obiektywnych warunków społecznych, wykształcenia, indywidualnych cech
i predyspozycji psychicznych i fizycznych. W literaturze naukowej spotykamy rozróŜnienie na tzw. „konsumpcję kultury” i „udział w kulturze”. Oba te pojęcia odnoszą się
do postaw wobec kultury. Zgodnie z koncepcją psychologa Stanisława Miki postawa
to względnie trwały stosunek emocjonalny lub oceniający do przedmiotu lub dyspozycja do występowania takiego stosunku wyraŜającego się w kategoriach pozytywnych,
negatywnych lub neutralnych.1
ZbliŜoną definicję znajdujemy w Encyklopedii Psychologii W. Szewczyka, która
podaje Ŝe, postawa to względnie trwała dynamiczna organizacja związanych z określo1

S. Mika. Psychologia społeczna, PWN Warszawa 1981, s. 120.
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nym przedmiotem struktur poznawczych, emocjonalnych i schematów zachowania charakteryzujących się określoną złoŜonością, zawartością, siłą, trwałością, natęŜeniem
waŜnością i adekwatnością.2
Według Tadeusza Pilcha postawa to zespół trzech istotnych komponentów,
a mianowicie:
• emocjonalnego, którego istotą są wszelkie reakcje, emocje czy teŜ uczucia mające
związek z przedmiotem owej postawy (sympatia, antypatia),
• poznawczego, który stanowią przekonania i myśli na temat przedmiotu postawy –
jakość, ilość, wiedza, prawda lub fałsz,
• behawioralnego (ang. behaviour = zachowanie) związanego z zachowaniem osoby wobec przedmiotów postawy.3
Podobieństwo postaw wobec kultury moŜna uznać za jeden ze wskaźników integracji społecznej. Osoby zachowujące się podobnie, myślące i oceniające zjawiska zachodzące w swoim otoczeniu podobnie oraz reagujące na nie podobnymi emocjami są
zdolne do nawiązywania ze sobą rozmaitych wzajemnych kontaktów, więzi będących
istotą integracji społecznej. Integracji sprzyjają podobne zainteresowania, uprawiane
zajęcia, zawody, ale takŜe zamiłowania, pasje, preferowane formy spędzania czasu
wolnego, rozrywki udziału w szeroko pojmowanej kulturze.
Ograniczone moŜliwości uczestniczenia w kulturze części osób sprawiają, Ŝe stają
się one wyobcowane ze społeczeństwa, które z kolei ulega częściowej dezintegracji.
W wyniku takiego destrukcyjnego procesu grupy ludzi marginalizowanych bądź wykluczonych ze społeczeństwa tworzą własne częstokroć bazujące na antywartościach
subkultury (narkomanów, przestępców, skazanych), bądź teŜ pogrąŜając się stopniowo
w apatii i chorobie. Dla człowieka określanego przez filozofów jako homo socjale
(istota społeczna) czy teŜ homo viator (istota podróŜująca).
śycie w grupie, w społeczeństwie, doświadczenie międzyludzkich kontaktów, doznawanie wielu wraŜeń jest warunkiem sineqwanon do zrozumienia sensu własnego
istnienia i zaspokojenia potrzeby samorealizacji. W odniesieniu do osób niepełnosprawnych zagroŜonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym jego spełnienie jest
moŜliwe poprzez zapewnienie im między innymi szerszego dostępu do udziału w kulturze fizycznej poprzez np. sport rekreacyjny i turystykę. O znaczeniu tych form aktywności pisze m.in. U. Wilhelm, na łamach czasopisma „Rehabilitation” w artykule
Handicapped patients and leisure sports – a chance for social integration. Według
niego4 (tłumaczenie z języka angielskiego własne) wyniki badań jakie przeprowadził
w roku 2000, wśród osób poruszających się na wózkach dobitnie świadczą o tym, Ŝe
sport rekreacyjny jest ich zdaniem doskonałą formą pozwalającą im najpełniejszą integrację ze zdrową częścią społeczeństwa, umoŜliwia częstsze kontakty z innymi ludźmi a przez to pełniejsze korzystanie z uroków Ŝycia. Niestety aktualna oferta jego
2

W. Szewczuk (red.), Encyklopedia Psychologii, Fundacja Innowacji, Warszawa 1998, s. 425.
Por.: T. Pilch, Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, tom IV, Wyd. śAK, Warszawa 2005, s. 745.
4
Por.: Wilhelm, U., Handicapped patients and leisure sports – a chance for social integration, „Rehabilitation” October 2000.
3
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uprawiania jest nazbyt skromna. Autor komentując wyniki swoich badań podsumowuje je apelem do tych wszystkich ludzi, którzy mogli by przyczynić się wydatnie do
poprawy warunków dostępu osób niepełnosprawnych do udziału w kulturze fizycznej
poprzez tenŜe sport rekreacyjny.
Inni badacze, R. H. Labronici, M. C. Cunha, A. D. Oliveira, A. A. Gabboi5, prezentując i komentując wyniki obserwacji osób niepełnosprawnych uprawiających amatorsko koszykówkę i pływanie zwraca uwagę na wyraźny wpływ sportu na poprawę
psychicznego samopoczucia, obniŜenie poziomu stresu Ŝyciowego podniesienie ogólnej aktywności Ŝyciowej zacieśnienie emocjonalnych więzi z wieloma ludźmi a przez
to na pełniejszą ich integrację ze społeczeństwem. W kontekście przytoczonych poglądów – jedynie wybranych przykładowo – zagranicznych autorów, moŜna z satysfakcją
odnotować fakt rosnącego zainteresowania problematyką integrowania osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem poprzez ich udział w kulturze fizycznej – sport, turystykę, rekreację takŜe w Polsce. Jednym z dowodów tego stanu moŜe być otwarcie
w miesiącu październiku 2009 roku szlaku turystycznego na szczyt ŚnieŜki (1602 m
n.p.m.) przystosowanego dla osób poruszających się na wózkach. Zainteresowanie
masmediów tym wydarzeniem pozwala mieć uzasadnioną nadzieję, Ŝe fakt ten nie
pozostanie jednym lecz wkrótce podobnych inicjatyw zacznie przybywać.
Pozwala takŜe na nią tworzący się w ostatnich latach klimat zainteresowania
i Ŝyczliwości społeczeństwa wobec osób niepełnosprawnych czego dowodzą między
innymi przeprowadzone badania pilotaŜowe wśród osób z województwa małopolskiego i podkarpackiego w 2006 roku. Ogółem w badaniach sondaŜowych wzięło udział
100 osób. Przeprowadzono je z wykorzystaniem techniki ankietowej w oparciu o opracowane przez siebie pytania. Uzyskane, wybrane wyniki zebrano i zaprezentowano
w tabelach numer 1,2,3 i 4.
Tabela 1. Znajomość codziennych trudności osób niepełnosprawnych
Liczba odp.
LP

WIEK
OGÓŁEM Do 20 lat 21-45 lat
N=23
N=39
N=100
%
53
44
3
0

N
13
10
0
0

%
58
42
0
0

N
18
18
3
0

%
46
46
8
0

PowyŜej
45 lat
N=38
N
%
22 58
16 42
0
0
0
0

100

23

100

39

100

38

Deklaracja
1.
2.
3.
4.

N
Zna
53
Częściowo
44
Nie zna
3
Brak odpo0
wiedzi
OGÓŁEM: 100

100

MIEJSCE ZAMiasto
Wieś
N=54
N=46
N
31
20
3
0

%
57
38
5
0

N
22
24
0
0

%
48
52
0
0

54

100

46

100

Źródło: opracowanie własne
5

Por.: R. H. Labronici, M. C. Cunha, A. D. Oliveira, A. A. Gabboi, Sports as integration factor of the
physically handicapped in our society, (w:) „Arquivos de neuropsiquiatria” December 2000.
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Analizując wyniki zamieszczone w tabeli nr 1 moŜna stwierdzić, Ŝe dobrą znajomością istoty problemów osób niepełnosprawnych cechuje się około połowa badanej
grupy osób. Do zupełnej nieznajomości przyznaje się bez względu na wiek i miejsce
zamieszkania nie więcej niŜ 3 %. Interesującym zjawiskiem jest to, Ŝe najmłodsi ankietowani, a więc młodzieŜ w wieku do lat 20 – maturzyści i studenci pierwszego roku –
często deklarują dobrą znajomość codziennych trudności tych osób. MoŜna przypuszczać, iŜ jest to efekt m.in. dobrej pracy wychowawczej nauczycieli szkół średnich,
którzy uwraŜliwiają swoich uczniów na te zagadnienia oraz systematycznie wzrastającej roli wolontariuszy (młodzieŜy), którzy ludźmi nie w pełni sprawnymi się opiekują.
Wolontariat taki organizowany jest poza szkołami równieŜ przez organizacje kościelne
i młodzieŜowe. JednakŜe fakt, Ŝe blisko połowa ankietowanych deklaruje brak pełnej
wiedzy na temat codziennych kłopotów osób specjalnej troski, skłania do postulowania
tego, by zagadnienia te były nadal propagowane w społeczeństwie i nagłaśniane
w mediach. Bowiem im więcej osób je pozna i włączy się w pomoc tym osobom, tym
lepsze uda się osiągnąć wyniki.
Jedno z pytań ankietowych dotyczyło gotowości osób do szeroko rozumianej
opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Uzyskane wyniki zamieszczono w tabeli nr 2.
Tabela 2. Gotowość podjęcia opieki nad osobą niepełnosprawną
Liczba odp.
LP
Deklaracja
1.
2.
3.
4.

WIEK
OGÓŁEM Do 20 lat 21-45 lat PowyŜej
N=23
N=39
45 lat
N=100
N=38
N
% N % N % N
%
59
59 18 78 20 51 21 55
4
4
2
8
2
5
0
0
37
37
3 14 17 44 17 45
0
0
0
0
0
0
0
0

Gotowy
Nie gotowy
Nie wie
Brak odpowiedzi
OGÓŁEM: 100

100

23 100 39 100

38

100

MIEJSCE ZAMiasto
Wieś
N=54
N=46
N
36
2
16
0

%
67
4
29
0

N
23
2
21
0

%
50
4
46
0

54 100 46

100

Źródło: opracowanie własne

Dane te pozwalają stwierdzić, iŜ najlepsza sytuacja pod tym względem panuje
w środowisku mieszkańców miast – gdzie 67 % ankietowanych zadeklarowało wolę
podjęcia się takiej opieki oraz wśród ludzi młodych, to jest w wieku do 20 lat, gdzie
chęci takie wskazało aŜ 78 % pytanych. Procent osób zdecydowanych na taki krok
wahał się od 46 na wsi i 44 w wieku od lat 21 do 45. PoniewaŜ znaczny procent ankietowanych pozostał niezdecydowany, bądź udzielił odpowiedzi przeczącej, cennym
byłoby podjęcie dalszych, szczegółowych badań nad tym, co przeszkadza tym osobom
w podjęciu decyzji na „tak”. Czy są to względy natury finansowej, mieszkaniowej,
brak czasu związany z wykonywanym zawodem, czy teŜ brak stosownych kwalifikacji? Odnosząc się do postawionego w badaniach problemu, wyraŜonego w pytaniu
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w jakim stopniu społeczeństwo deklaruje chęć wspierania niepełnosprawnych? – naleŜy odpowiedzieć, Ŝe poziom gotowości społeczeństwa do podejmowania opieki nad
osobami niepełnosprawnymi nie jest jednakowy w róŜnych środowiskach i grupach
wiekowych, i wciąŜ jeszcze za niski gdyŜ praktycznie co trzecia osoba nie wyraŜa chęci podjęcia tego trudu.
Kolejne istotne dla poznania postaw wobec osób niepełnosprawnych pytanie dotyczyło chęci podjęcia pracy w charakterze wolontariusza wspierającego osobę niepełnosprawną. Odpowiedzi na nie zamieszczono w tabeli nr 3.
Tabela 3. Chęć podjęcia pracy w charakterze wolontariusza pomagającego osobom niepełnosprawnym
Liczba odp.
LP
Deklaracja
1.
2.
3.
4.

WIEK
OGÓŁEM Do 20 lat 21-45 lat PowyŜej
N=23
N=39
45 lat
N=100
N=38
N
% N % N % N
%
68
68 17 74 31 79 20 53
16
16
1
4
0
0
15 39
16
16
5 22 8 21
3
8
0
0
0
0
0
0
0
0

Tak
Nie
Nie wie
Brak odpowiedzi
OGÓŁEM: 100

100

23 100 39 100

38

100

MIEJSCE ZAMiasto
Wieś
N=54
N=46
N
48
0
6
0

%
89
0
11
0

N
20
16
10
0

%
43
35
22
0

54 100 46

100

Źródło: opracowanie własne

Zebrane w tabeli nr 3 dane pozwalają zauwaŜyć, Ŝe zdecydowana większość osób
udzielających odpowiedzi – bo aŜ 68 % – deklarowało gotowość aktywnego włączenia
się do czynnej pomocy ludziom potrzebującym. Interesującym zjawiskiem jest fakt, iŜ
wśród najmłodszych ankietowanych deklaracje takie złoŜyło aŜ 74 % badanych. Najwięcej niezdecydowanych na podjęcie takiej pracy pojawiło się w środowisku wiejskim oraz w grupie wiekowej do 21 do 45 lat. PoŜytecznym byłoby kontynuowanie
badań w celu wyjaśnienia przyczyn ich niezdecydowania. Natomiast bardzo pozytywnym zjawiskiem jest fakt, iŜ tylko 16 % spośród ankietowanych zdecydowanie nie
włączyłoby się do pracy w ramach akcji na rzecz pomocy niepełnosprawnym. Przyczyny takiej postawy równieŜ warte są poznania, gdyŜ istnieje zapewne moŜliwość podjęcia takich zabiegów wychowawczych, które spowodowałyby zmianę ich poglądów.
W świetle uzyskanych wyników badań naleŜy stwierdzić, Ŝe gotowość do niesienia pomocy niepełnosprawnym jest cechą głównie ludzi młodych i mieszkających
w mieście. Ludzie starsi oraz mieszkający na wsi są w tym względzie bardziej powściągliwi w swych deklaracjach.
Następnym komponentem pozwalającym określić postawy wobec osób niepełnosprawnych są uczucia. Odpowiedzi na pytanie dotyczące dominujących uczuć badanych wobec osób niepełnosprawnych, zebrano i przedstawiono w tabeli nr 4.
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Tabela 4. Uczucia dominujące u osób badanych wobec niepełnosprawnych
Liczba odp.
LP

1.
2.
3.
4.

Dominujące
uczucie
Współczucie
Lęk
Litość
Sympatia

OGÓŁEM
N=100
N
%
55
12
3
30

55
12
3
30

Do 20 lat
N=23
N
%

WIEK
21-45 lat
N=39
N
%

8
8
2
5

27
2
1
12

35
35
8
22

69
5
2
31

PowyŜej 45 lat
N=38
N
%
20
2
0
18

53
5
0
47

Źródło: opracowanie własne [ankietowani wskazywali więcej niŜ jedną odpowiedź]

Analiza danych pozwala stwierdzić, Ŝe wśród badanych osób nie pojawiły się bardzo negatywne uczucia, takie jak złość, niechęć czy odraza. Dominowało natomiast
współczucie – najmocniej w grupie osób w wieku od 21 do 45 lat, gdzie wskazało na
nie aŜ 69 % ankietowanych. Sympatię dla niepełnosprawnych najczęściej deklarowano
w grupie wiekowej powyŜej 45 lat (47 %). Interesującym faktem jest, iŜ praktycznie co
trzeci ankietowany z najmłodszej grupy wiekowej (do 20 lat) wskazywał odczucie
lęku. Przyczyny takiego stanu są warte poznania i wyjaśnienia. Czy badanym chodziło
o strach przed staniem się samemu niepełnosprawnym, czy teŜ obawy o dalsze Ŝycie
osób chorych? Poznanie uwarunkowań powstawania takich lęków pozwoliłoby na
opracowanie skutecznej pomocy np. psychologicznej dla doznających ich uczniów
i studentów. Odpowiadając na pytanie problemowe naleŜy podkreślić, Ŝe społeczeństwo jest wraŜliwe na sytuację osób niepełnosprawnych, wolne od postaw nieprzychylnych, których efektem mogłoby być pogorszenie się ich sytuacji Ŝyciowej.
Wyniki wstępnych badań sugerują w jakim kierunku powinno się czynić dalsze
starania o to, by społeczeństwo bardziej aktywnie dąŜyło do poprawy sytuacji osób
niepełnosprawnych. Wymagają one bowiem zainteresowania własnymi problemami
Ŝyciowymi, potrzebami związanymi z chęcią pełnego uczestniczenia w kulturze,
w tym takŜe i w kulturze fizycznej. W kaŜdej sferze Ŝycia społecznego jest równieŜ
miejsce dla osób z niepełnosprawnością. Miejsca te naleŜy jednakŜe odpowiednio przygotować, by stały się im dostępne. Wymaga to nie tylko pokonania barier architektonicznych czy ekonomicznych, ale przede wszystkim psychologicznych, które skutecznie blokują inicjatywy w dziedzinie np. podejmowania się wolontariatu, słuŜącego
niepełnosprawnym.
Idei integrowania tych osób ze społeczeństwem, a poprzez to podnoszenia jakości
ich Ŝycia słuŜyć powinny nie tylko masmedia, ale równieŜ i nauka wraz z systemem
oświaty i wychowania. Dzięki badaniom naukowym moŜna bowiem dokładniej poznać
potrzeby osób niepełnosprawnych oraz określić skuteczność rozmaitych działań podejmowanych w celu ich zaspokajania. MoŜliwym jest takŜe określenie zadań w dzie-
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dzinie rozwijania postaw społecznych słuŜących pełniejszej i powszechniejszej integracji osób w róŜnej kondycji psycho-fizycznej.
Sport rekreacyjny i turystyka stwarzają wiele moŜliwości do tego, by ludzie wzajemnie się kontaktowali, poznawali, rozumieli, a przez to czerpali satysfakcję z doznawanych wraŜeń natury estetycznej, intelektualnej, emocjonalnej. Uzasadnionym
jest więc podejmowanie nie tylko działań spontanicznych na rzecz propagowania tych
form aktywności przez osoby w pełni sprawne i z niepełnosprawnościami, ale poszukiwanie modelowych rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych.
Sport od zarania dziejów ludzkości skłania do zwalczania słabości, pokonywania
trudności, uczy wytrwałości i konsekwencji, szacunku dla drugiej osoby, dając wiele
radości i satysfakcji z przekraczania granic własnych moŜliwości. Turystyka, która
częstokroć takŜe związana bywa ze sportem pozwala rozwijać się równieŜ intelektualnie poprzez kontakt nie tylko z naturą, ale takŜe szeroko pojmowaną kulturą materialną
i symboliczną. Zarówno sport, jak i turystyka nie są pozbawione pedagogicznych walorów, dzięki którym moŜliwym staje się wszechstronny rozwój osobowości osób je
uprawiających. Ich wykorzystanie dla integrowania osób niepełnosprawnych powinno
więc być przedmiotem zainteresowania nie tylko nauki o kulturze fizycznej, ale
w równym stopniu takŜe pedagogiki, psychologii, socjologii oraz nauk medycznych.
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PSYCHOSPOŁECZNE KORELATY PRZYSTOSOWANIA OSÓB
Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ

Janusz Kirenko
Choroba jest szczególnym wyzwaniem, „moŜe skłonić
ludzi, by dostrzegali to, co w Ŝyciu waŜne, i zaczęli
poszukiwać dodatkowego samospełnienia”
(Gordon, 1999, s. 223).

Abstrakt: KaŜda długotrwała choroba, w tym takŜe choroba nowotworowa, wiąŜe się z cierpieniem
fizycznym i zmianami we wszystkich waŜnych sferach Ŝycia człowieka. Choroba nowotworowa w bardzo
duŜej mierze stanowi przeszkodę w realizacji róŜnych ludzkich dąŜeń i powoduje konieczność rezygnacji
z niektórych Ŝyciowych celów. Ograniczenia związane z chorobą, a takŜe powinności wynikające z roli
pacjenta upośledzają moŜliwości odgrywania waŜnych ról społecznych. Osoby z chorobą nowotworową
najczęściej obniŜają swoją aktywność zawodową, co często prowadzi do pogorszenia warunków
materialnych, zmienia się takŜe ich sytuacja rodzinna. MoŜna powiedzieć, Ŝe wystąpienie choroby
nowotworowej oznacza powaŜną i niepomyślną zmianę w sytuacji człowieka. Człowiek nie radzi sobie
z ograniczeniami i wymaganiami jakie stwarza choroba i w konsekwencji ujawnia trudności
w poznawczym, emocjonalnym i społecznym funkcjonowaniu. Podstawową więc kwestią wynikającą
z istoty funkcjonowania osób z chorobą nowotworową jest ich ponowne przystosowanie.
Abstract: Every persistent disease, including cancer, involves physical suffering and changes in major
spheres of human life. Cancer in most cases constitutes a hindrance in the process of realising various
aims or aspirations and forces an individual to give up some of the life goals. Limitations imposed by the
disease as well as patient duties hinder the individual’s possibilities of experiencing and playing various
social roles. Cancer sufferers usually restrict their professional activity, which in turn often results in
lowering their financial status and altering the family situation. It can be concluded that cancer incidence
entails a serious and unfavourable change of an individual’s situation. He/she cannot cope with
limitations and requirements imposed on by the disease, and as a consequence the difficulties with
cognitive, emotional and social functioning are exposed. Thus, the basic issue resulting from the essence
of functioning of cancer sufferers is their adaptation anew.
Słowa kluczowe: choroba nowotworowa, funkcjonowanie psychospołeczne, inteligencja emocjonalna,
przystosowanie społeczne.

Wprowadzenie

K

aŜda długotrwała choroba, w tym takŜe choroba nowotworowa, wiąŜe się z cierpieniem fizycznym i zmianami we wszystkich waŜnych sferach Ŝycia człowieka.
Choroba nowotworowa w bardzo duŜej mierze stanowi przeszkodę w realizacji róŜnych ludzkich dąŜeń i powoduje konieczność rezygnacji z niektórych Ŝyciowych celów. Ograniczenia związane z chorobą, a takŜe powinności wynikające z roli pacjenta
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upośledzają moŜliwości odgrywania waŜnych ról społecznych. Osoby z chorobą nowotworową najczęściej obniŜają swoją aktywność zawodową, co często prowadzi do
pogorszenia warunków materialnych, zmienia się takŜe ich sytuacja rodzinna. MoŜna
powiedzieć, Ŝe wystąpienie choroby nowotworowej oznacza powaŜną i niepomyślną
zmianę w sytuacji człowieka. Człowiek nie radzi sobie z ograniczeniami i wymaganiami jakie stwarza choroba i w konsekwencji ujawnia trudności w poznawczym,
emocjonalnym i społecznym funkcjonowaniu. Podstawową więc kwestią wynikającą
z istoty funkcjonowania osób z chorobą nowotworową jest ich ponowne przystosowanie.
Pojęcie „przystosowanie” najczęściej rozumiane jest jako „proces, dzięki któremu
jednostka osiąga stan względnej równowagi między własnymi potrzebami, pragnieniami, moŜliwościami, a warunkami i wymaganiami zewnętrznymi” (Kirenko, 1998, s. 50).
Przez stosunkowo długi czas problematykę przystosowania analizowano w kategoriach stanu lub procesu, zwłaszcza jako stan. Względnie nieliczne opracowania,
dotyczące koncepcji procesu przystosowania, dają moŜność wglądu w mechanizmy
przystosowawcze, w tym na przykład reakcji przystosowawczych.
Reakcje przystosowawcze to wg H. Livneha i R. Antonaka (19??) składowe przystosowania się jednostki do Ŝycia z niepełnosprawnością czy teŜ przewlekłą chorobą,
gdzie przystosowanie to finalne stadium adaptacji oraz wskaźniki pomyślnego przebiegu adaptacji.
Nie ulega wątpliwości, iŜ czynnikami warunkującymi wystąpienie reakcji przystosowawczych są m. in.: samoocena, poczucie koherencji, inteligencja emocjonalna,
czy teŜ szeroko rozumiane wsparcie społeczne. Zmienne te moŜna określić mianem
zasobów osobistych.
I. Michałowska-Wieczorek (2006, s. 28) zwraca uwagę na to, Ŝe pacjenci postrzegają chorobę nowotworowa jako terminalną, zagraŜającą Ŝyciu. Bardzo często budzi
ona lęk i niepokój. Uczucia te wiąŜą się z nieznanym jutrem, co z kolei niesie ze sobą
powaŜne problemy natury psychologicznej. Choroba nowotworowa powoduje, Ŝe osoby chore i ich bliscy znajdują się w nowej trudnej i nieznanej im sytuacji stresowej.
W momencie ujawnienia się choroby i w krytycznych momentach jej przebiegu, chorzy pozostają pod specjalistyczną opieką lekarską. W momencie, gdy osoba chora opuszcza placówkę szpitalną traci pomoc specjalistyczną, otrzymując w zamian mnóstwo
porad i zaleceń oraz ofertę pomocy doraźnej. Czas remisji jest związany z przejęciem
opieki nad chorym przez rodzinę. Czasami pomoc w tym okresie realizowana jest przez przyjaciół i grupy wsparcia (Kirenko, 2002, s. 100). I. Michałowska-Wieczorek
(2006, s. 52) podkreśla takŜe, Ŝe wsparcie okazywane najbliŜszej rodzinie przez przyjaciół czy kolegów z pracy, podwórka, czasem przez stowarzyszenia i organizacje,
pozwala na szybsze otrząśnięcie się z tragedii, na zwalczenie choroby i powrót do
zdrowia zarówno w wymiarze somatycznym, jak i psychicznym.
Wsparcie społeczne stanowi niejako odpowiedź na wywołujące stres wydarzenia,
w róŜnych sferach i na róŜnych poziomach. Osoby potrzebujące wsparcia odwołują się
do naturalnych jego źródeł, do współmałŜonków, bliŜszej i dalszej rodziny, przyjaciół.
O tego rodzaju preferencjach decydują doświadczenia zdobyte w okresie budowania
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systemu przywiązania, poczucia bezpieczeństwa, czy zagroŜenia dla samooceny (Sęk,
Cieślak, 2005, s. 48).
Do zasobów osobistych jednostki zaliczane jest równieŜ poczucie koherencji, czyli globalna orientacja Ŝyciowa człowieka, wyraŜająca stopień, w jakim ma on dominujące, trwałe, choć dynamiczne poczucie pewności, Ŝe bodźce napływające w ciągu
Ŝycia ze środowiska wewnętrznego i zewnętrznego mają charakter ustrukturowany
i wytłumaczalny; oraz, Ŝe dostępne są zasoby, które pozwolą mu sprostać wymaganiom stawianym przez te bodźce; a takŜe, Ŝe wymagania te są dla niego wyzwaniem
wartym wysiłku i zaangaŜowania. Odnosi się zarówno do przeszłości, jak i przyszłości
i składa się z trzech komponentów: zrozumiałości, zaradności i sensowości. Poczucie
zrozumiałości to stopień, w jakim człowiek spostrzega bodźce z którymi się styka,
napływające ze środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, jako sensowne poznawczo,
jako informacje spójne, uporządkowane, i jasne, a nie jako informacje chaotyczne,
nieuporządkowane, losowe, przypadkowe i niewytłumaczalne. Dzięki czemu powstaje
poczucie, Ŝe wydarzenia moŜna przewidzieć i zrozumieć. Poczucie sensowności zaś to
stopień odczuwania przez człowieka sensu Ŝycia. Stopień w jakim człowiek czuje, Ŝe
wymagania Ŝycia warte są zaangaŜowania i wysiłku. Ludzie cechujący się wysokim
stopniem sensowności podejmują wyzwania Ŝycia, poszukują sensu, rozwiązują problemy i radzą sobie z nimi. Ten składnik poczucia koherencji ma charakter motywacyjno-emocjonalny (Antonovsky, 1995). Natomiast poczucie zaradności oznacza stopień,
w jakim człowiek spostrzega, Ŝe ma do swej dyspozycji odpowiednie środki wystarczające do sprostania wymaganiom stawianym przez bodźce (Sęk, 2001). Człowiekowi
są dostępne zatem pewne zasoby zaradcze, jednak nie muszą być jego własnością lecz
mogą to być zasoby zewnętrzne, do których moŜna się odwołać np. małŜonek, przyjaciele, autorytety, Bóg, historia, i na które jednostka moŜe w swoim odczuciu liczyć,
którym ufa. Człowiek cechujący się wysokim stopniem zaradności nie czuje się ani
bezradny, ani niesprawiedliwie traktowany. Ma poczucie Ŝe jest w stanie poradzić
sobie z trudnościami i Ŝyciowymi niespodziankami. Ten komponent poczucia koherencji ma charakter poznawczo-instrumentalny (Antonovsky, 1995).
Inteligencja emocjonalna to znajomość własnych emocji, kierowanie emocjami,
zdolność motywowania się, rozpoznawanie emocji u innych, jak teŜ rozwiązywanie
i podtrzymywanie związków z innymi (Mayer, Salovey, za: Goleman, 1997).
MoŜna wyróŜnić następujące cechy, które mówią o wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej:
• ,,świadomość własnych potrzeb, zaangaŜowanie, nastawienie na realizację pozytywnych celów;
• rozpoznawanie emocji, kierowanie nimi; regulowanie postępowania w róŜnych
emocjach;
• pozytywne wykorzystanie energii emocjonalnej, wyraŜanie uczuć;
• rozróŜnianie emocji innych osób, empatia, łatwe nawiązywanie kontaktów z innymi;
• optymizm, entuzjazm, kreatywność, wyobraźnia, samoobserwacja, samomotywacja;
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zdrowa samoocena; umiejętność rozwiązywania problemów, ocenianie ryzyka;
umiejętność odnalezienia się w rzeczywistości, wyznaczanie sobie celów, potrzeba zmian;
• intuicja, odpowiedzialność, pracowitość, kultura osobista, respektowanie uniwersalnych wartości;
• dostosowywanie swego wyglądu do samopoczucia, elegancja, dobry ton, dbanie
o szczegóły;
• wiedza o emocjach i jej poszerzanie, rozróŜnianie emocji;
• pracowitość, staranność w działaniach, samodzielność, tolerancja;
• towarzyskość, troska o innych, szacunek wobec innych, asertywność, kierowanie
postęp ch ludzi” (Michalska, 2004, s. 32).
Samoocena rozumiana jako złoŜony system wiedzy o samym sobie, który jest wynikiem społecznego uczenia się i gromadzenia doświadczeń i informacji odnośnie samego siebie jest takŜe czynnikiem warunkującym poziom i zakres reakcji przystosowawczych osób z chorobą nowotworową. Ma ona kluczowe znaczenie dla aktywności
psychofizycznej człowieka. Adekwatna, pozytywna jest przyczyną, dla której osoby
chore podejmują działania na rzecz swojego zdrowia, poszukują najlepszych dla siebie
metod terapii oraz wierzą w ich powodzenie. PoniewaŜ samoocena determinuje działania jednostki, to poczucie, Ŝe jest się w stanie podołać napotykanym trudnościom moŜe
być waŜnym czynnikiem motywującym do podjęcia róŜnych czynności. Rzeczowe,
realistyczne podejście do siebie, swojego ciała, wyglądu jest równieŜ niezmiernie waŜne dla pacjentów onkologicznych, zwłaszcza tych, którzy z racji raka musieli poddać
się amputacji jakiejś części ciała. Dojrzała samoocena będzie wpływać na to jak będą
tacy ludzie funkcjonować w społeczeństwie, czy będą się akceptować i czy pozwolą
zaakceptować się innym członkom otoczenia. Pozytywny obraz siebie będzie zmuszać
osobę chorą do przezwycięŜania braków i rozwijania swoich moŜliwości, tak by dąŜyć
do doskonalenia siebie.
•
•

Badania
Przedmiotem prezentowanej analizy empirycznej są zagadnienia związane z przystosowaniem osób z chorobą nowotworową w odniesieniu do ich poziomu samooceny, inteligencji emocjonalnej i poczucia koherencji oraz zakresu i nasilenia wsparcia
społecznego. Korzystając z: Kwestionariusza Reakcji Przystosowawczych (H. Liveneh,
R. Antonak), Kwestionariusza Reintegracji do Normalnego śycia, Skali Samooceny
(W. H. Fitts), Kwestionariusza INTE (N. S. Schutte, J. M. Malouff, E. Hall, D. J. Haggerty, J. T. Cooper, Ch. J. Golden, L. Dornheim), Kwestionariusza Orientacji śyciowej
(A. Antonovsky), Kwestionariusza Wsparcia Społecznego (J. S. Norbeck) i Kwestiona-
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riusza ankiety, przebadano 40 osób z chorobą nowotworową i 40 osób zdrowych*. Przy
czym, osób zdrowych nie badano Kwestionariuszem Reakcji Przystosowawczych
i Kwestionariuszem Reintegracji do Normalnego śycia.
Badania przeprowadzone zostały w dwóch etapach. W pierwszym, korzystając z
procedury doboru celowego, przebadano osoby z chorobą nowotworową, „kompletując” w ten sposób grupę podstawową. Następnie po zastosowaniu zmodyfikowanego
doboru losowego, noszącego znamiona intencjonalnego doboru parami, przystąpiono
do drugiego etapu badań, jakim było „skompletowanie” grupy porównawczej, składającej się z osób zdrowych. KaŜdy kwestionariusz zawierał pisemną instrukcję. Osoby
badane były równieŜ pouczane ustnie o sposobie nanoszenia danych na arkusze odpowiedzi. Podczas odbierania kwestionariuszy pytano badanych o trudności z wypełnieniem ich.
Badaniom poddanych zostało 40 osób z chorobą nowotworową w wieku od 19 do
70 lat, w tym 29 kobiet (72,5 %) i 11 męŜczyzn (27,5 %). W miastach mieszkały 24
osoby (60,0 %), pozostałe na wsi. Wśród badanych, 22 osoby (55,0%) były w związku
małŜeńskim, 8 (20,0 %) w stanie wolnym, 6 (15,0 %) owdowiałych i 4 osoby (10,0 %)
rozwiedzione. Osoby badane były przedstawicielami róŜnych zawodów i posiadały
róŜne poziomy wykształcenia. Dominującym było wykształcenie na poziomie średnim
– 19 osób (47,5 %), nieco mniej, bo 13 osób (32,5 %) z wykształceniem wyŜszym,
7 osób (17,5 %) z wykształceniem na poziomie podstawowym oraz jedna osoba na
poziomie zasadniczym zawodowym
Grupę porównawczą stanowiło 40 osób zdrowych dobranych intencjonalnie pod
względem płci, wieku, miejsca zamieszkania i wykształcenia.
Wśród badanych z chorobą nowotworową, najwięcej, bo 16 osób (40,0 %), chorowało na nowotwór kilka lat, 12 osób (30,0 %) było chorych ponad rok, a pozostałe
osoby poniŜej jednego roku. Najczęściej osoby zgłaszały się do specjalisty z powodu
bólów i dolegliwości. Tak odpowiedziało 15 osób (37,5 %), natomiast 8 osób (20,0 %)
dowiedziało się o chorobie podczas badań profilaktycznych, zaś złe samopoczucie
skłoniło 6 osób (15,0 %) do wizyty u lekarza. Bóle i dolegliwości z równoczesnym
złym samopoczuciem były powodem zgłoszenia się do specjalisty 4 osób (10,0 %).
Tyle samo chorych (10,0 %) z innych powodów postanowiło udać się na wizytę lekarską. Najmniej liczną grupę osób, stanowiły te, które w czasie badań profilaktycznych
dowiedziały się o chorobie, ale wówczas juŜ źle się czuły – 3 osoby (7,5 %), co jest
niezbyt optymistycznym wskaźnikiem działalności prewencyjnej słuŜb medycznych
w Polsce.
Najliczniejsza grupa osób z chorobą nowotworową oceniła swój stan wiedzy na
temat nowotworów jako dobry, zadawalający. Osób takich było 18 (45,0 %). Nieco
mniej, bo 16 osób (40,0 %), twierdziło, Ŝe ma przeciętną widzę na temat swojej choroby, natomiast 5 osób (12,5 %) uwaŜało, Ŝe bardzo dobrze orientuje się w tej tematyce.
*

Badania przeprowadziły panie: mgr Aldona Mitura, mgr Anna Przebierowska, mgr Marta Stańska i mgr
Justyna Zalewska. Składam im za to serdeczne podziękowania. Szczegółowe wyniki badań znajdują się
u autora; będą przedmiotem odrębnej publikacji o charakterze monograficznym.
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Tylko pojedyncze osoby stwierdziły, Ŝe są całkowicie niezadowolone z wyników leczenia, co świadczy o tym, Ŝe praktycznie wszyscy z badanej grupy pokonali chorobę
ostatecznie, a ich stan psychofizyczny po danych rodzajach interwencji lekarskiej jest
co najmniej zadawalający.
Badane osoby najczęściej podawały, Ŝe od lekarzy czerpią informacje na temat
chorób nowotworowych i stanowią one 27,5 % wszystkich badanych (11 osób). Pojedyncze osoby wskazały na rodzinę i massmedia jako źródło informacji o chorobie. Dla
pozostałych osób były to wiadomości z kilku róŜnych źródeł. Najwięcej osób, bo 6 (15 %),
było poddanych chemioterapii i zabiegom chirurgicznym, po 5 osób (12,5 %) chemioterapii, zbiegom chirurgicznym i leczeniu farmakologicznemu, farmakologicznemu
leczeniu, zabiegom chirurgicznym, chemioterapii i radioterapii. Trzy osoby poddane
były leczeniu farmakologicznemu, chirurgicznemu i chemioterapii (7,5 %). Tyle samo
osób zabiegom chirurgicznym, chemioterapii i radioterapii. U pozostałych osób róŜne
formy leczenia były ze sobą łączone. Trzy osoby (7,5 %) oprócz rozwiązań, które proponuje medycyna, stosowała metody niekonwencjonalne.
Spośród badanych, 19 osób (47,5 %) oceniło skuteczność leczenia jako „duŜa”.
Nieco mniej, bo 13 osób (32,5 %), jako „bardzo duŜa”, przy 5 osobach (12,5 %) twierdzących o przeciętnej skuteczności leczenia i 3 osobach (7,5 %) o bardzo małej skuteczności. Odpowiedzi na pytanie dotyczące zmian w Ŝyciu spowodowanych chorobą
nowotworową nie pozostawiły wątpliwości, Ŝe takie wydarzenie wpływa na przewartościowanie w jakimś stopniu swojego dotychczasowego Ŝycia. Dla 29 osób (72,5 %)
choroba zmieniła ich dotychczasowe Ŝycie. W grupie tej, 8 badanych (27,6 %) stwierdziło, Ŝe choroba zmieniła ich Ŝycie zawodowe. Po 5 osób (17,2 %) odpowiedziało, Ŝe
choroba zmieniła tylko ich Ŝycie rodzinne lub tylko towarzyskie, albo Ŝycie zawodowe, rodzinne i towarzyskie. Cztery osoby (13,8 %) uznały, Ŝe choroba zmieniła ich
Ŝycie rodzinne i towarzyskie. śycie zawodowe i towarzyskie zmieniło się u 2 osób (6,9 %).

Wyniki
Poziom przystosowania badanych osób z chorobą nowotworową Kwestionariusz
Reakcji Przystosowawczych (H. Livenah, R. Antonak)
Poziomy takich reakcji jak: niepokój, depresja, wewnętrzny gniew, szok, wyparcie i wrogość, są niŜsze od dwóch pozostałych: akceptacji i przystosowania. Z tym, Ŝe
średnia uzyskana w Skali Przystosowanie jest istotnie wyŜsza od średniej uzyskanej
w Skali Akceptacja. Aby człowiek przystosował się do sytuacji, jaką jest Ŝycie z chorobą nowotworową, musi przejść przez siedem stadiów, od niepokoju do akceptacji.
NiŜsze średnie w sześciu skalach są warunkiem uzyskania wyŜszych średnich w skali
akceptacji i przystosowania.
Szok wśród osób z chorobą nowotworową występuje w nieznacznym nasileniu.
Osoby badane o fakcie zachorowania na nowotwór wiedziały juŜ od długiego czasu
i miały czas na uporanie się z tą informacją, ponadto większość badanych to osoby
tzw. wyleczone. Analogicznie nasilenie reakcji niepokoju nie jest wysokie, a związane
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z czasem trwania choroby i pomyślnymi wynikami zastosowanego leczenia. Wyparcie
jest natomiast tą reakcją, której wyniki oscylują wokół wyników wysokich. MoŜe wiązać się to z niskim nasileniem szoku i niepokoju, poniewaŜ wyparcie jako mechanizm
obronny pozwala na pozbycie się ze świadomości informacji wywołujących nieprzyjemne skojarzenia i zagraŜających spójności. W połączeniu zatem z długim czasem
trwania choroby nowotworowej i pomyślnymi rokowaniami u badanych osób mogło
wpływać na niewysoki poziom szoku i niepokoju.
Przygnębienie, zniechęcenie, określane jako reakcja depresji, oscyluje równieŜ na
poziomie wyników niskich i przeciętnych, co świadczy o dobrej kondycji psychofizycznej badanych osób oraz aktywnym podejściu do Ŝycia i choroby nowotworowej.
Osoby te nie reagują równieŜ na silne stresory lub brak moŜliwości działania takimi
zachowaniami, jak głośny krzyk lub rękoczyny, przynajmniej w odniesieniu do wszystkich badanych osób, posługują się raczej innymi, bardziej konstruktywnymi sposobami na poradzenie sobie z sytuacją stresującą.
Stosunkowo niski natomiast poziom akceptacji wśród badanych z chorobą nowotworową naleŜy traktować jako brak akceptacji stanu choroby, ograniczeń i prognoz
dotyczących stanu fizycznego, jakie ona ze sobą niesie. W połączeniu z pozostałymi
wynikami ze wcześniejszych skal wnioskowanie to jest jeszcze bardziej prawdopodobne, poniewaŜ choroba tak cięŜka jak nowotwór jest zdarzeniem, które cięŜko jednostce
przyjąć do wiadomości i pogodzić się z faktem, Ŝe dotknęła ona właśnie ją. Przy czym,
brak akceptacji na ograniczenia, które związane są z zachorowaniem na tą chorobę
moŜe być dla niektórych z tych osób bodźcem do zwycięskiej walki z nimi i twórczego
wykorzystania swoich moŜliwości. Natomiast stan równowagi i harmonii między jednostką i jej otoczeniem oraz fakt zaspokojenia potrzeb jednostki nazwany tutaj przystosowaniem osiągnął wśród badanych osób z chorobą nowotworową poziom wysoki.
Zdecydowana większość badanych osób uzyskała wyniki wyŜsze niŜ przeciętne dla tej
grupy, dlatego moŜna z cała pewnością stwierdzić, Ŝe są to jednostki dobrze przystosowane, Ŝyjące w stanie równowagi ze środowiskiem. Wnioskować moŜemy równieŜ,
Ŝe potrzeby tej grupy osób są w większej mierze zaspokojone, tak samo jak jednostki
te zaspokajają potrzeby osób, z którymi Ŝyją.
Kobiety, w porównaniu z męŜczyznami, ujawniły znacząco wyŜszy poziom nasilenia takich reakcji, jak: szok, niepokój, wyparcie, depresja i przystosowanie. Pomimo
tego są one dobrze przystosowane, poniewaŜ średnie uzyskane w Skali Akceptacji
i Przystosowania są najwyŜsze spośród analizowanych. Przejawiają zachowania
świadczące o dobrym funkcjonowaniu w obrębie środowiska i zrównowaŜonej, stabilnej osobowości. Natomiast męŜczyźni uzyskali znaczący poziom nasilenia reakcji
wrogości, co moŜe świadczyć o trudnościach w kontaktach z otoczeniem. Stosunkowo
jednak wysokie wyniki w Skali Akceptacji i Przystosowania, wskazują na nich, podobnie jak kobiety, na osoby prawidłowo funkcjonujące w środowisku.
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Kwestionariusz Reintegracji do Normalnego śycia
Obecność choroby nowotworowej u badanych osób nie róŜnicuje ich pod względem przystosowania psychospołecznego w sferach Ŝycia takich jak moŜliwość poruszania się w obrębie zarówno środowiska lokalnego, jak i dalszego, nie pozbawia ich
chęci odbywania wycieczek poza teren zamieszkania, co moŜe wynikać z faktu, Ŝe
czują się one na siłach udając się na takie wyprawy, wierzą w swoje moŜliwości. Fakt
występowania u tych osób choroby nie zaburza ich subiektywnej samooceny w odniesieniu do sprawności samoobsługowych, dając im poczucie sprawstwa i moŜliwości
decydowania o sobie w kaŜdej sferze Ŝycia. Funkcjonowanie tych osób jest optymalne
w zakresie Ŝycia towarzyskiego i sposobów spędzania wolnego czasu, co oznacza, Ŝe
nie poddają się one marazmowi i aktywnie wchodzą w relacje międzyludzkie, korzystając z oferowanego im zasobu rozrywek.
MęŜczyźni w porównaniu do kobiet, chętniej poruszają się w otoczeniu, są bardziej aktywni w czasie wolnym, potwierdzają swoje „ja” w trakcie róŜnych czynności
zarówno ze sfery rekreacji, jak i pracy. Częściej biorą udział w Ŝyciu społecznym niŜ
kobiety. Kobiety natomiast są bardziej pasywne, wymagają opieki i przejawiają większe przyzwolenie na przejawianą ze strony otoczenia troskę i chęć pomocy. Wyniki
takie mogą być skutkiem panujących w społeczeństwie stereotypów dotyczących zachowań właściwych kaŜdej z płci.

Funkcjonowania psychospołeczne osób badanych
Właściwości samooceny
Osoby z chorobą nowotworową prezentują profil samooceny nieznacznie róŜniący
się od profilu osiągniętego przez porównywaną z nią grupą osób zdrowych. W nieco
większym stopniu niŜ osoby zdrowe przejawiają tendencje do zaprzeczania twierdzeniom, które większość populacji uwaŜa za prawdziwe. W takim samym natomiast oceniają, czyli racjonalnie, cechy wchodzą w ich zakres „ja” i odrzucają te, które nie zawierają się w tym obszarze. W minimalnie zaś większym stopniu ujawniają większą
tendencje do przejawiania konfliktu przyzwolenia, czyli eksponowania i afirmacji swoich cech pozytywnych, przy nieco większym nasileniu konfliktów w postrzeganiu
własnej osoby. Świadczy to, Ŝe obraz tych osób charakteryzuje się nieco większym
zamętem, sprzecznością i brakiem spójności.
Osoby z chorobą nowotworową w większym, niŜ osoby zdrowe, stopniu lubią
siebie i oceniają się jako wartościowe, cnotliwe, pełne szacunku do siebie. Wpływa to
zapewne na ich ogólny stopień przystosowania, poniewaŜ akceptacja własnej osoby
przyczynia się w duŜej mierze do stosunku jednostki do jej otoczenia. Cechują się
równieŜ nieco wyraźniejszą tendencją do rozwijania swojej toŜsamości głównie
w wymiarze identyfikacji i rozwoju ja idealnego. MoŜe być to spowodowane doświadczeniami jakie niesie za sobą choroba nowotworowa, przez którą dokonuje się przewartościowanie dotychczasowego Ŝycia, konieczność stałego pracowania nad swoją
identyfikacją.
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Obie grupy przypisują swojemu ciału, stanowi zdrowia, seksualności niemal jednakową wartość, przy niewielkiej tendencji osób zdrowych do podkreślania tego wymiaru samooceny, w przeciwieństwie do wymiaru moralno-etycznego, gdzie osoby
z chorobą nowotworową przypisują sobie więcej cech pozytywnych niŜ osoby zdrowe,
co moŜe być związane z charakterem choroby, na którą cierpią i która naleŜy do chorób związanych z ryzykiem duŜej śmiertelności. Analogicznie, przypisują sobie równieŜ wyŜsze poczucie własnej wartości, adekwatności swojej osoby i odrębności siebie
od otoczenia niŜ osoby zdrowe. Takie wyniki mogą wiązać się z faktem zwalczenia
choroby i pojawieniem się w związku z tym poczucia sprawstwa i mocy. Są takŜe bardziej świadome bycia członkiem rodziny i wynikających z tego faktu zobowiązań i ról,
a takŜe określania swojego ja przy uwzględnianiu istnienia w swoim Ŝyciu rodziny.
Osoby zdrowe są natomiast bardziej świadome odpowiedniości własnej osoby i jej
wartości podczas kontaktów z innymi członkami społeczeństwa niŜ jednostki z chorobą nowotworową. Czują się one pewniej i są bardziej zdecydowane w sytuacji interakcji z innymi osobami.

Poziom inteligencji emocjonalnej
Osoby z chorobą nowotworową wykazują wyŜszy poziom inteligencji emocjonalnej od osób zdrowych. Choroba spowodowała to, Ŝe osoby doświadczone tym stanem
starają się zrozumieć co inni czują, zastanawiają się nad postawą i postępowaniem
innych. Ale Ŝeby rozpoznawać uczucia ludzi, naleŜy najpierw rozpoznawać je u siebie
i umieć je odpowiednio nazywać. Tak dzieje się w przypadku osób z chorobą nowotworową. Dotyczy to równieŜ poziomu ich optymizmu oraz pomocy udzielanej drugiej
osobie. MoŜe dlatego, Ŝe osoby z chorobą nowotworową same doświadczały wielu
przykrych uczuć, to teraz starają się pomóc innym, gdy tego potrzebują. Niewykluczone, Ŝe pomagają innym, bo sami kiedyś doznali pomocy od nich. Wiedzą, jak taka pomoc jest potrzebna, sprawić, by inni poczuli się lepiej, zwłaszcza gdy są przygnębieni.

Poczucie koherencji
RóŜnica pomiędzy sumą trzech składników, a więc poczucia zrozumiałości, zaradności i sensowności, czyli poczucia koherencji jako podstawowej struktury osobowościowej osób z chorobą nowotworową i osób zdrowych jest niewielka i nieistotna
statystycznie, co oznacza Ŝe obie badane grupy reprezentują podobny poziom poczucia
koherencji. Jednak osoby z chorobą nowotworową przejawiają tendencję do uzyskiwania nieco niŜszych wyników. Świadczy to o tym, iŜ osobom zdrowym nieznacznie
łatwiej niŜ osobom z chorobą nowotworową w konfrontacji z potencjalnie szkodliwymi sytuacjami redefiniować je jako takie, którym niekoniecznie naleŜy się poddać
i które niekoniecznie są szkodliwe. Sytuacje stresowe nie są oceniane przez nie jako
paraliŜujące zagroŜenie lecz wyzwanie, warte zainwestowania energii. Częściej teŜ niŜ
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osoby z chorobą nowotworową postrzegają świat jako zrozumiały, sterowalny i sensowny, dlatego teŜ napotykane wydarzenia rzadko uznają za konfrontacje stresowe.

Wsparcie społeczne
Tak osoby chore, jak i zdrowe najbardziej oczekują wsparcia ze strony rodziny.
Najczęściej doświadczają tego wsparcia w sposób naturalny, w obszarze pierwszego
lub drugiego kręgu zabezpieczenia społecznego. Obok rodziny, osoby z chorobą nowotworową mogą liczyć na wsparcie ze strony takich grup źródłowych, jak: przyjaciele, koledzy bądź współpracownicy, sąsiedzi i terapeuci, a osoby zdrowe na wsparcie:
przyjaciół, kolegów bądź współpracowników, sąsiadów, terapeutów i księŜy. Tworzą
oni drugi krąg zabezpieczenia społecznego. Otrzymywane od nich wsparcie moŜe być
znaczne i jest na pewno bardzo potrzebne, ale nie jest i nie będzie ono juŜ takie, jak
w pierwszym kręgu, gdyŜ osoby naleŜące do drugiego kręgu społecznego zabezpieczenia mogą częściej się zmieniać. WaŜne jest natomiast to, by osoby chore na nowotwory
miały kontakt nie tylko z rodziną, ale takŜe z bliŜszym i dalszym otoczeniem społecznym.
W niewielkim zakresie osoby chorobą nowotworową i zdrowe utrzymują związki
z osobami duchownymi. Nie są one dla badanych osobami znaczącymi, a i kontakty
z nimi nie mają charakteru wspierającego. TakŜe w niewielkim stopniu osoby badane
utrzymują kontakty z innymi osobami, tj. były mąŜ, menadŜer, ojciec chrzestny, lekarz
itp. Kontakty uznane za znaczące z wymienionymi osobami moŜna uznać za sporadyczne. Osoby badane nie włączają w sieć wspierającą opiekuna socjalnego. MoŜe
faktycznie osoby zdrowe nie wykazują potrzeby wsparcia ze strony tych osób, ale
chorzy czasami korzystają z ich pomocy, czy rad. Stwierdzić więc naleŜy, Ŝe osoby te
nie stanowią osób waŜnych dla chorych na nowotwór, nie zaspokajają bowiem ich
potrzeb w takim stopniu, który moŜna byłoby uznać za znaczący w ich sytuacji. a takŜe
zapewne pozostają z nimi jedynie w stosunku słuŜbowym, czysto formalnym.
Poziom otrzymywanego wsparcia społecznego przez osoby z chorobą nowotworową i osoby zdrowe jest bardzo zbliŜony do siebie i przewaŜnie oscyluje w granicach
wyników przeciętnych. W wyniku szczegółowych analiz zaś ustalono, Ŝe przeciętnie
osoby chore w większym stopniu doświadczają wsparcia i pomocy ze strony swoich
grup źródłowych sieci niŜ osoby zdrowe, częściej utrzymują kontakt z osobami z grup
wsparcia oraz deklarują dłuŜszy okres znajomości z tymi osobami. Nie moŜna jednak
uznać, Ŝe zdrowe osoby nie otrzymują potrzebnej pomocy. Otrzymują, ale w ich subiektywnej ocenie jest ono niewystarczające. MoŜe to wynikać z faktu braku zauwaŜania i docenienia obiektywnego wsparcia, które jest im dane przez najbliŜsze ich otoczenie.
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ZaleŜności między przystosowaniem a samooceną
Kwestionariusz Reakcji Przystosowawczych
W miarę nasilenia reakcji szoku u badanych osób z chorobą nowotworową maleje
u nich eksponowanie i afirmowanie swoich cech pozytywnych. Poziom nasilenia szoku
koreluje ze zdecydowaniem i pewnością w stosunku do wyraŜanego na swój temat
osądu. Wzrost niepokoju natomiast koreluje z poziomem akcentowania swoich cech
pozytywnych. Im wyŜszy zaś poziom depresji tym niŜszy stopień dostrzegania swoich
atrybutów, a tym samym utrudniona akceptacja siebie w nowej sytuacji. Ponadto, wyŜszemu poziomowi depresji towarzyszy mniejszy poziom konfliktu w postrzeganiu
swojej osoby. Natomiast wraz ze zmianami w poziomach wrogości następują odwrotnie proporcjonalne zmiany, co do osądu wartości moralnych, systemu religijnego, poczucia bycia dobrym, a takŜe, co do poziomu integracji między kolejnymi sferami samooceny i wiary w słuszność osądu siebie. RównieŜ wraz ze wzrostem akceptacji maleje nasilenie odczuć, zachowań i percepcji ja związanych z postrzeganiem siebie jako
członka rodziny.
Kwestionariusz Reintegracji do Normalnego śycia
Chęć przebywania, poruszania się wśród ludzi koreluje z afirmacją swoich cech
pozytywnych i zaprzeczania negatywnym. Osoby z chorobą nowotworową im chętniej
uczestniczą w interakcjach z innymi i w Ŝyciu społecznym, tym lepszy mają obraz
siebie i przekonanie o własnej wartości. Bardziej uzewnętrzniają swoje mocne i słabe
strony, obniŜają poziom konfliktu w percepcji własnego ja, wykazują zdecydowanie
i pewność w ocenie siebie i otwarcie w stosunku do otoczenia. Natomiast sposób spędzania wolnego czasu, rodzaj aktywności podczas rekreacji wpływa na dostrzeganie
swoich atrybutów i na wysokość sprzeczności w postrzeganiu siebie. Spowodowane
jest to tym, Ŝe udział w róŜnych formach aktywności, takich jak sport, hobby, rozrywki
o charakterze kulturalnym, pozwala na dostrzeŜenie swoich mocnych stron i na uczenie się wykorzystywania ich w róŜnych sytuacjach. Stwierdzono równieŜ, Ŝe poziom
zaangaŜowania w Ŝycie towarzyskie badanych osób przekłada się na to, jak jednostka
postrzega i przedstawia swoja osobę, a takŜe na wielkość zamętu w obrazie własnej
osoby. Bogate Ŝycie towarzyskie moŜe wpływać na rozwój swojej osobowości i wzbogacać to jak widzi się dana osoba, ale moŜe teŜ powodować zwiększenie konfliktu
w widzeniu siebie, jeśli jednostka jest podatna na opinie innych osób na swój temat.
Samopoczucie jednostki i stopień afirmacji swoich cech pozytywnych bądź negatywnych dodatnio koreluje ze stopniem dobrego samopoczucia w relacjach międzyosobowych, zadowoleniem z siebie w relacjach z innymi oraz poczuciem siły, sprawstwa i mocy. Niskiemu poziomowi konfliktu w postrzeganiu siebie przez osobę chorą
na nowotwór towarzyszy poczucie moŜności uczestniczenia we wszystkim co się moŜe
wydarzyć. Zadowolenie z siebie i poczucie komfortu w relacjach interpersonalnych
sprzyja jedności i spójności obrazu siebie.
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ZaleŜności między przystosowaniem a inteligencją emocjonalną
Kwestionariusz Reakcji Przystosowawczych
Osoby chore odrzucają negatywne emocje, które pojawiają się wraz z uświadomieniem swojej choroby. Im wyŜsze wyniki uzyskane w pomiarze inteligencji emocjonalnej, tym siła mechanizmu wyparcia jest większa. Chorzy szybciej pozbywają się
przykrych emocji towarzyszących chorobie nowotworowej. Przez to będą mieć większe szanse na przystosowanie się do tej sytuacji. Zadręczanie się tym, Ŝe jest się chorym, uniemoŜliwia funkcjonowanie w codziennym Ŝyciu. Osoby z niskim poziomem
inteligencji emocjonalnej czują się bezradnie i bezsilnie wobec choroby. Trudniej jest
im odnaleźć sens Ŝycia, funkcjonować w społeczeństwie, mieć poczucie własnej wartości. Natomiast osoby z wyŜszym poziomem inteligencji emocjonalnej wykazują
wyŜszy poziom przystosowania. Osoby z chorobą nowotworową, wiedzą jakie ograniczenia niesie ze sobą ta choroba, ale pomimo tego stawiają sobie cele w Ŝyciu. Aktywnie dąŜą do ich osiągnięcia. Nie poddają się gdy napotkają trudności. Wiedzą, Ŝe
pokonanie ich pozwala na prowadzenie normalnego Ŝycia.
Kwestionariusz Reintegracji do Normalnego śycia
Osoby z wyŜszym poziomem inteligencji emocjonalnej częściej opuszczają swoje
miejsce zamieszkania po to by odpocząć. Ludzie, którzy są chorzy i pełni negatywnych
uczuć zazwyczaj niechętnie wychodzą z domów i nie są w stanie aktywnie odpoczywać. Inteligencja emocjonalna pozwala dostrzec to, Ŝe potrzebne są zarówno pozytywne, jak i negatywne emocje w Ŝyciu. Dlatego teŜ, pomimo tego, Ŝe osoby są chore na
nowotwór, starają się nie zamykać na innych. Im wyŜszy równieŜ poziom inteligencji
emocjonalnej, tym osoby chore chętniej biorą udział w Ŝyciu towarzyskim. Nie izolują
się one przed światem. Inteligencja emocjonalna pomaga w kontaktach z osobami bliskimi. Rozpoznawanie uczuć innych ludzi pozwala na wytworzenie więzi emocjonalnej, a tym samym pozwala uczestniczyć w Ŝyciu rodziny, przyjaciół i znajomych.
Osoby chore na nowotwór z wyŜszym poziomem inteligencji emocjonalnej pełniej uczestniczą w Ŝyciu rodzinnym. Wzrasta u nich zadowolenie z relacji międzyosobowych. Inteligencja emocjonalna wpływa na zaspokajanie potrzeb zarówno członków
rodziny chorego, jak i zaspokojenie potrzeb osoby chorej. Wiedzą jakie role naleŜy
przyjąć w rodzinie aby bliscy mieli poczucie zadowolenia. Do tego, Ŝeby te relacje
dawały zadowolenie potrzebna jest empatia, która jest jednym ze składników inteligencji emocjonalnej. Dzięki niej łatwiej jest nawiązywać kontakt z innymi i łatwiej te
kontakty utrzymać. Ludzie o wysokiej empatii lepiej rozumieją innych i dlatego relacje
międzyosobowe układają się pomyślnie. Oczywistym jest to, Ŝe tylko wtedy moŜna
czuć się zadowolonym z siebie wśród innych, jeŜeli aktywnie uczestniczy się w Ŝyciu
rodzinnym, towarzyskim; generalnie, kiedy osoba dobrze czuje się w relacjach
z innymi ludźmi. Zadowolonym z siebie moŜna być wtedy, gdy znamy swoje emocje,
potrafimy je nazwać, ale teŜ wtedy, kiedy wiemy jak sprawić, by pozytywne emocje
dłuŜej trwały. Te umiejętności są jedną z cech inteligencji emocjonalnej.
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Interesujące jest to, Ŝe poziom inteligencji emocjonalnej nie koreluje z czynnościami samoobsługowymi. Pomoc innych osób w czynnościach dnia codziennego, czy
stosowanie do tego celu odpowiednich urządzeń nie zaleŜy od poziomu inteligencji
emocjonalnej, ale od stanu zdrowia osoby chorej na nowotwór.

ZaleŜności między przystosowaniem a poczuciem koherencji
Kwestionariusz Reakcji Przystosowawczych
Osoby z chorobą nowotworową u których występuje ujemna korelacja poczucia
koherencji z reakcją szoku nie koncentrują uwagi jedynie na aktualnej sytuacji, na
doznanej stracie, ale w konfrontacji ze szkodliwymi sytuacjami są skłonne do redefiniowania ich jako takie, którym niekoniecznie naleŜy się poddać. Im wyŜszy poziom
poczucia koherencji prezentują badani, tym mniej w ich zachowaniu takich wskaźników jak: dezorganizacja myślenia, dramatyczne zmniejszenie ruchliwości i ekspresji
werbalnej czy depersonalizacja. Wraz ze wzrostem poziomu poczucia koherencji osób
z chorobą nowotworową zmniejsza się nasilenie przejawianych przez nie panicznych
zachowań (np.: wyraźnie przyspieszony puls, zakłócenie rytmu serca, nadmierna potliwość itd.), będących symptomami doznawanego niepokoju. Wysoki poziom poczucia koherencji powoduje równieŜ to, Ŝe zmniejsza się poczucie beznadziejności, bezsilności badanych osób. Silne poczucie koherencji zapobiega poczuciu bezradności,
poddania i braku sensu. Przeciwdziała patologii typu depresyjności i nacechowanej
lękiem, sprawia, Ŝe niskie są tendencje do izolacji i autoagresji.
Badane osoby z chorobą nowotworową, które cechują się wysokim poziomem poczucia koherencji rzadziej manifestują swój gniew, rozŜalenie, pretensje skierowane do
siebie. U osób tych nie obserwuje się tak częstego samoobwiniania się, które u osób
o niskim poczuciu koherencji prowadzić moŜe do róŜnych aktów samouszkodzenia,
a nawet prób samobójczych. Rzadko równieŜ poszukują winy za pojawienie się swojej
choroby w innych ludziach, np. agresywnie się wobec nich zachowując.
Im wyŜszy poziom poczucia zrozumiałości prezentują badane osoby, tym łatwiej
im spostrzegać napływające informacje jako uporządkowane, spójne, jasne i dające się
zrozumieć, tym mniejsza częstotliwość występowania u nich takich reakcji jak: psychiczne odrętwienie, nadmierna draŜliwość czy utrzymująca się dezorganizacja myślenia. Osoby z chorobą nowotworową o silnym poczuciu zrozumiałości rzadziej rozpamiętują, rozmyślają nad swoją chorobą. Wysoki poziom poczucia zrozumiałości ma
wpływ na częstotliwość występowania u nich przejawów rozpaczy, izolacji, obniŜenia
poczucia własnej wartości. Osoby te rzadziej poszukują winy za pojawienie się choroby w sobie lub w innych ludziach. Wierzą w to, Ŝe to co nastąpi będzie moŜliwe do
uporządkowania i ogarnięcia.
Wraz ze wzrostem poziomu poczucia zaradności zmniejsza się poczucie bezsilności, bezradności badanych osób. Osoby z chorobą nowotworową reprezentujące
silne poczucie zaradności nie czują się ani bezradne, ani niesprawiedliwie traktowane.
Mają poczucie Ŝe są w stanie poradzić sobie z trudnościami i Ŝyciowymi niespodzian-
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kami. Jeśli muszą podjąć wysiłek zmagania się z nimi, to przeświadczenie o dostępności skutecznych środków zaradczych oraz o wartości zaangaŜowania w te działania
sprawia, Ŝe prawdopodobieństwo sukcesu jest u nich znacznie wyŜsze niŜ u ludzi
o niskim poczuciu zaradności. Charakteryzują się takŜe wytrwałością w szukaniu potencjalnie dostępnych środków do poradzenia sobie w trudnej sytuacji. W przypadku
ludzi o słabszym poczuciu zaradności bardziej prawdopodobne jest, Ŝe się wycofają
i poddadzą.
Wysoki równieŜ poziom poczucia zaradności ma pozytywny wpływ na emocjonalną akceptację funkcjonalnych konsekwencji doznanego uszkodzenia i włączenie ich
w nowy obraz siebie. Im silniejsze poczucie zaradności cechuje badane osoby, tym
łatwiej zaakceptować im swoją chorobę i ograniczenia z niej wynikające.
Badane osoby cechujące się wysokim stopniem sensowności częściej są przekonane o tym iŜ warto się angaŜować i inwestować energię w swoje Ŝycie. Osoby te nie
koncentrują uwagi jedynie na aktualnej sytuacji, nie rozpamiętują, nie rozmyślają nad
tym co im się przydarzyło, ale poszukują sensu Ŝycia, starają się rozwiązywać problemy i radzić sobie z nimi. Wysokie poczucie sensowności sprawia takŜe, Ŝe nie manifestują swojego gniewu i goryczy, nie obwiniają ani siebie ani swojego otoczenia o to
Ŝe zachorowały.
Kwestionariusz Reintegracji do Normalnego śycia
Im wyŜsze poczucie koherencji badanych osób tym lepiej czują się one w relacjach międzyosobowych, są bardziej zadowolone ze swojego Ŝycia towarzyskiego,
z roli jaką pełnią w rodzinie, są w stanie uczestniczyć we wszystkim cokolwiek wydarzy się w ich Ŝyciu. Dzieje się tak dlatego, poniewaŜ silne poczucie koherencji wpływa
pozytywnie na zdrowie badanych osób i jest kluczową zmienną dla procesów osiągania, ochrony i przywracania zdrowia. Człowiek o silnie rozwiniętym poczuciu koherencji potrafi zmobilizować się do aktywności, w toku której uruchomione zostają
schematy poznawcze i kompetencje, zmniejszające działanie stresorów lub oceniające
je jako bodźce pozytywne. Jeśli człowiek ocenia stresor jako wyzwanie, potrafi poradzić sobie z nim w sposób skuteczny dzięki mobilizacji posiadanych umiejętności.
Im silniejsze poczucie zrozumiałości tym lepiej badane osoby czują się w relacjach międzyosobowych. Łatwiej jest im przyjąć taką rolę w rodzinie, która zaspokaja
potrzeby zarówno ich samych, jak i członków rodziny. Częściej uczestniczą w Ŝyciu
towarzyskim i są z tego zadowolone. Mają poczucie Ŝe mogą uczestniczyć we wszystkim cokolwiek się w ich Ŝyciu zdarzy.
Badane osoby z chorobą nowotworową charakteryzujące się wysokim poziomem
poczucia zaradności są w stanie poradzić sobie z trudnościami i Ŝyciowymi niespodziankami. Dostrzegają w sobie i w swoim otoczeniu pewne zasoby zaradcze, które
pozwalają, czy teŜ pomagają im osiągnąć zamierzone cele. Zasoby te nie muszą być
jednak ich własnością lecz mogą to być zasoby zewnętrzne, do których moŜna się odwołać, np. małŜonek, przyjaciele, autorytety- i na które jednostka moŜe w swoim odczuciu liczyć, którym ufa. W związku z tym, jeśli osoba z chorobą nowotworową do-
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strzega w swoim otoczeniu takich ludzi, tym samym lepiej czuje się w relacjach z nimi. Wysoki zatem poziom poczucia zaradności pozytywnie wpływa na relacje międzyosobowe badanych osób. Są one zadowolone z roli jaką pełnią w swojej rodzinie
i towarzystwie, chętniej niŜ osoby o słabym poczuciu zaradności uczestniczą w Ŝyciu
towarzyskim. Nie mają takŜe problemów z poruszaniem się wśród ludzi, czy z udaniem się na wycieczkę poza miasto.
Wraz ze wzrostem poczucia sensowności badanych osób poprawiają się ich relacje międzyosobowe. Osoby te czują, Ŝe wymagania Ŝycia warte są zaangaŜowania
i wysiłku, dlatego są aktywne, uczestniczą w Ŝyciu towarzyskim, uprawiają sport, mają
hobby. Są przekonane, Ŝe warto się angaŜować i inwestować energię w swoje Ŝycie.
Im wyŜsze jest ich poczucie sensowności tym bardziej zadowolone są z siebie, z roli
jaką pełnią w społeczeństwie, a takŜe ze swoich relacji międzyosobowych.

ZaleŜności między przystosowaniem a wsparciem społecznym
Kwestionariusz Reakcji Przystosowawczych
Istnieje zaleŜność między poziomem nasilenia wsparcia społecznego a takimi
zmiennymi przystosowania jak: wyparcie, gniew i wrogość. Poziom reakcji jaką jest
wyparcie rośnie wraz z natęŜeniem i siecią wsparcia społecznego; moŜna więc stwierdzić, Ŝe badane osoby z chorobą nowotworową w skutek otrzymywanego znacznego
wsparcia ze strony grup źródłowych, odcinają się od odczuwanego niepokoju, jak równieŜ od negatywnych i przykrych emocji. Osoba taka ma ciągle nadzieje na poprawę
zdrowia i stanu fizycznego, charakteryzuje ją nierealistyczne oczekiwanie natychmiastowego i pełnego wyzdrowienia oraz powrotu do dotychczasowego trybu Ŝycia, dlatego teŜ moŜe to być unikowy typ radzenia sobie z przewlekłą chorobą. Przy większym
nasileniu wsparcia, poziom uzewnętrznionej złości ma lŜejszy przebieg. Reakcja ta
u badanych osób z chorobą nowotworową dzięki otrzymywanemu wsparciu nie jest
obrazem buntu przeciwko doświadczanym ograniczeniom fizycznym, przeszkodom
napotykanym w procesie leczenia czy rehabilitacji. Wraz ze wzrostem wsparcia maleje
równieŜ poczucie gniewu wśród badanych osób. Stwierdza się więc, Ŝe ilość otrzymywanego wsparcia rzutuje na obniŜenie się goryczy, rozŜalenia i pretensji skierowanych
do siebie.
Kwestionariusz Reintegracji do Normalnego śycia
Nie stwierdzono zaleŜności między wsparciem społecznym a poszczególnymi
wymiarami przystosowania mierzonymi Kwestionariuszem Reintegracji do Normalnego śycia.

Zakończenie
Wysunięte wnioski o charakterze teoretycznym implikują kolejne tzw. praktyczne
właściwości postępowania, współdziałania i współŜycia z osobami przewlekle chory-
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mi. Osoby pracujące z chorymi na nowotwór powinny zdawać sobie sprawę z tego, Ŝe
osoby te mają takie same potrzeby psychiczne jak osoby zdrowe, a dolegliwości związane z nowotworem powodują ograniczenia w ich zaspokajaniu. Lekarze, pedagodzy
i psycholodzy powinni usuwać te ograniczenia, uczyć niwelować napięcia, które one
powodują. Niniejsze opracowanie jest przeznaczona właśnie dla ludzi stykających się
z problemami onkologicznymi, a analiza danych będąca przedmiotem rozwaŜań ma
dostarczyć refleksji koniecznych do wysunięcia praktycznych wniosków.
Osoby z chorobą nowotworową reprezentują róŜne style i strategie radzenia sobie
z tak trudną sytuacją Ŝyciową jaką zapewne jest zachorowanie na nowotwór. Poznanie
reakcji przystosowawczych umoŜliwia zbudowanie modelu, który pozwoliłby na przewidywanie preferowanych stylów radzenia sobie, a tym samym mógłby słuŜyć poprawie komfortu psychicznego chorych. Nie wszystkich chorych moŜna wyleczyć, ale
to nie znaczy, Ŝe nie naleŜy ich leczyć, naleŜy utrzymywać ich zdrowie psychiczne,
które ma duŜe znaczenie praktyczne dla chorego. Znając reakcje przystosowawcze
osób z chorobą nowotworową wiemy jakiego rodzaju wsparcia oczekują, jak naleŜy
postępować aby podnieść jakość ich Ŝycia. Wiedza ta ułatwia nam dotarcie do tychŜe
osób, do ich obaw i zahamowań, przez co moŜemy ich łatwiej zrozumieć. Poznanie
reakcji przystosowawczych ma kolosalne znaczenie dla leczenia pacjentów onkologicznych, jest bowiem cennym źródłem informacji przydatnym przy doborze odpowiednich metod rehabilitacji przywracających tymŜe osobom pełną lub maksymalną
do osiągnięcia sprawność fizyczną, psychiczną, a takŜe zdolność do brania czynnego
udziału w Ŝyciu społecznym
NaleŜy otoczyć szczególną opieką osoby znajdujące się w sytuacji, gdy otrzymują
informacje o fakcie, Ŝe są chore na nowotwór. Pojawiający się bowiem szok ma znaczenie w afirmowanie przez te osoby swoich cech pozytywnych, na trafność wypowiadanych opinii i podejmowanych decyzji. Potrzebna jest pomoc i wparcie takŜe w trakcie całego okresu trwania choroby, poniewaŜ pojawiające się w czasie takie reakcje jak
depresja czy niepokój utrudniają w sposób znaczący przystosowanie się do nowej sytuacji tym osobom, a tym samym opóźniają powrót do zdrowia. śyczliwa troska ze
strony najbliŜszych, uprzejme traktowanie przez personel medyczny, organizowanie
czasu wolnego, zajęć dodatkowych i relaksujących będą działaniami przeciwko negatywnym reakcjom na stresujące wydarzenie, jakim jest choroba nowotworowa. Na
stopień przystosowania i akceptacji siebie w nowej sytuacji wpływać będą takŜe udzielone instytucjonalne formy pomocy, dzięki którym osoby chore mogą rozwijać swoje
zainteresowania, zdolności, czuć się potrzebnym, spotykać z innymi i przez to zwiększać swoje poczucie kompetencji społecznych.
Wsparcie i pomoc są bardzo waŜne dla wszystkich ludzi w codziennym Ŝyciu,
a nie tylko w sytuacji kryzysowej. Więzi i relacje utrzymywane z innymi ludźmi są
źródłem poczucia bliskości, pewności siebie, tworzą poczucie bezpieczeństwa, zapewniają społeczną integrację czyli poczucie przynaleŜności, pozwalają kształtować poczucie własnej wartości i samoocenę, dostarczają takŜe pewne dobra i usługi, a takŜe
są źródłem cennych rad, informacji i sposobów zachowania się w sytuacji stresowej.
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UmoŜliwiają teŜ dostęp do nowych kontaktów, a więc i do róŜnorodnych informacji,
a to z kolei wpływa na rozszerzenie moŜliwości radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Dlatego wsparcie jest tak istotne dla osób z przewlekł chorobą nowotworową. Ma ono
pomóc im wyjść z kryzysu i ma pomóc znaleźć nowy sens Ŝycia. Nie moŜna jednak
przesadzić z okazywaną pomocą, bo moŜe ona pogłębić istniejący juŜ stan depresji,
utrwalając przekonanie o swojej nieudolności; moŜe doprowadzić do wyuczonej bezradności, biernej postawy, zaniku samodzielności i większego stopnia uzaleŜnienia się
od osoby wspierającej i pomocy otoczenia.
Poznanie sytuacji społeczno-zdrowotnej osób z chorobą nowotworową pozwala
na lepszą orientację w tym, jakie sfery Ŝycia uległy zmianom. Wiedząc, Ŝe osoby
zgłaszają się do lekarza, wtedy gdy pojawiają się dolegliwości, moŜna zwrócić większą
uwagę na profilaktykę. Wczesne wykrycie choroby nowotworowej daje większą pewność, Ŝe osoba zostanie wyleczona. RównieŜ wiedza o tym, Ŝe zaszły zmiany w Ŝyciu
badanych osób, pozwala pomóc im odnaleźć się w nowej sytuacji. Zmiany te, jak
moŜna się domyślać nie są pozytywne. Dlatego teŜ, jeŜeli uzyskane są informacje na
ten temat, to moŜna podjąć kroki w tym celu, Ŝeby pomóc zniwelować negatywne,
psychospołeczne następstwa choroby.
Przeprowadzone badania nie wyczerpują istoty zagadnienia, koncentrują się bowiem na wąskiej zaleŜności pomiędzy reakcjami przystosowawczymi a wybranymi
czynnikami psychospołecznymi, wskazane zatem byłoby kontynuowanie ich z wykorzystaniem większej liczby zmiennych niezaleŜnych, na większej populacji.
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PRACOWNIK SOCJALNY JAKO PROFESJONALISTA –
UMIEJĘTNOŚCII KOMPETENCJE ZAWODOWE W OBLICZU
WSPÓŁCZESNEJ GLOBALIZACJI

Edyta Sadowska
„Praca społeczna potrzebuje ludzi wytrwałych
i odwaŜnych, umiejących współŜyć z ludźmi
i czerpać siły z najgłębszych źródeł wartości
ludzkich i – pozaludzkich”
(H. Radlińska, 1988, s. 311)

Abstrakt: W obszarze rozwaŜań teoretycznych autorki mieści się dyskusja na temat umiejętności
zawodowych, jakie powinien posiadać profesjonalista socjalny w kontekście zachodzących przeobraŜeń
społecznych w Polsce. Poszerzający się i komplikujący zakres wyzwań, jakie stoją przed pracownikiem
socjalnym, wymaga od niego pełnego profesjonalizmu i kompetencji w podejmowaniu i wypełnianiu
powierzonych zadań. W opracowaniu poruszono problematykę niezbędnych umiejętności, takich jak:
metodologiczne, społeczne, menedŜerskie, kompetencyjne, komunikacyjne i inne w kontekście
róŜnorodnych ról społecznych, jakie obecnie pełni profesjonalista socjalny.
Abstract: The authoress covers the area of theoretical deliberations discussing occupational skills that
a welfare professional should possess in the context of current social transformations in Poland.
Constantly extending and increasingly complicated range of challenges facing a welfare worker demands
his full professionalism and competence in coping with the occupational tasks. Indispensable tools: like
methodological, social, managerial, competence, communicative and other skills are discussed in the
context of various social roles that a contemporary welfare specialist is forced to perform.
Słowa klucze: Globalizm, komunikacja, aktywność społeczna, toŜsamość zawodowa.

Wprowadzenie

P

raca socjalna, postrzegana jako historycznie utrwalona i powszechnie obecna dyscyplina teoretyczna oraz praktyczna, jest obecna na całym świecie. Egzystuje
w odmiennych warunkach społecznych i kulturowych, z których czerpie korzenie
swych dokonań. Jest „historyczna”, bo sięga do tradycji i zasad z wcześniejszych idei
poświęconych, ogólnie mówiąc, słuŜbie drugiemu człowiekowi, obecnych juŜ bowiem
w staroŜytnej Grecji, by zbliŜyć je ku ideom współczesności (J. Radwan-Pragłowski,
K. Frysztacki, 1996).
Dynamika zmian społeczeństw narzuca pracy socjalnej wymóg koegzystencji na
prawach instytucji Ŝycia społecznego.
Praca socjalna to przede wszystkim słuŜba drugiemu człowiekowi. Dlatego teŜ zasadne wydaje się stwierdzenie, iŜ swą wielowymiarowość i ponadczasowość zyskuje
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dziś ujęcie tej kwestii przez Helenę Radlińską, i to począwszy od koncepcji pedagogiki
społeczno-opiekuńczej, a na zagadnieniu słuŜby społecznej kończąc.
Zatem słowa wypowiedziane przez Radlińską w 1928 roku na temat związku pomiędzy losem i sprawami jednostki, i losem i sprawami ogółu – i dziś znajdują swoją
głęboką aktualność. W jej referacie czytamy „W imię ideału, siłami człowieka słuŜba
społeczna przetwarza dzień dzisiejszy. Buduje instytucje jutra. Sięgając do bogatych
tradycyj polskich, moŜna się wyrazić: – tworzy «nowe osady» narodów. Ukazuje wzory, zapobiega klęskom, organizuje siły czynne, ratuje wykolejonych, otacza opieką
niezdolnych do samodzielnego Ŝycia” (H. Radlińska, 1928, s. 3)
Wyraźnie dostrzegane tu podłoŜe socjologiczne tej sfery działalności społecznej,
pozwala sądzić, iŜ „Idea słuŜby społecznej pogłębia się wraz z kształtowaniem się
nowoczesnych pojęć o Ŝyciu gromad i jednostek ludzkich. [...] Związek pomiędzy
losem i sprawami jednostki i losem i sprawami ogółu jest rozumiany coraz lepiej
i coraz powszechniej. Ideologia wszystkich ugrupowań społecznych (w rozmaitem
zresztą ujęciu) wprowadza uznanie tej wzajemnej zaleŜności. [...] Wydobywanie sił
z jednostki i wydobywanie sił z gromad ludzkich – oto istota dzisiejszej pracy społecznej. Usiłuje ona przetwarzać Ŝycie zbiorowe i – w związku z niem Ŝycie jednostek –
przez trud i twórczość, przez siły wszystkich. Odkrywa, budzi i organizuje utajone
moce, wskazuje im sposoby działania. [...] Odnosi się do wszystkich dziedzin słuŜby
społecznej, stanowi najistotniejszą jej cechę – równocześnie odróŜnia najgłębiej słuŜbę
społeczną od dobroczynności epok ubiegłych” (Ibidem, s. 3).
W interpretacji Radlińskiej słuŜba społeczna jest wyznacznikiem rozumienia i postrzegania humanistycznej koncepcji istoty człowieka, a zatem „Wartość, tkwiąca
w kaŜdej najnędzniejszej nawet istocie ludzkiej [...], [stała się – E. S.] dla słuŜby społecznej punktem wyjścia ku odrodzeniu” (Ibidem, s. 5).
Snując dalszą refleksję nieuchronnie zbliŜamy się do konstatacji, iŜ współczesne
pojmowanie pracy socjalnej, pozwala nam dostrzegać jej filozofię pomocy drugiemu
człowiekowi w kontekście integracji wiedzy o jednostce, społecznych warunkach jej
egzystencji z wiedzą o kulturze i moŜliwościach jej przetwarzania. To z kolei sytuuje
pracę socjalną jako dyscyplinę w pełni profesjonalną, ze wskazaniem na wyspecjalizowaną aktywność pracowników socjalnych uprawniającą do ingerencji zarówno
w procesy społeczne, jak i indywidualne Ŝycie jednostek.
„Zawód pracownika socjalnego – zdaniem Jacka Piekarskiego – spełnia niezwykle doniosłą funkcję. [...] jest swoistym sumieniem kaŜdego systemu społecznego, gdyŜ
samym faktem swego istnienia przypomina o niedoskonałościach świata” (J. Piekarski,
1998, s. 54). Jednocześnie podnoszący się wciąŜ poziom wykształcenia, wzrost rangi
i poziomu doskonalenia zawodowego, szybkie i sprawne reagowanie na rodzące się
problemy społeczne to zarazem waŜne przesłanki prowokujące do postępującej profesjonalizacji pracownika socjalnego.
Poszerzanie się obszaru działań pracy socjalnej oraz wzrost zakresu zadań pomocy społecznej sprawia, Ŝe pracownicy socjalni stają przed koniecznością realizacji róŜnorodnych zadań wymagających opanowania określonego „katalogu umiejętności”
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zawodowych, które juŜ dziś, naleŜy podkreślić, mieszczą się w standardzie oczekiwanych powszechnie kompetencji zawodowych (U. Ordon, 2007).
Przez s t a n d a r d u m i e j ę t n o ś c i z a w o d o w y c h p r a c o w n i k a
s o c j a l n e g o będziemy rozumieć, zgodnie z refleksją Alicji Kurcz, „[...] obligatoryjnie określony i konieczny poziom opanowania przez niego podstawowych czynności zawodowych, zasad i form ich wypełniania oraz wiedzy teoretycznej i metodycznej
będącej podstawą profesjonalnego działania” (A. Kurcz, 2002, s. 105).

Ustalenia terminologiczne. Typologia umiejętności w ujęciu R. L. Katza
W pracy współczesnego europejskiego pracownika socjalnego istotne i priorytetowe wydają się odpowiednie umiejętności, które znacząco wpływają na stopień profesjonalizmu w tym zawodzie.
Rozpatrując zagadnienie profesjonalizmu zawodowego pracownika socjalnego,
w kontekście posiadanych umiejętności, słuszne wydaje się przybliŜenie i zdefiniowanie pojęcia u m i e j ę t n o ś c i .
Definiując pracę socjalną jako dyscyplinę zawodową, będącą jednocześnie dziedziną badań, która korzysta m.in. z doświadczeń wypracowanych na gruncie nauk biologicznych, psychologicznych, pedagogicznych czy społecznych, naleŜałoby przedstawić tę kategorię zawodową w ujęciu psychologicznym, pedagogicznym czy teŜ, na
potrzeby naszych rozwaŜań, na płaszczyźnie pracy socjalnej.
Na gruncie współczesnej psychologii termin umiejętności znajduje swoje dopełnienie w procesie związanym z powtarzaniem, naśladowaniem elementarnych czynności, tj. wypracowywaniem nawyków jako zdobytych zdolności wykonywania, niejednokrotnie automatycznie, określonych czynności. JednakŜe wypracowany nawyk
nie jest stanem jednoznacznym z umiejętnościami. Istotna róŜnica przejawia się
w charakterze złoŜoności procesu zwanego umiejętnością, rozumianego jako stan gotowości do określonego, konkretnego typu działania, ale i moŜliwością modyfikowania
tej właściwości w zaleŜności od zmieniających się warunków i sytuacji, pozbawioną
jednakŜe obecności elementu wyćwiczonej reakcji jednostki.
Z punktu widzenia pedagogiki, ujęcie tego zagadnienia przynosi nam rozwinięcie
terminu umiejętność rozumiane tu jako „[...] sprawność w posługiwaniu się odpowiednimi wiadomościami przy wykonywaniu określonych zadań” (W. Okoń, 1998, s. 419420), lecz takŜe jako „[...] sprawdzoną moŜliwość osiągania celu przy zastosowaniu
sposobów działania skutecznych w danej sytuacji” (A. W. Nocuń, J. Szmagalski, 1998,
s. 15).
W ukonstytuowanym juŜ w naukach pedagogicznych podziale umiejętności na te
o charakterze praktycznym i te wspomagane potencjałem umysłu ludzkiego, czyli
umysłowe, widać nieostrość wzajemnych relacji, inaczej mówiąc, wiele zachowań
z zakresu umiejętności umysłowych moŜe wywoływać zmianę w rzeczywistości społecznej.
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Badania o podłoŜu psychologiczno-pedagogicznym dostarczają potwierdzenia tezy, iŜ kształtowanie umiejętności ma charakter złoŜony, a o stopniu jego skomplikowania decyduje – z punktu widzenia nauk z zakresu organizacji i zarządzania – moŜliwość „[...] zorganizowania i skoordynowania wzorów umysłowych oraz/lub fizycznych działań w odniesieniu do osób, obiektów czy przekazów informacji, które zwykle
angaŜują procesy percepcji i reakcji. Są one rozwijane stopniowo w toku treningu lub
innych doświadczeń. Mają charakter seryjny, co przejawia się w tym, Ŝe kaŜde kolejne
działanie zaleŜy od poprzedniego i wpływa na następne” (Ibidem, s. 16).
NaleŜy podkreślić, iŜ, w tym przypadku, seryjność i organizowanie form działalności jednostki staje się decydującym wyznacznikiem wyeksponowania umiejętności
zawodowych w pracy socjalnej. W tej sferze działań społecznych jednostki, profesjonalizm pracowników socjalnych winien przejawiać się w co najmniej trzech głównych
typach umiejętności, tj.: koncepcyjnych, społecznych i technicznych (A. W. Nocuń,
J. Szmagalski, 1998, s. 13-20).

Koncepcyjne

Umiejętności
Społeczne

Profesjonalista
socjalny

Techniczne

Rys. 1. Typologia umiejętności w ujęciu R. L. Katza (oprac. własne).

Umiejętności koncepcyjne – mają największy udział w intelektualnych i twórczych aspektach funkcjonowania jednostki i grupy społecznej; decydują o stopniu kreatywności pracowników socjalnych;
Umiejętności społeczne – słuŜą głównie porozumiewaniu się, nawiązywaniu
i podtrzymywaniu kontaktu, współpracy między jednostkami, grupami społecznymi
i organizacjami; decydują o stopniu komunikatywności pracowników socjalnych i ich
predyspozycjach do dialogu;
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Umiejętności techniczne – dotyczą sfery działań o charakterze manualnym i zabiegów związanych z organizacją określonego przedsięwzięcia; decydują o stopniu
operatywności pracowników socjalnych (A. Kurcz, 2002, s. 105-112; A. W. Nocuń,
J. Szmagalski, 1998, s. 13-33; T. Zbyrad, 2007, s. 17-38).
PowyŜsze zestawienie typologiczne skłania ku przyjęciu, za A. Korcz, ustaleń definicyjnych zmierzających do uogólnienia kategorii, którą nazwiemy umiejętnościami
rozumianymi, jako „[...] sprawność wykonywania specjalistycznych czynności objętych danym zawodem, nabyta przez systematyczne kształcenie; umiejętności gwarantujące skuteczne wykonywanie zawodu, stanowiące przy tym o istocie kwalifikacji
zawodowych” A. Kurcz, 2002, s. 107).
Kwestię umiejętności zawodowych pracowników socjalnych naleŜy łączyć ze
stopniem aktywności i zaangaŜowania, tj. tworzeniem się toŜsamości zawodowej na
tym polu działań jednostki.

Umiejętności zawodowe profesjonalisty socjalnego
Praca socjalna jest dziedziną wciąŜ rozwijającą się, poszukującą nieustannie nowoczesnych rozwiązań dostatecznie zsynchronizowanych z dynamiką zachodzących
przemian społeczno-cywilizacyjnych i ekonomicznych.
Nowe, zarówno europejskie, jak i światowe nurty pracy socjalnej coraz częściej
skupiają się na zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym wsparciem społecznym oraz aktywizacji grup czy jednostek. Tendencje te są na tyle silne, iŜ po części
wypierają „dystrybucję” świadczeń materialnych.
Ta idea łączy w sobie pole działań na granicy takich pojęć, jak: sprawiedliwość
społeczna, integracja, solidaryzm, akceptacja, zrozumienie czy tolerancja. Popularność
tych kierunków modernizacji pracy socjalnej, co naleŜy podkre ślić, sprzyja ugruntowieniu profesjonalizmu pracy socjalnej. Pociąga to jednak za sobą konsekwencje odpowiedzialności pracowników socjalnych za realizację coraz bardziej skomplikowanych zadań i powinności zawodowych.
Zawód pracownika socjalnego naleŜy do zawodów trudnych, przede wszystkim
słuŜebnych i opiekuńczych, którego istotą jest bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem potrzebującym wsparcia i pomocy społecznej. Dlatego teŜ niezwykle waŜne jest
ustalenie i opracowanie czytelnych reguł funkcjonowania pracowników socjalnych,
a w szczególności wyselekcjonowanie podstawowych umiejętności, kluczowych
w tym zawodzie.
Lista amerykańska
W toku poszukiwań najbardziej optymalnych rozwiązań za oficjalnie przyjęte przyjmuje się listę 12 podstawowych umiejętności zawodowych, opracowaną w 1982
roku przez Amerykańskie Stowarzyszenie Pracowników Socjalnych – National Association of Social Workers (NASW).

324

Pracownik socjalny jako profesjonalista –...

Lista ta obejmuje:
• słuchanie innych celowo i ze zrozumieniem;
• zdobywanie informacji i zestawianie danych istotnych dla przygotowania historii
przypadku, diagnozy, raportu;
• tworzenie i podtrzymywanie wspomagających stosunków profesjonalnych;
• obserwowanie i interpretowanie werbalnych i niewerbalnych zachowań, wykorzystywanie teorii osobowości oraz metod diagnostycznych;
• angaŜowanie klientów (jednostek, grup, społeczności) w starania na rzecz rozwiązywania ich własnych problemów i zdobywanie ich zaufania;
• dyskutowanie draŜliwych bądź emocjonalnych tematów w sposób wspierający
i nie budzący poczucia zagroŜenia;
• opracowywanie innowacyjnych rozwiązań dla potrzeb klientów;
• podejmowanie decyzji o zakończeniu procesu terapeutycznego;
• prowadzenie własnych badań i interpretowanie wyników innych badań oraz literatury;
• mediowanie i negocjowanie pomiędzy stronami;
• zapewnienie kontaktów międzynarodowych;
• interpretowanie i komunikowanie potrzeb społecznych wobec opinii publicznej,
instancji legislacyjnych i dysponentów funduszy (W. Nocuń, J. Szmagalski, 1998,
s. 21-22; A. Kurcz, 2002, s. 107-108; E. Kantowicz, 2001, s. 69-70).
PowyŜszy dokument zawiera równieŜ wykaz 14 róŜnego rodzaju zdolności niezbędnych w pełnieniu ról zawodowych pracownika socjalnego. NaleŜy się zgodzić, jak
podaje literatura przedmiotu (Ibidem), iŜ poniŜszy zbiór zdolności moŜe być toŜsamy
z koniecznymi w tym zawodzie umiejętnościami. Zatem są to:
• wyraźnie mówienie i pisanie;
• uczenie innych;
• pomocne reagowanie w emocjonalnie draŜliwych lub kryzysowych sytuacjach;
• słuŜenie za wzór w stosunkach zawodowych;
• interpretowanie złoŜonych zjawisk psychospołecznych;
• organizowanie pracy tak, by móc wykonać planowane zobowiązania;
• wyszukiwanie i zdobywanie środków na pomoc innym;
• ocenianie własnej wydajności i nastawienia do pracy oraz korzystanie z pomocy
lub konsultacji;
• uczestniczenie w działalności grupowej i wykazywanie sprawności w jej prowadzeniu;
• funkcjonowanie w warunkach stresu;
• postępowanie w sytuacjach konfliktowych i z osobami kłótliwymi;
• odnoszenie teorii socjologii do sytuacji praktycznych;
• ustalanie informacji potrzebnych do rozwiązania problemu;
• prowadzenie studiów badawczych nad pracą swojej placówki i/lub nad własną
praktyką (Ibidem).
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Lista brytyjska
Analiza literatury przedmiotu w tym aspekcie dostarcza jeszcze 28 innych, bardziej szczegółowych rodzajów umiejętności, zgrupowanych w pięciu podstawowych
kategoriach, takich jak:
• Umiejętności poznawcze:
♣ analizowanie i ocenianie osobistego doświadczenia własnego i innych;
♣ analizowanie i wyjaśnianie pomysłów i problemów;
♣ stosowanie wiedzy i rozumienia w praktyce;
♣ wykorzystywanie wyników badań naukowych w praktyce.
• Umiejętności interpersonalne:
♣ nawiązywanie i podtrzymywanie owocnych stosunków międzyludzkich;
♣ rozpoznawanie stanów uczuciowych i radzenie sobie z nimi oraz z ich wpływem na siebie samych i na innych ludzi;
♣ uznawanie osobowościowych, rasowych, społecznych i kulturowych zróŜnicowań oraz uwzględnianie ich w pracy;
♣ wykorzystywanie własnego autorytetu;
♣ rozpoznawanie i praca w warunkach agresji, wrogości, gniewu z pełnym uwzględnieniem ryzyka dla siebie i innych;
♣ pomaganie przy dostarczaniu opieki zdrowotnej;
♣ obserwowanie, rozumienie i interpretowanie zachowań i postaw;
♣ porozumiewanie się werbalne, niewerbalne i na piśmie;
♣ planowanie i przeprowadzanie wywiadów w róŜnych okolicznościach;
♣ negocjowanie, nawiązywanie kontaktów, współpraca;
♣ rzecznictwo.
• Umiejętności podejmowania decyzji:
♣ decydowanie w momentach wymagających podjęcia decyzji;
♣ podejmowanie decyzji wspólnie z klientami, a kiedy jest to konieczne, w ich
imieniu;
♣ identyfikowanie decyzji, które wymagają uprzednich konsultacji ze współpracownikami w placówce;
♣ podejmowanie decyzji w sprawie koniecznej współpracy z innymi placówkami i specjalistami;
• Umiejętności administracyjne:
♣ staranne i zwięzłe prowadzenie dokumentacji;
♣ realizowanie statutowych załoŜeń i regulaminów pracy placówki z uwzględnieniem zasady poufności i dostępności udzielanej pomocy;
♣ przygotowywanie i prezentacja sprawozdań;
♣ organizowanie, planowanie i kontrolowanie własnej pracy;
♣ uzyskiwanie informacji z wykorzystaniem dostępnych technologii.
• Umiejętności pozyskiwania środków:
♣ badanie i rozpoznawanie potrzeb na usługi socjalne;
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♣

wpływanie na rozwój usług;
wykorzystywanie materialnego środowiska placówki dla poprawy jakości usług;
ocenianie i twórcze wykorzystywanie środków dostępnych w placówce
i w społeczności (A.W. Nocuń, J. Szmagalski, 1998, s. 21-22; A. Kurcz,
2002, s. 108-110; E. Kantowicz, 2001, s. 69-70).

Lista polska
W przedstawionej klasyfikacji nie mogło zabraknąć takŜe doświadczeń wypracowanych na gruncie polskim. PoniŜej przedstawiona lista umiejętności zawodowych
pracownika socjalnego znalazła swoją regulację w postulatach obecnych w „Dokumentacji programowej dla zawodu – pracownik socjalny” (Dz.Urz. MPiPS, 1995, nr 6, poz. 7).
Polskie standardy proponują listę z 32 szczegółowymi umiejętnościami, pogrupowanymi w dziewięć działów, a naleŜą do nich:
• I. Umiejętności metodologiczne:
♣ Umiejętność udzielania porad i stosowania elementów psychoterapii.
♣ Umiejętność obserwacji, dokonywania analizy i formułowania wniosków.
♣ Umiejętność formułowania diagnozy socjalnej oraz planu pomocy (projektowanie działań).
♣ Umiejętność stosowania w praktyce metod i technik interwencji socjalnej
i pracy opiekuńczej.
♣ Umiejętność stosowania w praktyce metod i technik monitorowania i ewaluacji (okres analizy, oceny).
♣ Umiejętność łączenia niektórych elementów poszczególnych metod w zakresie odpowiadającym sytuacji rodziny lub osoby.
• II. Umiejętności społeczne:
♣ Umiejętności komunikacyjne.
♣ Umiejętności nawiązywania kontaktów.
♣ Umiejętność rozumienia sytuacji osoby bądź rodziny.
♣ Umiejętność okazywania ciepła i empatii.
♣ Umiejętność współpracy z klientami i waŜnymi osobami z otoczenia.
♣ Umiejętność współpracy z przedstawicielami innych zakładów, instytucji
oraz z wolontariuszami.
♣ Umiejętność mediacji i negocjacji.
♣ Umiejętność występowania na forum publicznym.
♣ Umiejętność organizowania i prowadzenia grup zadaniowych.
♣ Umiejętność wykorzystania lokalnej sceny politycznej.
♣ Umiejętność aktywizowania społeczności lokalnej.
• III. Umiejętności związane ze stosowaniem wiedzy z zakresu prawa:
♣ Umiejętność posługiwania się i stosowania w praktyce przepisów prawa.
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Umiejętność dokonywania analizy dokumentów oraz właściwej interpretacji
przepisów prawa, dostosowanych do sytuacji osoby.
♣ Umiejętność uświadamiania uprawnień i sposobów ich egzekucji.
• IV. Umiejętność wskazywania kompetentnych instytucji.
• V. Umiejętności menedŜerskie:
♣ Umiejętność przewidywania potrzeb socjalnych, odpowiedniego zdobywania
alokacji zasobów.
♣ Umiejętność twórczego rozwiązywania problemów społecznych.
♣ Umiejętność organizowania pracy i kierowania zespołem ludzkim.
♣ Umiejętność prowadzenia nadzoru.
♣ Umiejętność inicjowania i współrealizowania projektów działań społecznych,
wspomagania aktywności, kształtowania postaw i stosunków międzyludzkich.
♣ Umiejętność skutecznego negocjowania dla osiągnięcia celów pomocy społecznej.
♣ Umiejętność pozyskiwania do współdziałania osób, rodzin, środowiska lokalnego, instytucji, organizacji porządkowych.
♣ Umiejętność publicznego prezentowania problemów społecznych.
♣ Umiejętność zdobywania funduszy dla realizowania celów pomocy społecznej.
• VI. Umiejętność podejmowania decyzji i szybkiej interwencji socjalnej.
• VII. Umiejętność stosowania w praktyce wiedzy naukowej.
• VIII. Umiejętność wykorzystania zdobyczy techniki podczas wykonywania pracy
zawodowej.
• IX. Umiejętności korzystania z obcojęzycznej literatury fachowej, umoŜliwiającej
dalsze doskonalenie zawodowe (Ibidem).
Dokładna eksploracja przedstawionego materiału pozwala sądzić, iŜ zaprezentowany zakres umiejętności niezbędnych w pracy profesjonalisty pracownika socjalnego
sugeruje integrację umiejętności o charakterze koncepcyjnym z umiejętnościami
z dziedziny społecznej. Te pierwsze umoŜliwiają osiągnięcie spójności działań z celami pracy socjalnej, „[...] dostrzeganie, wykorzystywanie i stwarzanie wzajemnych
związków pomiędzy róŜnymi czynnikami w sytuacjach zawodowych, w jakich działa
[pracownik socjalny – E. S] tak, by słuŜyły one celom, które zamierza osiągnąć”
(A. W. Nocuń, J. Szmagalski, 1998, s. 28).
Z kolei drugie z przywołanych tutaj umiejętności – społeczne – słuŜą przede
wszystkim pracownikowi socjalnemu w nawiązywaniu i współpracy do jakiej dochodzi w relacji: pracownik socjalny – klient, a takŜe „[...] wszystkimi innymi aktualnymi
i potencjalnymi partnerami w osiąganiu jego celów zawodowych” (Ibidem).
Praca socjalna stanowi odpowiedzialne zadanie, ukierunkowane bezpośrednio, jak
juŜ powiedzieliśmy, na drugiego człowieka, a pośrednio takŜe i na społeczeństwo.
Zakres przedstawionych umiejętności zakłada istnienie idealnej sylwetki pracownika
♣
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socjalnego – w duŜej mierze profesjonalisty. JednakŜe rzeczywistość społeczna, co
moŜe być juŜ przedmiotem innych rozwaŜań, pozostawia nam refleksję prowokującą
do ciągłego samoposzukiwania i samodoskonalenia się w tym zawodzie.

Podsumowanie
Szybkie reagowanie na zachodzące zmiany we współczesnym świecie jest jednym
z najistotniejszych czynników decydujących o poziomie kompetencji i umiejętnościach
zawodowych profesjonalisty socjalnego. Pozyskane przez pracowników socjalnych
umiejętności stanowią o ich talentach rozumianych tu w kategoriach predyspozycji
i kwalifikacji do wykonywanego zawodu. Tylko systematyczna ocena i rozwój zdolności dostrzegania i wykorzystywania zdobytego doświadczenia, unikanie zagroŜeń,
umiejętność współpracy, komunikacji i rozwiązywania konfliktów stają się waŜniejsze
od wiedzy specjalistycznej.
Praca socjalna jest teŜ zjawiskiem pracy twórczej. Wymaga ona bowiem umiejętności reagowania na sytuacje nieprzewidziane, nie ujęte w metodologii i podręcznikach, a stawiające przed pracownikiem socjalnym zadanie szybkiego i sprawnego podejmowania decyzji. Istota pracy socjalnej sprowadza się zresztą do rozwiązywania
problemów, a zatem poprawne jej wykonywanie wydaje się niemoŜliwe bez ingerencji
umysłu kreatora. Twórczość w pracy socjalnej wiąŜe się takŜe ze wzbogacaniem jej
podstaw teoretycznych, a więc z umiejętnością przenoszenia doświadczenia praktycznego na poziom systematycznej refleksji.
Reasumując naleŜy podkreślić wyraźnie, iŜ działania pracownika socjalnego,
w obliczu zachodzących przemian związanych z globalizacją róŜnych dziedzin Ŝycia
człowieka winny być oparte tak na dialogu, porozumieniu, współpracy, akceptacji,
zaufaniu, uczciwości, rzetelności, kreatywności, sile perswazji, samokontroli, jak i na,
a moŜe przede wszystkim wewnętrznej samodyscyplinie.
Pracownik socjalny, jeŜeli jawi się nam jako ktoś o wiele bardziej złoŜony niŜ tylko spontaniczna jednostka gotowa nieść pomoc, posiadający osobistą wielkoduszność,
czy teŜ pełną współczucia dobroczynność, winien być w pełni profesjonalistą, co podkreślają w zasadzie wszystkie przytoczone tu rodzaje umiejętności.
Na zakończenie przywołajmy tu jeszcze raz słowa, w których pobrzmiewa refleksyjna dość nuta mówiąca o tym, iŜ pracownik socjalny „[...] jest swoistym sumieniem
kaŜdego systemu społecznego, gdyŜ samym faktem swego istnienia przypomina
o niedoskonałościach świata” (J. Piekarski, 1998, s. 54).
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POMOC SOCJALNA W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
Marek Walancik
„Nie pytajcie, co wasz kraj moŜe zrobić dla
was, lecz co wy moŜecie zrobić dla kraju”.
John Fitzgerald Kennedy

Abstrakt: Czasy współczesne, gospodarka rynkowa, globalizacja wymuszają konieczność powstania
zorganizowanej polityki społecznej, takŜe tej kreowanej na szczeblu lokalnym. Środowisko lokalne, dzięki
swemu potencjałowi zorganizowania społecznego, znajomości swej kultury, zwyczajów, a takŜe wiedzy
o dolegliwościach i potrzebach społeczeństwa jest ogromną siłą w realizowaniu celów działań socjalnych.
Bezrobocie, bezdomność, patologia rodzinna, problemy ludzi starszych, to tylko niektóre problemy miast,
gmin, dzielnic miejskich. Przykład miasta Chorzów na Śląsku pokazuje niektóre z metod pracy organizacji
pozarządowych, stowarzyszeń, czasem fundacji, a takŜe wolontariatu. Realizują one róŜne kierunki
pomocy, pomocy w rozwiązywaniu problemów w społeczności miejskiej, lokalnej. Dzięki współpracy
miasta z organizacjami pozarządowymi powstają między innymi dzienne domy pobytu dla ludzi starszych,
noclegownie, świetlice dla dzieci i młodzieŜy, rozwija się poradnictwo rodzinne, tworzone są teŜ
Uniwersytety Trzeciego Wieku. Takie wspólne działania społeczności lokalnej wpływają na zwiększenie
integracji międzyludzkiej, dzięki czemu indywidualna jednostka nie czuje się odosobniona, ma poczucie
bezpieczeństwa i własnej wartości, a to pozwala jej na świadome kontrolowanie swego Ŝycia
i dokonywanie prawidłowych wyborów.
Abstract: Contemporary times, market economy, globalization, force the necessity to make an organized
social politics, also this created on the local level. Local community, thanks to its potential of social
organisation, knowing its own culture, habits and also knowledge about the social troubles and needs is
a huge power in the social targets realisation. Unemployment, homelessness, family pathology, elder
people problems, these are only some of cities, communes and town districts problems. The example of
Chorzów city in the Silesia shows some of the methods of non-governmental associations , sometimes
foundations and also volountary works. They are realising different ways of help, help in solving the
problems in city, local community. Thanks to the cooperation of the city with non-governmental
organisations are made day help homes for eldery people, night shelters, community centres for children
and teenagers, family helping is developing , also the Third Century Universities are made. Such common
actions of local community are influencing on the grow of interpersonal integration and an individual
does not feel isolated , has the feeling of safety and self values and this allows it to consciously control its
life and making good choices.
Słowa kluczowe: pomoc społeczna, pomoc socjalna, społeczność lokalna, organizacja pozarządowa.

D

zisiejszy świat, szybki, fascynujący, pełen niespodzianek, naukowych odkryć
oferuje nam coraz wyŜszy poziom Ŝycia. śyjemy w świecie automatyki, lotów
kosmicznych, jednak to człowiek, ludzie, jego najbliŜsze środowisko są największą
wartością tego świata. I to nasze problemy osobiste, rodzinne i zbiorowe tworzą codzienność, gdzie coraz częściej, niestety słyszymy o takich zjawiskach, jak narkoma-
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nia, przestępczość, rozboje, upokarzanie innych. Ludzie Ŝyją w zbiorowościach, więc
pojawiają się problemy wzajemnych stosunków i interakcji. Coraz częściej sobie jednak uświadamiamy, ze poprawa istniejącej sytuacji, w której na margines Ŝycia społecznego spychani są najsłabsi w znacznej mierze zaleŜy od przyjmowanej postawy człowieka wobec drugiego człowieka, od jego zaangaŜowania w sprawy społeczne, a przede wszystkim od pełniejszego zrozumienia swojego człowieczeństwa i swojej w nim
roli.
KaŜdy z nas przynaleŜy do jakiejś społeczności, z którą jest związany emocjonalnie, kulturowo, materialnie. Dla kaŜdego z nas to lokalne środowisko jest jego „małą
ojczyzną”. Według Wiesława Theissa „Termin „mała ojczyzna” oznacza przestrzeń
psychofizyczną, powstałą w wyniku szczególnych związków intelektualnych oraz
emocjonalnych jednostki z najbliŜszym otoczeniem oraz praktycznych działań człowieka w miejscowym środowisku. Jest to rzeczywistość realna, konkretna i materialna,
a jednocześnie naznaczona wartościami, znaczeniami, symbolami, mitami. Mała ojczyzna skupia ludzi Ŝyjących na określonym terenie geograficznym, w kręgu oddziaływań miejscowej tradycji, kultury, róŜnych form Ŝycia społecznego oraz przyrody.
Mała ojczyzna, widziana w perspektywie pedagogiki społecznej, pełni fundamentalne
role socjalizacyjno-edukacyjne. Jest przede wszystkim źródłem toŜsamości jednostek
i grup społecznych; łączy z kulturą, przeszłością i przyrodą; orientuje w świecie materii i w świecie idei; ułatwia odpowiedź na fundamentalne pytanie: „kim jesteśmy, skąd
idziemy, dokąd zmierzamy”? Mała ojczyzna, będąca określoną formą Ŝycia środowiska lokalnego, zakorzenia człowieka w jego świecie, a to oznacza m. in. pełną i godną
obecność w określonym miejscu i czasie, a równocześnie-obowiązek uczestnictwa, tj.
utrwalania i ulepszania istniejących warunków” (Theiss, W., red., 2001, s. 11-12).
Według Olechnickiego i Załęckiego społeczność lokalna, to „zbiorowość zamieszkująca wspólne terytorium, relatywnie samowystarczalna, oparta na trwałym systemie więzi i interakcji społecznych; charakteryzuje się mocnym poczuciem przynaleŜności jednostek do grupy i identyfikacji jednostek z grupą” (Olechnicki, K., Załęcki, P., 1997).
Nie przypadkowe, więc są poszukiwania w lokalnych środowiskach potencjału rozwojowego. Środowisko lokalne jest przestrzenią, w której dochodzi do interakcji i procesów ukierunkowanych na realizacje akceptowanych przez mieszkańców celów; dzięki
swemu potencjałowi, moŜna powiedzieć, patriotycznego zaangaŜowania, znajomości
swojej historii, kultury, tradycji, wartości, a takŜe obecnych uwarunkowań i potrzeb
stanowi ogromną siłę w realizowaniu celów działań socjalnych. Profesor A. Radziewicz- Winnicki działalność socjalną prowadzoną w środowisku lokalnym uwzględnił
jako składową jednej z grup tematycznych prowadzonych w pedagogice badań i analiz.
Tę właśnie grupę problemową określa jako „... zagadnienia praktyczne interwencji
kryzysowej, organizacji, pomocy i samopomocy, wsparcia społecznego i działalności
socjalnej prowadzonej w środowisku lokalnym przez pedagogów”(Radziewicz-Winnicki, A. [w:] Kromolicka, B., Radziewicz-Winnicki, A., Noszczyk-Bernasiewicz,
M., 2007, s. 83-89).
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Według International Federation Socjal Workers z 2000 roku „Praca socjalna jest
profesją wspierającą zmianę społeczną, rozwiązywanie problemów powstających
w relacjach międzyludzkich oraz wzmacnianie (empowerment) i wyzwalanie ludzi dla
wzbogacenia ich dobrostanu. Wykorzystując teorie ludzkich zachowań i systemów
społecznych, praca socjalna interweniuje w miejscach, gdzie ludzie wchodzą w interakcje ze swoim środowiskiem. Fundamentalnymi dla pracy socjalnej są zasady praw
człowieka i sprawiedliwości społecznej. (...) Jej misją jest umoŜliwianie wszystkim
ludziom rozwoju ich pełnego potencjału, wzbogacanie ich Ŝycia i zapobieganie dysfunkcjom. Profesjonalna praca socjalna skupia się na rozwiązywaniu problemów
i zmianie. (...) Prawa człowieka oraz sprawiedliwość społeczna słuŜą za motywację
i uprawnienie do działań w ramach pracy socjalnej. W solidarności z tymi, którzy są
społecznie upośledzeni, pracownicy socjalni dąŜą do złagodzenia ubóstwa oraz uwolnienia od niego najsłabszych opresjonowanych ludzi w celu włączenia ich do społeczności. Wartości pracy socjalnej są wyraŜone w profesjonalnych- narodowych i międzynarodowych kodeksach etycznych. Praca socjalna opiera swą metodologię na usystematyzowanej, doświadczalnej wiedzy wywiedzionej z badań i ewaluacji praktyki,
w tym na lokalnej wiedzy specyficznej dla miejscowych okoliczności. (...)
Odpowiada zarówno na nagłe sytuacje kryzysowe, jak i na codzienne osobiste
i społeczne problemy. Interwencje w pracy obejmują od skoncentrowanych głównie na
osobie procesów psychospołecznych, do zaangaŜowania w politykę społeczną, planowania i rozwoju. Mieści się w tym poradnictwo, kliniczna praca socjalna, praca grupowa, społeczno- pedagogiczna, pomoc rodzinie i jej terapia, jak równieŜ starania
zmierzające do tego, aby pomóc ludziom w uzyskaniu usług i dostępu do zasobów w
społeczności lokalnej. (...) Holistyczne zorientowanie pracy socjalnej jest uniwersalne,
ale priorytety w jej praktyce róŜnią się w zaleŜności od kraju, czasu, są uzaleŜnione od
warunków kulturowych, historycznych i społeczno- ekonomicznych” (Marynowicz-Hetka, E., 2006, s. 359-360).
Praca socjalna to działanie bogate w róŜnorodne treści i konteksty, warunkowane
potrzebą niesienia pomocy poprzez wsparcie intelektualne i emocjonalne, wkracza
w sferę złoŜonej problematyki wartości, nadając jej wymiar etyczny. WaŜnym zadaniem pomocy społecznej realizowanym w ramach zadań własnych społeczności lokalnej jest praca socjalna. Dobrze zorganizowane i pręŜnie działające społeczności lokalne stanowią waŜny element społeczeństwa demokratycznego. Silne wspólnoty lokalne
z róŜnorodnymi formami aktywności społecznej są wynikiem miejscowych uwarunkowań historycznych, kulturowych i ekonomicznych. Praca socjalna nie jest skierowana tylko na określone grupy społeczności, jak na przykład ludzie bezdomni, pokrzywdzeni. KaŜdy z nas jest potencjalnym członkiem grupy ryzyka i jest obiektem prewencji
pracy socjalnej skierowanej na rozwój ludzkiego potencjału edukacyjnego (Tokárová, A.
[w:] red. Kromolicka, B., Radziewicz-Winnicki, A., Noszczyk-Bernasiewicz, M., 2007,
s. 263-270).
Postępujący proces utrwalania się gospodarki rynkowej powoduje, Ŝe coraz większą rolę odgrywać musi polityka społeczna, takŜe ta kreowana na szczeblu lokalnym.
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Infrastrukturę pomocy społecznej miast coraz częściej tworzą organizacje pozarządowe. Organizacje te, to najczęściej róŜnego typu stowarzyszenia, rzadziej fundacje, róŜnorodne pod względem problemów, które próbują rozwiązywać. Realizują róŜne kierunki pomocy w rozwoju, czasem takŜe inne formy pracy, np. opiekę. Niektóre z nich
realizują zadania zlecone przez struktury samorządowe lub państwowe (Skoczylas-Namielska, E., [w:] Kromolicka, B., 2005, s. 172-173). Wynikające z zasady pomocniczości, a więc przekazywania kompetencji na poziom odpowiedni do wykonywanego zadania, od kilku lat miasta systematycznie rozwijają współpracę z organizacjami
pozarządowymi. Nie tylko wspierają ich działania, przekazując np. dotacje, ale teŜ
zlecają wiele zadań, jak na przykład: organizowanie i prowadzenie dziennych domów
pobytu dla osób starszych, prowadzenie noclegowni, czy teŜ prowadzenie przez „Caritas” domu pomocy społecznej. Dzięki organizacjom na terenie miasta funkcjonuje
wiele świetlic dla dzieci, rozwija się poradnictwo dla mieszkańców miasta, gminy,
powstają specjalistyczne poradnie dla rodzin. Istotnym jest współpraca urzędu miasta,
czy gminy z parafią, dzięki czemu mogą funkcjonować ochronki, stowarzyszenia przekazujące dotacje na organizację wypoczynku dla dzieci z rodzin ubogich. W organizacjach pracują osoby, które są najbliŜej ludzkich spraw, pracę traktują jak swoją misję,
jej jakość jest, więc nieporównywalna, zwłaszcza w tak istotnej dziedzinie jak pomoc
drugiemu człowiekowi.
Społeczność tworzą ludzie zróŜnicowani wiekowo, moŜna byłoby uprościć: dzieci, rodzice i dziadkowie; zamoŜni i ubodzy; zdrowi i chorzy, wolni i uzaleŜnieni;
zrównowaŜeni, dojrzali i agresywni. Oczywiście jest to podział bardzo uproszczony,
ale faktem niezaprzeczalnym jest, Ŝe część z nas potrzebuje pomocy, pomocy róŜnorodnej. I taką pomoc w naszej „małej ojczyźnie” otrzymujemy. Wśród mieszkańców
najbardziej pokrzywdzonych przez los są dzieci zaniedbywane opiekuńczo, jak i wychowawczo. Są róŜne formy pomocy i opieki, w tym tzw. pararodzinne. Są to świetlice
środowiskowe, gdzie dziecko moŜe zjeść, nadrobić zaległości szkolne, lecz rodzic
takŜe musi uczestniczyć, w sposób określony przez organizatora, w Ŝyciu placówki.
Dla tych osób, które przeŜywają kryzys powołuje się, tak jak np. w Chorzowie przy
Domu Dziecka Ośrodek Interwencji Kryzysowej, dzięki czemu matka z dzieckiem ma
się gdzie schronić, rozpocząć przy pomocy specjalistów proces przebudowywania
swego Ŝycia. Dalszym etapem moŜe być pobyt w mieszkaniu chronionym.
Media informują nas, Ŝe społeczeństwo nasze się starzeje. Osoby starsze najbardziej potrzebują kontaktu z drugim człowiekiem. Jest to wiek, w którym traci się wieloletnich towarzyszy, często najbliŜsze osoby, zaczynają się kłopoty zdrowotne. Tworząc system wsparcia dla takich osób powoływane są dzienne domy pobytu, kluby seniora, w których moŜna spędzić wolny czas, organizowane są tam wycieczki, wyjazdy
na pielgrzymki. W niektórych miastach (Chorzów) rozpoczęto program wolontaryjny
„Młodszy brat- młodsza siostra”, polegający, na kontakcie wolontariusza z sędziwym
podopiecznym, mający na celu wspólne spędzanie wolnego czasu oraz pomoc w czynnościach codziennych. W miastach funkcjonują takŜe domy pomocy społecznej, gdzie
mogą zamieszkać ci, którzy nie potrafią samodzielnie egzystować. Jednak niezaleŜnie

334

Pomoc socjalna w społeczności lokalnej

od tego, czy osoba starsza jest jeszcze w pełni samodzielna, czy teŜ juŜ wymaga pomocy, moŜe być aktywna na miarę swoich moŜliwości i to ona sama powinna decydować o rodzaju i stopniu swojej aktywności. Jedną z nowszych ofert, którą środowisko
wysuwa do osób starszych jest Uniwersytet Trzeciego Wieku. UTW prowadzą działalność edukacyjną oraz naukowo-badawczą, która ma się przyczyniać do podwyŜszenia
standardu Ŝycia osób starszych. W zaleŜności od moŜliwości lokalnych uniwersytety te
oferują wykłady, seminaria, lektoraty języków obcych i inne. Istnieją i takie UTW,
które pracują w ramach wyŜszych uczelni, jak i te, które są instytucjami edukacyjnymi
przy ośrodkach kultury danego miasta (Konieczna-Woźniak, R. [w:] red. Kromolicka, B.,
2005, s. 225-229). Jednym z najdotkliwiej odczuwanych w gminach problemów jest
bezrobocie. W Chorzowie uruchomiono nowy sposób aktywizacji bezrobotnych, tj.
prace społecznie uŜyteczne. Niewątpliwie działania te są potrzebne- dotyczą przecieŜ
grupy osób wykluczonych z otwartego rynku pracy. W celu niesienia pomocy osobom
bezrobotnym utworzono Kluby Pomocy KoleŜeńskiej „Praca” Dla Osób Bezrobotnych. Kluby to miejsca, w których osoby poszukujące pracy mogą uzyskać pomoc np.
w zakresie opracowywania indywidualnych planów poszukiwania pracy, moŜliwość
uczestniczenia w indywidualnych i grupowych spotkaniach z psychologiem i inne. Na
terenie miasta, gminy powstają stowarzyszenia, fundacje, których celem jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych intelektualnie, czy fizycznie i tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka. We wspomnianym juŜ wcześniej
mieście są to np. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Chorzowie, Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym, Śląska fundacja „Pomoc Niepełnosprawnym”. Omawiając zagadnienie pomocy socjalnej nie
moŜna pominąć roli szkoły. Stając się instytucją, dla której organem prowadzącym jest
samorząd lokalny stała się waŜnym ogniwem w strukturze środowiska lokalnego.
Obok roli upowszechniania kultury, rekreacji, szeroko pojętej edukacji, przedsiębiorczości, podejmowane są w szkole takŜe działania koncentrujące się na udzielaniu
wsparcia społecznego członkom społeczności lokalnej (Malinowski, J. A. [w:] red.
Kromolicka, B., s. 339-351). Szkoła jest instytucją społeczną, która jest umiejscowiona w terytorialnej bliskości domu rodzinnego ucznia. Dotyczy to zwłaszcza szkoły
podstawowej i często gimnazjum. Ta bliskość powoduje, Ŝe w sposób naturalny kadra
pedagogiczna uzyskuje wiedzę na temat sytuacji społecznej i ekonomicznej ucznia
i jego rodziny i w razie potrzeby moŜe zastosować odpowiednie metody niesienia mu
pomocy. Uczniowie stanowią takŜe waŜny element sił społecznych środowiska lokalnego, i to właśnie szkoła moŜe mieć wpływ na rozwój wraŜliwości społecznej młodej
osoby, kształtować osobowość dziecka otwartej na róŜne formy działań wolontaryjnych na rzecz osób potrzebujących pomocy, wsparcia społecznego.
Nikt z nas nie jest wolny od Ŝyciowych problemów. Z jednymi potrafimy dać sobie radę sami, inne wymagają pomocy profesjonalistów, czy teŜ , zwyczajnie dobrego
serca innych ludzi. Praca socjalna jest odpowiedzią na oczekiwania środowiska lokalnego, bo to właśnie ono jest najbardziej zorientowane w problemach i potrzebach swojej społeczności. Dzięki działaniom społeczności lokalnej domagać się moŜna urzec-
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zywistniania obywatelskich praw osób zazwyczaj nie wysłuchiwanych i bezsilnych.
Potrzeby społeczne i problemy indywidualne stają się kwestiami publicznymi, rozwiązywanymi poprzez wspólne działania. W efekcie tegoŜ ludzie sami nabywają nowe
umiejętności i uzyskują wiarę we własne siły, przejmują większą kontrolę nad swoim
Ŝyciem społecznym. Aktywność stowarzyszeń, fundacji, grup samopomocowych jest
przejawem rozwijającej się demokracji obywatelskiej, co jest dla samorządności lokalnej ogromną wartością.
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ANTROPOLOGICZNE PODSTAWY KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH
W NURCIE PERSONALIZMU SYSTEMOWEGO W PERSPEKTYWIE
SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, MEDIALNEGO, SIECIOWEGO

Janusz Miąso
Abstrakt: Współczesne społeczeństwo nowo tworzącej się ery jest kształtowane pod przemoŜnym wpływem
odbioru, przetwarzania i przekazywania informacji. Tam gdzie sprawnie przebiega ten proces, rozszerzają
się strefy dobrobytu. Fakt ten ma znaczący wpływ na poszerzanie się zjawiska rewolucji informacyjnej, co
z kolei wywołuje określone konsekwencje dla zachowań człowieka. Nic dziwnego, Ŝe coraz częściej
staramy się znaleźć odpowiedź na podstawowe pytania: „Jakiego człowieka oczekujemy w wyniku działań
edukacyjnych?”. Te pytania są pytaniami stricte antropologicznymi, koniecznymi dla pedagogiki, takŜe
dorosłych, która pragnie prowadzić człowieka przez całe Ŝycie, ku jego pełni. Aktualna sytuacja człowieka
i świata, w kontekście potęgi mediatyzacji rodzi konieczność takiej odpowiedzi antropologicznej, która
będzie wystarczająco antropomocna, aby sprostać tym wszystkim wymaganiom. Zdaniem autora taką
koncepcją jest personalizm systemowy, który promuje człowieka jako osobę, podmiot, rozumny, emotywny,
wolny i odpowiedzialny, a ponadto zintegrowany i posiadający zdolność transcendowania czyli
przekraczania własnych ograniczeń, dzięki potędze miłości, która ma siłę proegzystencji, czyli <wymiar
daru> dla innych i Boga.
Abstract: The contemporary society of newly shaping era is created under strong influence of reception,
processing and transmission of information. Where the process unfolds efficiently, there the welfare area
expands. This fact significantly affects the expansion of information revolution phenomenon, which, in
turn, induces particular consequences for human behaviour. No wonder, we are more and more often
trying to come up with an answer to basic questions: What man are we expecting as a result of
educational processes? Such questions are, strictly speaking, anthropological questions, crucial for
pedagogy, also the adult one, which wants to guide the man through all his life towards its completeness.
The present human and world condition, in the context of powerful mediatisation, arises the necessity of
such anthropological answer, which will be anthropostrong enough to face all these requirements. In the
opinion of the author, such a conception is the system personalism, which promotes the man as the person,
the subject, rational, emotive, free and responsible and moreover integrated and capable of transcending
or exceeding his own limitations, thanks to power of love which has the strength of pro-existence, that is
the gift dimension for others and for God.
Słowa klucze: społeczeństwo informacyjne, medialne, sieciowe; personalizm systemowy, podmiotowość,
rozumność, emotywność, wolność i odpowiedzialność, integracja, transcendencja, miłość – proegzystencja.

W

spółczesne społeczeństwo nowo tworzącej się ery jest kształtowane pod przemoŜnym wpływem odbioru, przetwarzania i przekazywania informacji. Tam
gdzie sprawnie przebiega ten proces, rozszerzają się strefy dobrobytu. Fakt ten ma
znaczący wpływ na poszerzanie się zjawiska rewolucji informacyjnej, co z kolei wywołuje określone konsekwencje dla zachowań człowieka. Nic dziwnego, Ŝe coraz
częściej staramy się znaleźć odpowiedź na podstawowe pytania: „Jakiego człowieka
oczekujemy w wyniku działań edukacyjnych?” (B. Siemieniecki, 2007, s. 273)
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Te pytania są stricte natury antropologicznej, dotyczące ponadto całego Ŝycia
człowieka; albowiem rewolucja informacyjna, która nie tylko niesie ze sobą zmianę
systemów i technik przekazu, ale ogarnia cały świat kulturalny, społeczny i duchowy,
w konsekwencji nie moŜe stosować się po prostu do własnych reguł wewnętrznych, ale
musi czerpać swe kryteria z najgłębszej prawdy człowieka i o człowieku, stworzonym
na podobieństwo Boga (Jan Paweł II, 1985, s. 226).
Kontekst rewolucji informacyjnej, a konsekwentnie coraz ostrzej ujawniającego
się społeczeństwa informacyjnego, jeszcze mocniej stawia więc pytanie o człowieka
i jego kształcenie przez całe Ŝycie. Aby zobaczyć jeszcze wyraźniej jakie siły na tego
człowieka działają, jak go zmieniają, a zarazem, co robić, jaki model człowieka promować, aby człowiek był ciągle bardziej był człowiekiem, warto zatrzymać się najpierw na moment przy samym społeczeństwie informacyjnym.
Johan Naisbitt, analizując ogromną skalę owej rewolucji informacyjnej mocno
i znamiennie akcentuje iŜ:
• społeczeństwo informacyjne jest gospodarczą rzeczywistością, a nie intelektualną
abstrakcją;
• postęp technologii komputerowej i telekomunikacyjnej przyspieszy tempo zmian,
pokonując bezwład informacji;
• nowe technologie informacyjne najpierw znajdą zastosowanie w starych, przemysłowych przedsięwzięciach, a następnie stopniowo dadzą początek nowym
działom, procesom i produktom;
• w społeczeństwie, w którym podstawowe umiejętności w zakresie czytania i pisania są bardziej potrzebne niŜ kiedykolwiek przedtem, nasz system szkolnictwa jest
coraz mniej zadowalający; potrzebuje transformacji (B. Siemieniecki, 2007, s. 46-47).
Nazwa społeczeństwo informacyjne ma swoje pochodzenie japońskie, a została
przedstawiona pod koniec lat 60-tych XX wieku, przez Tadao Umesamo. Joneji Masuda w 1972 roku pisał znamiennie:
<Cywilizacja, którą zbudujemy zbliŜając się do XXI wieku, nie będzie cywilizacją
materialną i symbolizowaną przez ogromne konstrukcje, ale będzie cywilizacją niewidoczną. Precyzyjniej powinno się ją nazwać „cywilizacją informacyjną”>. (T. GobanKlas, 2005, s. 37-38.)
Ciekawą sprawą jest to, iŜ informacja i wiedza kumulowane są od wieków, nowe
jest raczej ich upowszechnianie na niespotykaną wcześniej skalę, co umoŜliwiają sieciowe środki komunikowania. Dlatego nowsze propozycje operują koncepcją współczesnego społeczeństwa jako „społeczeństwa sieciowego”. Nie odrzuca ono pojęcia
społeczeństwa informacyjnego (informacja jako treść), ale uzupełnia o koncepcję sieci
(forma wymiany informacji), przy czym pierwszeństwo daje formie, czyli powiązaniom i przepływom informacji społecznej, stąd teŜ społeczeństwo medialne (T. GobanKlas, 2005, s. 39).
Profesor Tomasz Goban – Klas w następujący sposób charakteryzuje społeczeństwo informacyjne, medialne, sieciowe:
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Takie społeczeństwo charakteryzuje wszechobecność, wszechstronność, a w pewnej mierze i wszechmoc mediów kierowanych, ale i kierujących człowiekiem. Jest
zatem społeczeństwem, w którym:
• międzyludzkie kontakty i stosunki w przewaŜającym stopniu mają charakter zapośredniczony, medialny, a jednocześnie są uznane za naturalne, ludzkie;
• media tworzą („produkują”) swoistą rzeczywistość wirtualną, kulturę medialną;
• infrastruktura medialna, w szczególności telekomunikacyjna, jest podstawą sieci
i obiegów informacyjnych o róŜnym zasięgu (od lokalnego do globalnego), zasadniczych dla skutecznych działań i kontaktów jednostkowych i organizacyjnych
we wszystkich sferach Ŝycia;
• niemal wszelkie działania ludzkie są wspomagane przez techniki medialno – informacyjne;
• większość pracowników wykonuje zajęcia informacyjne (lub stanowią one istotny
element ich działania zawodowego), a przemysły medialne stanowią istotny element gospodarki i zatrudnienia;
• większość produktu narodowego brutto powstaje przy udziale szeroko rozumianego sektora usług informacyjnych, telekomunikacyjnych i medialnych;
• informacja i wiedza są podstawowym czynnikiem wytwórczym, kategorią ekonomiczną (towarem), a produkcja i obieg wiedzy i informacji ma charakter działalności gospodarczej, rozwój społeczny opiera się na wykorzystaniu teleinformatyki (T. Goban-Klas, 2005, s. 43-44).
Widzimy zatem w kontekście powyŜszej analizy, iŜ we współczesnym społeczeństwie dominują sztuczne, techniczne środki wyraŜania, utrwalania i przesyłania waŜnych przekazów. Jest to społeczeństwo, w którym kontakty za pośrednictwem mediów
są dominującą formą kontaktów społecznych. W sensie ogólnym media stały się codziennym środowiskiem człowieka, jego rzeczywistą wirtualnością. I tak jak – wedle
McLuhana – ryba nie dostrzega wody, tak człowiek współczesny nie zdaje sobie sprawy, w jakim stopniu zaleŜy od immersji (zanurzenia) w środowisku medialnym. Swój
dzień powszedni zazwyczaj zaczyna nie jak dawniej od modlitwy, lecz od włączenia
radia, a kończy nie modlitwą wieczorną, ale wyłączeniem telewizora lub radia. Proporcja kontaktów bezpośrednich do medialnych jest oczywiście róŜna dla róŜnych ludzi,
i trudna do ustalenia, lecz moŜna stwierdzić, Ŝe znakomita większość międzyludzkich
kontaktów i symbolicznych wytworów ma charakter pośredni – w czasie i przestrzeni>. (T. Goban-Klas, 2005, s. 42)
Gdy podejmujemy więc w powyŜszym kontekście, kwestię kształcenia dorosłych,
kwestię uczenia się ustawicznego, która staje się dziś właśnie w społeczeństwie informacyjnego, pewnym standardem – long live lerning, to koniecznie naleŜy wrócić do
początku, do podstawowych pytań natury antropologicznej, a więc jakiego człowieka,
pozostającego pod tą ogromną presją przede wszystkim świata mediów, pragniemy
kształtować.
Antropologia bowiem stanowi klucz kaŜdego pedagogicznego systemu; dzieje się
tak, poniewaŜ historię pedagogiki pojmujemy nie jako rozwój pojedynczych, stale
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doskonalonych poglądów, lecz jako nieustanne przeobraŜanie i odnawianie koncepcji
człowieka, na mocy której w kaŜdej epoce i u kaŜdego myśliciela za kaŜdym razem na
nowo jest projektowana całość koncepcji pedagogicznych, celów wychowania, jak teŜ
i dobór prowadzących do nich środków (K. Ablewicz, 2003, s. 35).
Pragnę więc dla kształcenia dorosłych wobec potęgi społeczeństwa informacyjnego, medialnego, sieciowego zaproponować antropomocną koncepcję personalizmu
systemowego, która jawi się jako panaceum, a takŜe adekwatna odpowiedź na potrzebę
chwili.
Personalizm systemowy oznacza cały nowy system i kierunek, który traktuje
o rzeczywistości przez pryzmat fenomenu osoby ludzkiej, biorąc osobę za punkt oparcia, wyjścia, pewnik i metodę myśli (Cz. S. Bartnik, 2000, s. 34).
W nurcie personalizmu systemowego „... staje przed nami coraz wyraźniej Fenomen Osoby Ludzkiej – od strony merytorycznej jako pierwsza i niezwykła rzeczywistość
i od strony metodologicznej jako sposób myślenia. W kaŜdym razie Fenomen Osoby
jaśnieje jako <rzeczywistość rzeczywistości>, <świat świata> i ośrodek bytu. Mieni się
on wszelkimi barwami pytań, problemów, realności, danych radykalnie odsłoniętych.
Jest w nim bliskość, zafrapowanie, oczarowanie i olbrzymia koncentracja całej problematyki rzeczywistości. Jest to równieŜ źródło wszystkich innych fenomenów myślorodnych (noogenetycznych)” (Cz. S. Bartnik, 2000, s. 34).
Wybitny pedagog profesor Marian Nowak (M. Nowak, 1999, s. 258-259) dokonuje następującej syntezy i zarazem pedagogicznej adaptacji personalizmu systemowego:
1. wychowanie jest rozumiane jako waŜny czynnik wysiłku na rzecz promowania
<uniwersum personalnego> – jednostki i wspólnoty osób;
2. najwyŜszym celem wychowania jest uzdalnianie podmiotu (wychowanka) do
przejęcia kierownictwa nad własnym procesem rozwoju;
3. wychowanie jest tzw. <maieutyką osoby> – wzbudzaniem osoby w wychowanku;
4. wychowanek jest pierwszym i podstawowym faktorem wychowania. Wychowawca jest w tym dziele jedynie kooperatorem, współpracownikiem. Jest to stanowisko bardzo wyraźnego podkreślania realistycznego charakteru relacji wychowawczej, występujące wyraźnie przeciwko ujmowaniu jej w idealiźmie;
5. popiera się dąŜenia występujące w ruchu tzw. <nowych szkół>. Dostrzega się
jednak ich błędy w postaci m. in. naturalistycznego redukcjonizmu i indywidualistycznego optymizmu;
6. wychowanek jako osoba nie jest niczyją własnością – posiada prawo do samostanowienia;
7. uznaje się istotną rangę i rolę szkoły, ukazując jej zadania obok innych instytucji
wychowujących; podkreślany jest tutaj istotny i nierozerwalny związek między
<nauczaniem> a <wychowaniem> w formie nauczania wychowującego;
8. treścią nauczania szkolnego powinien być <integralny humanizm> wspierany
nowoczesnymi technologiami informacyjnymi;
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9.

potwierdza się i broni wychowawczej funkcji rodziny, nie ukrywając takŜe przejawów kryzysu, jaki ją dotyka i dostrzegając zagroŜenia związane z autorytaryzmem, który moŜe wystąpić w wychowaniu rodzinnym;
10. podkreśla się respekt dla <tajemnicy dziecka> szczególnie w perspektywie transcendencji...
Po tej adaptacyjnej syntezie zwróćmy uwagę na poszczególne faktory personalizmu systemowego bardzo waŜne dla pedagogiki dorosłych w kontekście mediatyzacji
rzeczywistości.

1. Człowiek-osoba i jego podmiotowość
Karol Wojtyła jeden z najwybitniejszych personalistów w swoim dziele „Osoba
i czyn” dokonuje wnikliwej analizy tego, kim jest człowiek jako osoba i stwierdza, Ŝe
człowieka-osobę wypada w pierwszym i podstawowym rzucie zidentyfikować jako
suppositum czyli podmiot. Dalej odwołuje się do definicji Boecjusza „persona est rationalis naturae individua substantia” i podkreśla, Ŝe niemniej jednak ani pojęcie natury (rozumnej), ani teŜ jej indywidualizacja zdają się nie oddawać owej specyficznej
pełni, jaka odpowiada pojęciu osoby, owa pełnia bowiem to nie tylko konkretność, to
juŜ raczej jedyność i niepowtarzalność. Osoba więc to jest suppositum, ale jakŜe inne
od wszystkich, które otaczają człowieka w widzialnym świecie, ta inność, ta proporcja,
czy raczej dysproporcja, na jaką wskazują zaimki „ktoś” i „coś”, przenika do samego
korzenia bytu, który jest podmiotem (K.Wojtyła, 1994, s. 122-123).
Ten sam autor później juŜ jako Jan Paweł II powraca do kwestii człowieka i sięga
do źródeł jego podmiotowości, a więc do momentu stworzenia i zwraca uwagę na centralną kwestię, Ŝe owa podmiotowość jest mocno związana z tym, Ŝe człowiek został
stworzony <na obraz BoŜy> jako podmiot ukonstytuowany osobowo, ukonstytuowany
na miarę <partnera Absolutu>, który poprzez swoje człowieczeństwo, przez to, kim
jest, jest zarazem ukonstytuowany w jedynej, wyłącznej i niepowtarzalnej relacji do
samego Boga. Równocześnie z tego płynie dla człowieka-osoby nieustanna świadomość swojej nadrzędności – czyli niesprowadzalność do Ŝadnego rzędu (gatunku) istot
Ŝyjących na ziemi (Jan Paweł II, 1986, s. 25-28).
Inny wybitny personalista Cz.S.Bartnik takŜe mocno akcentuje wyjątkową niepowtarzalność osoby konstatując: „Cała rzeczywistość zmierza ku osobie jako swemu
„podmiotowi”, swemu zapodmiotowaniu, i osoba jest równieŜ „podmiotem czynnym”,
podmiotem ad extra, czyli źródłem działania, Ŝycia egzystencji. Strumień rzeczywistości w osobie odnajduje swoje absolutne miejsce i czas, w aspekcie idealnym osoba jest
alfą i źródłem wszelkiej rzeczywistości.” (Cz. S. Bartnik, 2000, s. 175)
PowyŜsze stwierdzenia w sposób oczywisty nakazują podkreślić całkowitą nadrzędność człowieka-osoby jako podmiotu w stosunku do całej otaczającej go rzeczywistości. Człowiek nie rozpoznaje i nie doświadcza swojej godności, dopiero i przede
wszystkim, w kontekście swojego środowiska relacji komunikacyjnych, ale wnosi
swoje uprzednie doświadczenie godności w tę przestrzeń. Człowiek doświadcza jej
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i poznaje ją przede wszystkim poprzez bezpośredni wgląd w siebie samego. Tylko
samego siebie człowiek w pełni doświadcza, jako tego, kto sobie panuje, i jako tego,
komu panuje. Doświadcza on siebie jako istotę niezaleŜną, związaną tylko z prawdą.
Dopiero dzięki temu doświadczeniu moŜe dokonywać „porównań” komunikacyjnych z
innymi osobami. Siła tego porównania i jakość komunikacji zaleŜy więc w najgłębszych wymiarach od świadomości własnej i cudzej godności (M. DroŜdŜ, 2005, s. 54).
MoŜna więc wyprowadzić następujące wnioski, bardzo waŜne dla pedagogiki,
wynikające z faktu podmiotowości człowieka-osoby i jej godności:
1. afirmacja kaŜdego człowieka jako wartości podstawowej i naczelnej – jestem
osobą, tzn. mam nieocenioną wartość;
2. prymat Ŝycia duchowego w człowieku w stosunku do innych dziedzin Ŝycia –
jestem osobą, tzn. uznaję w sobie prymat ducha;
3. człowiek nie moŜe być zredukowany (do ciała, zmysłów, do fizjologii, do producenta, robota), urzeczowiony (uŜywany jako przedmiot) i traktowany instrumentalnie (jako narzędzie i środek) – jestem osobą, tzn. nie mogę być urzeczowiony;
4. osoba ludzka jest podmiotem tkwiących w naturze ludzkiej niezbywalnych praw;
nie są one darowizną społeczności, władzy, ale tkwią w naturze ludzkiej – rozumnej, wolnej, zdolnej do odpowiedzialności, samoświadomości i samokierowania –
jestem osobą, tzn. mam niezbywalne prawa;
5. afirmacja osoby i jej praw oznacza równieŜ świadomość powinności osoby wobec
innych, w oparciu o zasady sprawiedliwości – jestem osobą, tzn. mam zobowiązania i powinności;
6. odrzucenie totalitaryzmu i liberalizmu; totalitaryzm (od totus = cały) gubi, niszczy
jednostkę, osobę w imię masy, rasy, partii, jakiegoś totum; przykładami totalitaryzmu są faszyzm, komunizm; liberalizm (od liber – wolny) uwaŜa, Ŝe wartością
podstawową jest wolność, indywidualna wolność jednostki, a nie osoba i nie dobro wspólne (W. Szewczyk, 2000, s. 169-170).

2. Człowiek-osoba i jego rozumność
Człowiek ma wpisaną w swoją naturę rozumność, jest przecieŜ, jak twierdził
A. M. Boethius „rationabilis naturae individua substantia” czyli osoba jest indywidualną substancją natury rozumnej, czyli posiada w sobie potencjalność rozumności
(Cz. S. Bartnik, 2000, s. 169). Elementem konstytutywnym, czyli tworzącym osobę
jest więc rozumność, która przejawia się przede wszystkim w zdolności do myślenia,
szczególnie abstrakcyjnego, tworzenia pojęć, formułowania sądów, dokonywania odkryć i wynalazków, a rozumiana najszerzej jest zdolnością do miłości (W. Szewczyk,
1998, s. 82-110).
Cz. S. Bartnik w swoim personalizmie systemowym bardzo obszernie i precyzyjnie zajmuje się analizą terminologiczną, semantyczną i merytoryczną ludzkiej rozumności, którą osadza zasadniczo w umyśle, który przejawia się w następujących funkcjach:
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POZNANIE – jest m. in. zespoleniem osoby z rzeczywistością, komunikacją osoby z całą rzeczywistością,, samoprzejrzystością osoby ad intra i ad extra, twórczym wyjściem podmiotu ad extra i rozjaśnieniem się aŜ do nieskończoności.
Wszelka rzeczywistość staje się wówczas obecna w osobie na swój sposób i następuje wzajemne i proporcjonalne rozjaśnianie się osoby i rzeczy, czyli podmiotu
i przedmiotu.
2. WEWNĘTRZNOŚĆ – umysł, głównie przez poznanie i prawdę, jest podstawowym sposobem realizowania się bytu osobowego. Osoba się uosabia, realizuje,
rozpoznaje i identyfikuje najpierw przez umysł i na sposób umysłu. Umysł to
główna droga „dojścia do siebie osoby”. Osoba jako „pierwszy byt” uświadamia
(rozjaśnia, uobecnia, odsłania) siebie samą, wszelką bytowość, realność.
3. KOMUNIKACJA – umysł jest środkiem nie tylko autoidentyfikacji, samopoznania się i samopodmiotowienia, ale takŜe i wychodzenia osoby ad extra – ku innym
osobom, ku osobie społecznej i ku rzeczom. Otwarcie to jest właściwością nie tyle
umysłu jako takiego, ile raczej osoby, umysł jest sposobem otwierania się osoby,
owym otwarciem osoby, otwarciem osobowym. Umysł daje podstawę pasywnemu
i aktywnemu odniesieniu się osoby do reszty rzeczywistości. Umysł jest szczególnym medium między duszą a wszechbytem, w tym takŜe pomiędzy człowiekiem
a Bogiem i przez to jest takŜe czynnikiem tworzącym społeczność prozopoiczną.
4. WIEDZA – poznanie i inne czynności intelektualne zmierzają do komunii regulowanej pojęciami, sądami, zdaniami, rozumowaniami, logiką, metodami. Osoba
ludzka przy pomocy modalności umysłowej tworzy całą organizację, dynamikę
i konstrukcję poznań. Tak powstają całe systemy poznaniowe, układy, obiektywizacje i intersubiektywizacje wytworów umysłów jednostkowych.
5. TWÓRCZOŚĆ – umysł jest cząstką rzeczywistości, cząstką doskonalszą, źródłem
działania i swoistym obszarem twórczości, zwłaszcza duchowej. Umysł stanowi
medium Ŝycia, istnienia, działania. Byt rozwija się ku umysłowi, ku poznaniu, ku
procesowi spirytualizacji (Cz. S. Bartnik, 2000, s. 235-240).
Te wszystkie funkcje pokazują, iŜ człowiek-osoba w swojej rozumności, zdecydowanie jest podstawową siłą poznającą i zmieniającą świat, a pedagogika ciągle mu
przypomina, iŜ prowadząc (pajdagogos) siebie przez historię został mu równocześnie
zadany świat do prowadzenia, jako wielki proces coraz większego doskonalenia całej
rzeczywistości, gdzie media w tym procesie są jednym z wielkich i wspaniałych narzędzi, które człowiek wytworzył i którymi w tym procesie się posługuje w celu podąŜania ku prawdzie i mądrości..
Konstatując kwestię ogromnej roli rozumności w niebezpiecznie zmediatyzowanym świecie w pedagogii dorosłych personalizm systemowy promuje rozumne, a więc
takŜe hierarchiczno – selektywne podąŜanie przez informację ku wiedzy, a następnie
koniecznie w prawdzie ku mądrości.
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3. Człowiek-osoba i jego emotywność
Zdaniem Karola Wojtyły, termin „emotywność”, nie wskazuje, wyłącznie na uczucia, nie określa wyłącznie emocjonalności człowieka. Termin ten ma szersze znaczenie, łączy się z całym bogatym i zróŜnicowanym światem ludzkich czuć oraz związanych z nimi zachowań i odniesień. JuŜ sama liczba wyraŜeń, w których pojawia się
ten sam rdzeń, wskazuje na bogactwo i zróŜnicowanie. Mówimy bowiem nie tylko
o czuciach i uczuciach, ale takŜe o odczuciu, poczuciu, samopoczuciu, skądinąd
o wyczuciu czy teŜ o przeczuciu. OtóŜ to wielkie bogactwo wyraŜeń, które zdaniem
K. Wojtyły, wskazuje na wielkie równieŜ bogactwo, a zarazem na zróŜnicowanie
w człowieku tego wszystkiego, co wiąŜe się z czuciem, naprowadza nas na szersze
i chyba właściwsze znaczenie emotywności. Etymologia słów „emocja” i emotywność” wskazuje na jakiś ruch czy poruszenie (emotio: e (ex) = z, movere = ruszać się),
które pochodzi z „wewnątrz”, o czym świadczy przedrostek e (ex). Tak więc, zdaniem
naszego Autora emocja nie jest reakcją tylko somatyczną, jest faktem psychicznym
i duchowym, istotowo odrębnym i jakościowo róŜnym od samej reakcji ciała.
Emotywność oznacza przy tym swoistą wraŜliwość na wartości, która na gruncie
reaktywnym ma u człowieka charakter spontaniczny, samorzutny. Poprzez tę spontaniczną wraŜliwość na wartości potencjalność emotywna dostarcza teŜ szczególnego
jakby tworzywa dla woli. Wola bowiem przez rozstrzygnięcie czy wybór stanowi zawsze określoną poznawczo, umysłowo odpowiedź na wartości (K. Wojtyła, 1994,
s. 265-267).
PowyŜszy fragment, który jest tylko małą cząstką obszernej analizy osobowości
w wydaniu Karola Wojtyły prowadzi w bardzo waŜnym kierunku w kontekście pedagogiki dorosłych. Emotywność człowieka, bogata i piękna, ogromnie dynamizująca
Ŝycie i działania człowieka, jawi dziś się jako obszar szczególnie zagroŜony, a takŜe
często tylko do cielesności sprowadzany. Wśród medialnych zagroŜeń znawcy tematu
wymieniają zagroŜenia związane z rozwojem emocjonalnym i społecznym, w tym
zaburzona emocjonalność, izolacja społeczna, osłabienie więzi, niedorozwój emocjonalny a takŜe motywacyjny, ekspansja w człowieku złych emocji, a takŜe wiele innych
(M. Tanaś, 2005, s. 34)
Personalizm sytuuje emotywność w integralnej wizji człowieka, gdzie świat
emocji przenika zarówno sferę cielesną, jak i psychiczną oraz duchową, a swoje źródło
ma w osobowym wnętrzu. Taka emotywność spontanicznie reaguje na wartości i integralnie na nie odpowiada dokonując wyborów. Taką emotywność warto kształtować
pedagogicznie przez całe Ŝycie przy pomocy całej palety środków, takŜe medialnych.

4. Człowiek-osoba – jego wolność i odpowiedzialność
Kwestia ludzkiej wolności i równocześnie odpowiedzialności jest zdecydowanie
jedną z najtrudniejszych w ogóle, a w ostatnich czasach, w kontekście potęgi mediów
i wielu przemian cywilizacyjnych wydaje się chwilami jeszcze trudniejsza. Znów warto skorzystać z niedościgłego w swoich twierdzeniach i pewnym geniuszu myślenia
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profesora Bartnika, który pisze: „Nie ma osoby, bądź to indywidualnej, bądź to społecznej, bez wolności. Wolność jest podporządkowana osobie, osoba jest jej racją,
źródłem, sposobem istnienia, wyrazem działania i rozwoju, ale z kolei wolność jest
konieczną kategorią osoby. Warunkuje ona pojęcie osoby, jej istnienie, twórczość,
dynamizm. W pewnych ujęciach wolność staje się nowoczesnym bóstwem, „szantaŜem”, narkotykiem.” (Cz. S. Bartnik, 2000, s. 292)
Dla całościowego zobrazowania problematyki wolności moŜna wymienić następujące kategorie wolności (Cz. S. Bartnik, 2000, s. 307-311):
• teoria wolności egzystencjalnej;
• pragmatyka uniwersalna lub transcendentalna;
• redukcja transcendentalnologiczna lub transcendentalna dialogika;
• wolność jako struktura miłości;
• teoria praxis;
• personalizm realistyczny – którego Bartnik jest twórcą i zwolennikiem – zakłada, Ŝe osoba jest strukturą bytu obiektywną, rozumną i wolną. Człowiek nie moŜe
być sprowadzony ani do produktu usytuowania, ani do samorealizującego się
podmiotu. Wolność nie oznacza dowolności i przypadkowości lub absolutnej nieoznaczoności. Wolność osobowa jest jak najgłębiej podmiotowa i zarazem najpełniej przedmiotowa. Ma harmonię, która obejmuje osobę jednostkową i wspólnotę.
W aspekcie teodycealnym człowiek posiada źródło swej wolności w Bogu, który
jest sprawcą wolności w szczególny sposób personalistyczny. On teŜ ograniczył
w pewnym sensie swoją wolność na rzecz naszej we wzajemnych relacjach.
Człowiek teŜ staje się sobą, o ile otwiera się na Boga i na ile zwraca się ku Niemu
– ontycznie, egzystencjalnie, prakseologicznie (Cz. S. Bartnik, 2000, s. 307-311).
Personalizm systemowy jako koncepcja człowieka pomocna w pedagogice dorosłych opowiada się zdecydowanie za formułą wolności w duchu personalizmu realistycznego Cz. S. Bartnika, który bardzo dobrze sytuuje człowieka-osobę i jego wolność
w odniesieniu przede wszystkim do Stwórcy, a takŜe wobec siebie samego, wobec
własnego intelektu i woli, wobec osób i rzeczy.
Wolność i odpowiedzialność w personalizmie systemowym są ze sobą nieodłącznie związane, albowiem odpowiedzialność zawiera w sobie znamienne dla woli odpowiadanie na wartości. W ten sposób jest to układ odpowiadanie – odpowiedzialność.
Człowiek dlatego bywa odpowiedzialny za swe czyny i dlatego przeŜywa odpowiedzialność, Ŝe ma zdolność odpowiadania wolą na wartości. Zdolność ta, z kolei, zakłada prawdziwość – relację do prawdy, w której zakorzenia się powinność jako moc
normatywna prawdy. Powinność zaś stanowi ową dojrzałą postać odpowiadania na
wartości, z którą najbliŜej związana jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność zawiera
w sobie coś z powinnościowego odniesienia do wartości. Zarysowuje się układ „powinienem – odpowiadam”: powinność – odpowiedzialność. Dochodzimy teraz do jeszcze
głębszego rysu odpowiedzialności. Z racji powinności znamienne dla woli odpowiadanie na wartości przybiera w osobie i jej działaniu postać odpowiadania za wartości
(K. Wojtyła, 1994, s. 213).
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Kategoria odpowiedzialności w tym wydaniu jawi się jako szczególnie istotna dla
pedagogiki w perspektywie medialnej, odsłania bowiem szalenie dziś potrzebny rys
odpowiadania w prawdzie na wielkie bogactwo jakim są media, a takŜe rys odpowiedzialności za media, które są równocześnie ogromną siłą. To wszystko zdecydowanie
dokonuje się jednak w klimacie człowieka-osoby, który jest odpowiedzialny za siebie,
drugiego człowieka-osobę, a takŜe za wartości i świat, a równocześnie odpowiada <przed> Stwórcą za swoje Ŝycie. Jest to więc następujący system odniesień – odpowiedzialności:
1. odpowiedzialność „za siebie”;
2. odpowiedzialność „za drugiego;
3. odpowiedzialność „za wartości”;
4. odpowiedzialność „przed”.
Odpowiedzialność „przed kimś” zaczyna się od odpowiedzialności przed własnym sumieniem i rozciąga się na wszystkie inne osoby, do których odnosi się działanie
człowieka, ale przede wszystkim ma charakter odpowiedzialności obiektywnej wobec
innych realnie istniejących osób. W takim kontekście odpowiedzialności „przed kimś”
musi się pojawić zasadnicze pytanie, dotyczące zarówno ostatecznych fundamentów
i źródeł prawa moralnego, jak i Ostatecznego Prawodawcy „przed którym” człowiek
jest odpowiedzialny i który taką odpowiedzialność na człowieka nakłada (M. DroŜdŜ,
2005, s. 530-533).

5. Człowiek-osoba – jego integracja i transcendencja
Na początku naszych badań zwróćmy uwagę na samą etymologię słowa „integracja”, ona bowiem daje istotny rys personalizmu systemowego. Sam rzeczownik „integracja” jest znaczeniowo związany z łac. przymiotnikiem integer, co po polsku tłumaczy się jako „cały, całkowity, nietknięty”. Stąd teŜ integracja wskazuje na całość czy teŜ
całkowitość danej rzeczy. Etymologicznie polskim odpowiednikiem integracji moŜe
być wyraz „scalanie” albo teŜ „scalenie”. Karol Wojtyła pokazuje bardzo ciekawy dla
pedagogii aspekt integracji. ZauwaŜa, Ŝe <integracja> zdaje się wskazywać nie tyle na
łączenie się w jedną całość tego, co przedtem było rozłączone, ile na urzeczywistnianie
i manifestowanie się całości i jedności na podłoŜu pewnej złoŜoności (K. Wojtyła,
1994, s. 231).
Widać z tego, Ŝe mamy tutaj do czynienia z koncepcją człowieka, który jest jednością i całością i procesem integracji pragnie tę jedność i całość urzeczywistniać
i manifestować. Mamy tutaj do czynienia ze zdecydowanie optymistyczną koncepcją
człowieka. Poruszający się w tym nurcie, juŜ przywoływany Michał DroŜdŜ, zwraca
uwagę na wiele czynników decydujących o procesie integracji osoby szczególnie
w kontekście świata mediów. Nie sposób tutaj na wszystkie zwrócić uwagę, pozwolę
sobie natomiast wyakcentować najwaŜniejszy element integrujący osobę w kontekście
pedagogiki w perspektywie mediatyzacji rzeczywistości. Tym najwaŜniejszym czynnikiem jest podąŜanie w kierunku PRAWDY. Wszelka bowiem integracja, mająca słu-
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Ŝyć dobru człowieka i wspólnoty, musi być integracją w prawdzie. Media są tą przestrzenią, gdzie człowiek komunikuje siebie, ujawnia swój świat wartości i jego hierarchię, swój logos świata, poznaną przez siebie prawdę o rzeczywistości. Ta komunikacja ma właściwy sens o tyle, o ile będzie komunikacją prawdy i komunikacją w prawdzie. Funkcjonowanie mediów wpisane jest bowiem w poznawanie i odsłanianie prawdy o rzeczywistości, zaś obecność człowieka w świecie mediów i jego wszelkie działanie z nimi związane winny słuŜyć odkrywaniu i przekazywaniu prawdy przez media.
W jednym i drugim wypadku będzie to moŜliwe przy antropologicznym załoŜeniu
personalizmu, Ŝe człowiek jako osoba jest istotą racjonalną, zdolną do odkrywania
prawdy oraz istotą wolną, czyli zdolną do przekazywania i komunikowania prawdy.
Tylko wtedy człowiek sam stanie się osobowym czynnikiem integrującym w prawdzie
wszystko, co dobre i piękne (M. DroŜdŜ, 2005, s. 501).
Prawda jawi się więc jako zasadnicza siła integrująca człowieka w jego działaniach w świecie mediów, prawda pozwala człowiekowi pełniej być człowiekiem
i zmusza do nieustannego odkrywania tego, co jest nieredukowalne w osobie, a więc
jej racjonalności, wolności i osobowej godności.
Równocześnie prawda jest stymulatorem kolejnego mechanizmu nierozłącznie
związanego z integracją, który wprowadza człowieka na szczyty jego człowieczeństwa, a jest nim zdolność transcendencji. „Wszystko wskazuje na to, Ŝe transcendencja osoby przez wolność urzeczywistnia się w prawdzie czy prawdziwości. Ona jest
ostatecznym źródłem transcendencji osoby…” (K.Wojtyła, 1994, s. 209).
Skoro juŜ wiemy, Ŝe ostatecznym źródłem transcendencji jest prawda zatrzymajmy się na chwilkę przy samej transcendencji, czym jest i co dzięki niej się dokonuje
waŜnego, szczególnie w kontekście społeczeństwa medialnego. Wyraz „transcendencja” wskazuje etymologicznie na przekraczanie jakiegoś progu czy jakiejś granicy –
trans-scendere, sam zaś mechanizm zapisany w człowieku przez Stwórcę, który Sam
jest NajwyŜszą Transcendencją, wskazuje na znamienne dla aktów ludzkiego poznania
przekraczanie podmiotu, na wychodzenie poza podmiot (K. Wojtyła, 1994, s. 221).
Mechanizm ten, ta zdolność, płynąca z łączności ze Stwórcą, daje człowiekowi siłę do
ciągłego procesu ewolucji, czyli dokonywania coraz to nowych odkryć, coraz to nowych wynalazków, ale co jest w tym wszystkim szczególnie istotne, Ŝe dzięki transcendencji człowiek przerasta te wszystkie osiągnięcia i mimo ich potęgi nie daje się im
podporządkować. Zdaniem K.Wojtyły mechanizm transcendencji jest ujawnieniem
duchowości człowieka, (K. Wojtyła, 1994, s. 223), która jest z kolei zasadniczą siłą
mechanizmu transcendencji. Stanisław Witkiewicz tak pisał na temat siły transcendencji ludzkiej duszy w kontekście przemian technicznych:
„Dusz ludzkich nie naleŜy zacieśniać, nie naleŜy z nich robić rozwaŜnych skąpców, zazdrosnych o współuŜycie skarbów, które się mimo ich woli gromadzą. Współudział w całej sumie kultury wszystkich jest krańcowym punktem dąŜeń rozwoju społecznego. Nie trzeba obniŜać ani myśli, ani sztuki do poziomu przeciętności – trzeba dusze
przeciętne podnosić do wyŜyn do geniuszów – trzeba „zjadaczów chleba w aniołów
przerabiać”.
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Z czasem postęp elektrotechniki czy moŜe jeszcze innej, na jakiejś subtelniejszej,
nie znanej dziś sile opartej techniki doprowadzi do tego, Ŝe całe dobro, jakie ludzkość
w sztuce zgromadziła, stanie się dostępne dla wszystkich, wszędzie i w kaŜdym czasie.
Przenoszenie obrazów i dźwięków będzie rzeczą tak łatwą i zwykłą, Ŝe wymiana myśli,
współrzędność wraŜeń i wzruszeń, stanów psychicznych i uczuć, uczyni z ludzkości,
jakby jedną duszę.” (Za M. Hopfinger red., 2005, s. 355-356).
Nie mamy wątpliwości, Ŝe postęp techniczny stwarza pole pozytywnych moŜliwości duchowego rozwoju człowieka, ale takŜe tworzy nowy obszar zagroŜeń i konfrontacji pomiędzy moŜliwościami technicznymi a osobowymi i społecznymi celami.
Nie wszystko bowiem, co jest technicznie i ekonomicznie moŜliwe, jest dobre dla
człowieka i społeczności. Nie jest to dylemat typowy tylko dla mediów, ale jest on
częścią szerszego dylematu etycznego, dotyczącego etycznych granic postępu techniczno-naukowego oraz etycznych uwarunkowań ludzkich działań. Etyka mediów,
myślę, Ŝe takŜe pedagogika dorosłych, winna dąŜyć do osiągnięcia harmonii pomiędzy
postępem technicznym a osobowym rozwojem człowieka, opierając się na prymacie
osoby i wynikających z niego konsekwencjach, szczególnie transcendencji
(M. DroŜdŜ, 2005, s. 462).

6. Człowiek-osoba i miłość – „wymiar daru” – proegzystencja
W poszukiwaniu antropologicznej bazy dla pedagogiki dorosłych dochodzimy do
rysu szczególnego, pewnej maksymalizacji ludzkich moŜliwości, a chodzi o miłość
jako „wymiar daru” – proegzystencję .
W personalizmie systemowym miłość jest to wzniosłe, angaŜujące, donatywne
i słuŜebne wiązanie własnego świata osobowego ze światem drugiej osoby lub osób
w wyŜszą postać wspólnego <my>. Ad extra jest to czynna relacja komunijna z kimś
lub czymś na zasadzie wspólnotowości, podobieństwa, kontrastu lub dopełniania się,
ale zawsze w granicach pewnego systemu wartości i zesklepiającego kontekstu Ŝycia,
w którym duŜą rolę odgrywają jasność i przejrzystość osobowa, urok i piękno osoby
oraz duŜy obszar ludzkiej i Ŝyciowej syntonii. W przejawach zewnętrznych dochodzą
do głosu trzy podstawowe pasma miłości: intelektualno-poznawcze, wolitywno-dąŜeniowe i behawioralno-czynne (Cz. S. Bartnik, 2000, s. 274).
Na rys miłości szczególnie zwracał uwagę Jan Paweł, jako na rys najwspanialej
ludzki, na Ŝycie w wymiarze DARU.
<Kiedy młodzieniec pyta o „więcej”: „czego jeszcze mi nie dostaje?”, Jezus patrzy na niego z miłością – a ta miłość znajduje teraz nowe jeszcze znaczenie. Człowiek
zostaje wewnętrznie przeprowadzony ręką Ducha Świętego od Ŝycia wedle przykazań
do Ŝycia w świadomości daru – a pełne miłości spojrzenie Chrystusa wyraŜa to wewnętrzne „przejście”. (...) Człowiek, chrześcijanin jest zdolny do Ŝycia w wymiarze daru.
Co więcej, ten wymiar jest nie tylko „wyŜszy” od wymiaru samych powinności moralnych z przykazań, ale jest teŜ od niego „głębszy” i bardziej podstawowy> (Jan Paweł
II, 1985, s. 238).
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Zatrzymując się przy tym mega ludzkim wymiarze proegzystencji, warto koniecznie zaznaczyć, Ŝe w personalizmie chrześcijańskim owa niezwykła zdolność do Ŝycia
w wymiarze daru czerpie swoją moc z pierwotnego obdarowania przy akcie stworzenia: „... kaŜde stworzenie nosi w sobie znamię daru jako najbardziej pierwotne i podstawowe. Równocześnie jednak pojęcie <obdarowania> nie moŜe być odniesione do
nicości. Wskazuje ono na obdarowującego i obdarowanego oraz na relację, jaka pomiędzy nimi powstaje. OtóŜ relacja ta wyłania się w opisie stworzenia wraz z człowiekiem. O tej to relacji mówi przede wszystkim zwrot: <stworzył Bóg człowieka, na obraz
BoŜy go stworzył> (Rdz 1,27). W całym opisie stworzenia świata widzialnego obdarowanie ma sens tylko ze względu na człowieka. O nim tylko w całym dziele stworzenia
naleŜy myśleć jako o obdarowanym: świat widzialny jest stworzony <dla niego>.” (Jan
Paweł II, 1986, s. 56-57).
Konsekwencją tego pierwotnego wspaniałego obdarowania człowieka światem
przez Stwórcę jest to, Ŝe człowiekowi jako osobie, istocie myślącej i wolnej, nie wystarczy tylko wierność własnym przekonaniom. Nie wystarczy teŜ zwykłe przedstawienie i wypowiedzenie podstawowych intuicji moralnych. Nie wystarczy równieŜ przypisywanie moralnego uznania takiej prawdy, która dotyczy banalnych faktów czy analitycznych oczywistości. Nie wystarczy teŜ człowiekowi to, Ŝe trzyma się w Ŝyciu jakiejś jednej ograniczonej „logiki działań”, na przykład „logiki komercji”, „logiki reality show”, „logiki serca”, „logiki kanonów telewizyjnych” itp. Człowiek jako osoba
potrzebuje czegoś nieskończenie więcej. Poszukiwanie tego „czegoś więcej” wynika
z racjonalności jego bytu osobowego, wynika właśnie z pierwotnego „czegoś więcej”
i ono przenosi się konsekwentnie na płaszczyznę medialną, w której nie tylko dokonuje
się wymiana przedmiotowa – np. program, ale przede wszystkim dokonuje się obdarowanie lub nieobdarowanie sobą drugiej osoby, dokonuje się lub nie, komunikacja
wartości i sumień w oparciu o zasadę racjonalności (M. DroŜdŜ, 2005, s. 248).
W świecie mediów ogromną rolę odgrywa wolny rynek i komercjalizacja, i to są
niewątpliwie waŜne siły stymulujące rozwój, tworzące dobrą konkurencję i pewne
napięcie rozwojowe. Człowiek – osoby pragnie jednak zdecydowanie „czegoś więcej...” To „coś więcej” to przede wszystkim funkcjonowanie właśnie w wymiarze daru
człowieka dla człowieka.
Konstatacja: – potęga mediatyzacji rzeczywistości rodzi konieczność kształcenia
dorosłych w nowym stylu – to z kolei potrzebuje antropomocnej koncepcji człowieka –
personalizm systemowy – koncepcja człowieka-osoby, jawi się jako koncepcja człowieka potrafiącego oprzeć się potędze mediów w kierunku stawania się bardziej człowiekiem (kultura) – rodzi się więc konieczność na miarę chwili maietyzacji (rozbudzania) osoby w wymiarze indywidualnym jak i zbiorowym przez media, dla mediów
i w mediach dla lepszego świata poprzez permanentną edukacją.
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JAK MŮŽE PEDAGOG PŘISPĚT KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ
DOSPĚLÝCH?
Mojmír Vážanský
Abstrakt: Problematika vzdělávání dospělých stále naléhavěji zasahuje životy lidí. Celoživotní vzdělávání
koriguje možnosti sociálního začleňování, přispívá k osobnímu naplnění, ale také pomáhá při zvyšování
zaměstnatelnosti, rozvíjí adaptabilitu novým pracovním šancím. Jako klíčový strategický prvek působení
andragogické fronty se v souvislosti s razantním zvyšováním procenta evropských gerontů objevuje
fenomén aktivního stáří. Příspěvek nabízí několik pohledů na úkoly pedagogických pracovníků při
uspokojování vzdělávacích potřeb střední a starší generace, zabývá se charakteristikou vzdělavatelů
a možnostmi jejich efektivního pedagogického vlivu.
Abstract: The issue of adult education still urgently affects people's lives. Lifelong learning corrects
options for social inclusion and contributes to personal fulfillment, but also helps in increasing the
employability, develops adaptability to new work opportunities. As a key strategic element of action of the
andragogic front, in connection with remarkable increasing the percentage of European geronts, appears
the phenomenon of active aging. This paper offers several views of the challenges of teaching staff, while
meeting the educational needs of middle and older generation, dealing with the characteristics of
educators and ways of their effective educational impact.
Klíčová slova: celoživotní vzdělávání, vzdělávací programy EU na léta 2007 – 2010, charakteristika, role
a funkční profily andragoga

Úvodem hrst informací

C

eloživotní vzdělávání je významným prostředkem společenského pokroku
i rozvoje životních kvalit jedince. Atributem celoživotně pojímaného vzdělávání je
dynamičnost, projevující se v neustálém přizpůsobování se nově vznikajícím potřebám.
Celoživotní vzdělávání umožňuje člověku, aby kdykoli v průběhu cesty životem vstoupil do vzdělávacího procesu a s cílem doplnění, rozšíření a prohloubení dosavadní
úrovně zahájil přestavbu svého vzdělání.
Mezi hlavní úkoly Evropské unie v souvislosti s prosazováním společnosti, založené na znalostech, patří vzdělávání. Politika vzdělávání patří mezi tzv. doplňující
politiky, což upozorňuje na cílenou podporu činnosti členských států v oblasti vzdělávání vymezením základních cílů, definováním strategií a postupů k plnění stanovených
cílů a iniciativy v podobě vzdělávacích programů.
Evropská unie na programové období 2007 – 2013 vyčlenila téměř 7 miliard Eur
na podporu celoživotního vzdělávání ve členských státech EU, což je dvakrát více než
v předcházejícím období 2000 – 2006. Na rok 2009 se pro celý program celoživotního
vzdělávání vyčlenilo 961 mil. Eur. Z celkového rozpočtu se finanční prostředky využijí
v sektorových podprogramech Erasmus (40 %), Comenius (13 %), Gruntvig (4 %),
Leonardo da Vinci (25 %) a Jean Monnet. Největší program Erasmus, poskytující pros-
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tředky na vzdělávání v oblasti vysokého školství, obrací pozornost na vysokoškolské
studenty a pedagogy a umožňuje jim studium na univerzitách EU. V rámci programu
Comenius dochází k podpoře kvality učení, posílení jeho evropské dimenze, jazykové
výuky a mezikulturní výchovy na všech stupních škol, od mateřských po vyšší odborné
školy i školy speciální. Zaměřuje se též na instituce, zabývající se vzděláváním pedagogických pracovníků (vysoké školy, pedagogická a výzkumná centra, neziskové organizace). Součástí programu je i podpora znevýhodněných a vyloučených skupin.
Odvětvový program Leonardo da Vinci se orientuje na rozvoj odborného a celoživotního vzdělávání. Program Jean Monnet podporuje vytváření vzdělávacích modulů,
týkajících se evropské integrace, a přispívá k rozvoji výuky a výzkumné činnosti.
Program Gruntvig se soustřeďuje na vzdělávání dospělých, odhaluje další cesty
zvyšování vzdělanosti. Oslovuje nejen osoby, profesně působící v této sféře, ale obrací
se i na instituce, které nabízejí vzdělávání. Mezi obecné cíle aktivity patří podpora
evropské spolupráce v oblasti formálního a neformálního vzdělávání dospělých, zdokonalování osob, podílejících se na výuce dospělých, snaha o dosažení konkrétních
a inovativních výstupů prostřednictvím výměny znalostí a zkušeností, tvorba vzdělávacích produktů vysoké kvality. Ve struktuře programu se objevují priority na léta 20082010, v nichž se uvádí mobilita a partnerství (návštěvy, stáže, výměny účastníků, profesní rozvoj v celoživotním vzdělávání zainteresovaných), projekty partnerství (vzájemná výměna zkušeností, zapojení institucí do spolupráce), multilaterální projekty
(klíčové kompetence, růst kvality vzdělávání dospělých, zvýšení přitažlivosti a přístupnosti vzdělávání dospělých, zlepšení uznávání neformálního a informálního učení,
přenos inovací a dobré praxe, podpora vzdělávání dospělých pro občany na okraji společnosti, znevýhodněné a migrující, vzdělávání v pozdním věku, mezigenerační a rodinné učení) a tématické sítě (studium cizích jazyků ve vzdělávání dospělých, vytváření akademických sítí, konfigurace sítí účastníků ve vzdělávání dospělých, tvorba sítí
institucí a organizací; validace a certifikace).
Jaký je aktuální stav na poli vzdělávání dospělých?
Podle Národního vzdělávacího fondu Česká republika výrazně zaostává za ostatními členskými zeměmi Evropské unie v oblasti vzdělávání dospělých. V roce 2006
obsadila naše republika až 21. místo z 25 v počtu osob, které se účastňují programů pro
vzdělávání dospělých.
Vzdělávání dospělých se pohříchu nedostávalo zaslouženého uznání, pokud jde
o viditelnost, určování politických priorit a přidělování zdrojů. Evropská unie, jak
známo, reflektuje následující hlavní úkoly: konkurenceschopnost, demografické změny, sociální začlenění. Podněcuje permanentní zabezpečení efektivního systému vzdělávání dospělých, které jako součást strategie celoživotního vzdělávání musí účastníkům poskytnout snadnější přístup na pracovní trh, nabídnout lepší společenské zařazení a zejména umožnit optimální přípravu na aktivní stárnutí v budoucnosti.
V dostupných pramenech (www.eur-lex.europa.eu) se uvádí stěžejní sdělení, která
hrají zásadní roli v oblasti vzdělávání dospělých. Jedná se hlavně o odstraňování překážek, bránících v účasti na vzdělávacích akcích. Nejvážnější z nich souvisejí s nedos-
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tatkem času z pracovních nebo rodinných důvodů, málo uspokojivou úrovní informovanosti a motivace, slabší znalostí nabídky a často insolventností z řad zájemců. Zajišťování kvality vzdělávání dospělých také ovlivňují četné faktory jako informace
a poradenství, míra souladu obsahu vzdělávání s reálnými potřebami a požadavky,
adekvátní poskytování služby, podpora vzdělávání, hodnotící přístupy, uznávání, platnost a osvědčování schopností. Především však dominují aplikace výukových metod,
úroveň vzdělávacích pracovníků, kvalita poskytovatelů i služeb. Vzorec celoživotního
vzdělávání oceňuje všechny tři typy vzdělávání, od formálního přes neformální až
k informálnímu. Zabývá se též investováním do stárnoucího obyvatelstva a přistěhovalců.

Co vlastně pedagog nabízí?
Současný obraz andragoga zprostředkovává pomyslný vzdělávací ideál v několika dimenzích: a) vysokoškolsky vzdělaný profesionál jako odborník v několika oborech; b) člověk s rozsáhlým kulturně politicko-ekonomickým obzorem; c) expert, vyznačující se osobnostními, andragogickými a odbornými kompetencemi; d) pracovník
se značnými praktickými zkušenostmi; e) jedinec, pružně reagující na ekonomické
a jiné změny a zvládající náročné životní situace; f) přizpůsobivý znalec druhých,
orientovaný na potřeby, požadavky a přání klientů.
Z profesionálního hlediska se vymezují odlišné role pedagoga, angažovaného ve
vzdělávání dospělých. V pozici pracovníka ve vzdělávání dospělých institucionálně
nebo v organizační formě vzdělávání ovlivňuje průběh a výsledky vzdělávání dospělých. Je současně garantem koncepční, řídící, výzkumné, pedagogické, organizační,
správní, administrativní, provozní, případně jiné aktivity. Jiný typ, vzdělavatel dospělých (vyučující), označuje výchovného a vzdělávacího odborníka pro přípravu, průběh
a výsledky vzdělávacího procesu. Lektor, představitel jednodušší charakteristiky vzdělavatele dospělých, řídí výukový proces. Je základním činitelem pro naplnění učebních
cílů s hlubokou úrovní teoretických znalostí, praktických zkušeností, vybavený adekvátními lektorskými dovednostmi. Podílí se na přípravě akcí stanovením cílů, volbou
a aplikací forem a metod, výběrem a přizpůsobením didaktických pomůcek a didaktické techniky, použitím hodnotících nástrojů, vypracováním plánu vzdělávací akce
a jeho diferenciace do dílčích celků (moduly, bloky, lekce, hodiny). Trenér se zabývá
specifickými metodami pro praktické osvojování dovedností. Praktická příprava vlastně znamená převádění vědomostí na úroveň dovedností, výcvik v profesním chování.
Působí především ve výcvikových kurzech, v nichž se často v přírodním prostředí zařazuje autentický zážitek jako zdroj zkušenosti. Řešení modelových situací pak přispívá k vytváření a rozvoji týmu, skupiny bez formální struktury, obdařené mnoha výstupními přednostmi (spolupráce, eliminace bariér, zdokonalení schopnosti řešit problémy, efektivní komunikace, vzájemná důvěra). Kouč se zabývá permanentním vzděláváním dospělých na pracovišti formou sledování a konzultace činnosti. K pozitivním
principům jeho práce se řadí partnerský vztah, vzájemná důvěra, společné stanovení
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cíle, povzbuzování a zdůrazňování úspěchů, vzájemná inspirace a hlavně zpětná vazba
v podobě bezprostřední reakce na pozorované chování. Tutor se angažuje v roli poradce, pomocníka studentů, který orientuje jejich studijní cestu, pomáhá jako konzultant
nebo školitel, vyhodnocuje písemné úkoly, zpracovává úspěšnost jejich odpovědí na
kontrolní a zkušební otázky. Mentor je označení pro rádce, konzultanta, poradce, školitele na pracovišti. Role vyžaduje schopného a všestranně vzdělaného, osobnostně vyzrálého a sociálně inteligentního jedince. Instruktor, odborný poradce nebo vedoucí, se
vedle osobního zabezpečení teoretické a častěji praktické přípravy v oboru, zabývá
poskytováním pokynů v určité oblasti výkonu pracovní aktivity. Moderátor využívá
interaktivní metody skupinového vyučování, založené na principu týmové činnosti,
aktivního zapojení účastníků, sdělování informací pomocí názorných a moderačních
pomůcek, kombinace učebních metod.
K dalším rolím andragogů patří facilitátor (“usnadňovatel” výkonu nebo aktivity),
korigující prvek optimálního průběhu vzdělávacího procesu), konzultant nebo poradce
(specialista v oboru s dispozicemi pro radu, vysvětlení, návod, sdělení stanoviska, vypracování studie nebo posudku). Metodik řeší otázky přípravy projektové dokumentace
vzdělávací akce, navrhuje, zpracovává a řídí metodickou stránku vzdělávacího procesu.
Manažer se soustřeďuje na přípravu, uskutečnění, vyhodnocení a likvidaci vzdělávací
akce. Odpovídá za její průběh. Plní obecně manažerské funkce v podobě plánovacích,
organizačních, řídících a kontrolních úkolů.
V reálné praxi pracovníků ve vzdělávání dospělých však v profesním zapojení dochází k častému prolínání uvedených rolí. Přesto však lze vypozorovat následující
funkční profily: manažer vzdělávání, vedoucí kurzů, trenér, poradce vzdělávání, kouč,
supervizor. Činnosti andragoga spočívají v uskutečňování okteta aktivit, od vzdělávání,
plánování, poradenství, organizace, přes styk s veřejností, správu, evaluaci až k permanentnímu zjišťování vzdělávacích potřeb. Vývojové tendence detailně upozorňují na
fakt, že se pedagogické jednání ve vzdělávání dospělých stále více posunuje zejména
od mikrodidaktiky (realizace kurzů) k makrodidaktice (rozvoj učebních možností). To
znamená, že hlavní pozornost stále více směřuje k převládajícím souvislostem plánování programů a komplexního vzdělávacího managementu. Uvedené ohraničené tendence vzdělávání dospělých nepochybně zapříčiní málo stabilní stav, kdy spektrum
činností andragogů vyvolá vznik zcela nových funkčních a činnostních profilů.
Oblast, v níž se aktuální tendence profesionalizace ve vzdělávání dospělých obzvlášť projevují, se promítá ve sféře managementu vzdělávání. Nedostatek prostředků
a stoupající mnohotvárnost úkolových polí vzdělávání dospělých vyžaduje nové strategie jednání a doplňkové kompetence. Profesní charakteristika, popřípadě samotný manažer vzdělávání, znamená eventuelní odpověď na řešení těchto výzev. Manažeři vzdělávání vystupují často jako vedoucí oddělení dalšího vzdělávání podniků nebo institucí
vzdělávání dospělých. Avšak možnými partnery se také stávají pedagogičtí spolupracovníci v hlavním povolání, kteří se zabývají otázkami managementu vzdělávání.
Obraz vedoucích kurzů patří k nejstarším funkčním profilům uvnitř všeobecného
vzdělávání dospělých. Funkční profil vedoucích kurzů se na základě extrémní vnitřní
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šíře nabídky vesměs jeví jako značně heterogenní. Rozmanité tématické oblasti vyžadují rozdílné požadavky na kompetence vedoucích kurzů nejen v odborné rovině, nýbrž i na metodicko-didaktické, sociální, poradenské, manažerské úrovni. Vedoucí kurzů si bezpodmínečně musí osvojit umění nebo kompetenci, která se stále častěji uvádí
jako atribut trenérů, totiž disponovat zvláštní způsobilostí interakce s účastníky akcí.
Klasická přednáška jako učební metoda markantně ustupuje do pozadí.
Vzhledem ke mnohostranné činnosti trenérů nelze hovořit o zcela přesném profesním označení. Teprve v posledním době vystoupili ze stínu povolání klasických
referentů nebo vedoucích kurzů. Trenéři jsou v první linii méně přednášejícími nebo
zprostředkovateli vědění, ale častěji osobami, které všestranně zabezpečují nebo moderují učební procesy. Poskytují vzdělávací prostory, v nichž instruují, doprovázejí, radí
a pomáhají dospělým osobám a zájemcům, přichystaným ke vzdělávání. Vedle toho
zůstává klasický přenos vědomostí jako uchování důležité součásti metodickodidaktické koncepce. Učení a doprovod či pomoc se v žádném případě nemohou vnímat jako protiklady, nýbrž jako vzájemná doplňující se didaktická jednota.
Poradenské vzdělávání stěží znamená pouhé předávání informací. V jádru se jedná o tématické upřesnění aktuálního stavu osob, hledajících radu, právě tak o dovolání
se jejich utváření života a životní orientace jako otázek, vztahujících se ke specificky
vhodným, akceptovatelným cestám ve vzdělávání. Poradenství jako konkrétní záměrná
pomoc při rozhodování nabízí ojedinělý zorný úhel pohledu na sebe sama a vlastní
život.
Ve vzdělávání dospělých se koučingem v úzkém slova smyslu rozumí hlavně
učební poradenství, ale také podpora zacházení se způsobem (profesního i soukromého) života. Koučové podporují individuelní procesy učení prostřednictvím poradenských rozhovorů a společně s účastníky vzdělávání dospělých nebo klienty rozebírají
subjektivní podmínky učebních a vzdělávacích úspěchů. Z tohoto základu zahajují
a provázejí procesy změn a učení. Koučování jako nabídka vzdělávání dospělých se
také musí posuzovat v rámci všeobecné individualizace procesů vzdělávání. Jestliže
klasické vzdělávání dospělých se svou skupinově orientovanou didaktikou nevede
k úspěchu, pak se (doprovázející) individuální nabídky dnes považují za královskou
cestu.
Supervizí (dohled, dozor, kontrola) se rozumí profesionální forma poradenství při
profesních záležitostech a výzvách jednotlivých osob, firem a organizací. Supervizoři
je podporují při cíleně orientovaném a na úspěchy bohatém uspořádání jejich jednání.
Cíl supervize spočívá v reflektování profesních situací v rozhovoru s jedincem, v týmu
nebo skupině, ve přizpůsobování účastníků, v konstruktivním zdolávání překážek
a výzev, v řešení konfliktů a v aktivním řízení procesů změn. Pomocí cílevědomého
zkříženého myšlení a často překvapujících otázek supervizorů dochází k vyvolání nových otázek a řešení.
Závěrem je možné konstatovat, že se erudovaný andragog vyznačuje ohromně širokým záběrem v oblasti odborné, metodické a sociální, ale také exceluje při sledování
pedagogických i osobnostní kvalit. V odborné rovině přednáší, procvičuje, radí a sou-
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časně posiluje vlastní všeobecný i odborný potenciál a praxi při výkonu činnosti. Je
perfektním představitelem znalce, který své kompetence průběžně aktualizuje v souladu s vývojem oboru. Metodickou úroveň trvale zvyšuje prostřednictvím cílené zaměřenosti na vyhledávání a zpracovávání informací, identifikaci a řešení problémů, tvorbu
a řízení projektů. V sociální sféře efektivně zvládá umění komunikace, impozantním
způsobem manévruje při práci se vzdělávanými ve skupinách, ukazuje cesty řešení
eventuelních konfliktů. Pedagogické mistrovství dokumentuje stupněm osvojení andragogického taktu, vhodnou aplikací didaktických principů, forem a metod výuky,
optimálním využíváním didaktických pomůcek a techniky, mimořádnými dispozicemi
pro dosažení úspěšné spolupráce. Je si pořád vědom faktu, že dospělá vzdělávaná osoba je jeho rovnocenným partnerem při hledání pravdy, poznání vnímaného světa, nových informací, vědomostí, dovedností a současně toužící po úspěchu a uspokojení
lidských potřeb. Poučený pedagog ve vzdělávání dospělých dokonale zná tajemství
řeči těla a ovlivňování člověka druhým jedincem. Jako člověk se představuje originální
osobnostní charakteristikou, solidní úrovní zájmů, postojů, vůle, temperamentu, hloubky empatie apod.
Při procesu učení záměrně upouští od přednáškové formy, která bez následných
diskuzí postrádá výhody. Spíše se přiklání k aplikaci jiných metod, využívá názorného
vyučování pro transfer prakticky uplatnitelných znalostí a dovedností, vytvoření jasných představ a praktické demonstrace. Podle možností a vzdělávacího tématu s úspěchem aplikuje i hraní rolí, modelové situace, řešení případových studií, simulace.
Pouze na přístupu samotného andragoga závisí účinnost a hloubka oslovení vzdělávaných dospělých, konečný efekt vzdělávacího procesu. Samozřejmostí je důsledná
poctivá příprava, ochota představit se solidním a po všech stránkách dokonalým vystoupením a adekvátním vztahem vůči účastníkům vzdělávacích akcí. Jen na něm závisí
míra vzájemného uspokojení. Zejména on sám jako zodpovědný jedinec ve sféře vzdělávání dospělých se musí otevřeně podívat na rovné zrcadlo, přiznat případné omyly
a pochybení, spatřovat klady a úspěchy, nabídnout sám sobě účinnou kritiku bez hlodající privátní ješitnosti. Musí se trvale stát důsledným korektorem poskytovaného postupu vzdělávacích činností, pozorným vnímatelem průběhu akcí, následných diskuzí,
okamžitého ohlasu i pozdějších zpětných reakcí.
Držme si palce a pomáhejme si v náročné práci vzdělavatelů dospělých!
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UNIWERSYTET JAKO MIEJSCE PRZYGOTOWUJĄCE STUDENTÓW
DO FUNKCJONOWANIA W SPOŁECZEŃSTWIE OPARTYM NA WIEDZY –
RAPORT Z BADAŃ

Anita Famuła-Jurczak
Abstrakt: Autorka poszukuje odpowiedzi na pytanie: czy uniwersytet zdaniem studentów jest miejscem
przygotowującym ich do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy. Kluczowe jest zwrócenie
uwagi na rolę, jaką ma współcześnie pełnić uniwersytet, jak równieŜ podkreślenie wagi zadań, jakie stoją
przed nauczycielami akademickimi. Istotne jest ukazanie uniwersytetu z perspektywy studentów, uczących
się na róŜnych wydziałach.
Abstract: The author seeks answers to the question whether students think the university is a place that
equips them to function in the knowledge society. The key is to focus on the role to play contemporary
university, as well as highlighting the importance of the tasks faced by academic teachers. It is important
to show the university from the perspective of students studying in various faculties.
Kluczowe słowa: Społeczeństwo wiedzy; uniwersytet; kształcenie.

U

niwersytet od wieków postrzegany jest jako element przyczyniający się do rozwoju społeczeństwa. Co prawda przemiany cywilizacyjne, które nasiliły się w ostatnich latach przyniosły ze sobą wiele zmian dotyczących nie tylko organizacji uniwersytetów, ale równieŜ celów, jakie się przed nimi stawia. Analiza literatury związanej
z kształceniem w murach uniwersyteckich wskazuje, Ŝe istotnymi problemami, z jakimi boryka się współczesne kształcenie wyŜsze są:
Nawiązując do słów J. Maja (2008, s. 61) moŜna powiedzieć, Ŝe współczesny
uniwersytet jest wspólnotą uczonych i uczących się. Celem artykułu jest, zatem ukazania – na podstawie wypowiedzi badanych studentów – tych obszarów codzienności
uniwersyteckiej, dzięki którym stwarzane

Co to jest społeczeństwo oparte na wiedzy?
Zdaniem K. Pawłowskiego, aby jednostka mogła funkcjonować w społeczeństwie
wiedzy w sposób aktywny musi posiadać takie cechy charakteru jak:
– „otwartość na otaczający świat, ciekawość świata;
– innowacyjność polegająca na postawie, która kaŜde rozwiązanie, produkt czy
pomysł chce lepiej przystosować do nowej sytuacji (rzeczywistości);
– odwaga myślenia i działania;
– aktywność społeczna;
– szeroka wiedza i umiętność jej stosowania;
– zdolność do uzupełniania wykształcenia, wiedzy przez całe Ŝycie;
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–

odpowiedzialność za słowa i czyny.” (2004, s. 179).
W jaki sposób moŜna rozpoznać powyŜsze cechy charakteru u studentów? Wydaje się, Ŝe najlepszym źródłem wiadomości w tym zakresie e moŜe być tworzenie szerokie oferty zajęć wykraczających poza salę wykładów i diagnozowanie, w jakim
stopniu studenci oni w niej uczestniczą. K. Pawłowski zaznacza, Ŝe zadaniem uczelni
wyŜszej jest stwarzane warunków pozwalających słuchaczom na udział w „seminariach naukowych (…) działalności kół zainteresowań”(tamŜe, s. 180). Ponadto, jak
zaznacza K. Pawłowski waŜna rolę pełni równieŜ administracja, która powinna działać
tak, Ŝe „student czuje się równoprawnym członkiem społeczności akademickiej, Anie
tylko petentem czy nawet klientem.” (tamŜe, s. 180).
Jednocześnie naleŜy pamiętać, iŜ w uczelniach przygotowujących studentów do
funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy konieczne jest realizowanie
przez uczelnie takie programu kształcenia, który umoŜliwi jej absolwentom odnalezienie się na rynku pracy. Warto jednak pamiętać, Ŝe proces kształcenia powinien być
wzbogacony o stwarzanie warunków pozwalających na samorealizację i samokształcenie studentów. Zdaniem K. Pawłowskiego uczelnie winny oferować słuchaczom szeroką ofertę zajęć dodatkowych, pozaprogramowych, zmierzać do tego, Ŝeby relacje
między studentami a uczelnią były spersonalizowane, a kontakt między studentami
a administracją oparte były na jasnej strukturze organizacyjnej i czytelnych zasadach
(tamŜe, s. 181-182).
Jaką rolę w związku z powyŜszym powinien pełnić Uniwersytet? K. Pawłowski
pisze, Ŝe w dyskusji dotyczącej społeczeństwa wiedzy nie moŜe zabraknąć dyskusji
o roli uniwersytetów. Autor podkreśla, iŜ „to od przyjęcia właściwego sposobu kształcenia, od wyboru metod, technik kształcenia, od wyboru przedmiotów, ale i od wyboru
lektur zaleŜeć będzie, czy osoba opuszczająca mury uczelni będzie w stanie w sposób
twórczy i innowacyjny uŜywać zdobytej wiedzy a takŜe ją przetwarzać” (tamŜe, s. 172).

Warsztat badawczy
Celem badań było poszukanie odpowiedzi na pytanie o to w jakim zakresie uniwersytet – zdaniem studentów stwarza im warunki, przygotowujące ich do funkcjonowanie w społeczeństwie wiedzy. Badania przeprowadzone zostały za pomocą sondaŜu
diagnostycznego, z uŜyciem ankiety, jako narzędzia badawczego. W badaniach udział
wzięło 72 studentów. Dobór próby był celowo – losowy. Celowy dobór dotyczył wydziałów na których prowadziłam badania oraz roku studiów, natomiast losowy dobór
obejmował PoniŜsza tabela przedstawia rozkład liczebności badanych osób z uwzględnieniem płci i kierunku studiów.
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Tabela 1 Liczebność badanej próby ze względu na płeć
Wydział
Pedagogiczny
Mechaniczny
Humanistyczny

Kobieta
N
%
15
71,4
9
39,1
20
71,4

MęŜczyzna
N
%
6
28,6
14
60,9
8
28,6

Razem
N
%
21
23
28

Źródło: badania własne

Aktywność społeczna studentów
PoniewaŜ z przyjęłam za K. Pawłowskim, Ŝe jednym z warunków sprzyjających
przygotowywaniu jednostki do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy
jest stwarzanie studentom szerokiej oferty zajęć, które wykraczają poza standardy
kształcenia. Interesowało mnie nie tylko to, czy oferta takich zajęć jest dostępna, ale
poszukiwałam równieŜ odpowiedzi na pytanie jaki jest jej zakres. W związku z tym
poprosiłam studentów o wskazanie jakiego rodzaju są to zajęcia. Uzyskane odpowiedzi
pogrupowałam w cztery szersze grupy tj. zajęcia o charakterze: kulturalno – artystycznym (np. kabaret uczelniany, chór uniwersytecki); sportowym (druŜyna koszykówki,
piłki noŜnej); naukowej; społecznej (wolontariat; koło pedagogiki opiekuńczej).
Tabela 2 Oferta zajęć pozadydaktycznych
Wydział

Pedagogiczny
N
%
16
29,6

Mechaniczny
N
%
18
33,3

Humanistyczny
N
%
20
37,0

14

31,1

15

33,3

16

35,6

Naukowe

8

32,0

8

32,0

9

36,0

Społeczne

13

26,0

19

38,0

18

36,0

Kulturalnoartystyczne
Sportowe

Razem
5
4
4
5
2
5

100,0
100,0
100,0
100,0

Źródło: badania własne

Wyniki badań pozwalają na stwierdzenie, Ŝe zdaniem badanych studentów najbardziej dostępne dla nich są zajęcia kulturalno-artystyczne. Respondenci podkreślali,
Ŝe mogą uczestniczyć w przedstawieniach kabaretów, zespołów jazzowych. Zaznaczano, Ŝe na Tereni uniwersytetu bardzo często organizowane są imprezy kulturalne na
które zapraszane są znane osoby. Prawdopodobnie wskazania przez badanych takiej
oferty zajęć oferowanych przez uczelnię, moŜe być związane z faktem, Ŝe od lat działalność kabaretowa wpisana jest w tradycję uniwersytecką. Natomiast reaktywowany
wydział jezzu
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Interesujące jest to, Ŝe badani odpowiadali, iŜ uczelnia stwarza im warunki do aktywności którą najogólniej moŜna określić, jako aktywność społeczną.
Niepokojące jednak jest to, Ŝe niewielu studentów odpowiedziało, Ŝe uczelnia oferuje im zajęcia, które moŜna by było uznać za zajęcia o charakterze naukowym. Badani
zaznaczali, Ŝe chcieliby, aby częściej organizowane były otwarte wkłady, na które
zapraszano by „ciekawych ludzi”. W wypowiedziach badanych pojawiały się równieŜ
stwierdzenia, iŜ uczenia stwarza za mało sytuacji pozwalających na wymianę myśli,
dyskusje czy teŜ debaty naukowe.

Odwaga myślenia i mówienia
ZałoŜyłam, Ŝe przygotowanie studentów do funkcjonowania w społeczeństwie
wiedzy powinno opierać się na stwarzaniu im moŜliwości do samodzielnej twórczej
pracy, jak równieŜ stawiania pytań, refleksyjnego, krytycznego odnoszenia się do rzeczywistości i poznawanych treści.
Tabela 3 MoŜliwość wypowiadania swojego zdania w trakcie zajęć
Wydział
Pedagogiczny
Mechaniczny
Humanistyczny

Tak
N
14
14
20

%
66,7
60,8
71,4

Nie
N
7
6
8

%
33,3
39,2
28,6

Razem
N
%
100,0
21
100,0
23
100,0
28

Źródło: badania własne

Zdecydowana większość badanych zaznaczyła, Ŝe nauczyciele akademiccy pozwalają na wyraŜanie przez studentów własnego zdania, opinii. Interesujące jest to, Ŝe
studenci z wydziału mechanicznego rzadziej niŜ studenci z wydziału pedagogicznego,
czy teŜ humanistycznego podkreślali, iŜ w czasie zajęć mogą wyraŜać swoje opinie.
MoŜe taki stan wynika z formy prowadzonych zajęć. Na wydziale mechanicznym przewaŜającą formą zajęć są laboratoria, natomiast na wydziale pedagogicznym i humanistycznym przewaŜają ćwiczenia, przy czym liczebność grup jest – w porównaniu
z wydziałem mechanicznym. Istnieje prawdopodobieństwo, Ŝe uzyskane wyniki wypływają z załoŜeń związanych z komunikacją w małych grupach. W literaturze przedmiotu moŜna odnaleźć szereg teorii wyjaśniających funkcjonowanie małych grup społecznych, począwszy od teorii pola, teorii interakcji, teorii systemów, ujęcia socjometrycznego, teorii psychoanalitycznej, poprzez teorie poznawcze, aŜ po teorię empirystyczno – statystyczne. Pomimo tego, iŜ w wymienionych teoriach akcentuje się równe
obszary związane z funkcjonowaniem małych grup, jednak wspólną częścią, jest
zmienność i dynamiczność zjawisk zachodzących w grupie, czego konsekwencją jest
przebieg interakcji Interakcja moŜe być rozumiana jako system” wzajemnych zaleŜ-
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ności, przebiegających według zasady sprzęŜenia zwrotnego,” (Poznaniak, 2000,
s. 102). Przy czym wzajemna zaleŜności są to sytuacje w której:
– „reakcje jednego członka interakcji staja się bodźcami dal reakcji innego lub
innych członków tej interakcji(ujecie behawioralne);
– kształtowanie znaczenia interakcji jest procesem, którego wynik stanowi
konsekwencję znaczenia tej informacji., jakim dysponują przekazujący ja sobie
partnerzy (koncepcje poznawcze)
– podobnie jest to interpretowane w ramach symbolicznego interakcjonizmu
w odniesieniu do symboli, którymi posługują się partnerzy interakcji” (Poznaniak,
2000, s. 103).
Im mniejsza grupa tym łatwiej jednostką wejść w proces interakcji a tym samy istnieje większe prawdopodobieństwo otwarcia się na drugiego człowieka, zaufania oraz
poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, co z kolei pozwala na pewność i odwagę
w wyraŜanych sądach i opiniach.
WaŜną rolę w przygotowywaniu jednostek do funkcjonowania w społeczeństwie
wiedzy pełnią nauczyciele akademiccy. Jak pisze J. Lubowiecka, w świecie, w którym
zachodzą liczne przemiany cywilizacyjne „najwaŜniejszym zadaniem w pracy nauczyciela staje się pobudzanie myślenia uczniów, uczenia ich korzystania z róŜnych źródeł
wiedzy, doradzanie, tworzenie warunków do twórczego działania, wspólne odkrywanie
świata wartości, wspieranie w nabywaniu społecznych umiejętności.” (Lubowiecka,
2002, s. 116). Oznacza to, Ŝe zdaniem – o czym pisze Z. Kwieciński – jest porzucenie
„przez nauczyciela modelu gotowej wiedzy na rzecz przechodzenia do poszukiwania
prawdy i współtworzenia wiedzy w komunikacji, otwartym dialogu polifonicznnej
interpretacji zdarzeń i symboli w wychowaniu dzieci i młodzieŜy. Jest to przechodzenie od przygotowania do ściśle określonych przyszłych ról pracowniczych i obywatelskich przez przyswojenie sobie i skierowanie wzorów i reguł” (1991).
W badaniach poszukiwałam odpowiedzi na pytanie czy nauczyciele akademiccy –
w opinii badanych studentów – są przekazicielami gotowej wiedzy, zawartej w podręcznikach akademickich czy teŜ starają się zachęcać słuchaczy do samodzielnego
zdobywania wiedzy. Poprosiłam studentów o opisanie w jaki sposób prowadzone są
zajęcia. Uzyskane odpowiedzi podzieliłam na dwie grupy. Pierwszą określiłam jako
„bankowość wiedzy”(Ferie,, drugą natomiast jako „konstruowanie wiedzy”. W pierwszej grupie znalazły się te wypowiedzi studentów, w których podkreślali oni, Ŝe nauczyciele akademiccy przekazują im gotową wiedzę, najczęściej nie wychodząc poza
treści zawarte w podręcznikach. Badani wskazywali równieŜ, Ŝe wiedza, którą zdobywają podczas zajęć jest od nich egzekwowana w czasie sesji egzaminacyjnej. Nawiązując do koncepcji „wiedzy bankowej” moŜna powiedzieć, Ŝe zgodnie z nią nauczyciel
staje się narratorem opisującym istniejąca rzeczywistość. Słuchacze (uczniowie, studenci) pełnią rolę „rejestratorów” (Sawisz, 1989, s. 94). PoniewaŜ uczniowie akceptują
narzucaną im pasywną rolę, mogą później „wykazywać równieŜ tendencję ku prostej
adaptacji do świata, jak równieŜ fragmentarycznego obrazu rzeczywistości, który został w nich zdeponowany” (Freire, 1992, s. 98).
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Tabela 4 Typ wiedzy przekazywanej przez nauczycieli
Wydział

Pedagogiczny
Mechaniczny
Humanistyczny
Razem

Wiedza
bankowa
N
%
9
42,9
7
30,4
12
42,9
28
38,9

Konstruowanie
wiedzy
N
%
11
52,4
15
65,2
16
57,1
42
58,3

Brak danych
N
%
1
4,8
1
4,3
0
,0
2
2,8

Źródło: badania własne

Na to, Ŝe w czasie zajęć wiedza jest podawana przez wykładowców w „gotowej
postaci” wskazało dwóch na pięciu badanych studentów z wydziału pedagogicznego
oraz z wydziału humanistycznego. Analiza wyników badań oraz nawiązanie do dotychczasowych opracowań z zakresu funkcjonowania nauczycieli na lekcji pozwala na
stwierdzenie, iŜ uniwersytet jest, a konkretnie funkcjonowanie nauczycieli akademickich w niewielkim stopniu odbiega od tego co dzieje się na niŜszych poziomach
kształcenia. Zdaniem D. Klus-Stańskiej nauczyciele koncentrując się na tym co moŜna
nazwać „prawidłową odpowiedzią” oczekują tego, Ŝeby uczniowie w szkole posługiwali się wyłącznie wiedzą publiczną (Klus-Stańska, 1999).
Z kolei niespełna co trzeci badany student z wydziału mechanicznego powiedział,
Ŝe w czasie zajęć ma przekazywaną wiedzę i nie wymaga się od niego samodzielnego
jej zdobywania czy teŜ refleksyjnego analizowania.
Okazuje się, Ŝe studenci, którzy studiują na wydziale mechanicznym zdecydowanie częściej niŜ ich koledzy z pozostałych wydziałów mają stwarzane sytuacje pozwalające im na samodzielne odkrywanie wiedzy. Prawdopodobnie jest to wyniki specyfiki wydziału oraz rodzaju prowadzonych zajęć. Wcześnie juŜ zaznaczyłam, Ŝe na wydziale mechanicznym przewaŜają zajęcia o charakterze laboratoryjnym. Słuchacze
muszą częściej, niŜ ma to miejsce na pozostałych wydziałach, samodzielnie (bądź
w grupach) opracowywać projekty.
MoŜna przypuszczać, Ŝe będą oni lepiej przygotowani do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy. Dzięki własnej aktywności studenci nabędą umiejętność myślenia, rozumienia i wyciągania wniosków z poznanej wiedzy. Stwarzanie
sytuacji edukacyjnych, w których doświadczenie osobiste studenta traktowane jest
jako matryca wyjściowa, wywoływacz skojarzeń dla wprowadzenia nowych informacji, pozwoli tę matrycę powiększyć, skomplikować, wzbogacić, wreszcie zmienić (Klus-Stańska, 2000; 2005).

Dostępność struktury organizacyjnej
Uczelnia przygotowująca studentów do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy to instytucja, w której relacje panujące pomiędzy poszczególnymi jej
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podmiotami są oparte na jasnej strukturze organizacyjnej. Interesowało mnie zatem
poznanie czy studenci wiedzą do kogo z administracji mogą się zwrócić w kwestiach
związanych z organizacją studiów.
Tabela 5 Dostępność struktury orgaizacyjnej
Wydział
Pedagogiczny
Mechaniczny
Humanistyczny

Nie
N
15
13
19

%
71,4
56,5
67,9

Tak
N
3
7
5

%
14,3
30,4
17,9

Brak danych
N
%
3
14,3
3
13,0
4
14,3

Źródło: badania własne

Wyniki badań wskazują, Ŝe niemalŜe trzech na czterech badanych studentów
z wydziału pedagogicznego, przeszło co drugi badany z wydziału mechanicznego
i trzech na pięciu ankietowanych z wydziału humanistycznego wskazało, Ŝe nie wiedzą
do kogo mogą się zwrócić w sprawach organizacyjnych.
Ankietowani studenci podkreślali, Ŝe nie mają kontaktu z osobami pracującymi
w dziekanacie, gdyŜ wszelkie kwestie organizacyjne załatwia starosta roku. Ponadto
badani podkreślali, Ŝe:
• „z Paniami w dziekanacie nie moŜna nic załatwić” (student, wydział humanistyczny);
• „one myślą, Ŝe są najwaŜniejsze” (studentka, wydział pedagogiczny);
• „ja wolę tam nie chodzić, bo i tak nic nie załatwię, to one decydują”(student, wydział mechaniczny);
• „nie lubię tam chodzić zawsze mam wraŜenie, Ŝe traktują mnie z >góry<” (studentka, wydział pedagogiczny).
Analiza wypowiedzi badanych na temat organizacyjnego funkcjonowania uniwersytetu nasuwa skojarzenie z weberowską „biurokracją” (Sztompka, 2002; Giddens,
2004; Morgan, 1999). Po pierwsze, z wypowiedzi badanych wyłoniła się „drabina biurokratyczna”. Z wypowiedzi badanych wynika, Ŝe osoby pracujące w dziekanatach,
z uwagi na pełnione przez siebie funkcje, mają większe przywileje i prelegatywy. Po
drugie, badani zwracają uwagę, Ŝe w dziekanatach występuje zjawisko, które za > Weberem moŜna określić, jako „daleko posuniętą specjalizację i podział funkcji (podaję
za: Sztompka, s. 127). Analizując wypowiedzi badanych moŜna wnioskować, Ŝe kaŜda
osoba, pracująca w dziekanacie ma „wyraźnie określone kompetencje w stosunku do
adresatów swoich decyzji” (Sztompka, P. 2002. Socjologia. 1 wyd. Warszawa, Znak,
ISBN 83-240-0218-9, s. 127). Kompetencje te są „ograniczone podmiotów – zakresem
osób, które urzędowi podlegają, oraz przedmiotowo – zakresem spraw, których dotyczyć mogą decyzje” (tamŜe, s. 127). Po trzecie, z wypowiedzi badanych wyłaniania się
depersonalizacja stosunków panujących między „urzędnikami” a „petentami”.
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Zamiast podsumowania
W podjętych badaniach interesowało mnie poszukanie odpowiedzi na pytania: czy
uniwersytet jest miejscem przygotowującym studentów do poruszania się w społeczeństwie opartym na wiedzy. W niniejszym artykule wybrałam tylko niektóre elementy, za
pomocą których moŜna diagnozować stopień otrawcie uniwersytetu na przygotowywanie słuchaczy do funkcjonowania w nowej, nieustannie zmieniającej się rzeczywistości.
Wyniki badań pozwalają na stwierdzenie, iŜ ankietowani studenci postrzegają
uniwersytet jako miejsce, w którym mają okazję do uczestniczenia w licznych zajęciach pozadydaktycznych. Internujące jest to, iŜ zajęcia wybierane przez badanych
studentów mają charakter artystyczno –kulturalny lub społeczny niŜ naukowy.
NaleŜy podkreślić wystąpienie bardzo interesującego zjawiska. A mianowicie
z jednej strony badani studenci zaznaczali, Ŝe mają moŜliwość wyraŜania swojej opinii,
zabierania głos podczas zajęć, a z drugiej strony odpowiadali, Ŝe zajęcia mają często
formę podającą, Ŝe „skazani są” na przyswajanie gotowych informacji. Warto zwrócić
uwagę na wyniki badań uzyskane na poszczególnych wydziałach. I tak, chociaŜ badana
młodzieŜ z wydziału mechanicznego zaznaczała, Ŝe podczas zajęć istnieje niewiele
sytuacji, w których mogli by wyraŜać swoje opinie, to jednocześnie wskazywała, Ŝe
ma moŜliwość samodzielnego zdobywania informacji, konstruowania wiedzy. Taki
wynik moŜe być spowodowany tym, Ŝe młodzieŜ postrzega zajęcia praktyczne jako
zajęcia umoŜliwiające im własną aktywność, z drugiej jednak strony charakter przekazywanej przez wykładowców wiedzy nie sprzyja dyskusjom.
Niepokojące jednak jest to, Ŝe w opinii badanych studentów, administracja uczelni
jest dla nich niedostępna, a zbiurokratyzowana struktura jawi się nie jako „idealny typ”
funkcjonowania organizacji a raczej wyłania się jej „patologiczne” działanie.
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STUDIA PODYPLOMOWE JAKO ELEMENT KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO NAUCZYCIELI W POLSKIM SYSTEMIE
EDUKACYJNYM

Zbigniew Chodkowski
Abstract: Improving professional qualifications accompanied mankind to biggest or smallest extent in
period of professional work. Post-graduate studies in Poland including Carpathian region are a popular
form of getting additional skills for people working in education or aspirating to work in different
structures of educational system. These studies are taken, for example in the Institute, mostly by teachers
but about 40 % of participants are not related with education. Post-graduate studies are an attractive
form of professional development taken by young people, women choose it much more frequently than men
– which is a consequence of the fact that women are in majority in Polish education. The post-graduate
studies are predominated by graduates of master studies. It is possible to expect that interest for such
a form of education will grow owing to liquidation of economic barrier thanks to some funds given by the
European Union.
Słowa kluczowe: studia podyplomowe, kształcenie nauczycieli, kształcenie dorosłych, polski system
edukacji, Uniwersytet Rzeszowski

Wprowadzenie

P

odnoszenie kwalifikacji zawodowych zawsze towarzyszyło człowiekowi w okresie
pracy zawodowej w większym lub mniejszym stopniu. Początkowy zakres dokształcania przybierał przewaŜnie formy proste, tzw. szkolenie u mistrza, następnie
pojawiły się inne formy nauczania, czyli róŜne kursy doskonalące umiejętności.
W ostatnim stuleciu system ten uległ radykalnym zmianom głównie poprzez rewolucję
przemysłowo-techniczną wykazującą szczególną dynamikę rozwoju w róŜnych dziedzinach Ŝycia. Przedsiębiorstwa zostały zmuszone do organizowania kursów, które
miały pomagać w podnoszeniu kwalifikacji pracowników, co było niezbędne w związku ze wzrostem złoŜoności produkcji jak i tempa wytwarzania. Aktualizacja wiedzy
i umiejętności okazały się szczególnie konieczne w naukach technicznych – inŜynierii.
Ale następujące w szybkim tempie zmiany pociągnęły za sobą takŜe znaczną modyfikację załoŜeń edukacyjnych, przejawiającą się miedzy innymi róŜnorodnością nie tylko treści ale i form kształcenia oraz dokształcania. Wśród tych form rozwinęło się
między innymi kształcenie podyplomowe, które szybko stało się jednym z waŜnych
sposobów uzupełniania wykształcenia, podnoszenia bądź zmiany kwalifikacji i objęło
swoim zasięgiem równieŜ edukację nauczycieli. Jest to specyficzna forma kształcenia
równieŜ i dlatego, Ŝe łączy w sobie zarówno cechy charakterystyczne dla szkoleń jak
i dla kształcenia akademickiego (RóŜański 2004, s. 197).
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1. Podstawy prawne organizowania studiów podyplomowych
Uchwała Rady Ministrów Nr 306 z dnia 30 listopada 1965 r. w sprawie podnoszenia kwalifikacji pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej (MP Nr 16
z dnia 1 czerwca 1970 r.) przewidywała tworzenie studiów podyplomowych jako jednej z podstawowych form dokształcania i doskonalenia kwalifikacji pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających wyŜszego wykształcenia Realizacja dokształcenia miała być realizowana w zakresie wykonywanej pracy, po to by uzyskać
specjalizację w danym zawodzie. Szkoły wyŜsze zaczęły organizować studia podyplomowe na prawie wszystkich kierunkach techniki, nauk przyrodniczych, humanistycznych i społecznych. Zainteresowani taką formą nauki zdobywali wiedzę i nowe
umiejętności niezbędne w pracy zawodowej. Szczególnie dla kierunków technicznych
aktualizacja wiedzy i umiejętności jej wykorzystywania zaczęła być waŜnym elementem w postępie nauki i techniki.
Studia podyplomowe według ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyŜszym” Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 w Dziale I „System szkolnictwa
wyŜszego” w „Rozdział 1 – Przepisy ogólne Art. 2. Ustęp 1 pkt 11): są inną niŜ studia
wyŜsze i studia doktoranckie formą kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących
się dyplomem ukończenia studiów wyŜszych. MoŜna wyróŜnić dwie podstawowe formy studiów podyplomowych:
– kwalifikacyjne – absolwent uzyskuje nowe kwalifikacje najczęściej po trzech
semestrach nauki;
– doskonalące – absolwent poszerza zakres posiadanych kwalifikacji adekwatnie do
wymogów zmieniającego się rynku pracy – nauka trwa na ogół dwa semestry;
Podstawami prawnymi studiów podyplomowych aktualnie są:
– Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164,
poz. 1365);
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 12 października 1993 roku w sprawie zasad i warunków podnoszenia
kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. nr 103,
poz. 472 z późniejszymi zmianami);
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 lipca 2005 roku
w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. nr 149, poz. 1233);
– Statuty uniwersytetów bądź innych uczelni wyŜszych prowadzących studia
podyplomowe,
Rozmiary kształcenia na studiach podyplomowych w Polsce mają tendencję rosnącą, a świadczy o tym duŜe zainteresowanie słuchaczy taką formą doskonalenia bądź
uzyskiwania nowych kwalifikacji. W roku akademickim 2007/2008 liczba osób uczestniczących na studiach podyplomowych kształtowała się w granicach 150 tys.
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2. Formy i kierunki studiów podyplomowych pedagogicznych
w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego
Aktualna oferta studiów podyplomowych w Instytucie Pedagogiczno-Artystycznym obejmuje następujące kierunki:
Zarządzanie zasobami ludzkimi – studia te trwają dwa semestry i mają formę
doskonalącą. Przygotowują teoretycznie i praktycznie specjalistów słuŜb personalnych
bądź menedŜerów do rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwach. Dają moŜliwość zatrudnienia na stanowisku menedŜera personalnego, czyli zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie.
Zarządzanie instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji – trwają jak poprzednie, dwa semestry, ale mają formę kwalifikacyjną. Są to studia przeznaczone dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do zajmowania stanowiska
dyrektora placówki oświatowej.
Przygotowanie do nauczania przyrody w szkole podstawowej – trwają trzy
semestry, mają formę kwalifikacyjną i przeznaczone są dla nauczycieli, którzy nabywają uprawnienia do nauczania przyrody w szkole podstawowej.
Przygotowanie do kształcenia zintegrowanego – tak jak poprzednie przeznaczone równieŜ dla nauczycieli, umoŜliwiają uzyskanie uprawnień do pracy w klasach
I-III szkoły podstawowej.
Przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacyjne studia trwające trzy semestry, przeznaczone są dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do wykonywania
zawodu nauczyciela.
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja – trzysemestralne studia podyplomowe
dające podstawy do uzyskania kwalifikacji kierunkowych dla nauczycieli i absolwentów studiów magisterskich lub wyŜszych studiów zawodowych. Przygotowują merytorycznie do prowadzenia zajęć w szkołach, placówkach profilaktyczno-resocjalizacyjnych i penitencjarnych a zwłaszcza zajęć wychowawczych, edukacyjnych i profilaktyczno-resocjalizacyjnych.
Terapia pedagogiczna – trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe przeznaczone dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne w zakresie
diagnozowania środowiska ucznia, rozpoznawania potencjalnych moŜliwości oraz
indywidualnych potrzeb ucznia, organizowania róŜnych form pomocy psychologicznopedagogicznej, wspierania rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – trzysemestralne studia są przeznaczone
dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców internatów i świetlic, domów dziecka,
pracowników pogotowia opiekuńczego i rodzinnego. Kształcą umiejętności diagnostyczne, wychowawcze i terapeutyczne przydatne w pracy z dziećmi i młodzieŜą.
Pedagogika przedszkolna – kwalifikacyjne trzysemestralne studia podyplomowe
przygotowują nauczycieli do indywidualnej i twórczej pracy z dziećmi w zorganizowanym środowisku przedszkolnym.
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Edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną
(dawna nazwa oligofrenopedagogika) – jak wyŜej, skierowane do: nauczycieli, terapeutów, wychowawców pracujących z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,
w szczególności do osób pracujących w klasach specjalnych, oddziałach integracyjnych
przedszkola, klasach rehabilitacyjno-edukacyjnych, wychowawczo-terapeutycznych,
klasach integracyjnych, internatach, ośrodkach wychowawczych, placówkach wychowawczo-rehabilitacyjnych lub leczniczych, placówkach resocjalizacyjnych, placówkach
rehabilitacyjnych dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i innych placówkach specjalnych oraz nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne z uczniem
upośledzonym umysłowo. Po zakończeniu studiów nabywa się kwalifikacje do pracy
z osobami z niepełnosprawnością intelektualną wszystkich stopni i postaci klinicznych
w placówkach edukacyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych, opiekuńczych i innych.
Terapia pedagogiczna – dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne – głównym celem studiów jest przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych w zakresie wspomagania rozwoju dziecka oraz do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom. Program studiów
umoŜliwia uzyskanie kwalifikacji w zakresie: diagnozowania środowiska ucznia, rozpoznawania potencjalnych moŜliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia.
Resocjalizacja i socjoterapia – skierowana dla nauczycieli i wychowawców
szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, pedagogów szkolnych i pedagogów
poradni psychologiczno-pedagogicznych, psychologów w poradniach psychologicznopedagogicznych, poradniach uzaleŜnień i zdrowia psychicznego, świetlic socjoterapeutycznych, wychowawców placówek socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych i penitencjarnych, kuratorów sądowych ,nauczycieli i wychowawców Kuratorskich Ośrodków Pracy z MłodzieŜą, MłodzieŜowych Ośrodków Wychowawczych, oraz w internatach
i placówkach samorządowych i pomocy społecznej. Ukończenie tych studiów podyplomowych daje nauczycielom i wychowawcom merytoryczne przygotowanie do prowadzenia zajęć z socjoterapii w świetlicach socjoterapeutycznych, poradniach uzaleŜnień, placówkach słuŜby zdrowia, ośrodkach pomocy społecznej, w internatach,
w szkołach podstawowych i średnich.
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią – uczestnicy studiów zapoznają się z podstawami wiedzy w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
kształcąc umiejętności diagnostyczne, wychowawcze i terapeutyczne przydatne
w pracy z dziećmi, młodzieŜą i osobami dorosłymi. Ukończenie studiów podyplomowych w tym zakresie daje podstawy do uzyskania kwalifikacji kierunkowych zgodnych z ich profilem. Studia te podejmują nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy internatów i świetlic, wychowawcy domów dziecka, pracownicy pogotowia opiekuńczego
i rodzinnego, domów pomocy społecznej, placówek kulturalnych oraz socjalnych.
(www.z.univ.rzeszow.pl)
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3. Formy i kierunki studiów podyplomowych pedagogicznych
w Uniwersytecie Rzeszowskim
Spośród powyŜszych studiów w kolejnych latach akademickich były uruchamiane
tylko te kierunki, na które zgłosiła się odpowiednia liczba słuchaczy.
Aktualnie w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego są realizowane
następujące kierunki:
– Zarządzanie zasobami ludzkimi
– Zarządzanie instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji
– Przygotowanie do nauczania przyrody w szkole podstawowej
– Przygotowanie do kształcenia zintegrowanego
– Przygotowanie pedagogiczne
– Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
– Edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną
– Terapia pedagogiczna
– Pedagogika przedszkolna
Na większości kierunków studiów podyplomowych prowadzonych w Instytucie
Pedagogiki jest moŜliwość uzyskania nowych kwalifikacji. Natomiast tylko Zarządzanie zasobami ludzkimi ma charakter doskonalący. Prawie wszystkie studia podyplomowe są opłacane przez samych słuchaczy, aczkolwiek w niektórych przypadkach
uzyskują oni częściową refundację ponoszonych kosztów m.in. z zakładów pracy lub
urzędów zatrudnienia. Ogółem na studiach podyplomowych Instytutu PedagogicznoArtystycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego kształci się 483 słuchaczy.
Warto takŜe zaznaczyć, Ŝe oprócz komercyjnych studiów podyplomowych pojawiają się całkowicie bezpłatne dla słuchaczy, jednorazowe projekty studiów podyplomowych z serii „kapitał ludzki”, które realizowane są z funduszy Unii Europejskiej.

4. ZałoŜenia i wyniki badań
O randze i społecznym znaczeniu studiów podyplomowych decyduje jakość uzyskiwanych na nich kwalifikacji i ich adekwatność do zapotrzebowania na kadrę o określonych kompetencjach w strukturach systemu edukacyjnego. Na przykładzie studiów
podyplomowych prowadzonych przez Instytut Pedagogiki spróbuję odpowiedzieć na
pytanie, kto uzyskuje kwalifikacje na studiach podyplomowych oraz jakie są to kwalifikacje. Ponadto przedstawię czynniki, które decydują o podejmowaniu nauki na określonych kierunkach pedagogicznych studiów podyplomowych.
Przedstawione poniŜej wyniki badań objęły wszystkich aktualnych słuchaczy tych
studiów, czyli 483 osoby. Ich celem było udzielenie odpowiedzi na pytanie, kim są
słuchacze pedagogicznych studiów podyplomowych oraz jakie czynniki decydują
o zainteresowaniu taką formą rozszerzania bądź doskonalenia kwalifikacji mieszkańców województwa podkarpackiego.
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PRZYDATNA
NIEPRZYDATNA
59,5%

KOMPLEKSOMETRIA

40,5%

Wykres 1. Sytuacja zawodowa ogółu słuchaczy

Wśród słuchaczy wszystkich studiów podyplomowych nauczycielskich połowę
stanowią osoby będące aktualnie nauczycielami. Warto podkreślić fakt, Ŝe studia pedagogiczne cieszą się sporym zainteresowaniem osób bezrobotnych. Bezrobotnym jest
niemal co piąta osoba wśród słuchaczy
PRZYDATNA
NIEPRZYDATNA
ALKACYM ETRIA
66,7%

33,3%

Wykres 2. Sytuacja zawodowa słuchaczy a kierunek studiów podyplomowych
Kierunki studiów podyplomowych prezentowane na wykresach:
P – Nauczanie przyrody; ZIO – Zarządzanie instytucją oświatową; KZ – Kształcenie zintegrowane; ZZL
– Zarządzanie zasobami ludzkimi; PP – rzygotowanie pedagogiczne

Z danych wykresu wynika, Ŝe zróŜnicowanie zawodowe słuchaczy jest zaleŜne od
kierunków studiów. Kształcenie zintegrowane jest zdominowane przez nauczycieli,
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natomiast na kierunkach Zarządzanie zasobami ludzkimi i Przygotowaniu pedagogicznym najwięcej jest osób pracujących poza oświatą bądź bezrobotnych.

27,5%
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Wykres 3. Wiek słuchaczy

Na studiach podyplomowych zdecydowanie przewaŜają ludzie młodzi, blisko 60 %
nie przekroczyło 30 roku Ŝycia, a 85 % – 40 roku Ŝycia.
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Wykres 4. Wiek słuchaczy a kierunek studiów podyplomowych

P
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Jak wynikało z poprzedniego wykresu, zdecydowana większość słuchaczy to ludzie młodzi, przy czym najwięcej osób z najmłodszej kategorii wiekowej znalazło się
na przygotowaniu pedagogicznym. Natomiast osoby z najstarszych grup wiekowych
studiują głównie Nauczanie przyrody (P), a takŜe Kształcenie zintegrowane (KZ)
i Zarządzanie instytucją oświatową (ZIO)
STUDIA PEDAGOGICZNE
INNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE
STUDIA NIENAUCZYCIELSKIE
42,7%
29,9%

27,4%

Wykres 5. Kierunki ukończonych studiów podyplomowych

Według wykresu najliczniejszą grupę słuchaczy stanowią osoby, które ukończyły
studia nienauczycielskie (ponad 40 %). Ich zainteresowanie studiami podyplomowymi
jest więc związane z chęcią bądź koniecznością uzyskania nowych kwalifikacji.
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Wykres 6. Rodzaj ukończonych studiów a kierunek studiów podyplomowych.

PowyŜsze dane potwierdzają przedstawioną wcześniej interpretację, tzn. osoby
bez kwalifikacji pedagogicznych próbują je uzyskać przede wszystkim poprzez studia
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kwalifikacyjne z zakresu przygotowania pedagogicznego bądź z zarządzania zasobami
ludzkimi. Natomiast osoby juŜ posiadające kwalifikacje pedagogiczne wybierają kierunki dające moŜliwości awansu zawodowego (stanowiska kierownicze w szkole bądź
w strukturach oświatowych).

NIE PORADZĘ SOBIE
CIEKAWA, ALE NIEPRZYDATNA W ZAWODZIE
50%

50%

Wykres 7. Uczestnicy studiów podyplomowych ze względu na płeć Większość osób uczestniczących w studiach podyplomowych stanowią kobiety (ponad 80 %). Taka struktura płci słuchaczy odzwierciedla zdecydowaną przewagę kobiet w zawodach nauczycielskich.
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Wykres 8. ZróŜnicowanie słuchaczy według płci a kierunek studiów podyplomowych

Największa liczba męŜczyzn jest na kierunku Zarządzanie instytucją oświatową.
WiąŜe się to z większymi aspiracjami męŜczyzn do zajmowania stanowisk kierowniczych. Najmniej męŜczyzn jest na kierunku kształcenie zintegrowane co jest związane
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z tym, Ŝe w pracy pedagogicznej w szkole w klasach I-III pracują głównie kobiety,
natomiast męŜczyźni rzadko są zainteresowani pracą na niŜszych etapach edukacji.

STUDIA II STOPNIA
STUDIA I STOPNIA

91,5%

8,5%

Wykres 9. Poziom studiów wyŜszych ukończonych przez uczestników kształcenia podyplomowego.

Ponad 90 % uczestników to osoby, które ukończyły studia II stopnia. Wynika
z tego, Ŝe absolwenci studiów I stopnia decydują się na kontynuowanie studiów wyŜszych II stopnia, a dopiero później biorą pod uwagę moŜliwość rozszerzania bądź
zmianę kwalifikacji. Nie jest teŜ wykluczone, iŜ nie posiadają wiedzy o takiej ofercie
edukacyjnej, poniewaŜ w świadomości społecznej studia podyplomowe są kojarzone
jako kształcenie pomagisterskie. Barierą moŜe być teŜ odpłatność, poniewaŜ absolwenci studiów zawodowych mają większe trudności w znalezieniu zatrudnienia niŜ
osoby z pełnym wykształceniem wyŜszym

PRZYDATNE
NIEPRZYDATNE
W YKRYW ANIE KATIONÓW
61,9%

38,1%

Wykres 10. Stopień ukończonych studiów wyŜszych a kierunek kształcenia podyplomowego.
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Z wykresu wynika, Ŝe absolwenci studiów I stopnia najczęściej wybierają kierunki
Przygotowanie pedagogiczne i Nauczanie przyrody. Prawdopodobnie takie wybory wiąŜą
się z nadzieją na znalezienie pracy dzięki posiadaniu konkretnych kwalifikacji zawodowych, bo takie dają studia I stopnia w połączeniu z przygotowaniem do pracy nauczyciela.

Podsumowanie
Studia podyplomowe są w Polsce, w tym takŜe w regionie podkarpackim, popularną
formą uzyskiwania szerszych bądź dodatkowych kwalifikacji przez osoby związane zawodowo z oświatą lub aspirujące do pracy w róŜnych strukturach systemu edukacyjnego.
Najczęściej studia te są podejmowane przez nauczycieli, niemniej co czwarty słuchacz nie jest związany z oświatą. Są one atrakcyjną formą rozwoju zawodowego przede wszystkim dla ludzi młodych, którzy nie ukończyli 40 roku Ŝycia, częściej wybierają je kobiety niŜ męŜczyźni – co jest konsekwencją feminizacji zawodów pedagogicznych. Zdominowane są przez absolwentów studiów magisterskich, ale blisko 9 %
to absolwenci studiów licencjackich Studia podyplomowe są w Polsce popularną
i waŜną formą realizacji idei kształcenia ustawicznego dorosłych.
MoŜna oczekiwać, Ŝe zainteresowanie nimi będzie dodatkowo wzrastać w miarę
likwidacji barier ekonomicznych m.in. poprzez wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej. Z kolei kierowanie funduszy europejskich na studia podyplomowe jest uzasadnione uzupełnieniem wykształcenia dawnych absolwentów o elementy wiedzy
i kwalifikacji waŜne dla wykonywania pracy na róŜnych stanowiskach, odpowiednio
do wymogów i norm unijnych.
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E-LEARNING NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
Gabriela Kravčáková – Vladimíra Grančaiová
Abstrakt: Predmetom príspevku je e-learning, ako alternatívna metóda vzdelávania. Jeho prvá časť
obsahuje deskripciu základných charakteristík e-learningu a komparáciu s klasickým vzdelávaním.
Prezentované sú aj výsledky prieskumu zisťujúceho skúsenosti a názory študentov vysokých škôl na
vzdelávanie prostredníctvom e-learningu.
Abstract: The scope of the article is e-learning as an alternative method of education. Description of the
fundamental characteristics and comparison with the classical educational method is covered in the first
part of the article. The results of a research about a determination of university's students experiences and
opinions on educations through e-learning are presented in the article as well.
Kľúčové slová: E-learning. Fázy procesu e-learningu. Pozitíva a negatíva e-learningu.
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storočie je storočím človeka, v ktorom dominantnú úlohu zohráva vzdelávanie

.a človek, ako nositeľ vedomostí. Pre mnohých ľudí je dnes vzdelávanie nevy-

hnutným celoživotným procesom. Z rozličných dôvodov nie sú vždy tradičné spôsoby
výučby postačujúce. Predmetom záujmu sa čoraz častejšie stáva dištančné, víkendové
a korešpondenčné vzdelávanie. V tomto kontexte alternatívnou metódou vzdelávania je
e-learning.

E-learning
Tí, čo učia, majú učiť menej a tí, čo sa učia, sa majú učiť viac, povedal J. A. Komenský. O dosiahnutie tohto stavu vo svojej podstate usiluje e-learning. Niektorí autori
označujú e-learning za podmnožinu dištančného vzdelávania. Jeho podstatou je tvorba
interaktívnych multimediálnych kurzov, ich distribúcia k študentom a riadenie výučby.
Je realizovaný formou riadeného samoštúdia jednotlivých kurzov s on-line aj off-line
komunikáciou študentov a tútora, pričom študujúci sú fyzicky oddelení od vzdelávacej
organizácie. Súčasťou vzdelávacej organizácie sú autori kurzov, tútori kurzov
a technickí pracovníci. Autor kurzu zostaví štruktúru a obsahovú stránku kurzu, tútori
kurzu sú v kontakte so študujúcimi, pričom zabezpečujú aj moderovanie kurzov
a technickí spolupracovníci dohliadajú na priebeh kurzu po technickej stránke. Elektronický kurz je tu potrebné chápať ako základnú jednotku elektronického vzdelávania
podobne, ako je predmet základnou jednotkou študijného programu. Ak má byť teda
elektronický kurz rovnocennou náhradou za predmet vedený vyučujúcim, prípadne
jeho doplnkom, musí dôkladne využívať informačné technológie a podnecovať študujúceho k interakcii a aktivite.
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E-learning je možné chápať v užšom slova zmysle ako technológiu, ktorá využíva
počítače a im blízke zariadenia k sprostredkovaniu výučbových a tréningových materiálov, ktoré ďalej slúžia tvorbe interaktívnych multimediálnych kurzov a ich distribúcii k užívateľom. V širšom slova zmysle e-learning slúži k podpore procesu vzdelávania, pričom súčasne zabezpečuje aj spätnú väzbu, a to na základe počítačových kurzov.
E-learning v plnom rozsahu rešpektuje päť základných elementov vzdelávania,
ktorými sú kontext, študent, konzultant / lektor, obsah, prostredie a vzťahy medzi nimi.
Klasické vyučovanie sa odohráva vo vopred určenom čase a mieste, pričom dochádza
k priamemu styku medzi študentom a učiteľom. Pri tom poniektorí narážajú na prekážky, ako je nedostatok času, povinnosti v zamestnaní a rodine, zdravotné problémy
a pod. E-learning tieto prekážky do značnej miery eliminuje. Vyučovanie prebieha
v multimediálnom prostredí, ktorého zmyslom je učenie so zapojením čo najväčšieho
počtu zmyslov naraz tak, aby pamäťová stopa bola čo najhlbšia. Študujúcim sú poskytnuté špeciálne študijné materiály spolu s pokynmi ako najlepšie študovať a v prípade
akých problémov sa môžu obrátiť na svojho učiteľa (tútora). Úloha tútora je odlišná
v porovnaní s úlohou učiteľa v klasickej škole. Nové poznatky študentom nevysvetľuje, k tomu sú k dispozícii študijné materiály, ale pomáha študujúcim poznatky správne
pochopiť. Zároveň odpovedá na akékoľvek otázky študentov súvisiace s obsahom štúdia a hodnotí odovzdávané študentské práce a úlohy. Študijné materiály majú multimediálny charakter. Na rozdiel od bežne používaných textov sa pri tvorbe týchto materiálov používa celá rada prvkov, ktoré upútavajú študenta a zvyšujú jeho pozornosť.
Všetko musí byť v nich jasne a jednoznačne vysvetlené, informácie musia byť ľahko
pochopiteľné, ilustrované prostredníctvom rôznych príkladov.
Proces e-learningu pozostáva z fázy tvorby, distribúcie a riadenia. Pri tvorbe multimediálneho kurzu sa kombinuje textový výklad s animáciami, videom, grafikou,
schémami a testovacími objektmi. Ich vzájomnou kombináciou vznikajú multimediálne učebné materiály. Forma kurzu sa volí podľa cieľovej skupiny, pre ktorú je kurz
určený. Existuje celý rad foriem od postupnej prezentácie učiva, cez interaktívne tutoriály, až po komplexnú simuláciu reálnych situácií. Kurzy zabezpečujú aj spätnú väzbu
od študenta pomocou testovacích otázok či navrhovania riešení. Študenti sú tak aktívne
vťahovaní do výučby. Po vytvorení je kurz distribuovaný k študentom prostredníctvom
informačno-komunikačných technológií. Medzi základné spôsoby distribúcie kurzov
patria CD-ROM, lokálne PC disky, miestna počítačová sieť, intranet, internet či rôzne
hybridné formy. Po distribúcii nastáva proces riadenia kurzu. Vo vzťahu k študentom
ide o zadávanie úloh a poskytovanie spätnej väzby. Vo vzťahu k manažmentu sa sledujú hlavne informácie, ako si študent počína v kurzoch a testoch, sledujú sa počty dosiahnutých bodov, doba strávená na jednotlivých stránkach a odpovede na jednotlivé
otázky. Jednotlivé kurzy sú príslušne vyhodnocované (priemerná úspešnosť, počet
absolventov kurzu, atď.).
Existuje viacero foriem e-learningu. Podľa zásahu inštruktora a miery aktivity
študenta v procese vzdelávania ide o Learner-led e-learning, Instructor-led e-learning,
Faciliated e-learning, Embedded e-learning, E-mentoring a M-learning. Podľa prezen-
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tácie ide o vzdelávanie podporované počítačmi – CBT, technológiami – WBT a systém
pre riadenie výučby – LMS. Z hľadiska času rozlišujeme synchrónnu formu
e-learningu, asynchrónnu formu e-learningu a kombináciu synchrónnej a asynchrónnej
komunikácie.
E-learning ako moderná metóda je schopná ovplyvňovať vzdelávanie vďaka celej
rade svojich výhod. Tie spočívajú predovšetkým v prístupnosti, konzistentnosti, aktuálnosti, finančnej výhodnosti, t. j. nižším nákladom pre študujúceho a taktiež
v možnosti individualizácie, t. j. skutočnosti, ktorá dovoľuje nadväzovať na už vytvorené vedomosti, zručnosti a schopnosti a bez zbytočného opakovania ich rozvíjať
a rozširovať. Existujú však aj námietky a rôzne predsudky voči tejto metóde vzdelávania. Buď sa verí tomu, že skutočné učenie prebieha len keď stojí študent zoči voči učiteľovi, alebo sa niektorí študenti jednoducho nevedia prinútiť študovať keď majú čas,
nestíhajú termíny a tým pádom nemôžu úspešne ukončiť kurzy. Potrebujú, aby bol na
nich vyvíjaný tlak, potrebujú byť v danom čase na danom mieste a potrebujú cítiť reálnu hrozbu zo strany vyučujúceho. Iným jednoducho viac vyhovuje diskutovať priamo
v učebni s vyučujúcim a spolužiakmi, ako sedieť za počítačom a sledovať obrazovku.
To, čo je pre niektorých výhodou, môže pre iných znamenať nevýhodu.
Na základe doteraz uvedeného možno identifikovať dôvody na implementáciu
e-learningu do vyučovacieho procesu:
• nárast množstva informácií, v ktorých je potrebné sa zorientovať,
• potreba rozsiahlejšieho vzdelávania, aké je možné získať v školských laviciach,
• potreba kvalitnejšieho a presnejšieho vyhodnocovania vzdelávania,
• aktívna úloha študenta vo vzdelávacom procese,
• rýchlejšie a kvalitnejšie získavanie informácií,
• možnosť ľubovoľného opakovania už preberanej látky študentom,
• individuálny časový harmonogram výučby,
• možnosť zvýšenia počtu študentov bez nárokov na rozširovanie výučbových priestorov,
• potreba jednoduchej aktualizácie existujúcich vzdelávacích materiálov podľa
spätnej väzby od účastníka vzdelávania,
• potreba efektívnejšieho využívania lektorov pri tvorbe obsahu a riadení výučby,
• možnosť využívania novej formy komunikácie medzi študentmi navzájom ako aj
študentmi a lektormi,
• zníženie potreby zabezpečovania ubytovania, zníženie cestovných nákladov.

E-learning na vysokých školách – prezentácia výsledkov prieskumu
Vzorku prieskumu tvorili dve skupiny študentov vysokých škôl v SR a ČR. Tí,
ktorí mali skúsenosti s e-learningom (n = 98, z toho SR = 66, ČR = 32) a tí, ktorí sa
s touto metódou zatiaľ nestretli (n = 63, z toho SR = 27, ČR = 36). Cieľom prieskumu
bolo jednak zistiť skúsenosti študentov so vzdelávaním prostredníctvom e-learningu
a na druhej vzorke študentov zistiť záujem o toto štúdium.
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Zo záverov prieskumu vyplynulo, že u študentov, ktorí už absolvovali štúdium
e-learningovou metódou sa prejavili podstatne lepšie počítačové zručnosti a vedomosti
ako aj lepšie podmienky v prístupe k počítaču a Internetu (či už doma alebo v škole)
v porovnaní s tými, ktorí ešte neštudujú touto vzdelávacou metódou. Splnenie tejto
základnej podmienky počítačovej gramotnosti a technického vybavenia vysokej školy
je neodmysliteľnou podmienkou pre implementáciu e-learningu do systému vzdelávania. Ďalším významným predpokladom pre prijatie e-learningu zo strany študentov je
celkový prístup užívateľov / študentov k počítaču. Ukázalo sa, že študenti okrem toho,
že využívajú počítač ako bežný nástroj pre vlastné potreby, prípadne ako nástroj zábavy, boli by ochotní využívať počítač ako doplnkovú formu štúdia vybraných predmetov. Hoci prieskum ukázal, že študenti majú záujem o zmenu – inováciu výučby, súčasná situácia na vysokých školách nepotvrdila absolútnu pripravenosť a vhodnosť
podmienok pre zavedenie e-learningu.
Výsledky prieskumu ukázali jednoznačnú inklináciu študentov, bez ohľadu na to,
či e-learning mali alebo nie, ku kombinovanému vzdelávaniu. To, či študenti uprednostňujú e-learning pred klasickým vzdelávaním, resp. či uprednostňujú klasické vzdelávanie pred e-learningom, už záviselo od ich predchádzajúcej skúsenosti s touto metódou vzdelávania. Všeobecne sa dá povedať, že e-learning napriek množstvu výhod,
ktoré ponúka, nie je považovaný za ideálnu metódu vzdelávania. Podľa študentov svoje
miesto v systéme vzdelávania má iba ako doplňujúci prvok výučby a jeho kvality dokážu vyniknúť iba v spojení s klasickým vzdelávaním, nakoľko jedna metóda dopĺňa
nedostatky tej druhej a naopak. E-learning si nekladie za cieľ nahradiť v plnej miere
klasickú výučbu. Ani najlepšie pripravený e-learning nedokáže úplne nahradiť učiteľa
a úplne odsunúť alebo potlačiť iné faktory vzdelávania. Napríklad ani televízii sa nepodarilo zničiť rádio, podobne ako videu sa nepodarilo vyprázdniť kiná.
Študenti študujúci prostredníctvom e-learningu vnímajú názornosť, zrozumiteľnosť článkov a cvičení e-learningových kurzov, časovú dotáciu pridelenú na ich vypracovanie a celkovú priehľadnosť e-learningových kurzov. Výsledky prieskumu ukázali,
že väčšina študentov nemala pri orientácií v e-learningovom vzdelávaní žiadne problémy, resp. ak sa nejaké vyskytli, tak iba na začiatku, čo bolo riešené pomocou tutoriálov a tútorov. Text a jemu zodpovedajúce cvičenia boli pre nich zrozumiteľné, ľahko
pochopiteľné, čomu zodpovedala aj im poskytnutá časová dotácia. Väčšina študentov
mala na vypracovanie zadaní dostatok času, pričom pracovali v maximálnom kľude.
Jediné, čo by bolo možné v otázkach časovej dotácie e-learningovému vzdelávaniu
vytknúť by bol stres, ktorí študenti zažívajú v zápočtovom a skúškovom období. Čo sa
týka študijných materiálov, je možné povedať, že v nadpolovičnej väčšine študenti
majúci skúsenosti s e-learningom si rozdiel medzi printovými študijnými materiálmi
a elektronickými študijnými materiálmi všimli, zatiaľ čo študenti, ktorí sa ešte
s e-learningom nestretli, resp. stretli iba na základe ukážky e-kurzu, tento rozdiel významnejšie nezachytili. Zatiaľ čo pre niektorých študentov je Internet absolútnou jednotkou, iným aj napriek svojim kvalitám tlačený text v rukách nenahradí.
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Ďalej bola zisťovaná najčastejšia forma komunikácie medzi tútormi a študentmi
a medzi študentmi navzájom. Zistilo sa, že najčastejšou formou komunikácie bola elektronická pošta, e-mail. V trojke najčastejších foriem sa umiestnilo aj diskusné fórum,
diskusné skupiny, za ktorými nasledoval hneď chat a osobné konzultácie. V prípade
hodnotenia komunikácie medzi tútormi a študentmi sa zistili rezervy a podobne to bolo
aj v prípade komunikácie medzi študentmi navzájom. Príčina týchto rezerv sa javí ako
dôsledok predchádzajúceho vzdelávania, ktoré kládlo len malý dôraz na písomnú komunikáciu. Napriek existencii komunikačných modulov pre chat, diskusné fóra
a rozhovory, problémom sa zdá byť aj absencia iniciatívy tútorov pri preberaní konkrétneho učiva. V dôsledku toho, že samotní tútori, podobne ako aj študenti, ešte nemajú tento spôsob komunikácie zažitý, dochádza u študenta k pocitu osamelosti
v kurze a k frustrácií.
Študenti vyjadrovali svoj názor na pozitíva a negatíva e-learningu. Medzi najväčšie negatíva e-learningu spoločne označili absenciu osobného kontaktu, obmedzené
možnosti vyučovania praktických zručností a závislosť na počítačových technológiách.
K najväčším prínosom e-learningu patrí flexibilita spojená s on-line štúdiom, úspora
nákladov a ľahší prístup k študijným materiálom.

Záver
Vysoká škola ako vedecko-výskumná inštitúcia je prirodzeným strediskom zhromažďovania, uchovávania a sprostredkovania vedomostí, pričom jej prvoradou úlohou
je poskytovať čo najefektívnejšie vzdelávanie. Jednou z možností je sprostredkovať
poznatky študentom prostredníctvom e-learningu. E-learning robí z učenia adresný,
individuálny, interaktívny a zaujímavý proces, ktorý sa postupne stáva integrovanou
súčasťou každodenného života študenta. Hoci význam e-learningu každým dňom rastie, je len veľmi málo pravdepodobné, že by úplne nahradil klasické formy vzdelávania, ktoré zatiaľ majú svoju prevahu v systéme vzdelávania. E-learning je metódou
budúcnosti, no či sa mu podarí presunúť študentov zo školských lavíc a prednáškových
miestností za počítače, ukáže budúcnosť.
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KSZTAŁCENIE MŁODYCH DOROSŁYCH W SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZY
POTRZEBY A RZECZYWISTOŚĆ W KONTEKŚCIE BADAŃ NAD
LICEALISTAMI

BoŜena Dusza
Abstrakt: W tekście prezentuję fragment badań, jakie prowadziłam przygotowując moją rozprawę
doktorską, na temat: Współcześni licealiści – sposoby bycia w roli ucznia. Staram się odpowiedzieć na
pytanie: czy liceum wyposaŜa swoich uczniów w kompetencje i doświadczenia konieczne do świadomego
uczestniczenia w społeczeństwie wiedzy? Wyniki badań jakie prowadziłam wykazały, Ŝe większość
badanych uczniów nie jest aktywna na lekcjach, są nimi znudzeni, prawie nigdy nie podejmują dyskusji
z nauczycielami. Podczas gdy, by byś świadomym uczestnikiem społeczeństwa wiedzy konieczne jest nie
tylko posiadanie umiejętności posługiwania się nowymi technologiami, ale przede wszystkim mentalne
przygotowanie do przyjęcia natłoku informacji (wskazany jest zatem krytycyzm myślenia, aktywność,
twórcze rozwiązywanie problemów). W tym kontekście szkoła wydaje się być mało przygotowana do
sprostania temu zadaniu.
Abstract: In this text I present a part of my PhD research. I try to answer to the question: does the
contemporary secondary school prepare it’s pupils to be a conscious member of the knowledge society? It
turned out that the majority of the examined pupils are not active during the lesson, they are bored and not
tend to discuss problems with the teacher. They only try to remember facts and reconstruct them. Whereas
to be a conscious member of the knowledge society we have to posses not only the ability of using new
technologies, but first of all we have to be mentally prepared to use information we are bombarded. In this
context the school occurred not to be prepared to such challenges.
Słowa kluczowe: społeczeństwo wiedzy, licealiści, szkoła.

W

niniejszym tekście, postaram się, odnosząc się do badań jakie prowadziłam
przygotowując moją rozprawę doktorską, odpowiedzieć na pytanie, czy liceum,
będącą obecnie najczęściej wybieraną szkołą średnią w Polsce, wyposaŜa swoich uczniów w kompetencje i doświadczenia konieczne do świadomego uczestniczenia
w społeczeństwie wiedzy?
Ogromny postęp w wielu dziedzinach nauki i technologii oraz dostęp do nich
sprawia, Ŝe przed współczesnym człowiekiem stawiane są nowe zadania. Współcześni
uczniowie i studenci będą zmuszeni do radzenia sobie w szybko zmieniających się
warunkach, do uzupełniania i aktualizowania wiedzy zdobytej w szkole i na uczelni.
W społeczeństwie wiedzy ogromną nadzieję pokłada się w szkole, jako miejscu gdzie
będą kształtowane kompetencje radzenia sobie w szybko zmieniającej się rzeczywistości, a tym samym miejscu zapobiegania wykluczaniu społecznemu.
Współcześnie technologie informacyjne przyczyniają się do ustawicznego zwiększania ilości uzyskiwanych informacji i szybkości ich przepływu. Od współczesnego
człowieka wymaga się nie tylko umiejętności posługiwania się owymi technologiami,
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ale moŜe przede wszystkim mentalnego przygotowania do ich przyjęcia (chodzi
o umiejętność powiązania nowych informacji z istniejącymi w umyśle strukturami,
zdobywanie potrzebnych informacji, co związane jest z ich krytyczną selekcją i analizą).
Współczesna szkoła jak się wydaje ciągle jeszcze hołduje tradycyjnej dydaktyce,
w której „wewnętrzna logika przedmiotu porządkuje strukturę wiedzy w umyśle ucznia” (Piotrowski, E., 2007, s. 66). Tymczasem, by być aktywnym uczestnikiem społeczeństwa wiedzy konieczne jest posiadanie wiedzy o charakterze funkcjonalnym, tzn.
by posiadać umiejętność uŜywania jej w sytuacji innej od sytuacji szkolnej oraz wiedzy, która w umyśle ucznia tworzyłaby integralny system z wiedzą juz posiadaną.
Wiedza tworzona poza strukturą moŜe być przyswajana jedynie w sposób pamięciowy,
a więc ulotny i mało uŜyteczny. (Niestety, jak pokazuje praktyka szkolna, pamięciowe
odtwarzanie niepowiązanych ze sobą faktów jest często uwaŜane za szczyt osiągnięcia
intelektualnego). Tymczasem w Ŝyciu współczesnego człowieka konieczne jest posiadanie innych kompetencji niŜ pamięciowe, odtwarzanie oderwanych od siebie fragmentów informacji. Konieczna jest umiejętność dostrzegania problemów, wytwarzania
pomysłów ich rozwiązania, ich realizacji i weryfikacji.
Zasadniczym zadaniem edukacji jest kształcenie określonych cech i umoŜliwianie
zdobywania uczniom doświadczeń, takich jak: odpowiedzialność, umiejętność podejmowania decyzji, a takŜe krytycznego myślenia, kreatywności i otwartości umysłowej.
Odwołując się do psychologii poznawczej i interakcjonizmu symbolicznego zakładam, Ŝe doświadczenia ucznia wynoszone ze szkoły wpisywane są do jego struktur
poznawczych i przenoszone w szersze konteksty społeczne, stając się podstawą indywidualnego systemu znaczeń. MoŜna zatem postawić pytanie o treść doświadczeń
licealistów (nazywam ich w tytule młodymi dorosłymi, gdyŜ kończąc liceum, w wieku
19 lat, w świetle prawa są ludźmi dorosłymi).
W 2006 r. przeprowadzałam badania wśród rzeszowskich licealistów, przebadałam ogółem 367 uczniów uczących się w czterech liceach ogólnokształcących. Wszyscy byli uczniami klas drugich, dobór szkół był celowy, wybrałam dwie szkoły wiodące
w rankingach i dwie z końca listy. Za kryterium posłuŜyły mi wyniki matur.
Kompetencje, czy umiejętności o których wcześniej wspominałam powinny być
kształtowane min na lekcjach w szkole. Przyjrzyjmy się zatem aktywności uczniów na
lekcji:
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Wykres nr 1. Aktywny udział w lekcji badanych uczniów.

4,09%

4,09%

24,80%

49,05%
17,98%

na lekcjach Ŝadnego nauczyciela
na lekcjach połowy nauczycieli
na lekcjach wszystkich nauczycieli

na lekcjach niektórych nauczycieli
na lekcjach większości nauczycieli

Jak wynika z analizy powyŜszego wykresu badani uczniowie charakteryzują się
umiarkowaną aktywnością na lekcji – tylko około ¼ uczniów jest aktywna na większości lekcji (tzn. robią samodzielne notatki, zabierają głos). Z analizy wypowiedzi
uczniów wynika, Ŝe zaleŜy to głównie od umiejętności prowadzenia lekcji przez nauczyciela, rodzaju przedmiotu, czy stosunku nauczyciela do uczniów. Brak zaangaŜowania
w lekcje wiąŜe się z demonstrowaniem swojego znudzenia lekcją:
Wykres nr 2. Brak zaangaŜowania w lekcję (demonstracja znudzenia).
9,26%
8,17%

19,62%

62,94%
na lekcjach Ŝadnego nauczyciela

na lekcjach niektórych nauczycieli

na lekcjach połowy nauczycieli

na lekcjach większości nauczycieli
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Tylko co piąty badany uczeń liceum nigdy nie demonstruje swojego znudzenia na
lekcji, blisko co dziesiąty robi to na większości lekcji. Co ciekawe brak takich zachowań uczniowie argumentują nie tym, Ŝe lekcje są interesujące, ale tym, Ŝe zasady dobrego wychowania nie pozwalają im na takie zachowania.
Powiedziałam wcześniej, Ŝe uczestnictwo w społeczeństwie wiedzy wymaga
umiejętności stawiania problemów, krytycznego myślenia, moŜna je kreować min poprzez skłanianie uczniów do stawiania pytań, argumentowania, wyciągania wniosków
itp. Popatrzmy zatem jak wygląda zaangaŜowanie uczniów w dyskusje, wymyślanie
nieszablonowych rozwiązań:
Wykres nr 3. ZaangaŜowanie badanych uczniów w dyskusje z nauczycielem na lekcji, wymyślanie nieszablonowych rozwiązań.

1,63%
1,36%

36,78%

60,21%

na lekcjach Ŝadnego nauczyciela

na lekcjach niektórych nauczycieli

na lekcjach połowy nauczycieli

na lekcjach większości nauczycieli

Wyniki zaprezentowane na wykresie są alarmujące, zdecydowana większość badanych uczniów nigdy nie uczestniczy w dyskusjach na lekcji. Badani uczniowie nie
podejmują na lekcji tego typu aktywności, poniewaŜ najczęściej nie widzą powodu by
to robić (szkoły promują bierność), bądź teŜ nie chce im się – moŜna by wnioskować,
Ŝe ewentualne problemy podejmowane na lekcjach nie jawią się uczniom jako sensowne. WaŜnym powodem jest teŜ postawa nauczycieli, wypowiedzi uczniów wskazują, Ŝe
zadawanie nauczycielowi pytań, podejmowanie dyskusji, nie jest zachowaniem cenionym przez nauczycieli, a wręcz przeciwnie w wielu wypadkach traktowane jest jako
podwaŜanie autorytetu nauczyciela i karane.
Pytanie jakie się pojawia dotyczy tego jakiego ucznia „produkuje” szkoła?
M. Karkowska (2005) twierdzi, Ŝe osoby twórcze, niezaleŜne i pełne inwencji szybko
pozbywają się w szkole tych cech, postrzeganych jako kłopotliwe i utrudniające przystosowanie. Wyniki moich badań potwierdzają te spostrzeŜenia. Uczeń idealny uczy się
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(w rozumieniu zapamiętanych treści i wypowiadania zgodnie z oczekiwaniami nauczyciela), wie, Ŝe powinien słuchać i podporządkowywać się nauczycielom, (podejmowanie dyskusji z nauczycielem nie jest mile widziane).
Na koniec chciałabym jeszcze odnieść się do pytania czym jest wiedza dla badanych uczniów. Wiedza moŜe być taktowana jako coś co istnieje poza uczniem, bądź
moŜe być tworzona na podstawie doświadczeń i własnych dociekań ucznia. Patrząc
z tego punktu widzenia na szkolną wiedzę, na podstawie wyników badań jakie przeprowadziłam, mogę stwierdzić, Ŝe w badanych szkołach (i nie ma tu róŜnicy jeŜeli chodzi o ich poziom) wiedza jest czymś co trzeba umieć, jest „do nauczenia” nie do odkrycia. Jest utrapieniem, uczniom nie towarzyszy radość z jej odkrywania (a jeŜeli tak
to nic o tym nie pisali), nie ma w nich pasji (jest natomiast znudzenie i ogromne zmęczenie). Mało tego, wiedza podzielona jest na przedmioty, nie tylko na szkolne, ale teŜ
na „potrzebne” (czytaj te, które uczeń zdaje na egzaminie maturalnym) i „niepotrzebne” (nie objęte maturą). Szkoły uczą pod maturę (nawet koła przedmiotowe w szkołach
o niŜszym poziomie nauczania, które badałam nie rozwijają zainteresowań, ale „uczą
do matury”), ćwiczy się zadania typowe, nietypowe omijając szerokim łukiem, bo nie
ma powodów by się nimi zajmować.
W tym miejscu warto odwołać się do wyników międzynarodowych badań PISA
2003, otóŜ okazuje się, Ŝe polscy uczniowie (ostatniej klasy gimnazjum) dobrze radzą
sobie z zadaniami wymagającymi postępowania zgodnie z algorytmem, graficznymi
formami prezentowanych danych. Mają natomiast problemy z samodzielnym, twórczym myśleniem, problemy z myśleniem abstrakcyjnym. Rozwiązywanie problemów
wypadło najsłabiej wśród testowanych w badaniu PISA dziedzin. Z drugiej strony
w tym samym badaniu wzrosły wyniki uczniów najsłabszych w porównaniu z rokiem
2000, fakt ten tłumaczono nie tyle wzrostem kompetencji uczniów, ile wzrostem
sprawności w rozwiązywaniu testów. Wprowadzenie testów po szkole podstawowej
i gimnazjum „przeorientowało sposób uczenia się i nauczania w szkołach. Zmieniły
(testy) w jakiś sposób treść i zakres przekazywanej wiedzy” (Raport, PISA 2003,
s. 33). Tymczasem, jak twierdzi Bruner (2006) szkoła powinna być miejscem kreowania (poszukiwania) toŜsamości poprzez poczucie sprawstwa i własnej wartości. Jest
miejscem, w którym uczymy się jak „uŜywać umysłu, w jaki sposób odnosić się do
autorytetów, jak traktować innych” (tamŜe, s. 116). J. Bruner powołując się na P. Bourdieu twierdzi, Ŝe szkoła powinna być miejscem „oduczania” bezmyślnego działania
poprzez przekładanie myślenia na działanie, a nie odwrotnie. Powinna uczulać np. na
uświadamianie sobie własnych (często bezmyślnych) dyskryminujących, wykluczających innych działań. By nie stały się habitusem uczniów, poniewaŜ bezmyślność jest
„jedną z największych przeszkód na drodze do przemian” (tamŜe, s. 117). Dlaczego
o tym piszę? PoniewaŜ koncentracja szkoły na uczeniu „pod test”, „do matury” jest
tylko „technicznym przedsięwzięciem, polegającym na sprawnym zarządzaniu przetwarzaniem informacji”, a nie „złoŜonym procesem dopasowywania kultury do potrzeb
jej członków oraz jej członków i rodzajów ich wiedzy do potrzeb kultury” (tamŜe,
s. 69).
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Z. Bauman (2008, s. 180) pisze o nieadekwatności doświadczeń młodzieŜy (kaŜdego z nich z osobna) wobec świata społecznego w jaki wchodzą (mówi o nieadekwatności środków do celów). Jak wynika z badań licealistów cechuje (doświadczają
w szkole) małe poczucie sprawstwa, zaleŜność od innych, brak „treningu” w podejmowaniu decyzji. Szkolna rzeczywistość jest przewidywalna i ustrukturyzowana, nauczyciel nie staje się przewodnikiem po „niegościnnej” teraźniejszości/przyszłości
(R. Leppert, Z. Melosik, B. Wojtasik, 2005), a raczej urzędnikiem, który uczy, a nie
poucza, jak pisze jedna z badanych licealistek.
W kontekście badań, których wyniki moŜna znaleźć w literaturze przedmiotu oraz
tych, które prowadziłam wydaje się, Ŝe współczesna szkoła w niewielkim stopniu przygotowuje swoich absolwentów do uczestniczenia w społeczeństwie wiedzy.
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„TRZECI CZAS PEDAGOGICZNY”1 WYCHOWANIA PRZEZ SZTUKĘ
POZAFORMALNA EDUKACJA PLASTYCZNA DLA DZIECI, MŁODZIEśY
I DOROSŁYCH

Marta Uberman
Abstrakt: „Wychowanie do widzenia i słyszenia (…) jest powinnością społeczną edukacji”(Ingarden,
1976, s. 405). Pozaformalne wychowanie przez sztukę jest propozycją stwarzającą kaŜdemu szansę
realizacji własnych zainteresowań bez względu na status społeczny, materialny oraz wiek. Jedną z form
tegoŜ wychowania jest edukacja plastyczna realizowana w instytucjach poza systemem oświaty (muzea
sztuki dawnej i współczesnej, galerie, instytucje kultury i sztuki, autorskie szkoły rysunku i malarstwa,
warsztaty rzemiosła, itp.). Przyjmuje się, Ŝe podstawowym celem pozaformalnej edukacji plastycznej
dzieci, młodzieŜy i dorosłych jest kształtowanie postawy twórczej poprzez rozwijanie dyspozycji do
podejmowania działań, rozbudzenie i wzmocnienie wiary w sens i moŜliwości własne, przysposobienie do
widzenia relatywnego, do myślenia abstrakcyjnego, zdolności dokonywania syntezy i uogólnień oraz
przygotowanie do percepcji dzieł sztuki.
Abstract: “Education to see and hear (…) is a social obligation of education” (Ingarden, 1976, s. 405).
Non-formal education through art is an opportunity creating a chance for everyone to realize own
interests irrespective of age, social or material status. One of the forms of such education is artistic
education in institutions which are not part of the educational system (museums, galleries, institutions of
arts and culture, amateur schools of drawing and painting, crafts workshops, etc.). It is assumed that the
main aim of non-formal arts education for children, adolescents and adults is to shape creative attitude
through developing the ability to undertake activity, inspiring and strengthening belief in the sense and
own abilities, preparing for relative perception, abstract thinking, the skill of synthesizing and
generalizing as well as the perception of the works of art.
Słowa kluczowe: sztuka, animacja, kultura plastyczna, instruktor – pedagog – artysta, edukacja.

do widzenia i słyszenia (…) jest powinnością społeczną edukacji”
Wychowanie
(Ingarden, 1976, s. 405). Świadomość plastyczna społeczeństwa jest w tzw.

„

obserwowalnym społecznie regresie. Prawdopodobnie wynika to z faktu, Ŝe wychowanie przez sztukę (plastyka, muzyka) przez lata było traktowane po macoszemu, fasadowo i bez przekonania o jego rzeczywistej wartości. Jednogodzinne jednostki lekcyjne są niejednokrotnie niewystarczające w zaspokajaniu aktywności twórczej. Wychodząc z załoŜenia, Ŝe aktywność twórcza „to stan aktywności wewnętrznej, bez konieczności powiązania z tworzeniem dzieła sztuki” (Fromm, 2005, s.)pojawia się propozycja pozaformalnego wychowania przez sztukę stwarzająca kaŜdemu szansę realizacji
własnych zainteresowań bez względu na status społeczny, materialny oraz wiek. Jedną
z form tegoŜ wychowania jest edukacja plastyczna realizowana w instytucjach poza
systemem oświaty (muzea sztuki dawnej i współczesnej, galerie, instytucje kultury
1

Określenie za: Robert Gloton, Claude Clero, Twórcza aktywność dziecka. Warszawa 1985, s. 158.
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i sztuki, autorskie szkoły rysunku i malarstwa, warsztaty rzemiosła itp.). Faktem przemawiającym za jest uczestnictwo z własnego wyboru i zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Społeczne wartości pozaformalnego wychowania przez sztukę są trudno
wymierne, ale nie podlegają dyskusji, właściwie realizowany proces pozwala rozwiązać wiele zagadnień wychowawczych, czy choćby ułatwić ich osiągnięcie. I co jest
w tym miejscu istotne, a właściwie w proponowanym wychowaniu przez sztukę: Ŝe nie
jest tak, „Ŝe wszystko jest sztuką, ale jest prawdą, Ŝe wszystko moŜe być sztuką” jak
pisze Bogdanowicz: rzecz nie w tym, Ŝe coś, jakiś przedmiot staje się nagle object
d’art – sztuka nie jest uwięziona w przedmiotach – powstaje dzięki człowiekowi,
w ramach jego moŜliwości kreacyjnych. „Dzieło tworzy się dopiero w spotkaniu
z człowiekiem. To w naszych oczach rozbłyśnie płomień, w którego blasku to, co widzimy, staje się sztuką. Tak jak pod ręką Midasa wszystko zamieniało się w złoto.
Udział w akcie kreacji czyni z nas twórców. Na chwilę” (Bogdanowicz, 1992, s. 154).
Twórczość jako jedna z metod wychowania – równa się pielęgnacji źródła ludzkich moŜliwości (za: Ruy Flores Lopes) – wychowanie przez sztukę winno, więc być
ową pielęgnacją źródła. Dziecko tworzy dla siebie samego, często bez samokrytycyzmu, nie ponosi odpowiedzialności ani za wytwór ani za sam proces twórczy; dorosły
przeciwnie, określa cele działania twórczego, jest krytyczny wobec podejmowanych
działań, ponosi odpowiedzialność społeczną. Pozaformalna edukacja plastyczna dziecka jest formą nie tylko wspomagania dziecięcej wyobraźni, swobodnej twórczości,
stwarzania okazji do działalności plastycznej, jest procesem otwartym wzbogacającym
jego wszechstronny rozwój, istotnym celem wydaje się być tu rozwijanie percepcji
wizualnej sprzyjającej szybszemu przyswajaniu znaków (człowiek zapamiętuje szybciej obrazy niŜ słowa, jak piszą Uberman i Dimitrijev (2006) wykorzystywanie obrazu
wspomaganego tekstem opowiadania w nauce języka obcego moŜe, zwłaszcza u młodego ucznia, pobudzać i pogłębiać róŜnorodne umiejętności w obrębie spektrum wielorakich inteligencji).
Przyjmując jako uzasadnienie teoretyczne wyszczególnione przez Szmidta cechy
twórczości dziecka i dorosłego człowieka (Szmidt, 2007, s. 178), proponuje się, aby
teoretyczny model pozaformalnej edukacji plastycznej oprzeć na czterech względnie
zintegrowanych obszarach działań twórczych:
• tworzenia utworów oryginalnych, surrealistycznych;
• tworzenia symbolicznego;
• myślenia na formach plastycznych;
• tworzenia utworów realistycznych.
Spoiwem łączącym są elementy wizualne współtworzące formę: linia, plama, bryła, barwa, faktura, światło, przestrzeń, czas i ruch (środki wyrazu plastycznego), fantazjowanie, zabawa, operacje intelektualne, przeŜycia, doświadczenia, wraŜliwość
estetyczna, potrzeba autokreacji oraz umiejętności manualne. Podstawę stanowi stopniowe intensyfikowanie i komplikowanie w kierunku coraz trudniejszych zadań problemowych z zakresu postrzegania, świadomego widzenia, wiedzy i tworzenia. Postrzeganie pobudza do wielokierunkowego myślenia, uczy bezpośredniej obserwacji,
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usprawnia procesy percepcji wizualnej, zmusza do refleksji wobec siebie samego,
własnej hierarchii wartości. Świadome widzenie umoŜliwia werbalizację zjawisk wizualnych, ich konkretyzację, rozwija umiejętność kojarzenia i wykorzystania wiedzy
z róŜnych dziedzin. Wiedza odnosi się do teorii plastyki i sztuki: elementarnych pojęć,
poznawanie języka sztuki oraz zdobywanie umiejętności posługiwania się językiem
plastyki. Najbardziej istotne w nieformalnej edukacji plastycznej to: warsztat plastyczny, poznanie tworzywa, materii, form, terminologii; pobudzanie i rozwijanie pragnienia wyraŜania siebie w sztuce i poprzez sztukę, tworzenie jej i rozumienie; tworzenie
poprzez „sensy naddane” tzn. wraŜenia, emocje, przeŜycia. Powrót do korzeni i tradycyjnych technik wytwarzania jest silnym trendem w ostatniej dekadzie i to nie tylko
w Polsce, ale równieŜ w Europie. ZauwaŜa się powrót do lokalności i regionalności,
poszukuje toŜsamości i odmienności. Inspiracja sztuką ludową, czy to jej formą, czy
materią, czy wreszcie poetyką dominuje w propozycjach warsztatów rękodzieła artystycznego. Renesans edukacyjny przeŜywają warsztaty rękodzieła artystycznego: wikliniarstwa, plecionkarstwa, tkactwa, haftu, bibułkarstwa, malarstwa na szkle, garncarstwa, kowalstwa artystycznego, itd. Zapewne jest to nie tylko moda, ale myślę, Ŝe pewien swoisty rodzaj nostalgii do przeszłości, np. choćby do koronek z czasów swojej
młodości lub czasów dziadków, pradziadków, mebli z drewna, ręcznie tkanych gobelinów, biŜuterii miedzianej, itd. taka podświadoma potrzeba podtrzymania ciągłości i tu
naprzeciw wychodzą wszelkie formy warsztatowe rzemiosła artystycznego i tu jest
miejsce na twórczość o cechach ekspresyjnych – indywidualnych i niepowtarzalnych,
na twórczość unikalną, ale i równieŜ na kicz. Do łask powracają w edukacji pozaformalnej materiały naturalne, materiały, które są symbolem bytu: drewno, miedź, kamienie naturalne, wełna, nici bawełniane, lniane itd. „Nasze czasy, choć wydają się czasami szybkiego zuŜywania się form, są w rzeczywistości jedną z epok, w których formy najczęściej powracają i utrzymują się, mimo pozornego zuŜycia” (Eco, 1972,
s. 300). Człowiek współczesny odczuwa potrzebę odkrywania na nowo kodów odbioru
form, podejmuje próby oŜywiania wygasłych, wydawałoby się współcześnie nieistotnych idei, cenne stają się umiejętności manualne, wszystko, co stworzyć moŜna za
pomocą własnych dłoni, samemu. Właściwie to nic nowego, z literatury przecieŜ znamy przykłady poszukiwania przez człowieka „sensu Ŝycia” poprzez wykonywanie tzw.
prac ręcznych współcześnie określanych jako rzemiosło artystyczne, rękodzieło artystyczne, sztuka rustykalna, sztuka ludowa czy stosowana, cytuję:
„(…) Cięły z nich z Bylisią albo z Ludwiczką kawałki zakończone z jednej strony
owalnie, z drugiej prostokątnie i obrzucały kaŜdy kawałek włóczką odpowiednio dobranego koloru. Następnie na podkładzie z workowego płótna przyszywało się te
skrawki, takim sposobem, jak leŜą dachówki na dachu albo łuska na rybie. I moŜna je
było dobierać w taki sposób, aby tworzyły desenie; pani Barbarze przypominało się, Ŝe
jej matka umiała z owych kawałków układać nawet krajobrazy, (…) stoliki okryła serwetami, które sama zrobiła, (…). Dokonawszy tego wszystkiego aŜ słabła z wielkiej
radości (…) człowiek dąŜy do tego, by uczynkiem zaświadczyć i samego siebie raz
jeszcze przekonać o swym istnieniu, by zrobić coś, co się da z daleka obejrzeć, siebie
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samego w taki sposób przekroczyć, stać się światem, dotykalną i przedmiotową cząstką
całej rzeczywistości dokoła…” (Dąbrowska, 1977, s. 84).
KaŜde nadanie przedmiotom codziennego uŜytku wartości artystycznych świadczy o szczególnej symbiozie człowieka z tworzonym przezeń światem. Poprzez przedmioty, ich wybór, odrzucenie nadanie szczególnej wartości człowiek jakby podejmuje próbę określenia siebie samego, przedmioty pomimo tego, Ŝe posiadają swoją
heteronomię, inspirują do podejmowania działań. Prawdą jest, Ŝe „transpozycja przedmiotów uŜytkowych na język sztuki jest szczególnie istotna z tego względu, Ŝe
wskazuje na pewne określone wartości <liczące się dla człowieka>. Przez przedmioty
drobne, przeoczone i niedojrzane próbuje się w sztuce rekonstruować ufność człowieka
do świata (…), opierając się na nich człowiek powinien starać się znaleźć odpowiedź
na dręczące pytania związane ze znalezieniem własnego miejsca, ze spełnieniem własnego losu, z poczuciem własnej toŜsamości” (Czerniewska, 1988, s. 59). Propagując
powrót do rzemiosła i rękodzieła John Ruskin głosił – sztuka wyrasta z Ŝycia i temu
Ŝyciu słuŜy – powróćmy do rzemiosła – estetyzacja Ŝycia codziennego człowieka, potrzeba działania i aktywności, tradycji, brzydota seryjnych przedmiotów fabrycznych
sprawia, Ŝe wzrasta zainteresowanie wyrobami ręcznymi, sztuką ludową i choć nie
zawsze odbiorca zdaje sobie sprawę z dąŜeń artystycznych świątkarzy czy obraźników
ludowych minionego stulecia, i nie zawsze rozumie pierwiastki konwencjonalne tej
sztuki, łączące się „tysięcznymi nićmi z Ŝyciem religijnym i obyczajowym” tamtych
czasów to jednak chętnie poddaje się im. Na nowo rodzi się w propozycji pozaformalnej edukacji plastycznej rzemiosło artystyczne a w nim pierwiastki sztuki ludowej. I tu
pojawia się pytanie zasadne zwłaszcza dla teoretyków sztuki: dlaczego w propozycjach
edukacji plastycznej rzemiosło artystyczne, rękodzieło, sztuki dekoracyjne, odpowiedź
jest prosta, gdyŜ niezwykle trudno współcześnie jest wyznaczyć granicę między sztukami pięknymi a rzemiosłem (szerzej: Jones, 1997, s. 63).
W propozycjach pozaformalnej edukacji plastycznej realizowanej na terenie województwa podkarpackiego pojawiają się kolejno: warsztaty rękodzieła artystycznego,
szkoły rysunku i malarstwa, lekcje muzealne dla dzieci i młodzieŜy oraz spotkania
muzealne dla dorosłych. Warto tu podkreślić, Ŝe województwo podkarpackie to region,
w którym widoczna jest pręŜna działalność profesjonalnego środowiska artystów –
pedagogów. W zakresie rękodzieła artystycznego funkcjonują:
– warsztaty ceramiczno-garncarskie; jedna z najstarszych form rzemiosła; podczas
zajęć uczestnicy poznają podstawowe techniki ceramiczne. Wszystkie czynności
związane z wyrobem naczyń (metodą wałeczkową, z plastrów gliny itd.)
glinianych zabawek, zwierząt, prac z wyobraźni wykonuje się samodzielnie.
Począwszy od wykopania gliny, przygotowania jej, poprzez pracę na kole
garncarskim lub stole ceramicznym, (lepienie, modelowanie) do wypalania
w piecu ceramicznym (szerzej: www.wrota.podkarpackie.pl);
– warsztaty
malarstwa
na
szkle,
płótnie,
pisania
ikon;
(szerzej:
www.wrota.podkarpackie.pl);
– warsztaty tkactwa warsztaty nie ograniczają się tylko do tkania, ale równieŜ szycia,
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robienia na drutach, makramy, owijania i szydełkowania (szerzej:
www.wrota.podkarpackie.pl.); PoniewaŜ w tkactwie ludowym podstawowymi
surowcami były włókna naturalne: len, konopie, bawełna i wełna – warsztaty te
podobnie jak kiedyś to miało miejsce, prowadzone są w klimacie tradycji;
warsztaty plecionkarstwa (wikliniarstwo) tworzenie form przestrzennych
(tradycyjne wyplatanie koszy, pojemników, mebli itd.) oraz warsztaty sztuki
ziemi, sztuki miejsca – przetwarzanie krajobrazu za pomocą naturalnych
materiałów – wiklina, sitowie, tatarak, itd.; wyplatania ze słomy, siana, np.
ozdoby choinkowe, koszyczki, szopki boŜonarodzeniowe, zwierzęta itd. (szerzej:
www.wrota.podkarpackie.pl). Wikliniarstwo na Podkarpaciu ma bogatą tradycję.
Wyplataniem oryginalnych wyrobów trudnią się całe rodziny a umiejętności
przekazywane są z pokolenia na pokolenie;
warsztaty modelowania w masie solnej, modelinie, malowania pisanek,
bibułkarstwa organizowane cyklicznie.
Działalność warsztatów rzemiosła artystycznego dla poszczególnych grup
wiekowych jest sygnałem odradzającej się idei artystycznej rzemiosła (tradycje
datujące się na schyłek XIX w. np.„Warsztaty Krakowskie”, „Ład”).
autorskie szkoły rysunku i malarstwa skupiają głównie dzieci i młodzieŜ. Szkoły te
zgodnie z nazwą realizują własny program zajęć; ich celem jest rozwijanie
określonych dyspozycji twórczych, m. in.: percepcji wizualnej; wyobraźni,
umiejętności konkretyzowania wyobraŜeń w formie plastycznej wyraŜania
własnych myśli i przeŜyć językiem sztuki. Twórczość plastyczna dziecka nie
powinna ograniczać się tylko do tradycyjnego rysownia kredkami ołówkowymi
lub farbami wodnymi. Istotne jest zapewnienie mu rozmaitych moŜliwości
wypowiadania się na płaszczyźnie zarówno w zakresie tematycznym jak
i warsztatowym. Działalność edukacyjna skierowana jest na rzeczywistość
wizualną, na wprowadzenie dziecka w świat sztuki, podejmowanie działań
plastycznych będących formą ekspresji spontanicznej oraz ekspresji kierowanej;
lekcje muzealne dla dzieci i młodzieŜy oraz spotkania muzealne dla dorosłych
realizowane w ramach zajęć fakultatywnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Czynne obcowanie ze sztuką tak dawną jak i współczesną, sztuką wyraŜaną
w symbolach (mnogość znaczeń treściowych) nie tylko stymuluje wyobraźnię
przede wszystkim uczy świadomej percepcji. NaleŜy pamiętać, Ŝe świadoma
percepcja estetyczna nie tylko ściśle wiąŜe się z rozumieniem języka plastycznego,
to wielość ujęć, wielorakie jakości piękna lub brzydoty – inaczej – to świat
stworzony przez człowieka – autoekspresja zawarta w metaforze plastycznej.
Herbert Read pisze: „(…) dzieło sztuki porusza nas. Proces, jakiemu ulega widz,
jest procesem emocjonalnym: towarzyszą mu wszystkie mimowolne odruchy, które
psycholog wiąŜe z odczuwanymi odczuciami” (Read, 1965, s. 21). Obcowanie z
dziełem sztuki jest swoistą formą z nim dialogu. Jak pisze Zofia Krawczyk: „Dzieła
sztuki, podobnie jak interesujący ludzie, mają nam coś do powiedzenia poprzez
autonomiczny, właściwy tej dziedzinie twórczości język i środki wyrazu.
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Znajomość tego języka pozwala odpowiedzieć na pytanie, – jakie są dzieła oraz
jakie wartości estetyczne leŜą u podstaw przeŜyć i doznań płynących z obcowania
z nimi?” (Krawczyk, 1975, s.). W praktyce edukacji muzealnej naleŜy unikać
sztandarowego pytania pojawiającego się najczęściej podczas interpretacji treści
dzieła wizualnego w klasie szkolnej a zadawanego przez nauczyciela: co artysta
chciał powiedzieć? Co odwaŜniejszy uczeń przewaŜnie odpowiada: nie wiem
i słusznie; przecieŜ my tak naprawdę nie wiemy, co chciał powiedzieć? Ale patrząc
na jego dzieło moŜemy podzielić się własnymi przeŜyciami, emocjami, myślami.
Ujawni się tu róŜnorodność postaw i róŜnorodność odczuwania. Jedni będą
poszukiwać nieuchwytnej, intymnej prawdy o Ŝyciu, inni wzorców etycznych, dla
jednych będzie to pretekst do refleksji, dla innych forma oczyszczenia,
wypowiedzenia siebie i swoich doznań. Przykłady z badań nad percepcją
i recepcją dzieła sztuki osób dorosłych, świadczą, Ŝe nie zawsze jednak artysta
chciał powiedzieć to samo, co odbiorca?!
Słowa
Słowa, słowa, słowa
Płyną a ja z nimi.
Rozmywam się.
Chciałabym przestać.
Jednak krzyk. To wszystko.
Nic więcej.
Nie mogę otworzyć oczu.
Powiedzieć „widzę!”
Ktoś Niechciał, bym widziała. A moŜe ja
sama nie chciałam. B. K.
Straszni ludzie
Samotna kobieto na próŜno szukasz
przyjaciela,
nikt nie chce się tobą zainteresować.
Wszyscy pędzą w swoją stronę. M. D.

Wielkousta
„Dopiero późną nocą
Przy szczelinie zamkniętych drzwi
Gryziemy z bólu ręce
umieramy z miłości”.
Tak wiele chciałoby się wykrzyczeć,
A pozostaje jedynie niemoc, natarczywa
bezsilność.
Odnajduję w tobie cząstkę siebie… M. K.
Zakupy
Idą ludzie na zakupy
Bo kupować będą buty
Buty róŜne są na świecie
Tak jak ludzie sami wiecie. A. J.
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Dokąd zmierzamy
Często się zdarza, ze idziemy przez Zycie nie wiedząc gdzie się znajdujemy. May
coraz mniej czasu na zastanawianie się, dokąd prowadzi nas droga Ŝycia. Co chcemy
osiągnąć? Jesteśmy anonimowi w tłumie innych osób. Pędzimy za pracą tracąc inne
wartości. MoŜe jednak kaŜdy z nas powinien od czasu di czasu przystanąć i zapytać
sam siebie, co takiego jest dla mnie najwaŜniejsze, co chciałbym przeŜyć, co osiągnąć?
KaŜdy z nas odpowie w inny sposób, ale cel tego jest jeden.
M. A.

?!

Istota?
Człowiek?
Człowiek!
Istota?
Istota!
Człowiek?
Kobieta! A. R

Koszmar nocy
Senne, zmęczone opadały powieki, lecz błogość snu nie nadchodziła. Znów po raz
kolejny zobaczyła koszmary, które nie dawały jej odpocząć tej nocy. Targana emocjami, nie rozumiała swoich reakcji. Nie była sobą. Jakby jakiś demon znów zamieszkał
w jej ciele. Chciała przestać, lecz nie mogła. Krzyknęła… Z trzaskiem otworzyły się
drzwi. Weszła słuŜąca.
A. G.

E-mail do Płuc
„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie…”, nie martwcie się więc Płuca – jakoś to
będzie. Nie palę przecieŜ tak duŜo, palą więcej i Ŝyją. Nie patrzcie i tak tego nikt nie
widzi. Gdybyście były bardziej widoczne, moŜe bardziej bym dbał o was. Zachwycają
mnie impresjonistyczne kłęby dymu wypuszczane bądź ustami, bądź nosem – i nic nie
poradzę. Palę dalej, a wy powiedzcie świadkowi serce nich się tak nie dobija do klatki.
Ślę uściski. Wasza właścicielka. EPILOG. Po 50 latach… umarłam i to wcale nie na
raka.
A. J.
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Wnioski sam się nasuwają: nie wiemy, co artysta chciał powiedzieć, ale wiemy,
co my chcemy poprzez sztukę powiedzieć. Edukacja muzealna to nie tylko martwe
eksponaty w muzeum sztuki dawnej i współczesnej, to coś więcej to „swoisty podręcznik Ŝycia”.
Specjalistycznym przygotowaniem profesjonalnych animatorów kultury – pedagogów, specjalistów w dziedzinie sztuk plastycznych, rękodzieła artystycznego (obok
Akademii Sztuk Pięknych, Państwowych WyŜszych Szkół Plastycznych, Uniwersytetów, w których realizowany jest kierunek: wychowanie plastyczne kształcących zasadniczo pierwsze z wymienionych – artystów pozostałe artystów i pedagogów) na Podkarpaciu zajmuje się Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej2
(powiat sanocki). Uniwersytet jest niepubliczną placówką oświaty dorosłych realizującą autorski program ściśle związany z ideą ochrony dziedzictwa kulturowego. Kształci
instruktorów rękodzieła artystycznego. Program ukierunkowany jest na praktyczną
naukę róŜnych dziedzin rękodzieła, takich jak: haft, koronka, tkactwo, wiklina, ceramika, rzeźba. Jako jedyny w Polsce Uniwersytet ten prowadzi instruktorski kurs kwalifikacyjny w zakresie rękodzieła artystycznego. Program kształcenia realizowany jest
pod nadzorem merytorycznym Narodowego Centrum Kultury w Warszawie. Po ukończeniu nauki absolwenci zdają egzamin państwowy i otrzymują uprawnienia do pracy
w placówkach upowszechniania kultury. Mogą równieŜ ubiegać się o uzyskanie
uprawnień czeladniczych z wybranych dziedzin rzemiosła.
Kształcenie instruktorów trwa 2 lata i odbywa się w systemie zaocznym, w trakcie 5-dniowych zjazdów, raz w miesiącu. Program ukierunkowany jest na praktyczną
naukę róŜnorodnych dziedzin rękodzieła artystycznego, takich jak: tkactwo, haft, koronka, ceramika, rzeźba, wiklina, formy uŜytkowe. Poza tym realizowane są zajęcia
z malarstwa, historii sztuki, etnografii, pedagogiki, psychologii i animacji społecznokulturalnej. Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, na której kandydaci przedstawiają swoje prace pozwalające stwierdzić zainteresowania i predyspozycje do zawodu instruktora rękodzieła artystycznego. Formuła kształcenia w Uniwersytecie Ludowym przewiduje równieŜ kształcenie czeladników (rzemieślników).
W ramach pozaformalnej edukacji plastycznej Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego prowadzi warsztaty i pokazy rękodzieła artystycznego dla wszystkich grup
wiekowych. Praca pod kierunkiem instruktora – owocuje ciekawymi wytworami. Niewątpliwie jest to sposobów, aby zaszczepić chęć nie tylko tworzenia, ale krzewienia
tradycji, sztuki ludowej, regionalnej, dawnej i współczesnej.
Bogata historia i róŜnorodność kulturowa województwa podkarpackiego to główne czynniki stanowiące podbudowę do prowadzenia szerokiej działalności edukacyjnej. Propozycja pozaformalnej edukacji plastycznej jest formą budowania „mostów
dialogu” dialogu pomiędzy tradycją a współczesnością, dzieckiem a seniorem, pomiędzy wszelkimi podziałami i odrębnościami narodowymi, kulturowymi i zwyczajowy2

Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego jest kontynuacją działającego od 1959 r. Małopolskiego
Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie. Od 1986 roku prowadzi dwuletni Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny Rękodzieła Artystycznego.
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mi, dialogu prowadzonego uniwersalnym, intuicyjnym językiem sztuki. Sztuka staje
się tu doskonałym nośnikiem emocji i treści – tych najbardziej autentycznych, najgłębszych, podświadomych i świadomych – barwa, materia, gest sprzęŜone z myślą dotykają najgłębszych warstw ludzkiej psychiki, tak w trakcie aktu tworzenia, jak i odbioru.

I na zakończenie
„(…) kulturalny inwentarz współczesności sprawia często wraŜenie ponurego
miejsca straceń modnych drobiazgów dnia wczorajszego, które na jeden dzień powołaliśmy do Ŝycia, by zbudziwszy się rankiem natychmiast przystąpić do tworzenia nowych form. Trud zaczynania ciągle od nowa nigdy i nigdzie nie moŜe jednak przekreślić sensu tego przedsięwzięcia. Sens leŜy, bowiem w ludzkiej zdolności do nieustannej
samoodnowy Ŝycia” (Köning, 1979, s. 46).
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EDUKACJA OBYWATELSKA MŁODYCH DOROSŁYCH
W SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZY (KOMUNIKAT Z BADAŃ)
Ewa Tłuczek-Tadla
Abstrakt: W przygotowanym tekście skoncentruję się na zaprezentowaniu wyników badań własnych
dotyczących kondycji młodych dorosłych – studentów pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego –
w zakresie ich stanu edukacji obywatelskiej. W pierwszej części tekstu odwołam się do załoŜeń
teoretycznych m. in. modelowego ujęcia cech współczesnego społeczeństwa obywatelskiego wg Piotra
Glińskiego oraz wartości szczególnie poŜądanych w kontekście tego ujęcia. Następnie zaprezentuję wyniki
badań własnych. Tekst zakończę konkluzjami.
Abstract: In the prepared text I will focus on the presentation of my own research results related to the
condition of young adults, students of Pedagogy at the University of Rzeszów, with regard to their
education for citizenship. In the first part of the text I will make a reference to theoretical assumptions,
such as the model approach to features of contemporary civil society by Piotr Gliński, and the qualities
which are particularly desirable in the context of this approach. This will be followed by results of my own
research. The text will end with conclusions.
Słowa kluczowe: społeczeństwo obywatelskie, edukacja obywatelska, kompetencje obywatelskie.

Wstęp

J

erzy Jastrzębski pisze iŜ, „(…) wyobraźnia zbiorowa umieszcza wiedzę i demokrację po stronie sił dobra, mocy chroniących nas przed zagroŜeniami i kierujących
szanse rozwoju, awansu, dobrobytu. (…) A Ŝe siły dobra powinny się nawzajem
wspierać i uzupełniać, skłonni jesteśmy wierzyć, iŜ wiedza umacnia demokrację,
a demokracja sprzyja pogłębianiu i szerzeniu się wiedzy. Przekonanie takie jest mocno
ugruntowane w tradycji kultury europejskiej i stanowi jeden z dogmatów nowoczesności.” (J. Jastrzębski, 2007, s. 23). Jak zaznacza dalej autor, „I jak zawsze, winą za
wady i niedostatki demokracji skłonniśmy obciąŜać niedostatecznie i nie całkiem oświecone i edukowane społeczeństwo, nie potrafiące jeszcze, lub z powodu ignorancji
ciągle nie mogące, rozumnie korzystać z oferty cywilizacyjnej.” (tamŜe). JakŜe to
stwierdzenie komponuje z problematyką podejmowaną w tym tekście – a zwłaszcza
z tematyką demokracji uczestniczącej i społeczeństwa obywatelskiego.
Obecnie nie kwestionuje się bowiem tezy, Ŝe w zakres demokracji wchodzą takŜe
zjawiska gospodarki i kultury. Uznaje się teŜ, Ŝe najbardziej nawet demokratyczny
sposób sprawowania władzy nie będzie skuteczny w niedemokratycznym społeczeństwie. Demokratyczny system rządów wymaga bowiem demokratycznego otoczenia –
nie tylko w postaci prawa, ale i ludzkich obyczajów, postaw, zakresu wiedzy i skali
politycznego obycia (E. Karpowicz, 1999, s. 91). Proces demokratyzacji państwa polskiego po 1989 roku mógłby (teoretycznie) ograniczyć się do stworzenia pierwszej,
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z wymienionych wyŜej postaci demokracji, załoŜenia jednak przyświecające budowaniu III Rzeczpospolitej były znacznie szersze.
Jednym z najwaŜniejszych celów transformacji w Polsce, był rozwój społeczeństwa obywatelskiego, posiadającego własną podmiotowość, niezaleŜną od podmiotowości państwa, aktywnie uczestniczącego we wszystkich dziedzinach Ŝycia zbiorowego oraz posiadającego zdolność samoorganizacji (A. Siciński, 1998)1. Ideałem pozostaje zatem demokracja samodzielnych, ale solidarnych jednostek, to zaś zakłada duŜo
wyŜszy stopień uczestnictwa obywatelskiego, niŜ to ma miejsce dzisiaj.
Trudno jednak przypuszczać, aby demokracja bezpośrednia w postaci społeczeństwa obywatelskiego mogła zrodzić się w sposób spontaniczny.

Koncepcja społeczeństwa obywatelskiego wg Piotra Glińskiego
Wielość ujęć teoretycznych współczesnych koncepcji społeczeństwa obywatelskiego nie pozwala na całościową prezentację. Ze względu jednak na bardzo dokładną
interpretację skonstruowanego przez P. Glińskiego (1998, s. 113-114) modelu społeczeństwa obywatelskiego oraz znaczną adekwatność do polskich uwarunkowań, zdecydowałam się na jej omówienie. Proponowany przez autora (tamŜe, s. 113-114) model,
zawiera pewne elementy o których pisałam juŜ wcześniej, oparty jest jednak na co
najmniej czterech głównych nurtach interpretacyjnych dotyczących kategorii społeczeństwa obywatelskiego, a mianowicie:
– nurcie „obywatelskim” odwołującym się do cnót i odpowiedzialności obywateli
(Arystoteles, częściowo przedstawiciele doktryny prawnonaturalnej);
– nurcie liberalnym odwołującym się do kategorii „interesu” i „rynku” (Smith,
Hegel);
– nurcie „politycznym” odwołujący się do opozycyjnej w pewnych kontekstach roli
społeczeństwa obywatelskiego (Marks, Gramsci, Michnik);
– wreszcie nurcie „wspólnotowym” akcentującym dojrzałość toŜsamości
zbiorowych i solidarności grupowej (częściowo Tocqueville, Gramsci, teoretycy
współcześni).
Nurt „polityczny” wyróŜniony przez Glińskiego nie znajduje odzwierciedlenia
w warunkach państwa demokratycznego.
Prezentując model społeczeństwa obywatelskiego wg Glińskiego (tamŜe) nie sposób nie wspomnieć o szczególnie poŜądanych przez tą strukturę wartościach.
Wskazując zatem na te wartości naleŜy wymienić:
• odpowiedzialność za sprawy publiczne;
• publiczny status grup interesów będący jego elementami, czyli społecznie akceptowane prawo do publicznego działania i ich obrony (Ogrodziński, 1998, s. 115
za: O’Donnel, Smitter, 1989);
1

W oparciu o wystąpienie A. Sicińskiego na VI Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury, wrzesień
1998 r.
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tolerancję społeczną, cecha ta w naturalny sposób łączy się z takimi umiejętnościami jak rozwiązywanie konfliktów, prowadzenie negocjacji i mediacji czy stawiania dialogu przed konfrontacją;
aktywność społeczną, wskazaną przez Sicińskiego (1991) oraz zdolność do kreatywności i „wielości niehierarchicznych więzi społecznych (relacji poziomych)
określanych niejako jako „pozioma struktura instytucji społecznych” czy „sieciowa zasada organizowania się obywateli” (Wyka, 1993);
określone wzory zachowań obywatelskich, które w nim funkcjonują. Z jednej
strony stanowią je takie cechy i zjawiska, jak wykształcony system wartości jednostek, aktywność indywidualna i zaangaŜowanie społeczne, realizacja zbiorowych aspiracji, poczucie więzi grupowych, zdolność do samoorganizowania się
i samorządności , wreszcie kreatywność i racjonalizm działań. Z drugiej zaś strony do wzorów zachowań obywatelskich naleŜą tzw. cnoty obywatelskie czyli gotowość do myślenia i działania w interesie innych ludzi i instytucji, wzory szeroko
pojętych zachowań realizujących bezpośrednio zasadę czynienia dobra wspólnego
(Gliński, 1998, s. 116-117). W skład tak rozumianych cnót obywatelskich wchodzi równieŜ opisana przez Marię Ossowską (Gliński, tamŜe za: Ossowska, 1983)
kategoria „uspołecznienia obywatelskiego”, obejmująca min. zdolność do ofiarności, przezwycięŜania egocentryzmu oraz umiejętność i gotowość do współdziałania;
zaawansowany poziom zainteresowań i wiedzy obywatelskiej na temat funkcjonowania demokracji, instytucji społecznych i państwowych, uprawnień obywateli,
wiedzy organizacyjnej itp. (Gliński, tamŜe za: Ossowska, 1983);
wymiar etyczny to ostatnia z wymienianych niekiedy w literaturze cech społeczeństwa obywatelskiego.

Organizacja badań własnych
Badania przeprowadzone zostały w styczniu 2008 r. wśród 110 studentów Pedagogiki studiów stacjonarnych Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Celem badań było zdiagnozowanie stanu kompetencji obywatelskich badanych studentów w trzech obszarach: wiedzy obywatelskiej, umiejętności obywatelskich i postaw
obywatelskich.
Badanym studentom zadano pytanie: Jak ocenia Pan/Pani poziom swoich kompetencji obywatelskich? Studenci mogli ocenić poziom swoich kompetencji w trzech
wariantach, jako niskie, średnie i wysokie. Badani udzielili odpowiedzi na wszystkie
pytania zamieszczone w kwestionariuszu ankiety.
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Prezentacja wyników badań własnych
Przyjrzyjmy się uzyskanym wynikom badań. Najpierw spójrzmy jak studenci
ocenili swoje kompetencje obywatelskie w obszarze wiedzy. Uzyskane dane zamieszczone zostały w poniŜszej tabeli.
Tabela 1 Jak ocenia Pan/Pani poziom opanowania swoich kompetencji obywatelskich?
Kategorie kompetencji obywatelskich – WIEDZA
WIEDZA DOTYCZĄCA PROCESÓW DEMOKRATYCZNYCH
WIEDZA DOTYCZĄCA STRUKTUR DEMOKRATYCZNYCH
WIEDZA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ
OBYWATELI

Kategorie odpowiedzi
Wysoki Średni
Niski
3,6 %
74,5 % 21,8 %
3,6 %

60,9 %

35,4 %

14,5 %

65,4 %

20 %

Popatrzmy na szczegółowy rozkład wyników w poszczególnych kategoriach odpowiedzi, najpierw jednak spójrzmy na nie w sposób całościowy. OtóŜ badani najczęściej (zawsze ponad połowa odpowiedzi) oceniali swoją wiedzę w zakresie kompetencji
obywatelskich na średnim poziomie. Zdecydowanie najwyŜej studenci oszacowali
swoją wiedzę dotyczącą uprawnień i obowiązków ich jako obywateli. Wydaje się, Ŝe
wiedza o charakterze praktycznym jest szczególnie poŜądana przez badanych, a co
z tym związane jest oceniana zdecydowanie wyŜej, niŜ inne jej kategorie. Ten bowiem
rodzaj wiedzy pozwala badanym na sprawne ich funkcjonowanie w warunkach demokratycznego państwa. Zastanawiać moŜe niski poziom wiedzy ponad 1/3 badanych
(35,4 %) dotyczącej struktur demokratycznych. Problematyka będąca przedmiotem
kształcenia obowiązkowego w szkole na jej róŜnych poziomach nie została, jak moŜna
wnioskować z zaprezentowanych tu wyników opanowana w stopniu zadowalającym.
Spójrzmy następnie na wyniki zamieszczone w tabeli nr 2.
Tabela 2 Jak ocenia Pan/Pani poziom opanowania swoich kompetencji obywatelskich?
Kategorie kompetencji obywatelskich – UMIEJETNOŚCI
POZYSKIWANIA POTRZEBNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH MIN. DEMOKRACJI, STRUKTUR EUROPEJSKICH
ROZPOZNAWANIA, OCENIANIA I OBRONY STANOWISK [MEDIACJI, NEGOCJACJI – DYSKUSJI]
SAMOORGANIZOWANIA SIĘ I SAMORZADNOŚCI
KREATYWNOŚCI W DZIAŁANIU

Kategorie odpowiedzi
Wysoki Średni Niski
23,6 % 60,9 % 15,4 %

20 %

56,3 % 23,6 %

38,2 % 52,7 % 9,1 %
42,7 % 45,5 % 11,8 %

Porównując wyniki badań zamieszczone w tabeli nr 2 i 1 moŜna w pierwszej kolejności stwierdzić, Ŝe badani studenci zdecydowanie lepiej ocenili poziom posiada-
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nych przez siebie kompetencji obywatelskich w zakresie umiejętności. Na szczególną
uwagę zasługują umiejętności: samoorganizowania się i samorządności oraz kreatywności w działaniu – gdzie odpowiednio 38,2 % oraz 42,7 % badanych oceniła je wysoko. Uzyskane w tym obszarze wyniki badań mogą wskazywać, Ŝe badani z duŜym
prawdopodobieństwem w sposób satysfakcjonujący będą funkcjonowali w swoich
społecznościach lokalnych. Wysoka – u prawie połowy badanych – umiejętność samoorganizowania się oraz samorządności sprzyjać moŜe znacznej ich aktywności zarówno w obszarze Ŝycia prywatnego, jak i społecznego.
PowyŜsze stwierdzenia odnieść się mogą – w pewnej części – do ostatniej części
prezentowanych w tym tekście wyników badań. Popatrzmy zatem na dane zamieszczone w tabeli nr 3.
Tabela 3 Jak ocenia Pan/Pani poziom opanowania swoich kompetencji obywatelskich?
Kategorie kompetencji obywatelskich – POSTAWY
ZAINTERESOWANIA SPRAWAMI PUBLICZNYMI
POCZUCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SPRAWY PUBLICZNE
POCZUCIA WIĘZI GRUPOWYCH NP. W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH

Kategorie odpowiedzi
Wysoki Średni Niski
20 % 61,8 % 18,2 %
14,5 % 65,4 % 20 %
30,9 %

56,4 % 12,7 %

Analizując powyŜsze wyniki widać, iŜ badani równie wysoko ocenili swoje postawy obywatelskie, wyŜej niŜ posiadaną przez siebie wiedzę. Najlepiej w tym względzie wypadło poczucie więzi grupowych. Odwołując się do wyników zamieszczonych
w poprzedniej tabeli, a w szczególności tych, dotyczących umiejętności samoorganizowania się i samorządności, naleŜy zauwaŜyć istniejąca w tym względzie zbieŜność.
Jest być moŜe tak, Ŝe pomiędzy znacznym poczuciem istniejących wśród badanych
więzi grupowych a wspomnianą umiejętnością istnieje ścisła zaleŜność. CzyŜ nie jest
najczęściej tak, Ŝe kształtowanie umiejętności samoorganizowania się i samorządności
domaga się istnienia sprzyjających ku temu warunków. Przyjąć moŜna natomiast, Ŝe
przeświadczenie o tym, Ŝe znajdujemy się wśród osób z którymi jesteśmy blisko związani, na których moŜemy liczyć, sprzyja podejmowaniu przez nas aktywności, nawiązywaniu współpracy czy przejawianiu inicjatywy.

Konkluzje
Analizując uzyskane wyniki badań trudno nie dokonać pewnych refleksji końcowych wpisujących się w kontekst poczynionych załoŜeń teoretycznych.
Odwołując się do zamieszczanego we wstępie stwierdzenia Jerzego Jastrzębskiego (2007, s. 23), dotyczącego związku pomiędzy demokracją a wiedzą moŜna stwierdzić, Ŝe badani studenci mają w tym względzie największe braki. Według badanych, to
właśnie ten element kompetencji obywatelskich został oceniony najniŜej. Przywołując
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jednak omówiony wcześniej model społeczeństwa obywatelskiego wg Piotra Glińskiego (1998, s. 113-114), a szczególnie poŜądane przez tą strukturę wartości, zauwaŜyć
moŜna, Ŝe wiedza, to tylko jeden z komponentów niezbędnych jednostkom kształtującym struktury społeczeństwa obywatelskiego. Nie mniej waŜne wydaje się posiadanie
przez jednostki wysokiego poziomu umiejętności i postaw obywatelskich. Związek
pomiędzy wiedzą, umiejętnościami i postawami obywatelskimi wydaje się zresztą tak
ścisły, ze trudno jednoznacznie rozdzielić te trzy komponenty.
Z pewnością moŜna zgodzić się ze stwierdzeniem Jerzego Jastrzębskiego (2007,
s. 23) iŜ za niedostatki demokracji obciąŜa się nie dość wyedukowane społeczeństwo.
Myśląc jednak o poziomie edukacji mamy równieŜ na uwadze poziom ich umiejętności
i postaw. W tym zakresie badani studenci gwarantują, iŜ demokracja a w szczególności
kondycja społeczeństwa obywatelskiego jest w miarę w zadowalającym stanie. Oczywiście przeprowadzone badania naleŜałoby powtórzyć na próbie reprezentatywnej aby
wyciągać uprawnione w tym względzie wnioski. Przeprowadzone jednak badania
pozwalają na pewien optymizm co do oceny edukacji obywatelskiej, jak i dalszego
rozwoju w Polsce społeczeństwa obywatelskiego.
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ZNACZENIE WIEDZY CHEMICZNEJ W KSZTAŁCENIU DOROSŁYCH
NA STUDIACH NIEKIERUNKOWYCH

Eliza Maria Chodkowska
Abstrakt: NajwaŜniejszym miernikiem znaczenia wiedzy chemicznej w kształceniu studentów jest jej
przydatność dla funkcjonowania zawodowego, do którego przygotowują dane studia. MłodzieŜ
w warunkach gospodarki wolnorynkowej oczekuje na studiach wyŜszych takiej wiedzy, która przełoŜy się
na kompetencje zawodowe. Dotyczy to zwłaszcza studiów technicznych i przyrodniczych przygotowujących
do zawodów wymagających bardzo konkretnych umiejętności. Powinny je dawać wszystkie nauczane
przedmioty. Ranga wiedzy chemicznej we współczesnym świecie sprawia, Ŝe nauczanie chemii na studiach
wyŜszych powinno być traktowane priorytetowo zarówno przez nauczających, jak i przez studentów.
W pracy tej przedstawiono sposób postrzegania przez studentów studiów biologicznych uŜyteczności
wiedzy chemicznej objętej programem realizowanego przez nich kierunku dla wykonywania roli
zawodowej określonej wstępnie wybraną i realizowaną przez nich specjalizacją studiów. Badania miały
na celu zdiagnozowanie, czy studenci tego kierunku mają adekwatną świadomość uŜyteczności wiedzy
chemicznej w ich przyszłym zawodzie.
Abstract: The most important measure of chemical knowledge significance in students' education is its
utility in a professional carrier for which given studies should give bases. In open market economics
conditions young people during their university course expect to be supplied with the knowledge which
could be transformed into professional skills. It concerns especially technical and natural science studies
which prepare for the positions requiring concrete abilities. These should be provided by all subjects. The
significance of chemical knowledge in nowadays world should be a reason for a preferential treatment of
chemistry courses in university education from the part of both learners and teachers. In this paper a way
of biology students utility perception of chemical knowledge included in their course program for
realization of a professional role defined with initially selected and followed studies specialization has
been presented. The research purpose was to estimate if students have an adequate consciousness of
chemical knowledge utility for their future profession.
Słowa kluczowe: Wiedza chemiczna, studia niekierunkowe, nauczanie chemii.

1. Wprowadzenie
Chemia pojawia się jako przedmiot na pierwszych latach wielu kierunków wyŜszych studiów niekierunkowych, są to zazwyczaj kierunki techniczne i przyrodnicze,
takie jak między innymi biologia, ochrona środowiska, rolnictwo czy technologia
Ŝywności. Nauka chemii przez studentów tych kierunków wydaje się uzasadniona
z punktu widzenia ich przyszłej pracy zawodowej. Absolwentom biologii, planującym
w przyszłości wykonywanie prac laboratoryjnych posłuŜy z pewnością znajomość
podstawowych symboli i wzorów chemicznych umieszczonych na opakowaniach odczynników. Obliczenia chemiczne, w tym określanie stęŜenia molowego i procentowego niezbędne im będzie do sporządzania róŜnego typu roztworów, a do oznaczania
niektórych składników produktów biologicznych przydatne mogą się okazać chemicz-
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ne metody analizy miareczkowej takie jak alkacymetria, redoksometria i kompleksometria oraz metody instrumentalne, w tym spektrofotometria. Z podstaw biochemii
i biologii molekularnej wyrasta nowa dziedzina nowoczesnej wiedzy, biologia chemiczna, zajmująca się globalnym opisem procesów zachodzących w organizmach Ŝywych i wykorzystująca do badań systemów biologicznych metody syntezy organicznej,
jak takŜe komputerowe systemy obliczeń ściśle związanych z chemią (Wells, 1999).
Student zamierzający swoją przyszłą karierę zawodową związać z ochroną środowiska,
powinien być świadomy chemicznych przyczyn zagroŜeń ekologicznych naszych czasów, takich jak dziura ozonowa, efekt cieplarniany, eutrofizacja wód czy postępująca
dezertyfikacja gleb (Miller i Tyler, 1987). Absolwent studiów rolniczych powinien
natomiast być świadomy moŜliwej interakcji pomiędzy stosowanymi przez siebie
chemicznymi środkami uprawy roślin, a ekosystemem. Wykonywanie pracy technologa Ŝywności wymaga równieŜ pewnej wiedzy chemicznej na temat produkcji, budowy
i moŜliwego działania na organizm substancji pochodzenia syntetycznego konserwujących czy barwiących produkty spoŜywcze. Jest więc pewne, Ŝe z obiektywnego punktu
widzenia chemia jest niezbędnym elementem wiedzy zdobywanej podczas studiów
biologicznych czy technicznych. Wiedza chemiczna moŜe posłuŜyć absolwentowi
jednak jedynie w tym przypadku, gdy on sam podczas studiów uwaŜał ten przedmiot
za waŜny w swojej przyszłej karierze zawodowej i w związku z tym starał się w sposób systematyczny i moŜliwie dokładny opanować obowiązujący materiał. W przeciwnym wypadku zdobyte wiadomości są zbyt fragmentaryczne i pobieŜne, aby mogły
być kiedykolwiek wykorzystane. Dlatego właśnie bardzo waŜne wydaje się badanie
subiektywnej oceny uŜyteczności poszczególnych działów wiedzy chemicznej, moŜe
ono bowiem ułatwić dostosowywanie programu nauczania do oczekiwań i moŜliwości
studentów.

2. Badania własne
2.1. ZałoŜenia metodologiczne badań własnych
Celem przeprowadzonych badań było znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jak studenci studiów niekierunkowych (biologia) oceniają uŜyteczność wiedzy chemicznej dla wykonywania w przyszłości wybranego zawodu, w momencie rozpoczynania realizacji tego przedmiotu?
2. Jak oceniają oni uŜyteczność dla przyszłego zawodu poszczególnych działów
wiedzy chemicznej w trakcie zapoznawania się z ich treścią?
3. Czy studenci mają adekwatną świadomość w zakresie uŜyteczności wiedzy
chemicznej dla ich przyszłego funkcjonowania zawodowego?
2.2. Grupa badana, teren i czas badań
Badania przeprowadzono w pierwszym semestrze roku akademickiego 2007/2008
wśród populacji 42 studentów I roku biologii Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uni-
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wersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Badane osoby uczyły się na studiach stacjonarnych. Było wśród nich 10 chłopców i 32 dziewczęta.
2.3. Narzędzia badawcze
Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety składający się z dwóch części, ogólnej i szczegółowej. Jednym z podpunktów ogólnej części kwestionariusza było
pytanie o ocenę przydatności wiedzy chemicznej z punktu widzenia przyszłego funkcjonowania zawodowego. W tym pytaniu studenci mogli równieŜ wskazywać na inne
oczekiwania bądź nastawienia do oferowanego im uniwersyteckiego kursu chemii.
W drugiej, szczegółowej części kwestionariusza ankiety studenci wypowiedzieli się
w kwestii uŜyteczności w zawodzie biologa poruszanych na ćwiczeniach laboratoryjnych zagadnień z chemii ogólnej. Zagadnienia te ujęto w dziewięciu punktach: 1. Podstawowe typy reakcji chemicznych, 2. Wykrywanie kationów, 3. Wykrywanie anionów, 4. Właściwości roztworów wodnych związków nieorganicznych, 5. Miareczkowa
analiza alkacymetryczna, 6. Miareczkowa analiza redoksymetryczna, 7. Miareczkowa
analiza kompleksometryczna, 8. Potencjometryczny pomiar pH, 9. Spektrofotometria.

3. Wyniki badań własnych
Oczekiwania studentów w stosunku do kursu chemii ogólnej i nieorganicznej przed rozpoczęciem kursu pokazane są na wykresach nr 1 i 2.

P R Z Y D A T N A W Z A W O D Z IE
N IE P R Z Y D A T N A W Z A W O D Z IE

2 3 ,8 %

7 6 ,2 %

Wykres nr 1. Oczekiwania dotyczące przydatności wiedzy chemicznej dla funkcjonowania
zawodowego przed rozpoczęciem kursu chemii ogólnej i analitycznej.

Wykres pokazuje, Ŝe zdecydowana większość studentów studiów biologicznych
wyraŜa nadzieję, iŜ nauczanie chemii zwiększy ich kompetencje zawodowe poprzez
dostarczenie wiedzy i umiejętności przydatnych w wykonywaniu pracy zawodowej.
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N IE P O R A D Z Ę S O B IE
C IE K A W A , A L E N IE P R Z Y D A T N A W Z A W O D Z IE
50%

50%

Wykres nr 2. Nastawienie do kursu chemii studentów biologii, którzy nie oczekują przydatności
zawodowej opanowanej wiedzy i umiejętności.

Wykres pokazuje, Ŝe studenci, którzy nie widzą związku pomiędzy uczeniem się
chemii a przyszłym funkcjonowaniem zawodowym często ujawniają obawy dotyczące
moŜliwości opanowania tego przedmiotu, nie widzą zatem jego przydatności, poniewaŜ nie wierzą, Ŝe mogliby się chemii nauczyć. Pozostałe 50% badanych nie wyraziło
wprawdzie obaw związanych z moŜliwością przyswojenia wiedzy chemicznej, ale
równieŜ nie dostrzega związku uczenia się tego przedmiotu z efektami przyszłej pracy
zawodowej.
Kolejne wykresy nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 ukazują oceny studentów formułowane w odniesieniu do poszczególnych działów chemii wyraŜane po zapoznaniu się
z ich treścią.
PRZYDATNE
N IE P R Z Y D A T N E

R E A K C J E C H E M IC Z N E
5 2 ,4 %

4 7 ,6 %

Wykres nr 3. Ocena przydatności dla funkcjonowania zawodowego wiedzy z działu: „Podstawowe typy reakcji chemicznych“.
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Temat reakcji chemicznych stanowi niezbędne wprowadzenie do zrozumienia jakichkolwiek procesów chemicznych, a co za tym idzie biochemicznych, waŜnych dla
funkcjonowania organizmów Ŝywych – przedmiotu wiedzy biologicznej. Temat „Podstawowe typy reakcji chemicznych“ został uznany za przydatny dla funkcjonowania
zawodowego przez nieco mniej niŜ 50 % badanych studentów.
PR ZYD ATN E
N IE P R Z Y D A T N E
W Y K R Y W A N IE K A T IO N Ó W
6 1 ,9 %

3 8 ,1 %

Wykres nr 4. Ocena przydatności dla funkcjonowania zawodowego wiedzy z działu: „Wykrywanie kationów“.

Charakterystyczne reakcje barwne poszczególnych kationów uŜywane są zarówno
w analizie klasycznej jak i instrumentalnej Ŝywności, gleby oraz tkanek organizmów
Ŝywych. Procent studentów uwaŜających temat: „Wykrywanie kationów“ za waŜny dla
ich przyszłego funkcjonowania zawodowego jest mniejszy niŜ w przypadku "Podstawowych typów reakcji chemicznych" i wynosi 38,1 %.

PRZYDATNE
N IE P R Z Y D A T N E

W Y K R Y W A N IE A N IO N Ó W
7 3 ,8 %

2 6 ,2 %

Wykres nr 5. Ocena przydatności dla funkcjonowania zawodowego wiedzy z działu: „Wykrywanie anionów“.
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Aniony stanowiące przedmiot tego działu mają duŜe znaczenie biologiczne, na przykład chlorki stanowią składnik płynów ustrojowych człowieka, natomiast azotany są
źródłem azotu dla roślin. Dlatego, podobnie, jak w przypadku kationów ich barwne
reakcje charakterystyczne mogą okazać się poŜyteczne w pracy laboratoryjnej biologa.
Temat "Wykrywanie anionów" został uznany za przydatny dla przyszłego funkcjonowania zawodowego tylko przez co czwartego z badanych studentów.
PRZYDATNE
N IE P R Z Y D A T N E
W Ł A Ś C IW O Ś C I
RO ZTW O RÓ W W O DNYCH

5 7 ,2 %

4 2 ,8 %

Wykres nr 6. Ocena przydatności dla funkcjonowania zawodowego wiedzy z działu: „Właściwości roztworów wodnych związków nieorganicznych“.

Woda jest podstawowym rozpuszczalnikiem występującym w przyrodzie, a reakcje w roztworach wodnych podstawą funkcjonowania kaŜdego organizmu, dlatego
znajomość chemii roztworów wodnych, w tym zagadnień takich jak obliczanie ich
stęŜenia procentowego i molowego oraz znajomość pojęcia i sposobów pomiaru pH
roztworu wydaje się niezbędna z punktu widzenia zawodu biologa. Temat: „Właściwości roztworów wodnych związków nieorganicznych“ uznało za przydatny z punktu
widzenia przyszłego funkcjonowania zawodowego około 43 % badanych studentów.
PR ZY DATN A
N IE P R Z Y D A T N A
A L K A C Y M E T R IA
6 6 ,7 %

3 3 ,3 %

Wykres nr 7. Ocena przydatności dla funkcjonowania zawodowego wiedzy z działu: „Miareczkowa analiza alkacymetryczna“.

Eliza Maria Chodkowska

413

Alkacymetryczna analiza miareczkowa jest chemiczną metodą analityczną wykorzystującą jako podstawę oznaczenia reakcję zobojętnienia, czyli reakcję między
kwasem a zasadą. MoŜe ona słuŜyć do oznaczania wielu waŜnych biologicznie związków o charakterze kwasowym lub zasadowym, takich jak: kwas salicylowy i acetylosalicylowy, kwas askorbinowy (witamina C) czy kwasy tłuszczowe. Temat: „Miareczkowa analiza alkacymetryczna uznało za istotny z punktu widzenia przyszłego funkcjonowania zawodowego około 33 % badanych studentów“.
PRZYDATNA
NIEPRZYDATNA
REDOKSYMETRIA

54,8%

45,2%

Wykres nr 8. Ocena przydatności dla funkcjonowania zawodowego wiedzy z działu: „Miareczkowa analiza redoksymetryczna“.

Reakcje redoks, czyli reakcje związane ze zmianą stopnia utlenienia pierwiastków zachodzą powszechnie w organizmach Ŝywych podczas procesów katabolizmu i biosyntezy.
Znajomość podstaw redoksymetrii moŜe pomóc na przykład w zrozumieniu interakcji
pomiędzy enzymem i substratem wykorzystywanej w oznaczaniu aktywności enzymów.
Reakcje redoks są teŜ podstawą wielu oznaczeń instrumentalnych wykorzystywanych
w laboratoriach biologicznych. Temat: „Miareczkowa analiza redoksymetryczna“ uznało
za istotny z punktu widzenia ich przyszłego zawodu około 45 % badanych studentów.
PRZYDATNA
N IE P R Z Y D A T N A
5 9 ,5 %

K O M P L E K S O M E T R IA

4 0 ,5 %

Wykres nr 9. Ocena przydatności dla funkcjonowania zawodowego wiedzy z działu: „Miareczkowa analiza kompleksometryczna“.
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Reakcje tworzenia związków kompleksowych zachodzą w organizmach Ŝywych,
jak takŜe uŜywane są w celach leczniczych, np. do detoksyfikacji organizmów Ŝywych,
usuwania z organizmu nuklidów promieniotwórczych i do wiązania jonów Ca2+ odpowiedzialnych za krzepnięcie krwi. Kompleksometria wprowadza zarówno w podstawy
teoretyczne tworzenia związków kompleksowych, jak i uczy praktycznych metod wykonywania oznaczeń. Temat: „Miareczkowa analiza kompleksometryczna“ uznało za
istotny z punktu widzenia przyszłego funkcjonowania zawodowego około 40 % badanych studentów.
PRZYDATNA
N IE P R Z Y D A T N A
P H - M E T R IA
5 9 ,5 %

4 0 ,5 %

Wykres nr 10. Ocena przydatności dla funkcjonowania zawodowego wiedzy z działu: „Potencjometryczny pomiar pH“.

PR ZYD ATN A
N IE P R Z Y D A T N A

S P E K T R O F O T O M E T R IA
81%

19%

Wykres nr 11. Ocena przydatności dla funkcjonowania zawodowego wiedzy z działu „Spektrofotometria”.

Znajomość pojęcia pH, jak takŜe umiejętność jego pomiaru przy pomocy róŜnego
rodzaju wskaźników czy pH-metru jest bezwzględnie przydatna kaŜdemu biologowi
wykonującemu pracę laboratoryjną. Umiejętność pomiaru pH, a szczególnie wykorzystywana powszechnie metoda potencjometryczna, i interpretacji otrzymanego wyniku wykorzystuje się przy dokonywaniu oznaczeń biochemicznych czy przy badaniu
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parametrów płynów ustrojowych. Temat „Potencjometryczny pomiar pH” uznało za
istotny z punktu widzenia przyszłego funkcjonowania zawodowego około 40 % badanych studentów.
Oddziaływanie promieniowania widzialnego z materią, a w szczególności jego
absorpcja, wielkość, na podstawie pomiaru której moŜna wyznaczyć stęŜenie substancji absorbującej w roztworze stanowi podstawę instrumentalnej metody analizy ilościowej zwanej spektrofotometrią. Wiele substancji występujących w organizmach Ŝywych lub waŜnych dla ich funkcjonowania to substancje barwne lub absorbujące promieniowanie z zakresu nadfioletu, dlatego metoda ta jest tak waŜna dla biologa. Temat: „Spektrofotometria” uznało za istotny z punktu widzenia funkcjonowania zawodowego uznało tylko 19 % studentów.
Wykres 12 przedstawia porównanie subiektywnej oceny istotności dla zawodu
biologa 9 omówionych powyŜej tematów.
100

R E AK C JE C H E M IC ZN E
R E D O K S O M E TR IA

90

R O Z TW O R Y W O D N E

80

P H -M E TR IA
K O M P L E K S O M E TR IA

70

W Y K R YW AN IE K ATIO N Ó W
ALK AC YM E TR IA

60

%

W Y K R YW AN IE AN IO N Ó W
S P E K TR O F O TO M E TR IA

50
40
30
20
10
0

47 ,6 %

45 ,2 %

42 ,8%

4 0 ,5 %

4 0 ,5 %

3 8 ,1 %

3 3 ,3 %

2 6,2%

19 ,0 %

Wykres nr 12. Ocena przydatności dla funkcjonowania zawodowego – porównanie dziewięciu
tematów z zakresu chemii ogólnej i analitycznej.

4. Podsumowanie
Przedstawione wyniki ukazują duŜą rozbieŜność pomiędzy początkowymi oczekiwaniami studentów w stosunku do uniwersyteckiego kursu chemii – 76,2 % badanych spodziewa się, Ŝe wiadomości zdobyte podczas zajęć będą im uŜyteczne w przyszłym funkcjonowaniu zawodowym – a oceną przydatności konkretnych, omawianych
podczas kursu zagadnień z dziedziny chemii ogólnej i analitycznej – od 19,0 % (spektrofotometria) do 47,6 % (reakcje chemiczne) odpowiedzi świadczących o moŜliwej
uŜyteczności tych zagadnień w zawodzie biologa. Okazuje się, Ŝe brak dostrzegania
uŜyteczności wiedzy chemicznej przekłada się na efekty opanowania materiału prze-
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widzianego programem tego przedmiotu. W badanej grupie zaliczenia w pierwszym
terminie nie uzyskało wielu studentów. Osoby zaliczające dany dział w kolejnych terminach, z reguły kilkakrotnie, kończą naukę z bardzo niskim poziomem opanowania
wiedzy i umiejętności chemicznych. Niskie efekty uczenia się chemii na studiach niekierunkowych mogą w bliskiej przyszłości generować brak kadry mogącej sprostać
wymogom technologii odpowiadających nowoczesnym normom europejskim i światowym. Dlatego koncentracja uwagi na problemach poprawy poziomu opanowania
wiedzy chemicznej na studiach wyŜszych powinna być przedmiotem szczególnej troski
zarówno chemików, jak i pedagogów. Stąd bardzo waŜne jest odpowiednie przygotowanie nauczycieli chemii, tak szkolnych jak i akademickich. Praca nauczyciela, aby
rozwijała kreatywność uczniów, musi być twórcza. Łatwo o tym zapomnieć w przypadku nauczyciela chemii, którego postrzega się przede wszystkim jako mistrza pokazu doświadczeń, zapominając, Ŝe brak odpowiednich kompetencji pedagogicznych
i psychologicznych łatwo moŜe go sprowadzić do poziomu biegłego w swej sztuce
rzemieślnika (Wojciechowska, Sugier, 2003, s. 127). Taki nauczyciel, jakkolwiek moŜe posiadać duŜą wiedzę przedmiotową, nie zainteresuje swych uczniów problemami
chemii i ich praktycznym wykorzystaniem.
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INTERCULTURAL COMMUNICATION IN FOREIGN LANGUAGE
TEACHING

Agnieszka Uberman
Abstrakt: Niniejszy artykuł omawia zagadnienia dotyczące komunikacji międzykulturowej w nauczaniu
języków obcych. Przedstawiono zarys pojęcia komunikacji wraz z jej róŜnymi aspektami oraz jej relacji
z procesem nauczania i uczenia się języka obcego, zwłaszcza w odniesieniu do świadomości kulturowej
i międzykulturowej. Sam język obcy, będący przedmiotem nauczania i powyŜszej dyskusji, osadzony jest
w realiach innej kultury zatem komunikacja międzykulturowa jest naturalnym elementem łączącym
omawiane procesy i pojęcia.
Słowa kluczowe: komunikacja, świadomość kulturowa, edukacja kulturowa, komunikacja interkulturowa,
nauczanie języka obcego.

“A teacher affects eternity; he can never
tell where his influence stops”
Henry Adams

1

W

hile considering the aspects of intercultural communication it is essential to first
address the issues relating to the notion and processes of communication. It is
viewed by numerous experts as a complex, reciprocal process involving at least two
parties. McArthur defines communication as “a fundamental concept in the study of
behaviour […] that acts as a frame of reference for the concept of language.
Communication refers to the transmission of information (a message) between a source
and a receiver, using a signalling system. In linguistic studies, both source and receiver
are human, the system involved is a language, and the idea of response to feedback
(a message) holds a central place. In theory, communication is said to have taken place
if the information received is the same as that sent” (1992:238). In practical terms,
however, there are numerous interfering factors, technically referred to as noise, which
are responsible for the reduction in the effectiveness of transmission. These might
include improper articulation, external noise, poor hearing, etc.
The study of various modes of human communication is commonly referred to as
semiotics. It has to be stressed that communication is not always and not solely the
verbal exchange of meaningful sounds. It generally takes place with the
implementation of three senses, which can act as medium of transferring information
both actively and passively. “Tactile communication involves touch (as in shaking
1

Adams, H. 1907. The Education of Henry Adams. In: Miner, M. & Rawson, H. 2000. The International
Dictionary of Quotations. New York: Signet. p. 111.
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hands, grasping one’s arm or shoulder, stroking and punching) and then manipulation
of physical distance and body orientation in order to communicate indifference or
disagreement. The study of tactile communicative behaviour is proxemics” (McArthur,
1992:238). Apart from proxemics there are other popular modes of communication.
Kinesics deals with the visual non-verbal communicative behaviour which involves the
use of facial expressions (smiling, winking, etc.) for communicating a variety of
emotions as well as body posture and gestures (waving, gesturing rudely, etc.)
employed consciously or subconsciously to transmit different information nonverbally. The above two types of communicative behaviour are frequently dubbed
body language. The use of language, in its written and oral form, is more creative and
exhibits far more complex internal structure. It constitutes the chief branch of
communicative behaviour, i.e. “the oral-aural mode, in the form of speech, and its
systematic visual reflex in the from of writing” (McArthur, 1992:238) known as verbal
communication. In the process of verbal communication individuals apply words and
sentences to create infinite number of utterances of varying levels of complexity.
Obviously enough, communication involves more that merely putting together the
meanings of individual words or lexemes. The context of use often plays a decisive
role in deciphering the intended meaning. Cruse states that “meaning makes little sense
except in the context of communication” (2000:5). However, the same expert also adds
that “communication is not just a matter of expressing propositions. […] To
communicate we must express propositions with a particular illocutionary force, and in
so doing we perform particular kinds of action such as stating, promising, warning”
(2000:331) known as speech acts. There are certain aspects essential for a speech act to
be performed. Traditionally, they can be distinguished as locutionary acts,
perlocutionary acts and illocutionary acts. Locutionary act is the ‘act of saying’, i.e.
uttering a certain phonic sequence in a given language that transmits a particular
message content. Perlocutionary acts are ‘acts by saying’ (Grzegorczykowa, 2007),
acts “performed by means of language, using language as a tool” (Cruse, 2000:332).
They are intended, result in a particular outcome or generate a certain effect.
Illocutionary act, or ‘act in saying’ means that by uttering a given string of words
a speaker can express a particular intention.
The knowledge of rudimentary features of the above aspects of communication is
necessary particularly for intercultural communication as well as in foreign language
instruction. In human interaction words can sometimes be misinterpreted therefore it is
not only the proper selection and application of lexical items that is crucial to convey
meaning, but also adequate combination of these in a relatively unambiguous context
for uninhibited comprehension of intended as well as expressed meaning. If this holds
true for speakers of the same language, such knowledge and awareness is inevitable for
learners of foreign languages and communication conducted in this foreign language.
James defines language awareness as either possessed or gained “explicit
knowledge about and skill in reflecting on and talking about one’s own language(s),
over which one hitherto has had a degree of control and about which one has a related
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set of intuitions” (1999:102). The explicit knowledge of this kind can be acquired in
the process of learning/teaching or through individual or guided reflection, hence
language awareness is a cognitive attribute of language users who know how to speak
a language and they do speak it. The need to raise learners’ consciousness and
awareness of various aspects of language is unquestionable from the point of view of
foreign language learning/teaching. The notions of language awareness, cultural
awareness (raising), intercultural communication and culture are closely related.
Language is inseparably tied with the culture of the community in which it is
embedded, therefore there is a need of increasing awareness about issues related to
intercultural communication. Tomalin and Stempleski interpret the term ‘cultural
awareness’ as the one describing “sensitivity to the impact of culturally-induced
behaviour on language use and communication” (1993:5). This communication
inevitably entails intercultural communication, which can thus be understood as the
successful transference of messages between speakers of languages belonging to
diverse cultural backgrounds and used in different language communities. ‘Crosscultural awareness’, in turn, refers to “life and institutions, beliefs, and values, as well
as everyday attitudes and feelings conveyed not only by language, but by paralinguistic
features such as dress, gesture, facial expression, stance, and movement” (Tomalin &
Stempleski, 1993:5). Obviously, the discussion of cultural awareness raising or crosscultural interaction and communication has to be related to a definition of culture itself.
It is frequently referred to as a set of values, beliefs, traditions and patterns of
behaviour particular to a given speech community. It includes the knowledge of
‘achievement’ and ‘behaviour’ culture. The former is known to represent elements of
history, geography, literature, art, music, institutions and ways of life. The latter stands
for “culturally-influenced beliefs and perceptions, especially as expressed through
language, but also through cultural behaviours that affect acceptability in the host
community” (Tomalin & Stempleski, 1993:6-7). Thus, the broadening of the behaviour
culture can represent products (literature, folklore, art, music, artefacts), ideas (beliefs,
values, institutions) and behaviours (customs, habits, dress, foods, leisure). Seelye
(1988) provides a framework for enhancing the development of cross-cultural
communication skills in a set of ‘seven goals of cultural instruction’. They encompass
the following:
• helping learners realise the fact that all people’s behaviour is conditioned by their
culture,
• making learners aware of the fact that social variables including social class, place
of residence, sex and age have an impact on their behaviour and the way they
speak,
• familiarising learners with the conventional patterns of behaviour in typical
situations in the target culture,
• raising learners’ awareness of the cultural connotations of lexical items and
expressions in the foreign language,
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sensitising students to the possibility of assessing and verifying generalisations
about the target culture with the help of supporting evidence and facts,
• enabling learners to broaden their research skills essential for finding and
organising information about the culture of the language studied,
• stimulating learners’ intellectual curiosity about and interest in the target culture
and encouraging empathy towards the speakers of the target language.
Experts in the field agree that cultural differences between language speakers are
manifested by the application and use of language variants. As a premise of
ethnolinguisitcs, the language is studied as an aspect or ingredient of culture as well as
the reciprocal interrelationship between culture and language. At present,
ethnolinguisitcs focuses on the study of the cultural features mirrored in languages and
comparing diverse languages embedded in various cultures from this viewpoint
(Svoboda & Hrehovčík, 2006). It is of crucial significance to note here that the broad
understanding of culture encompasses not only literature, art, customs, habits, social
and political organisation, social stratification and the like, but also such forms of nonverbal behaviour which are differently interpreted in different cultures and can be
a potential source of misunderstanding or communication breakdown. Svoboda and
Hrehovčík (2006: 147) quote an example of nodding a head to say yes or shaking
a head to say no when applied by a Pole, a Slovak, an Englishman, etc. However, the
same movements of the head are interpreted differently by Bulgarians or citizens of
other countries located further eastwards.
Klyukanov (2005) attempts to specify the principles of intercultural
communication. First, attention is focused on the specification of the terms involved,
i.e. culture and communication. While analysing the definition of culture, interpreted
as “a system of symbolic resources shared by a group of people” (2005:8-9), he
highlights individual elements of the definition in turn and discusses their significance.
Culture is a system of symbolic2 resources shared by a group of people, as a symbol is
anything that denotes meaning to people. Culture is a system of symbolic resources
shared by a group of people, because a resource is anything that enables people to
complete a task. “Symbolic resources can be seen as the source to which people resort
when needed” (2005:9). Culture is a system of symbolic resources shared by a group of
people, because a system is a set of interconnected elements which make up a unified
whole, i.e. culture. Culture is a system of symbolic resources shared by a group of
people, as the resources of symbolic nature are “shared with others and constructed
jointly through interaction” (Littlejohn, 2002:165, quoted in Klyukanov, 2005:9).
Finally, culture is a system of symbolic resources shared by a group of people, because
this term can only refer to any group of humans based on their common nationality,
ethnicity, gender, and similar features. In the light of such qualities every
communication encounter is likely to be intercultural, and in all intercultural situations
such diverse groups (with varying systems of symbolic resources) communicate with
•

2

The highlights are kept after the author’s original notation.
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each other when they come into contact. Klyukanov points out that the word
communication is of Latin origin and means to make common. “The idea of making
something common implies mixing or exchanging something. In the process of
communication, cultural meanings as symbolic resources are created and exchanged.
Thus, communication can be defined as the practice of creating and exchanging
meanings of symbolic resources” (2005:10). Evidently, culture cannot be divorced
from communication as they are interrelated in a dynamic way. Communication
practices enable the creation and exchange of cultural meanings, while culture as
‘a system of symbolic resources’ allows communication practices to persist. Thus,
according to Littlejohn, “resources and practices are tightly connected and cannot
really be separated. Resources are constructed in practice, and practices are shaped by
resources. This is the recursive loop of resources and practices” (2002:165) which
forms a circular and dynamic relationship between the two discussed notions. On the
basis of the preceding discussion, intercultural communication can be characterised as
“a process of interaction between groups of people with different systems of symbolic
resources” (Klyukanov, 2005:10) in which we deal with “the identification of
communications of a shared system of symbolic verbal and non-verbal behaviour that
are meaningful to group members” (Fong, 2004:6 quoted in Klyukanov, 2005:10).
It needs to be highlighted that in various cultures diverse practices take place. To
perform them, language users need to manipulate a number of linguistic and
extralinguistic features. The former involve the speech and writing as well as other
vocalisations accompanying spoken language (for instance pauses, hesitations or
silence). The latter involve different forms of behaviour, actions performed in
connection with handling products as well as non-verbal communication. They are
summarised in the Table 1. below.

Linguistic

written language

script

oral language

phonology

paralanguage

voice

vocalisations that
accompany speech

 syntax
 vocabulary
 pronunciation, accent
 tone
 volume
 pitch
 rate of speech
 interjections (“ouch”, “oops”,
“psst”)
 onomatopoeia (“bow-wow”,
“bam”, “whoosh”)
 coughing, laughing, gasping,
whistling, groaning,
humming, sniffing,
swallowing, throat-clearing,
tongue-clicking, etc.
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Appropriateness
kinetics

body movements

oculesics

eye movements

haptics

touching





olfactics

smell

•
•

proxemics

use of physical space

chronemics

how actions occur in 
time


Extralinguistic

•
•
•
•
1.
2.


context

the role of social
situation

1.
2.

facial expressions
gestures
posture
gait
eye contact
winking
hands
lips
arms
body odor
use of perfume, fragrances
distance between people
positioning of people
polychronism – many at once
monochronism – one at a
time
synchrony – coordination of
actions in time
low context – discreetness in
speech (more explicit)
high context – indiscreetness
in speech (more tacit)

Table 1. Features of practices (Moran, 2001:66).

Language teachers who introduce cultural content into their foreign language
teaching process have to ensure that students are acquainted with the above quoted
features of practices. Needless to say, such information can be of relevance for more
advanced language learners who are exposed to more diverse culture content, as only
at this level can they comprehend the phenomena under consideration and appreciate
familiarity with linguistic as well as extralinguistic features, which are much more
complex and add spice to the process of cultural acquisition itself. By knowing these
features and being aware of when and how to apply them in intercultural
communication, foreign language users can draw nearer to full immersion into target
language culture, appreciate the observed differences and learn to live with behaviour
ambiguity. Moreover, appropriateness of behaviour and communication practices
applied in intercultural situations contribute largely to a speaker’s comfort and ability
to value culture as a system of symbolic resources shared by a group of people. If such
skills are developed in foreign language learners and displayed by them in various
social occasions involving cross-cultural contacts, the teacher can be proud of
“affecting eternity”.
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