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OGÓLNOPEDAGOGICZNE INSPIRACJE 
KONSTRUOWANIA I BADANIA PROGRAMÓW 

KSZTAŁCENIA W SZKOLE WYŻSZEJ

Rozważania na temat konstruowania i badania programów kształcenia w szkole 
wyższej w kontekście ogólnopedagogicznych inspiracji rozpocznę od przywołania 
zaprezentowanego przez Stanisława Palkę (w zamieszczonym w niniejszym tomie 
artykule) końcowego stanowiska dotyczącego relacji pedagogiki ogólnej z dydakty-
ką ogólną. Otóż autor stwierdza:

Przyjąwszy, że stałymi elementami w teorii i praktyce dydaktycznej są: proces dydaktycz-
ny, czynniki warunkujące przebieg i efekty procesu dydaktycznego i podmioty procesu 
dydaktycznego, można moim zdaniem wyodrębnić płaszczyzny inspiracji i współdziała-
nia związane z czterema obszarami poznania i refl eksji naukowej w pedagogice ogólnej: 
I) Pedagogika jako nauka i dydaktyka jako nauka; II) Metodologia pedagogiki i meto-
dologia dydaktyki ogólnej; III) Teoria pedagogicznego działania i teoria dydaktycznego 
działania; IV) Praktyka pedagogiczna i praktyka dydaktyczna (praktyka edukacyjna).

W „odkrywaniu” inspiracji i współdziałania pedagogiki ogólnej i dydaktyki 
w kontekście konstruowania i badania programów kształcenia odwołam się do włas-
nych prac poświęconych tej właśnie problematyce.

W pierwszą z przywołanych przez S. Palkę płaszczyznę, w której

istotne są kluczowe pedagogiczne orientacje i podejścia (m.in. orientacja humanistyczna, 
orientacja prakseologiczna, podejście strukturalistyczne, podejście transgresyjne) ideolo-
gie (m.in. idealizm, realizm, pragmatyzm), kategorie (m.in. podmiotowość, twórczość, 
dialogiczność), w wymiarze ogólnonaukowym i w wymiarze dydaktycznej użyteczności 
i stosowalności,

wpisują się rozważania dotyczące „fi lozofi i programu”. Jest owa fi lozofi a wypad-
kową uwarunkowań kulturowych, społecznych, politycznych i ekonomicznych oraz 
rozwoju nauk, a w konsekwencji społecznego doświadczenia rozwoju systemów, 
orientacji i ideologii edukacyjnych. Są to niewątpliwie przesłanki do kreowania fi -
lozofi i edukacji. Dał temu wyraz wybitny polski pedagog Janusz Gnitecki w pracy 
Filozofi a nauki i edukacji (Poznań 2002).
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Z fi lozofi i edukacji wywiedzione są założenia dotyczące struktury systemu edu-
kacyjnego, natomiast fi lozofi a programu jest niewątpliwie fundamentem, na którym 
budowane są modele programów, a konsekwencji konstruowane programy.

Interesujące nas tutaj założenia teoretyczne dotyczące tworzenia programów 
kształcenia akademickiego usytuowane są w obszarze dydaktyki akademickiej i po-
zostają w bezpośredniej relacji z fi lozofi ą edukacji1.

W nurcie fi lozofi i nauki i edukacji zawierają się koncepcje dotyczące aksjologii 
edukacji. Są one rozwijane na gruncie pedagogiki ogólnej oraz dydaktyki.

W stosunku do programów kształcenia ogólnego jest to pytanie zarówno o war-
tości osobowe, jak i wartości usytuowane w zasadach, celach, treściach, metodach 
i rezultatach kształcenia.

Szczególnego znaczenia w wymiarze aksjologii edukacji nabiera hierarchia war-
tości, do której odwołujemy się, kreując sylwetkę osobową pedagoga i nauczyciela. 
Na gruncie polskiej pedagogiki hierarchię taką stworzył Janusz Homplewicz (Etyka 
pedagogiczna, Rzeszów 1996). Opis sylwetki pedagoga stanowi wprowadzenie do 
standardów kształcenia pedagogicznego, ale także punkt odniesienia do oceny efek-
tów realizacji programów kształcenia akademickiego. Nie bez znaczenia jest zatem 
to, w jakiej koncepcji aksjologicznej sylwetka ta jest „usytuowana”2.

Istotnym elementem strukturalnym każdego programu edukacyjnego są cele 
kształcenia i wychowania. Struktura celów nabiera szczególnego znaczenia w sto-
sunku do kształcenia pedagogów i nauczycieli. Cele są bowiem kierunkowskazem do 
formułowania i realizacji zadań programowych. Wykreowane na gruncie dydaktyki 
taksonomie celów kształcenia akademickiego obejmują strukturę i hierarchię celów, 
które zawierają formowane w toku realizacji procesu kształcenia dyspozycje (sylwet-
ka osobowa, struktura osobowości, postawy, umiejętności, kompetencje). W stosun-
ku do kształcenia pedagogów i nauczycieli istotnego znaczenia nabiera treść celów, 
to znaczy w jakich kategoriach semantycznych są one sformułowane. Przegląd sta-
nowisk w tym zakresie zamieściłam w artykule Aksjologiczny wymiar celów kształ-
cenia pedagogów3. Z dokonanego przeglądu taksonomii celów kształcenia w szkole 
wyższej ta zaproponowana przez Kazimierza Denka4 wydaje się najbardziej użytecz-
na do konstruowania programów akademickiego kształcenia.

Na podstawie analizy istniejących taksonomii celów kształcenia, dla których pod-
stawą jest Taksonomia celów edukacji B. Blooma (Taksonomy of Educational Objec-
tives: The Classifi cation of Educational Goals, Mac Kay, 1956), K. Denek wyróżnił 
następujące klasy (poziomy) celów:

I) Wiadomości.
II) Dostrzeganie zjawisk i formułowanie uogólnień.

1  D. Skulicz, Struktura programów kształcenia akademickiego w kontekście ogólnej teorii progra-
mów. Zarys problematyki. W: Dydaktyka akademicka I, W poszukiwaniu modelu dydaktyki akademickiej, 
red. D. Skulicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.

2  Taż, Sylwetka osobowa a model kształcenia pedagogów. W: Docere et educare, red. J. Mółka SJ, 
G. Łuszczak SJ, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.

3  Taż, Aksjologiczny wymiar celów kształcenia pedagogów. W: Aksjologia w kształceniu pedago-
gów, red. J. Kostkiewicz, OW „Impuls”, Kraków 2008.

4 K. Denek, Wartości i cele edukacji szkolnej, Edytor, Poznań–Toruń 1994.
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III) Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych.
IV) Stosowanie wiadomości w sytuacjach nietypowych.
V) Aktywność społeczno-zawodowa.
Przedstawioną wersję taksonomii celów K. Denek rozwinął w następujące kate-

gorie celów:
I) Wiadomości (Z)
1) Znajomość terminologii naukowej.
2) Znajomość struktury faktualnej i pojęciowej.
3) Znajomość aparatury naukowej.
4) Znajomość metod i technik badawczych.
5) Znajomość procedury badań naukowych.
6) Znajomość poglądów naukowych i ich trendów we współczesnej nauce.
7)  Znajomość kierunków i możliwości realizacji osiągnięć naukowych w prak-

tyce.
II) Umiejętności dostrzegania zjawisk i formułowania uogólnień (U)
1) Umiejętności dostrzegania zjawisk.
2)  Umiejętności obserwowania zjawisk w wybranych klasach i obiektach pozna-

nia.
3) Umiejętności rejestracji spostrzeżeń przy użyciu terminologii naukowej.
4) Umiejętność klasyfi kacji i strukturyzacji faktów.
5) Umiejętność klasyfi kacji i strukturyzacji pojęciowej.
6) Umiejętność strukturyzacji międzypojęciowej i tematycznej.
7) Umiejętność strukturyzacji przedmiotowej i międzyprzedmiotowej (korelacja).
III) Umiejętności standaryzowane – stereotypowe (S)
1) Umiejętności przewidywania zjawisk.
2) Umiejętności formułowania hipotez na podstawie modeli teoretycznych. 
3) Umiejętności budowania modeli i schematów teoretycznych. 
4)  Umiejętności samodzielnego przeprowadzania doświadczeń, badań empirycz-

nych lub poszukiwań teoretycznych. 
5)  Umiejętności analizy i syntezy wyników badań empirycznych lub poszukiwań 

teoretycznych. 
6) Umiejętności tłumaczenia zjawisk i procesów w teorii i praktyce. 
7)  Umiejętności przytaczania zastosowań rozwiazań teoretycznych w praktyce 

społeczno-zawodowej.
IV) Umiejętności niestandaryzowane – nietypowe (N)
1) Umiejętności formułowania problemów teoretycznych i praktycznych.
2) Umiejętności wytwarzania sytuacji problemowej.
3) Umiejętności dedukowania rozwiązań problemu.
4)  Umiejętności oceny prawdopodobieństwa rozwiązań problemu według przy-

jętych kryteriów.
5)  Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemu w drodze analitycznej 

i empirycznej.
6)  Umiejętność samodzielnego formułowania wniosków oraz ich ograniczeń 

w praktyce społeczno-zawodowej.

Ogólnopedagogiczne inspiracje konstruowania i badania programów...
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7)  Umiejętność samodzielnego weryfi kowania wniosków w praktyce społeczno-
-zawodowej itd.

V) Aktywność społeczno-zawodowa (S-Z)
1) Zainteresowanie nowościami nauki i techniki.
2) Upowszechnianie nowości w praktyce społeczno-zawodowej.
3)  Opracowanie i zastosowanie własnych nowatorskich rozwiązań w praktyce 

społeczno-zawodowej.
4) Podejmowanie działań innowacyjnych i twórczych.
5) Wprowadzanie innowacji w działalności społeczno-zawodowej.
6) Publikowanie własnych nowatorskich pomysłów i wynalazków.
7)  Aktywne uczestnictwo w badaniach naukowych i wdrożeniowych na rzecz po-

stępu społeczno-zawodowego itd.
Zaletą przedstawionej taksonomii jest jej wielowymiarowy i systemowy charak-

ter, a także integralne ujęcie dyspozycji instrumentalnych i kierunkowych, chociaż te 
drugie cechuje stosunkowo mniejsza precyzja. Walorem jest także możliwość doko-
nywania pomiaru poszczególnych kategorii celów zarówno w sferze instrumentalnej, 
jak i kierunkowej. Taksonomia ta może być wykorzystana do poznawania, kontroli, 
analizy i oceny osiągnięć studentów z różnych dziedzin kształcenia, głównie w sferze 
instrumentalnej.

Nawiązując do kolejnego obszaru poznania i refl eksji naukowej w pedagogice 
ogólnej i dydaktyce ogólnej II) Metodologia pedagogiki i metodologia dydaktyki 
ogólnej, o której S. Palka napisał:

Tu występuje duża zbieżność przede wszystkim w zakresie metodologii badań, modeli 
badań empirycznych ilościowych, jakościowych, ilościowo-jakościowych, budowania te-
oretycznej wiedzy. Stwarza to możliwości wzbogacania wiedzy metodologicznej

omówię niektóre aspekty badań programów kształcenia. Znaczące dla metodologii 
dydaktyki są prace Bolesława Niemierki. Główny nurt tych prac dotyczy konstruo-
wania narzędzi pomiaru dydaktycznego, a więc testów osiągnięć szkolnych5. Autor 
w swoich pracach odwołuje się do struktury i treści programów szkolnych, wątek 
jednak badania tych programów w kontekście rezultatów kształcenia zaprezentował 
w jednej tylko pracy, zamieszczając w niej polską wersję amerykańskiego Inwen-
tarza do badania programów szkolnych6. Inwentarz przeznaczony jest dla nauczy-
cieli i sędziów kompetentnych i zawiera kilkadziesiąt pytań dotyczących struktury 
i realizacji programu. Inwentarz wypełniło kilkudziesięciu nauczycieli, wykonu-
jąc głównie zadania odnoszące się do realizacji programu. Nie udało się uzyskać 
rzetelnych wyników badania struktury programu. Inwentarz ten może być jednak 
z powodzeniem wykorzystany jako zestaw kategorii jakościowych do badania pro-

5  B. Niemierko, ABC testów osiągnięć szkolnych, WSiP, Warszawa 1975; tenże, Między oceną szkol-
ną a dydaktyką. Bliżej dydaktyk, WSiP, Warszawa 1997; tenże, Pomiar wyników kształcenia, WSiP S.A, 
Warszawa 1999, wyd. 2, 2004; Uczenie się i egzamin w oczach nauczyciela. Materiały XIV Konferencji 
Diagnostyki Edukacyjnej, Opole 26–28.09.2008, red. B. Niemierko, M.K. Szmigel, Polskie Towarzystwo 
Diagnostyki Edukacyjnej, Kraków 2008.

6  Diagnostyka edukacyjna, red. B. Niemierko, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 
1994.
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gramów szkolnych, czyli do jakościowej analizy treści programów. Unikatowe 
badania programu nauczania początkowego przeprowadził wybitny polski dydak-
tyk Wojciech Kojs7. Badania te miały charakter ilościowo-jakościowej analizy tekstu 
programu, przy czym kategorią będącą zarazem kryterium analizy uczynił W. Kojs 
– zadanie dydaktyczne. Teoretyczną podbudowę tych badań stanowiły inspiracje 
zarówno pedagogiki ogólnej, jak i prakseologii. Przeprowadzona kategoryzacja i kla-
syfi kacja zadań dydaktycznych zastosowana została do badania struktury programu 
oraz lekcji, które stanowiły jego realizację. Kluczowym pojęciem tworzonej przez 
W. Kojsa teorii praktycznego działania na gruncie dydaktyki ogólnej było działanie 
i zdefi niował je jako kategorię dydaktyczną8.

Odnosząc się do wypracowanej przez W. Kojsa metody badania programu, pro-
wadziłam badanie nowych podstaw programowych oraz programu plastyki realizo-
wanego w 1997 roku w szkołach podstawowych9.

Rozwijana na gruncie dydaktyki metodologia badań programów kształcenia po-
zostaje w bezpośrednim związku z metodologią pedagogiki. Badania programów 
kształcenia nie są rozpowszechnione, dotyczy to szczególnie programów kształcenia 
w szkołach wyższych. Wszelkie zmiany o charakterze innowacyjnym, czy też te, 
które wynikają z rozwoju nauk, wprowadzane są w wyniku dyskusji i uzgodnień 
specjalistów w danej dziedzinie, a więc dotyczą treści kształcenia przedmiotowego. 
Logika formułowania celów kształcenia wynika bardziej z istoty nauczanego przed-
miotu niż z treści i funkcji celu jako takiego. Podobnie rzecz ma się z określeniem 
efektów kształcenia. Powinny one pozostawać w bezpośrednim związku z celami.

Inspiracją do rozważań na temat taksonomii celów kształcenia akademickiego 
były przeprowadzone przeze mnie badania struktury celów (sformułowanych w syl-
labusach) kształcenia pedagogów na studiach I i II stopnia wszystkich specjalności 
w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W badaniach tych posłuży-
łam się taksonomią B. Blooma. Taksonomia ta od czasu jej ogłoszenia stanowi ob-
szar odniesienia dla obecnie konstruowanych celów kształcenia, dla wszystkich po-
ziomów edukacji. Od kilkudziesięciu lat inspiruje teoretyków i praktyków edukacji 
do tworzenia kolejnych taksonomii, w tym również taksonomii celów kształcenia 
akademickiego10. Jej wyjątkowa wartość polega na możliwości modyfi kacji w miarę 
zmian kontekstów edukacji w świecie oraz reformowania i modernizowania syste-
mów edukacyjnych. W swojej taksonomii B. Bloom wyróżnił cele ogólne i opera-

  7  W. Kojs, Zadania dydaktyczne w nauczaniu początkowym, Uniwersytet Śląski, Katowice 1988.
  8  Tenże, Działanie jako kategoria dydaktyczna, Uniwersytet Śląski, Katowice 1987.
  9  D. Skulicz, Analiza porównawcza obowiązującego programu plastyki i nowych podstaw pro-

gramowych. W: Kształcenie pedagogów realizujących wychowanie plastyczne – w świetle aktualnych 
potrzeb edukacyjnych i uwarunkowań społeczno-kulturowych, red. K. Olbrycht, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Śląskiego, Cieszyn 1998.

10  Przegląd taksonomii kształcenia w szkole wyższej jest zawarty w publikacji Anny Krajewskiej, 
Jakość kształcenia uniwersyteckiego – ujęcie pedagogiczne, Wydawnictwo TRANS HUMANA, Byd-
goszcz 2004.

Autorka dokonała przeglądu i wnikliwej analizy kilkunastu taksonomii celów kształcenia, wyróż-
niając znaczące dla konstruowania celów kształcenia akademickiego integrujące cele poznawcze i po-
zapoznawcze (afektywne i psychomotoryczne). Należy zwrócić uwagę na to, iż w polskiej literaturze 
pedagogicznej jest to pierwszy systemowy i pogłębiony przegląd taksonomii celów kształcenia.

Ogólnopedagogiczne inspiracje konstruowania i badania programów...
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cyjne w kategoriach: wiedza, rozumienie, zastosowanie, analiza, synteza, ewaluacja 
(wartościowanie, ocenianie).

Taksonomia B. Blooma ma również walory metodologiczne. Jest jedną z nie-
licznych zawierających operatory poszczególnych kategorii celów. Mogą one służyć 
jako kryteria analizy klasyfi kacyjnej celów. Zastosowanie operatorów celów w ba-
daniu celów kształcenia pedagogów umożliwiło zastosowanie jakościowej i ilościo-
wej analizy treści (znaczenia) celów. Analiza ilościowa prowadzi do wnioskowania 
o strukturze, a przede wszystkim funkcji programu kształcenia. Analiza jakościowa 
(istota, znaczenie, sens sformułowanego celu) pozwala na charakterystykę założeń 
programu, a w konsekwencji na weryfi kację jego funkcji w osiąganiu przewidywa-
nych rezultatów – efektów kształcenia. W wymiarze projektowym operatory służą do 
formułowania celów.

Działania badawcze oraz projektowe w konstruowaniu programów kształcenia 
w szkole wyższej pozostają w bezpośrednim związku z zadaniami, jakie stawiane 
są przed współczesną edukacją uniwersytecką. Należą do nich: przygotowanie stu-
dentów do ustawicznego kształcenia, samoedukacji i doskonalenia się. Wszystkie 
te działania podporządkowane są pierwszemu z celów kształcenia uniwersyteckie-
go, którym jest poszukiwanie prawdy. To wartości prawdy wyznaczają nowoczesne 
kształcenie, które, jak słusznie podkreśla S. Palka,

obejmuje nie tylko przyswajanie wiedzy, umiejętności, nawyków, przygotowanie do sa-
mokształcenia, ale równorzędnie sferę wychowania intelektualnego – rozwijanie zdolno-
ści poznawczych, kształtowanie zainteresowań, postaw poznawczych związanych z pasją 
poznawania, z krytycznym analizowaniem treści poznania, kształtowaniem systemu war-
tości poznawczych11.

Według S. Palki:

Teoria pedagogicznego działania i teoria dydaktycznego działania, to płaszczyzna, któ-
ra ma kluczowe znaczenie, jeżeli przyjmiemy, że owe działania stanowią istotę wiedzy 
i umiejętności pedagogicznych (…). Z teorią i praktyką działania pedagogicznego mają-
cego odzwierciedlenie w teorii i praktyce działalności dydaktycznej związane są przede 
wszystkim:

a) normy działalności,
b) zasady działania,
c) prawidłowości deterministyczne i korelacyjne.
W zakresie tych składników możliwa jest więź poznawcza pedagogiki ogólnej i dy-

daktyki ogólnej.

Reforma programowa systemu edukacji uwolniła szkoły na wszystkich pozio-
mach kształcenia ze sztywnych ram programowych. Należy jednak podkreślić, że 
próby konstruowania programów autorskich podejmowane były przez nauczycieli 
od początku lat dziewięćdziesiątych. Te inicjatywy inspirowane były przez nauczy-
cieli akademickich współpracujących ze szkołami. Praktyka tworzenia programów 
autorskich w polskich uczelniach wyższych, choć tak długa jak historia tych uczelni, 

11  S. Palka, Dydaktyczne kreowanie „edukacji jutra”. W: Edukacja jutra. VI Tatrzańskie Semina-
rium Naukowe, red. K. Denek, T.M. Zimny, Menos, Częstochowa 2000, s. 66.
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była w różnych okresach ograniczana. Do połowy lat osiemdziesiątych XX wieku 
obowiązywały jednolite plany i programy kształcenia dla poszczególnych kierunków 
i specjalizacji we wszystkich uczelniach. Uwolnienie uczelni z gorsetu obligatoryj-
nych programów nie szło niestety w parze z rozwojem na gruncie polskiej dydaktyki 
– teorii programów. Pierwsze prace naukowe z tej dziedziny (oparte w całości na 
literaturze anglojęzycznej) pojawiły się w połowie lat dziewięćdziesiątych. Stano-
wiły one inspirację dla dydaktyków do formułowania taksonomii celów kształcenia 
w uczelniach wyższych – w pierwszej kolejności.

Tworzenie autorskich programów zarówno w szkolnictwie, jak i w uczelniach 
wyższych wymaga wiedzy i kompetencji rozwijanych na gruncie pedagogiki ogól-
nej, nauk pokrewnych oraz nauk, z którymi pedagogika współpracuje12. Teoria 
i praktyka konstruowania programów powinna się zatem stać przedmiotem kształ-
cenia nauczycieli i pedagogów w uczelniach wyższych. W ofercie edukacyjnej dla 
studiów w zakresie nauczania początkowego w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego zamieszczony został opracowany przeze mnie kurs konstruowania 
programów edukacyjnych, jako przedmiot fakultatywny13. W tym samym czasie 
w polskich uczelniach pojawiła się kolejna oferta zainicjowana przez Janusza Gni-
teckiego w UAM w Poznaniu studiów podyplomowych z zakresu konstruowania 
programów edukacyjnych. Studia te skierowane były do nauczycieli wszystkich 
specjalności. Rozwój autorskich programów edukacyjnych spowolniony został jed-
nak z dwu powodów. Pierwszy to zbyt mała oferta uczelni kształcących nauczycieli 
i pedagogów w tym czasie i w tym zakresie. Drugi to zatwierdzanie i dopuszczenie 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wybranych programów autorskich. Ofer-
ta ta obejmowała w ciągu dwu lat kilkadziesiąt programów zintegrowanej eduka-
cji wczesnoszkolnej. W ten sposób nauczyciele zostali „uwolnieni” od własnej ak-
tywności w zakresie konstruowania programów. Z przeprowadzonych przeze mnie 
badań (w ramach wspólnego polsko-szwedzkiego projektu – zrealizowanego przez 
pracowników Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Eduka-
cyjnego w Sztokholmie – dotyczącego kierowania procesami edukacyjnymi) nad ak-
tywnością nauczycieli w rozwijaniu systemu edukacyjnego jednoznacznie wynikało, 
że nauczyciele nie są gotowi do konstruowania programów autorskich. Na 102 osoby 
(nauczyciele – studenci pedagogiki wczesnoszkolnej na studiach niestacjonarnych 
magisterskich) objęte badaniami – trzy zadeklarowały gotowość do konstruowania 
programu autorskiego. W Szwecji jest to powszechnie praktykowana działalność na-
uczycieli, bowiem do realizacji zadań edukacyjnych zobowiązują ich jednolite obli-
gatoryjne podstawy programowe i standardy kształcenia. Programy konstruują sami, 
a konsultantami w tym zakresie są doradcy – metodycy14.

12  Kompendium wiedzy w tym zakresie zawarte jest w publikacji pod redakcją S. Palki, Pogranicza 
pedagogiki i nauk pomocniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.

13  D. Skulicz, Przygotowanie nauczycieli – studentów pedagogiki wczesnoszkolnej do konstruo-
wania programów edukacyjnych. W: Kształcenie nauczycieli – wymiar społeczny i indywidualny, red. 
A. Łukawska, F. Tereszkiewicz, Krosno 1996.

14  D. Skulicz, Teacher’s Activity and Developing of Educational System. W: Leading Change of 
Schooling Towards the Future, red. E. Nihlfors, Rektorsutbileliningen & Uniwersytet Jagielloński, Sto-
ckholm 1999.
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Konstruowanie programów tak jak każda działalność projektowa ma charakter 
twórczy. Podparte musi być wiedzą pedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną 
i przedmiotową, wymaga zastosowania tej wiedzy, ale to nie wystarcza, wiedza z za-
kresu teorii i praktyki konstruowania jest tu niezbędna. Działalność ta jest również 
źródłem wiedzy pedagogicznej.

W stosunku do tworzenia programów kształcenia w uczelniach wyższych można 
założyć, że specjaliści w zróżnicowanych dyscyplinach naukowych kształcący stu-
dentów są również ekspertami w dziedzinie dydaktyki akademickiej, że metodyka 
nauczania w zakresie przedmiotowym nie jest im obca. Założenie takie można przy-
jąć w stosunku do nauczycieli tzw. kierunków nauczycielskich. Ale przecież kształ-
cenie w uczelniach wyższych obejmuje dziesiątki kierunków „nienauczycielskich”. 
Można tutaj zadać pytanie, czy i jak są oni przygotowani do prowadzenia działalno-
ści dydaktycznej w uczelni wyższej oraz jakimi przesłankami kierują się, konstruując 
program nauczania wykładanego przedmiotu.

W tym miejscu nasuwa się pytanie o to, jaka jest struktura realizowanych pro-
gramów w uczelniach wyższych i czy spełniają one funkcje założone dla kształcenia 
akademickiego. W ograniczonym zakresie uzyskałam odpowiedź na pytanie o struk-
turę realizowanych programów, przeprowadzając w 1996 roku badania programów 
kształcenia na kierunkach pedagogika, psychologia oraz badanie programu kształce-
nia nauczycieli w Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Inspiracją 
do przeprowadzenia tych badań były istotne zmiany wprowadzane w tym okresie do 
programów szkół wyższych, polegające między innymi na projektowaniu progra-
mów modułowych dla wybranych dziedzin kształcenia. Wyniki przeprowadzonych 
badań pozwoliły jedynie na określenie założonych funkcji programów.

Istotnym wyzwaniem dla nauczyciela akademickiego jest zatem rozwijanie kom-
petencji projektowych, ale również badawczych. Praktyka nauczania w szkole wyż-
szej jest wystarczającą przesłanką do zastosowania własnej wiedzy w działalności 
projektowej. Odwołam się tutaj po raz kolejny do wskazanego przez S. Palkę czwar-
tego obszaru wspólnej refl eksji pedagogiki ogólnej i dydaktyki. Jest nim:

Praktyka pedagogiczna i praktyka dydaktyczna (praktyka edukacyjna). Praktyka jest nie-
rozłącznie związana z naukami pedagogicznymi. Praktyka jest źródłem problemów peda-
gogicznych, praktyka jest sferą weryfi kacji hipotez i koncepcji teoretycznych. Praktyka 
dydaktyczna jest typowa dla praktyki pedagogicznej, doświadczenia z praktyki dydak-
tycznej stają się doświadczeniami ogólnopedagogicznymi. Praktyka inspiruje do tworze-
nia wiedzy teoretycznej użytecznej społecznie15.

I po raz kolejny sięgnę do własnego doświadczenia nauczyciela akademickiego.
Jedną z istotnych przesłanek konstruowania programów jest ewaluacja formatyw-

na przeprowadzana w trakcie działalności projektowej. Wynikają z tego istotne zada-
nia związane z organizacją działań projektowych. Do zadań tych należy współpraca 
przynajmniej kilku osób, specjalistów w danej dziedzinie kształcenia posiadających 
przede wszystkim kompetencje projektowe. W 1999 roku Barbara Woynarowska 

15  Taż, Konstruowanie programów kształcenia przez nauczycieli akademickich, „Pedagogika Szkoły 
Wyższej” 1996, nr 7.
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zorganizowała zespół składający się z nauczycieli akademickich kilku polskich 
uczelni w celu przygotowania programu Edukacji zdrowotnej dla nauczycielskich 
i pedagogicznych kierunków studiów. Zespół składał się z pedagogów, psychologów, 
lekarzy oraz przedstawicieli administracji publicznej odpowiedzialnych za realizację 
polityki zdrowotnej w państwie. Wszystkie uczestniczące w zespole osoby od 1996 
roku brały udział w prowadzonych przez B. Woynarowską warsztatach dla edukato-
rów w zakresie promocji zdrowia. W wyniku podjętych i zrealizowanych prac, w któ-
rych miałam okazje uczestniczyć, powstał program Edukacji zdrowotnej, który po 
zatwierdzeniu przez Radę Główna Szkolnictwa Wyższego wprowadzony został od 
2002 roku jako obligatoryjny do standardów kształcenia nauczycieli i pedagogów16.

Edukacja zdrowotna stała się zatem dla mnie kolejną dziedziną nie tylko dzia-
łalności projektowej, ale przede wszystkim dydaktycznej, a praktyka kształcenia 
zaowocowała wspólną publikacją nauczycieli akademickich różnych specjalności 
kształcących pedagogów i nauczycieli nauczania początkowego zawierającą prze-
myślenia zarówno w zakresie teorii, jak i praktyki edukacji zdrowotnej w szkole.

Zaprezentowane przeze mnie w niniejszym artykule przemyślenia traktuję jako 
przyczynek do dopełnienia relacji między pedagogiką ogólną a dydaktyką ogólną.

W kontekście ogólnopedagogicznych inspiracji konstruowania i badania progra-
mów kształcenia w szkole wyższej relacje te wymagają niewątpliwie rozbudowania 
w zakresie metodologii badań programowych, jest ona bowiem najsłabszym ogni-
wem dydaktyki akademickiej.

Swoje przemyślenia zakończę przywołaniem stanowiska profesora Stanisława 
Palki dotyczącego relacji pedagogiki ogólnej i dydaktyki ogólnej, traktując je jako 
przesłanie zarówno dla przyszłych nauczycieli akademickich, jak i tych obecnie 
uprawiających dydaktykę akademicką.

S. Palka:

Zarysowane ogólne możliwości wiązania pedagogiki ogólnej oraz teorii i praktyki dy-
daktycznej na czterech płaszczyznach współdziałania są propozycją, która może znaleźć 
zastosowanie, ale i może być, jak to jest czynione współcześnie, marginalizowana czy 
wręcz pomijana. Marginalizowanie lub pomijanie nie przeszkodzi w rozwijaniu pedago-
giki ogólnej i dydaktyki ogólnej jako dyscyplin autonomicznych funkcjonujących „obok 
siebie” zamiast „z sobą”, jednak wykorzystywanie wskazanych możliwości może dawać 
korzyści poznawcze i praktyczne, może wzbogacać wiedzę pedagogiczną, która powin-
na stanowić zbiór uporządkowanych informacji naukowych użytecznych poznawczo 
i praktycznie uzyskiwanych w toku poszukiwań badawczych, stanowiących system a nie 
luźno powiązany zestaw elementów. W sytuacji wielości paradygmatycznej, ideologicz-
nej, krytycznej, koncepcyjnej w dziełach z zakresu nauk pedagogicznych i w praktyce 
edukacyjnej, wywołującej poczucie niepewności i dezorientacji u młodych pedagogów 
– badaczy i u nauczycieli – wychowawców próby tworzenia wspólnej podstawy refl eksji 
pedagogicznej – teoretycznej i praktycznej – są pożądane. Duże znaczenie może tu mieć 
pedagogika ogólna wespół z dydaktyką ogólną17.

16  Propozycja programu nauczania przedmiotu „Edukacja zdrowotna” w kształceniu przeddyplo-
mowym nauczycieli i pedagogów (współautorstwo D. Skulicz). W: Teoretyczne podstawy edukacji zdro-
wotnej. Stan i oczekiwania, red. B. Woynarowska, M. Kapica, KOWEZ, Warszawa 2001.

17  Zdrowie w edukacji elementarnej. Wprowadzenie do konstruowania programów autorskich, red. 
D. Skulicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.
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