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NOWE WYZWANIA W EDUKACJI A KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI 

 

 

WOJCIECHOWSKA Mariola, PL 

 

Abstrakt 

Zmieniające się warunki współczesnego świata, nowości w obszarze cywilizacji naukowo-
technicznej, przemiany społeczno-kulturowe, wyznaczają nowe podejście do kształcenia 
nauczycieli. Szczególnie chodzi o kompetencje prakseologiczne, kreatywne i moralne, stad 
przygotowanie do działań zawodowych powinno obejmować różne sfery. Efektem tego 
podejścia może być bogata, wielowymiarowa, refleksyjna osobowość z właściwym 
rozumieniem stawania się nauczycielem nowych czasów. 

 

Abstract 

The changing conditions of the modern world, novelties in the civilisation of science and 
technology, and social-cultural transformations set a new approach to teacher education. 
Pragmatic, creative and moral competencies are of major importance, hence education for 
professional activity should cover various spheres. The effect of such an approach may be 
rich, multidimensional, reflective personality having good understanding of the process of 
becoming a teacher of new ages.  
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Żyjemy w świecie globalnych dekonstrukcji i transformacji, w świecie, w którym 
załamaniu ulegają utrwalone dotąd modele i mechanizmy działania. Niestety na ich miejsce 
jeszcze nie pojawiły się nowe i satysfakcjonujące propozycje funkcjonowania społecznego 
i jednostkowego. Oczekuje się uporządkowanego ładu społecznego, który wyznaczałby 
z kolei ogólne zasady funkcjonowania najważniejszych instytucji społecznych: gospodarki, 
edukacji, rodziny. Zdaniem E. Potulickiej1, aktualnie należy mówić o pojawieniu się nowej 
kultury, w której finansowa efektywność i marketing stały się kwestiami najważniejszymi. 
Czynniki socjopolityczne utrwalają nieskrępowane panowanie sił rynkowych, eksponują 
także logikę nierówności. Państwa zmniejszają swoją konstytucyjną odpowiedzialność za 
edukację.  

Przemianom społeczeństw związanym z transformacją ustrojową i globalizacją 
towarzyszą dość niekorzystne zjawiska z punktu widzenia jednostki i „słabych” grup 
społecznych. Mowa jest o pogłębiającym się poczuciu anomii, degradacji, marginalizacji, 
wykluczeniu, coraz szerzej rozprzestrzeniającej się pauperyzacji. Zjawiska te doprowadzają 
człowieka do funkcjonowania w biedzie, a nawet w nędzy. Odczuwane z coraz większą mocą 
ryzyko oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa socjalnego i społecznego wywołane bywa 
różnorodnymi czynnikami, spośród których szczególnie istotne są konflikty różnego rodzaju, 

                                                 
1 E. Potulicka: Wpływ noeliberalnej  kultury na jednostki oraz społeczeństwa, [w:] J. Szempruch, M. 
Wojciechowska, J. Karczewska (red.) Kultura i edukacja. Ciągłość i tendencje zmian. Kielce 2011. 



Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov                      Prešov 2011 
 

392 

przemoc, agresja, a nawet nasilająca się korupcja. Brak poczucia stabilności wynika głównie z 
braku możliwości posiadania koniecznych do prawidłowego funkcjonowania dóbr i usług. 
Mówi się nawet o pojawieniu się tzw. nowego ubóstwa, które charakteryzuje osoby pracujące, 
posiadające wykształcenie nawet na dość wysokim poziomie. A. Giddens2 twierdzi, że 
w kontekście odczuwanych niekorzystnych konsekwencji zmian współczesnego świata 
miejsce państwa opiekuńczego powinno zająć opiekuńcze społeczeństwo. 

Codzienność dostarcza licznych dowodów na to, że ludzie mniej zaradni, funkcjonujący 
w ubóstwie odnoszą się do demokracji dość sceptycznie, traktując ją nawet jako swoiste 
zagrożenie. Wyraźnym ubóstwie w Polsce objętych jest ponad 2 mln obywateli, którzy 
osiągają wiek 25 – 49 lat.3 Osoby te dotyka dość głęboka deprywacja materialna, wyrażająca 
się w braku możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb, np. realizacja zobowiązań 
wobec banków, rezerwa na nieprzewidziane wydatki, tygodniowy urlop poza miejscem 
zamieszkania, właściwe odżywianie, itp. Niewiele jest osób, które nie odczuwa pauperyzacji 
i jej konsekwencji. Z drugiej strony wszyscy jesteśmy świadkami rozprzestrzeniającego się 
indywidualizmu, konkurencji, dążenia do sukcesu, samodzielnego eliminowania codziennych 
problemów. Jak pisze M. Ziółkowski, w naszej rzeczywistości: […] konsumpcja stała się 
głównym regulatorem życia społecznego, mechanizmem napędzającym system gospodarczy, 
wyznacznikiem struktury społecznej, grupowych i indywidualnych interesów i wartości, 
osobowości i stylu życia”.4 Powoduje to utrwalanie się człowieka jednowymiarowego, 
nastawionego na osiąganie sukcesu, szczególnie sukcesu w wymiarze ekonomicznym. 
Podobne nastawienie wyraża także młodzież, świat konsumpcji jest, jej zdaniem, światem 
najbardziej pożądanym. Jak pisze Z. Melosik współczesny młody człowiek stał się „ (…) 
maksymalnie tolerancyjny dla różnic i odmienności (i dla wszystkich paradoksów), 
jednocześnie cechuje go duży sceptycyzm wobec idei większego zaangażowania – głębszego 
uczestnictwa”5. Odczucia te wzmacniane są faktem, iż większość młodych ludzi obejmuje 
radykalne powątpiewanie, co w dalszej kolejności pogłębia obawy, jaki przyjąć styl życia, 
jakie wartości uznawać, jakimi kryteriami kierować się przy wyborze postępowania. Do 
człowieka zewsząd docierają informacje na temat katastrof ekologicznych, zagrożeń 
konfliktami na różnym podłożu, próbach unicestwienia człowieka i ludzkości. Wobec tego 
rozstrzygać należy złożone dylematy dotyczące wyboru działania między: unifikacją 
a fragmentacją, bezsilnością a kontrolą, autorytetem a niepewnością, doświadczeniami 
osobistymi a doświadczeniami urynkowionymi.6   

Kryzys, bieda, nędza, poczucie bezradności wobec rozwiązywania problemów życiowych 
zaznacza się także w większości rodzin. Życie w rodzinie charakteryzującej się biedą 
niejednokrotnie staje się źródłem degeneracji i demoralizacji jej członków. To z kolei 
przekłada się na jakość funkcjonowania młodzieży w obszarze szkoły. Rodzinom 
funkcjonującym w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej trudno stworzyć właściwe warunki 
do rozwoju intelektualnego własnym dzieciom. W rezultacie pojawiają się znaczące różnice 
w możliwościach dostępu do nowoczesnych źródeł wiedzy, a dalej w korzystaniu z usług 
szkół i uczelni, szczególnie z tych, które określane są mianem prestiżowych. Udział 
w kształceniu w szkołach charakteryzujących się wysokim poziomem nauczania stał się 
elitarny. Wzrastająca w awansie zawodowym rola wykształcenia i jednocześnie brak 
wyrównywania nierówności społecznych ze strony państwa, czego jesteśmy aktualnie 
                                                 
2 A. Giddens: Trzecia droga. Warszawa 1999, s. 104. 
3 http//petycja6606.wordpress.com/2011/02/25.  
4 M. Ziółkowski: O imitacyjnej modernizacji społeczeństwa polskiego, [w:] P. Sztompka (red.) Imponderabilia 
Wielkiej Zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji. Warszawa – Kraków 1999, s. 41. 
5 Z. Melosik: Kultura popularna jako czynnik socjalizacji, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.) Pedagogika. 
Część II. Warszawa 2003, s. 70. 
6 A. Giddens: Nowoczesność i tożsamość. Warszawa 2007, s. 258 i nast. 
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świadkami, pociąga za sobą powiększanie się nierówności, także w dostępie do edukacji.7 Jest 
to dość ważny czynnik wyznaczający w przyszłości miejsce jednostki na rynku pracy (obok 
można wskazać na wysokie koszty kształcenia, iluzoryczność dyplomów, brak integracji 
trendów kształcenia zawodowego z lokalnym rynkiem zatrudnienia, dynamikę zmian 
zatrudnienia absolwentów szkół, i in.). Dane Eurostatu donoszą, ze średnio w Unii 
Europejskiej odsetek bezrobotnych wynosi 20,4 %,w Hiszpanii przekracza 40 %, w Grecji, 
Litwie i Słowacji – 30 %. Z kolei wskaźnik bezrobocia wśród młodych osób we Włoszech, 
Szwecji, a także w Polsce dochodzi do 20 %. Mimo szerokich zasobów kompetencji, 
absolwenci szkół zaczynają budować nową jakość (grupę) społeczną: prekariat, tłumaczony 
jako współczesny proletariat, a wiec grupę wyzyskiwaną w warunkach współczesnej 
liberalnej gospodarki opartej na wiedzy8. Trudno jest mówić o znaczącym wzroście jaki 
młodzi ludzie przypisują aktualnie wiedzy i wykształceniu. Jeżeli zaznacza się uznanie dla 
wykształcenia, to raczej wartość ta rozumiana jest jako instrumentalna, niż autoteliczna. 
Można nawet wskazać na pojawianie się tendencji odwrotnej (spadek uznania dla wiedzy 
i wykształcenia), także jeśli chodzi o poziom aspiracji edukacyjnych. Coraz mniejszym 
zainteresowaniem cieszy się edukacja na poziomie wyższym. Z kolei większym zaufaniem 
młodzież obdarza szkoły średnie zawodowe (technika) oraz szkoły zasadnicze zawodowe.9  

Jak czytamy w Strategii Rozwoju Polski10 do roku 2020 za najważniejsze zadania 
systemu edukacji wyróżnia sie: upowszechnienie dostępu do szkolnictwa i wyrównywanie 
szans, rozwój edukacji ustawicznej, wdrożenie do właściwego funkcjonowanie w obszarze 
zawodowego oraz „uczenia się przez całe życie” poprzez dobór odpowiednich wartości 
i kształtowania osobowości, ogólną i humanistyczną kulturę, uwzględnienie zmieniających 
się priorytetów polityki zatrudnienia poszerzenie edukacji zawodowej na poziomie 
ponadgimnazjalnym od 2012 roku, powiązanie edukacji ze zmieniającym się rynkiem pracy 
w kontekście integracji Polski z Unia Europejską  

Integracja z Unią Europejską pociągnęła za sobą konieczność zweryfikowania 
dotychczasowego modelu polityki edukacyjnej państwa. Przekonanie o koniecznych 
potrzebach zmian w edukacji dowodzi uznania idei demokracji. Kształcenie ogólne zostało 
upowszechnione, co, jak się stwierdza, zbliżyło Polskę do krajów Europy Zachodniej. Polska 
stała się krajem ludzi podejmujących starania w zakresie pozyskiwania wiedzy i pożądanych 
kompetencji. W konsekwencji spowodowało jednak pojawienie się nowych problemów. 
Posiadanie wykształcenia wyższego nie przesądza o zdobyciu miejsca zatrudnienia. Wynika 
to z dewaluacji i rewaluacji dyplomów, ich wartość spada w związku z nasyceniem rynku 
absolwentami uczelni wyższych, z drugiej strony jedynie posiadanie dyplomu umożliwia 
rozpoczęcie kariery zawodowej absolwenta. W stosunku do minionej dekady (szanse 
zatrudnienia określano wówczas jako wysokie), w aktualnych warunkach sytuacja uległa 
odwróceniu. Dane wskazują, że dotyczy to także takich kierunków, które dotąd uchodziły za 
gwarantujące uzyskanie miejsca zatrudnienia (prawo, ekonomia). Sytuacja ta jednoznacznie 
dowodzi niedopasowania sektora edukacji do rynku pracy.11 Niemożność znalezienia oferty 
pracy wynika ponadto z zaznaczającej się powszechnie tendencji wyboru przez większość 
młodych ludzi jako szkoły ponadgimnazjalnej – liceum ogólnokształcącego, jako podstawy 
do ubiegania się o indeks uczelni wyższej. Dotyczy to aż blisko 80 % gimnazjalistów, 
pozostali decydują się na realizację kształcenia zasadniczego i średniego zawodowego. 

                                                 
7 E. Potulicka: op. cit. 
8 http;//WWW.polityka.pl/społeczeństwo/artykuły 1519296,1.debata-30-latkowie-stracone pokolenie? 
22.09.2011. 
9  K. Szafraniec: Młodzi 2011, s. 45 – 46. 
10 Strategia rozwoju Polski do roku 2020. Synteza. Warszawa 2000, s. 35. 
11 K. Szafraniec: op. cit. s. 90 – 91. 
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Szkoły zasadnicze zawodowe posiadają raczej złą opinię o jakości wiedzy i postawach 
absolwentów oraz tzw. kompetencjach miękkich – niski poziom nauczania języków obcych, 
brak umiejętności zbierania i przetwarzania informacji, kreatywności, niski poziom 
uznawania pracy jako wartości. Twierdzi się, że, uczniowie opuszczający wskazane szkoły 
nie chcą się uczyć i dokształcać, nie są elastyczni i odpowiedzialni, a także wykazują postawy 
roszczeniowe.12  

W odróżnieniu od ubiegłych dziesięcioleci, fakt posiadania „fachu w ręku”  nie stanowi 
dzisiaj dla tej młodzieży zabezpieczenia przez widmem bezrobocia. W kształceniu w szkołach 
zawodowych uczestniczy młodzież negatywnie wyselekcjonowana, pochodząca z domów 
o niskim położeniu społecznym. Przypisanie absolwentów wyróżnionych szkół do 
negatywnej tożsamości robola a nie etosu fachowca powoduje, że zarówno uczący się w tych 
szkołach jak i ich absolwenci zaczynają konstruować segment wymykający się społecznej 
inkluzji13.  

Jeśli myślimy o przyszłości społeczeństwa, narodu, świata, powinniśmy myśleć 
o młodym pokoleniu. Jako projektanci przyszłych czasów, młodzież stanowi także wyraz 
efektu dotychczasowych wdrożeń, projektów i reform. Sposób interpretacji przez młodych 
ludzi wybranych fragmentów rzeczywistości społecznej, ekonomicznej, gospodarczej (tj. 
system wartości współczesnej młodzieży) stanowi dla podejmujących ważne decyzje, 
potwierdzenie ich trafności. Nie trudno dostrzec, ze zastosowane środki naprawcze wraz 
z transformacją ustrojową w Polsce, a także rezultaty globalizacji i europeizacji społeczeństw, 
dalekie są potrzeb i oczekiwań zarówno starszego, jak i młodszego pokolenia 
Polaków.14Ponadto, jak pisze S. Palka15: „Rozwój nauk filozoficznych, pluralizm poznawczy w 
filozofii powoduj, ze wyłaniają się orientacje poznawcze i światopoglądowe, które nie 
stanowią dla pedagogów teoretycznie zorientowanych oraz tych zorientowanych praktycznie 
pozytywnego wsparcia, wprowadzając elementy ambiwalencji, rozchwiania, niepewności 
poznawczej i praktycznej” . Niezadowolenie wyrażane jest w stosunku do wielu aspektów 
życia, ale odnosi się także do obszarów edukacji. Szkoła jako ważne miejsce w życiu dzieci 
i młodzieży wciąż wymaga rewizji i poprawy z powodu dość dużych zaniedbań 
i niedociągnięć. Szkoła nie jest dzisiaj atrakcyjnym miejscem spotkań nauczycieli z uczniami, 
co poniekąd wynika z życzeń osób tam pracujących i nadzoru oświatowego. Stała się 
przykrym obowiązkiem, który rzadko jest wypełniany, a nauczyciele stają przed 
koniecznością jego kontrolowania.16 Tu szczególnie wypatrywane są decyzje, które 
ograniczyłyby niedostatki wynikające z wadliwego funkcjonowania szkoły, choćby jej 
obszaru dydaktycznego, społeczno-politycznego, fenomenologicznego. Jednak szczególnego 
namysłu w edukacji wymaga obszar aksjologiczny, gdyż wartości są podstawową kategoria 
edukacji, są również dla niej źródłem celów, inspiracji i dyrektyw. Chodzi o traktowanie w 
szczególny sposób kategorii ciągów aksjologicznych, z zaangażowaniem zarówno nauczycieli 
jak i uczniów oraz wzajemne uświadamianie sobie konieczności uwzględniania wartości 
zarówno na polu edukacji, ale także w działaniu codziennym. Dużą rolę w tym działaniu 
odgrywa dojrzałość aksjologiczna nauczyciele – pedagoga i przyjecie przez niego 

                                                 
12 Ibidem, s. 98. 
13 Ibidem, s. 99. 
14 Potwierdzeniem tego są odniesienia młodzieży i dorosłych do poddanych ocenie grup wartości, które ujmuje 
praca: M. Wojciechowska: Wartości starszego i młodszego pokolenia Polaków w okresie transformacji 
ustrojowej. Kielce 2008 oraz tenże: Spójność systemu wartości rodziców z systemem wartości ich dzieci. Kielce 
2008. 
15 S. Palka: Pedagogika w stanie tworzenia. Kontynuacje. Kraków 2003, s. 31. 
16 D. Waloszek: Partycypacja i antycypacja jako kategoria kształcenia nauczycieli. Ogólne założenia i wnioski, 
[w:] J. Kostkiewicz (red.) Aksjologia w kształceniu nauczycieli. Kraków 2008, s. 116. 
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określonego stanowiska aksjologicznego.17 Możliwie jest wówczas rzeczywista realizacja 
doktryny krytyczno – kreatywnej, w wyniku której absolwent każdej szkoły potrafiłby 
właściwie interpretować zjawiska dokonujące się w różnych obszarach życia, kontrolować je 
z wykorzystaniem społecznie akceptowanych wartości. Rezultaty takie wymagają właściwego 
przygotowania głównych projektantów działania edukacyjnego, tj. nauczycieli. Jeżeli 
nauczyciele akceptują tendencje do spłycania, przeciętności wiedzy, dyletanctwo, 
wszystkoizm, niekompetencję, należy przyjąć, że ich uczniowie także wobec wyróżnionych 
kwestii przyjmą postawę akceptującą.18 A. Tchorzewski19 wyraża pogląd, że w podstawę 
etyki nauczycielskiej, powinny stanowić „wartości uniwersalne, skoncentrowane na 
człowieku; jego dobru, godności, prawości i odpowiedzialności”. Współczesny nauczyciel ma 
się stać pełnym starań przewodnikiem ucznia zarówno po mnogich obszarach wiedzy, ale 
także, a może przede wszystkim, przewodnikiem w świecie wartości.  

Słusznie zauważa K. Denek20, że bez aksjologicznego fundamentu aktywności 
nauczycieli wszelkie zmiany w edukacji, skazane są na niepowodzenia, a nawet na porażkę. 
Wydaje się, że kwalifikacje nauczyciela w tym zakresie wciąż wydają się niewystarczające, 
aby efektywnie realizować aktualne zadania spoczywające na edukacji. Zmieniające się 
warunki współczesnego świata, nowości w obszarze cywilizacji naukowo-technicznej, 
przemiany społeczno-kulturowe, wyznaczają nowe podejścia do kształcenia nauczycieli. 
Szczególnie przydatne byłyby kompetencje pragmatyczne, komunikacyjne, współdziałania, 
kreatywne, informatyczno-medialne. Kompetencje te stanowią podstawowy element bogatej, 
wielowymiarowej, refleksyjnej osobowości z właściwym rozumieniem stawania się 
nauczycielem nowych czasów. Potrzebne jest w związku z tym kształcenie podmiotowe, 
autonomiczne, refleksyjne kandydatów do zawodu, w nim szczególnie zwrócenie uwagi na 
rozwijanie wrażliwości moralnej i empatii, rozwijanie wrażliwości na społeczną 
dyskryminację, nierówności. Dzisiaj, jak nigdy dotąd, nauczyciel powinien być nastawiony na 
urzeczywistnianie wartości etycznych.21 Profesjonalizm nauczyciela powinien wyrażać się w 
znoszeniu różnic między tym, co wyraża w słowach, a tym co wyraża w działaniu. Jest on 
jednak uwarunkowany profesjonalnym osądem, jako podstawą do poznawania siebie, 
własnego zawodu, kształtuje się na podstawie indywidualnego odbioru zdarzenia, jego 
zrozumienia, teoretycznego objaśnienia i wartościowania. Niezwykle pomocne w tym 
działaniu staje sie wiedza o sobie jako o człowieku i nauczycielu.22 W kwestii tej należy 
upatrywać rzeczywiste możliwości zmian w edukacji na rzecz budowania właściwie pojętej 
edukacji przyszłości.   
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