






RECENZENT
Prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki

PROJEKT OKŁADKI

Jadwiga Burek

Fotografi a na okładce: © Madmaxer | Dreamstime.com – Cube Structure Photo

© Copyright by Dominika Jagielska & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Wydanie I, Kraków 2014
 All rights reserved

Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i roz-
powszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, 
kopiujących, nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie 
informatycznym bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy. 

Publikacja dofi nansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Pedagogiki

ISBN 978-83-233-3798-0

www.wuj.pl

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków
tel. 12-663-23-81, tel./fax 12-663-23-83
Dystrybucja: tel. 12-631-01-97, tel./fax 12-631-01-98
tel. kom. 506-006-674, e-mail: sprzedaz@wuj.pl
Konto: PEKAO SA, nr 80 1240 4722 1111 0000 4856 3325



SPIS TREŚCI

Spis treści .........................................................................................................  5

Wstęp ................................................................................................................  7

1. Ideologia jako przedmiot badań nauk społecznych
i „aksjologiczny regulator” edukacji ....................................................  11
1.1. Klasyczne ujęcia ideologii jako nauki i zjawiska społecznego ......  12
1.2. Współczesne ujęcia i interpretacje zjawiska ideologii w naukach

społecznych .........................................................................................  15
2. Między politycznością a upolitycznieniem edukacji. Wpływ

wybranych ideologii politycznych na teorię i praktykę edukacji ...  25
2.1. Polityka i państwo a edukacja ...........................................................  25
2.2. Podstawowe ideologie polityczno-społeczne i ich związki

z edukacją ............................................................................................  33
2.2.1. Ideologia liberalna i neoliberalna – cechy

charakterystyczne i związki z edukacją.................................  33
2.2.2. Konserwatyzm i neokonserwatyzm – konstytutywne

idee i związki z edukacją .........................................................  44
2.2.3. Nurty lewicowe ideologii politycznych: marksizm,

socjalizm, ideologia socjaldemokratyczna ...........................  53

3. Ideologie edukacyjne – próba ustalenia znaczeń, 
egzemplifi kacje .........................................................................................  67
3.1. Ideologia edukacyjna – charakterystyka zjawiska ..........................  67
3.2. Odmiany ideologii edukacyjnych i wychowawczych ....................  76

4. Pytanie o edukację bez ideologii ............................................................  87

5. Metodologiczne podstawy badań własnych .........................................  99
5.1. Cel, problemy oraz metody badań ...................................................  100
5.2. Klucz kategoryzacji do analizy treści – główne narzędzie badań .. 105

6. Zakresy hybrydyzacji ideologii edukacyjnych przez polityków PiS,
PO, PSL, SLD – wyniki badań własnych ..............................................  139
6.1. Wartości jako podstawy ideologii edukacyjnych ...........................  139



6.2. Problemy wychowania i kształcenia w Polsce.................................  148
6.3. Propozycje rozwiązywania bieżących trudności w obszarze

edukacji ...............................................................................................  165
6.4. Cele wychowania i kształcenia jako element ideologii 

edukacyjnych ......................................................................................  192
6.5. Rola nauczyciela i/lub wychowawcy oraz ucznia i/lub

wychowanka w wypowiedziach polityków .....................................  209
6.6. Metody i środki preferowane przez polityków w edukacji ...........  218
6.7. Znaczenie grup, instytucji, środowisk społecznych w edukacji 

w poglądach polityków .....................................................................  224

7. Hybrydy ideologii edukacyjnych współczesnych polityków. 
„Nowe jakości” w rozumieniu rzeczywistości edukacyjnej? ...........  231
7.1. Mieszanie elementów ideologii edukacyjnych w myśleniu 

i działaniu polityków PiS ..................................................................  232
7.2. Mieszanie elementów ideologii edukacyjnych w myśleniu 

i działaniu polityków PO ..................................................................  235
7.3. Mieszanie elementów ideologii edukacyjnych w myśleniu 

i działaniu polityków PSL .................................................................  237
7.4. Mieszanie elementów ideologii edukacyjnych w myśleniu 

i działaniu polityków SLD.................................................................  241
7.5. Nakładanie się i współwystępowanie elementów ideologii 

edukacyjnych w poglądach i propozycjach badanych 
polityków jako ich główna cecha myślenia o edukacji ..................  243

Zakończenie. Hybryda ideologii edukacyjnej – „nowa jakość” 
czy propozycja „sprzecznego i niemożliwego”? .................................  247

Aneks ................................................................................................................  249
Aneks 1. Spis i sposób kodowania programów wyborczych partii

politycznych ................................................................................................  249
Aneks 2. Spis i sposób kodowania artykułów prasowych ..........................  250
Aneks 3. Spis i sposób kodowania blogów polityków ................................  255
Aneks 4. Wywiady – sposób kodowania ......................................................  257

Bibliografi a ......................................................................................................  259

Streszczenie .....................................................................................................  273

Spis treści 



WSTĘP

Edukacja staje się współcześnie coraz ważniejsza dla jednostek i społe-
czeństw, a wpływ jej wyraża się nie tylko w zdobywanej w węższym lub szer-
szym zakresie wiedzy z różnych dziedzin, ale także w nabywaniu sposobu 
widzenia świata, internalizowaniu wartości, kształtowaniu się cech charak-
teru. Do procesów edukacyjnych są przenoszone wartości, przekonania, po-
glądy oraz ideologie, które – świadomie lub nie – posiadają też osoby w nich 
bezpośrednio uczestniczące, takie jak nauczyciele, wychowawcy, uczniowie, 
wychowankowie, i o czym często się zapomina, twórcy ich formalnych ram. 
Ideologie polityczne i edukacyjne, konkurencja i rywalizacja między nimi, 
związane z nimi wybory dokonywane przez ludzi – wszystko to nie pozosta-
je bez wpływu na edukację, zarówno od strony formalno-prawnej, jak i co-
dziennego funkcjonowania szkoły oraz innych instytucji edukacyjnych. 

Wydaje się, że dla samej edukacji jednymi z najbardziej istotnych i znaczą-
cych ideologii edukacyjnych są te, które leżą u podstaw myślenia i działania 
osób dzierżących władzę polityczną. To politycy bowiem stwarzają formal-
ne, prawne warunki i możliwości kształcenia oraz wychowywania młode-
go pokolenia, artykułują, reprezentują, propagują i współtworzą oczekiwa-
nia społeczne oraz opinię publiczną w odniesieniu do różnorakich kwestii 
związanych z szeroko rozumianą edukacją. Ich sposób widzenia tego wy-
cinka rzeczywistości społecznej wpływa więc na wszelkie procesy łączące się 
z edukacją i toczące się w jej obrębie. Dlatego zbadanie, jakie ideologie leżą 
u podstaw ich myślenia i działania w obszarze edukacji, jak są widziane kon-
sekwencje tak ujmowanego kształcenia, jaki jest ideał wychowania w Polsce 
wśród tych, którzy mają prawne prerogatywy i społeczną legitymizację, by 
o tym decydować, jest ważne ze względów zarówno teoretycznych, jak i prak-
tycznych. 

W obrębie pedagogiki były już dokonywane wielkie syntetyzujące oceny 
„pedagogicznych skutków” okresu dominacji jednej ideologii1. Obecność 

1  Na przykład w pracach T. Hejnickiej-Bezwińskiej dotyczących sytuacji pedagogiki i pe-
dagogów w latach 1945–1989: T. Hejnicka-Bezwińska, Paradygmat pedagogiki instrumentalnej 
w Polsce (skutki jego dominowania w badaniach pedagogicznych i kształceniu pedagogów), [w:] 
Ku pedagogii pogranicza, Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), UMK, Toruń 1990; T. Hejnicka-
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ideologii w sferze edukacji nie musi jednak oznaczać dominacji jednej z nich 
i jej zniewalającego znaczenia w sferze politycznej i pedagogicznej. Rzeczy-
wistość polska i europejska pierwszej dekady XXI wieku zdaje się areną ry-
walizacji wielu ideologii. Konkurują one ze sobą, toczą batalie o wyznaw-
ców i zwolenników, a zdobywszy prym, śpieszą z realizacją tego, co dla nich 
najistotniejsze – bywa że zaskakują swoich wyborców (szczególnie tych opie-
rających się na wpływie wizerunku polityka). Edukacja zaś dla ideologii jest 
jednym z bardziej newralgicznych obszarów – bez odpowiednio wykształco-
nego człowieka realizacja najpiękniejszych wizji rozwoju ludzkości i świata 
nie jest możliwa2. 

Ideologie edukacyjne wydają się skomplikowanym przedmiotem badań, 
mimo iż różnorakie projekty mające na celu ich rozpoznanie i wskazanie 
związków z innymi zjawiskami były już przeprowadzane. Jest to temat nieła-
twy, gdyż łączy się z badaniem zjawisk dotyczących głównie subiektywnych 
opinii i światopoglądów, nierzadko nieuświadomionych lub odkrytych je-
dynie w pewnej części, wychodzących na jaw w związku z postępowaniem 
konkretnego człowieka lub grupy ludzi. Jednak jego podjęcie wydaje się właś-
ciwe i uzasadnione. Dlatego właśnie w swojej pracy zajmuję się problematy-
ką ideologii edukacyjnych tych, którzy tworzą formalne ramy dla edukacji 
i którzy reprezentować mają obywateli i w ich imieniu podejmować wiążące 
wszystkich decyzje – współczesnych polskich polityków. Ta tematyka wyda-
je się tym bardziej ważna z uwagi na aktualną sytuację Polski, propozycje 
i próby wprowadzenia coraz to nowych reform systemu edukacji, powodu-
jące głośne dyskusje i kontrowersje wśród różnych aktorów sfery publicznej, 
przywołujących przed opinią publiczną swoje argumenty i poddających po-
wszechnej debacie problem oświaty w Polsce. 

Niniejsza książka powstała na podstawie dysertacji doktorskiej zatytuło-
wanej Ideologie edukacyjne współczesnych polityków polskich napisanej pod 
kierunkiem dr hab. Janiny Kostkiewicz, prof. UJ, i obronionej w 2013 roku. 
Podczas przystosowania tekstu do druku zrezygnowałam z części treści 

-Bezwińska, Zarys historii wychowania (1944–1989) (oświata i pedagogika pomiędzy dwoma 
kryzysami), ZNP, Kielce 1996. Ale problematyka ta poruszana jest również przez wielu in-
nych, na przykład w pracach: Z. Kwieciński, Mimikra czy sternik. Dramat pedagogiki w sytuacji 
przesilenia formacyjnego, [w:] Ewolucja tożsamości pedagogiki, H. Kwiatkowska (red.), PTP, 
Warszawa 1994; W. Th eiss, Zniewolone dzieciństwo: socjalizacja w skrajnych warunkach spo-
łeczno-politycznych, Żak, Warszawa 1996; E. Kryńska, S.W. Mausberg, Indoktrynacja młodzie-
ży szkolnej w latach 1945–1956, Trans Humana, Białystok 2003; R. Mielczarek, Ideologiczno-
-polityczna indoktrynacja nauczycieli w Polsce w latach 1945–1956, Wydawnictwo UO, Opole 
1997 i wiele innych.

2  Por. J. Kostkiewicz, Jakość i zakres aksjologicznej warstwy edukacji pedagogów – mapa 
problemowa, [w:] Dialog o edukacji wobec zmian w globalizującym się świecie, A. Karpińska 
(red.), Trans Humana, Białystok 2010.

Hybrydy ideologii edukacyjnych polskich polityków 
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teoretycznych zawartych w rozprawie, starając się wybrać najistotniejsze kwe-
stie3. Z drugiej strony starałam się również w ramach niniejszego opracowa-
nia zawrzeć treści istotne z punktu widzenia podjętej problematyki, a obecne 
w literaturze naukowej, która pojawiła się już po złożeniu pracy doktor-
skiej. Ograniczyłam także informacje metodologiczne, starając się pokazać 
najważniejsze dla zrozumienia badań własnych informacje, nie wchodząc 
w szczegóły. Nie przedstawiłam też wszystkich wyników badań, a jedynie te, 
które dotyczyły edukacji w węższym jej rozumieniu – związanej z formalnym 
systemem oświatowym na poziomie edukacji obowiązkowej, szkoły średniej 
oraz wyższej. Pominęłam kwestie dotyczące wychowania w rodzinie, edu-
kacji przedszkolnej oraz oświaty nieformalnej, a przy opisie poszczególnych 
kategorii analitycznych zrezygnowałam z pokazywania ich osobno z perspek-
tywy każdego z branych pod uwagę źródeł materiału badawczego. Na końcu 
starałam się zarysować obszary, wszechobecne współzależności i zachodze-
nie na siebie elementów różnych ideologii edukacyjnych, tworzenie się ty-
tułowych hybryd, próbując również pokazać pewne ogólne wnioski z badań 
określających współczesne ideologie edukacyjne polskich polityków.

Przedstawione badania i ich wyniki są tylko jakościowo ujętym wstępem 
do głębszego rozpoznania problematyki ideologii edukacyjnych współczes-
nych polityków polskich. Dalsze pogłębione badania mogłyby być może 
dotrzeć do uwarunkowań podejmowanych decyzji politycznych w obsza-
rze edukacji oraz umożliwić próbę analizy wprowadzanych i planowanych 
rozwiązań prawnych pod względem ideologicznym ze wskazaniem ich kon-
sekwencji pedagogicznych. Jak sądzę, niniejsze badania mogą również sta-
nowić przyczynek do dyskusji o możliwości oraz skuteczności i zasadności 
wprowadzania zmian ideologicznych i aideologicznych w edukacji.

3  W niniejszej książce zawarłam około 50% częściowo zmienionych i uzupełnionych tre-
ści teoretycznych z rozprawy pt. Ideologie edukacyjne współczesnych polityków polskich, do-
stępnej do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie.





1. IDEOLOGIA JAKO PRZEDMIOT BADAŃ NAUK 
SPOŁECZNYCH I „AKSJOLOGICZNY 

REGULATOR” EDUKACJI

Od połowy XX wieku zyskiwały popularność poglądy stwierdzające koniec 
ideologii jako siły kierującej działaniem jednostek i grup społecznych4, po-
twierdzone na fali społecznego optymizmu po zmianach politycznych, spo-
łecznych i gospodarczych końca lat 80. i początku 90. przez Francisa Fukuya-
mę, ogłaszającego nie tylko koniec wieku ideologii, ale także koniec historii 
związany z przyjęciem przez wszystkie kraje liberalnej demokracji oraz go-
spodarki rynkowej jako najdoskonalszej formy funkcjonowania5. Takie po-
dejście jest jednak krytykowane – współcześnie coraz częściej zaznacza się, że 
ideologie wcale nie „umarły” i tym bardziej nie znikły z życia publicznego ani 
nie przestały nań oddziaływać. Wskazują na to między innymi coraz częściej 
pojawiające się prace naukowe odnoszące się do ideologii w społeczeństwie 
i w edukacji, a nawet w teoriach naukowych, w tym naukach społecznych6. 
Ideologie nadal funkcjonują więc w świecie społecznym, zmienił się jedynie 
charakter ich działań, często jednak nie są otwarcie nazywane ze względu na 
pejoratywne w odbiorze społecznym zabarwienie samego terminu „ideolo-
gia”. Być może są trudniejsze do odczytania, nieprzejawiające się tak bezpo-
średnio jak niegdyś, nie tak jednolite i jednoznaczne, jak dawnej, ale niewąt-
pliwie nadal wpływają na rzeczywistość społeczną i edukacyjną. 

Wraz z przyrostem ilościowym i jakościowym wiedzy pojęcia stosowane 
w naukach, zwłaszcza tych, które od XIX wieku zaczęto nazywać humani-
stycznymi, stawały się coraz bardziej problematyczne. Dostrzeżono różne 
sposoby ich defi niowania w nauce, później doceniono także znaczenia, jakie 

4  Do najbardziej znanych dzieł zajmujących się tą problematyką należą następujące po-
zycje: D. Bell, End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fift ies, Harvard Uni-
versity Press, Nowy Jork 2000; H. Van Lier, Nowy wiek, PIW, Warszawa 1970; R. Aron, Koniec 
wieku ideologii, Instytut Literacki: Éditions et Librairie „Libella”, Paryż 1956.

5  Zob. F. Fukuyama, Koniec historii, przeł. T. Bieroń, M. Wichrowski, Zysk i S-ka, Poznań 
1996.

6  Przykładem może tu być opracowanie: M. Kowalski, D. Falcman, Ideologie nauk społecz-
nych – warianty interpretacyjne, Impuls, Kraków 2012.
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nadawały im potoczne wyobrażenia. Wiele jednak czasu upłynęło, nim prze-
konano się, że pedagogika nie może, wzorem nauk przyrodniczych, ustalać je-
dynego, wszędzie i zawsze obowiązującego rozumienia konkretnego terminu, 
a przyjmowana defi nicja będzie zawsze związana z obiektem badawczym, ku 
któremu kieruje się uwaga badacza. Świadomość wieloznaczności terminów 
w tej teoretyczno-praktycznej7 nauce oraz konsekwencji tego zjawiska i łą-
czących się z nim pułapek wydaje się obecnie warunkiem przeprowadzenia 
rzetelnych badań praktycznych i refl eksji teoretycznych. Poznawczy pościg za 
znaczeniami i defi nicjami najbardziej odpowiadającymi rzeczywistości staje 
się kluczowy, zwłaszcza jeśli, jak twierdzi Karl Popper8, nauka i teoria są cią-
głym poszukiwaniem coraz jaśniejszych przybliżeń do prawdy.

1.1. Klasyczne ujęcia ideologii jako nauki i zjawiska 
społecznego

Termin „ideologia” funkcjonuje w rozważaniach myślicieli prowadzących re-
fl eksję w obrębie różnych dziedzin wiedzy właściwie już od momentu jego 
powstania, wyprzedzając instytucjonalizację zajmujących się nim w później-
szym okresie nauk społecznych. Ponieważ zjawisko będące desygnatem tego 
pojęcia stało się przedmiotem analiz teoretycznych i empirycznych, dotyczą-
ca go literatura jest bogata i różnorodna, podkreśla różne aspekty, konteksty 
i odcienie, interpretacje nadawane temu terminowi w ramach rozmaitych 
dyscyplin wiedzy. Z faktami i zjawiskami, które współczesny człowiek móg-
łby uznać za ideologiczne, ludzie stykają się od czasów starożytnych. Jednak 
fenomeny te były wówczas określane inaczej i należały bardziej do sfery rze-
czywistości społecznej niż refl eksji teoretycznej i prób metodycznego ich 
zbadania. Jak zauważa Hannah Arendt, to zjawisko miało we wcześniejszej 
historii znaczenie mniejsze, niemal peryferyjne dla polityki, zaś w pełni po-
tencjał polityczny oraz użyteczność tych tworów społecznych zostały odkryte 
dopiero przez ich wykorzystanie w systemach totalitarnych9. 

Samo pojęcie „ideologia” pojawiło się stosunkowo niedawno. Zostało stwo-
rzone i po raz pierwszy użyte przez francuskiego myśliciela Antoine’a Louis-

7  Termin wprowadzony przez Stanisława Palkę. Por. S. Palka, Pedagogika w stanie two-
rzenia. Kontynuacje, UJ, Kraków 2003; S. Palka, Metodologia, badania, praktyka pedagogiczna, 
GWP, Gdańsk 2006.

8  Zob. K. Popper, Mit schematu pojęciowego. W obronie nauki i racjonalności, przeł. 
B. Chwedeńczuk, Książka i Wiedza, Warszawa 1997, s. 94–109.

9  Zob. H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, Niezależna Ofi cyna Wydawnicza, Warszawa 
1993, s. 504.
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-Claude’a Destutta de Tracy’ego w roku 1796, który tym terminem opisał po-
stulowaną przez siebie naukę o ideach i ich rozwoju10. Etymologicznie rzecz 
biorąc, fraza ta pochodzi od dwóch greckich określeń – pojęcia idei11 oraz 
wyrazu logos oznaczającego słowo, naukę czy wiedzę. 

10  Nauce o ideach poświęcił książkę z 1801 roku. Ideologia jako wiedza o rozwoju idei 
ludzkich miała służyć za jeden z fi larów oświeceniowego programu racjonalnego urządzenia 
społeczeństwa – D. de Tracy uważał, że dzięki niej można będzie uzyskać wpływ na kształ-
towanie idei, co z kolei pozwoli na poddanie rozumowi zachowania człowieka. Dyscyplina 
ta miała zajmować się przede wszystkim sądami i procesem ich tworzenia, by możliwe stało 
się rozróżnienie tych błędnych i poprawnych (widać tu ślady oświeceniowej wiary w postęp 
i możliwość uzyskania pełnej, obiektywnej wiedzy o człowieku i otaczającym go świecie). Po-
winna także badać sposoby, jakimi człowiek poznaje – władze poznania – by określić wa-
runki i aspekty poprawności ich używania. W jego perspektywie ideologia stawała się nauką 
najważniejszą, ponieważ wszystkie inne są układem różnych idei, rozumianych jako wraże-
nia zmysłowe, pierwsze akty poznawcze pozwalające dotrzeć do podstawowych składników 
przedmiotu poznawanego przez badacza. Zob. Z. Bauman, Ideologia, [w:] Encyklopedia so-
cjologii, Ofi cyna Naukowa, Warszawa 1998, s. 297; P. Jaroszyński, Ideologia a fi lozofi a, http://
www.cywilizacja.ien.pl/?id=497, dostęp: 4 września 2007.

11  W ciągu wieków powstało wiele różnorodnych koncepcji idei. Można wydzielić, opie-
rając się na kryterium sposobu ich istnienia, dwie podstawowe i ogólnie nakreślone tradycje 
rozumienia terminu idei: idealne i materialne. Za twórcę pojęcia idei oraz pierwszej z doty-
czących go teorii fi lozofi cznych uważa się Platona. Stworzył on naukę o ideach, według której 
są one bytami innymi od materialnych, cechują się jednością, niezmiennością, stałością oraz 
hierarchicznymi zależnościami, a poznawać je można poprzez pojęcia i rozum. Jedynie idee 
istnieją realnie, rzeczy tylko stają się – są cieniami, zjawiskami zmiennymi i nietrwałymi, nie-
wartymi poznania. Podobną do Platońskiej koncepcję idei można odszukać u św. Augustyna, 
który uznaje idee za byty odrębne, zewnętrzne wobec człowieka i istniejące obiektywnie oraz 
zakłada, że można je poznać za pomocą rozumu i łaski bożej. U Arystotelesa idee są częścią 
materialnego bytu, formą określoną jako własności pojęciowe, ogólne czy gatunkowe rzeczy, 
odrębne od materii, właściwości zmiennych, jednostkowych, szczegółowych. Połączenie po-
dejścia idealnego i racjonalistycznego można odnaleźć u Kartezjusza, według którego w umy-
śle człowieka znajdują się trzy rodzaje przedstawień, czyli idei – wrodzone, nabyte oraz skon-
struowane przez człowieka poprzez namysł, używanie rozumu. Idei tych nie można określać 
jako prawdziwych ani fałszywych, jedynie sądy o nich podlegać mogą takiemu rozróżnieniu, 
one same zaś po prostu istnieją w umyśle każdego człowieka. I. Kant uważał zaś idee za czy-
ste pojęcia rozumu. Mają one charakter regulatywny, nie są częścią świata realnego, to tylko 
specyfi czne wytwory rozumu czy umysłu, których wartość wzrasta przy wcielaniu ich w życie. 
Natomiast w koncepcji J. Locke’a idee to wszystko to, co znajduje się w umyśle człowieka – na-
byte poprzez doświadczenie świata zewnętrznego i samego siebie. Współcześnie pojęcie „idei” 
jest różnie interpretowane, chociaż wydają się dominować ujęcia związane z oświeceniowym 
sposobem ich rozumienia, uogólniające. Przykładem takiego defi niowania kategorii idei może 
być określanie tego zjawiska jako powstającego w procesie myślenia, gdzie idee są celami, które 
człowiek chce zrealizować w praktyce, i wykazują swoiście rozumianą ewolucję w toku dzie-
jów. Podkreśla się ich wielość i szczególną obecność w świecie jako podstawowej siły rozwoju 
ludzkości w każdej sferze. Zob. W. Tatarkiewicz, Historia fi lozofi i, t. 1, PWN, Warszawa 1990; 
tenże, Historia fi lozofi i, t. 2, PWN, Warszawa 1990; Platon, Państwo, przeł. W. Witwicki, PWN, 
Warszawa 2010; H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, przeł. M. Bryl, Uni-
versitas, Kraków 2007, s. 209–211; św. Augustyn, Wyznania, przeł. Z. Kubiak, PAX, Warszawa 
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Rozumienie ideologii jako istotnej dyscypliny naukowej w perspekty-
wie oświeceniowego programu postępu ludzkości nie przyjęło się jednak, 
już w XIX wieku pojawiła się zmiana znaczeniowa tego słowa, najwyraźniej 
wskazana i wyartykułowana w koncepcji Karola Marksa. W rozumieniu tego 
XIX-wiecznego myśliciela oraz kontynuatorów jego sposobu wyjaśniania 
problemów społecznych ideologia jawi się jako narzędzie, służące interesom 
klasy posiadającej aktualnie środki produkcji, dominującej w społeczeń-
stwie. Jej zadanie to zapewnienie dalszej władzy klasie panującej poprzez 
ukrywanie strukturalnego konfl iktu między dychotomicznie pojmowanymi 
klasami społecznymi, co łączy się z próbami doprowadzenia do uznania za 
prawomocne działań klasy rządzącej w oczach klas zdominowanych12. Sam 
K. Marks nie poświęca temu pojęciu wiele uwagi, ale zapoczątkowuje rozwój 
szerszego nim zainteresowania. Zostaje ono rozwinięte głównie przez jego 
kontynuatorów, zarówno w wersji dogmatycznej przez teoretyków rosyjskich 
(sowieckich), na przykład Włodzimierza Lenina13, jak i w wersji mniej rady-
kalnej, określanej później jako krytyczna, kultywowanej w państwach Europy
Zachodniej, gdzie przykładem może być twórczość Antonia Gramsciego14 

1992; Arystoteles, Metafi zyka, przeł. K. Leśniak, PWN, Warszawa 2009; G. Tender, Myślenie 
polityczne. Odwieczne pytania, przeł. A. Dziurdzik, PWN, Warszawa 2003, s. 20–25.

12  Zob. G.L. Gutek, Filozofi czne i ideologiczne podstawy edukacji, GWP, Gdańsk 2003, 
s. 145–147. Takie rozumienie tego pojęcia wiąże się nieodmiennie z koncepcją pierwszeństwa 
rzeczy, bytu, materii – używając języka K. Marksa: bazy, przed wytworami ludzkiego ducha, 
nadbudową – oraz z konfl iktową teorią rozwoju społecznego i następujących po sobie forma-
cji wyróżnialnych ze względu na sposób produkcji. Według A. Heywooda charakterystyczne 
cechy tego pojmowania ideologii to opieranie jej na dychotomii prawda–kłamstwo, budowa-
nie zafałszowanego obrazu świata, nieodłączność od wszelkich systemów klasowych (a zatem 
jej brak w systemie o zniesionych podziałach klasowych, którym miał być komunizm jako 
najdoskonalsze i ostateczne stadium rozwoju ludzkości) oraz związek z posiadaniem i mani-
festowaniem władzy w danym społeczeństwie. Por. K. Marks, F. Engels, Ideologia niemiecka, 
[w:] tychże, Dzieła, t. 3, przeł. S. Filmus i in., PWN, Warszawa 1961; K. Marks, Kapitał. Kryty-
ka ekonomii politycznej, Książka i Wiedza, Warszawa 1951; A. Heywood, Ideologie polityczne, 
przeł. M. Hobura, N. Orłowska, D. Stasiak, PWN, Warszawa 2007.

13  Przykładowo W. Lenin odszedł od rozumienia ideologii jako fałszywej świadomości 
i wytworu klas panujących w celu zniewolenia klasy robotniczej. Pisał bowiem o ideologii cha-
rakterystycznej dla proletariatu, nazywając ją socjalistyczną albo marksistowską, i przechodził 
do ujęcia tego zjawiska w sposób niezależny od pozycji społecznej i pozbawiony negatywnych 
konotacji. Zob. A. Heywood, dz. cyt., s. 22.

14  W nurcie neomarksistowskim uważany za głównego, twórczego kontynuatora myśli 
K. Marksa w kwestii ideologii. Jego analizy dotyczą hegemonii ideowej, kreującej coś, co kryje 
się pod nazwą zdrowego rozsądku charakterystycznego dla określonego miejsca i czasu. Pod-
kreśla obecność ideologii w każdej dziedzinie życia społecznego oraz proponuje walkę z nią 
poprzez stworzenie konkurencyjnej ideologii proletariackiej i stopniowe przejęcie przez nią 
hegemonii społecznej. Zob. tamże, s. 22; A. Gramsci, Pisma wybrane, przeł. B. Sieroszewska, 
Książka i Wiedza, Warszawa 1961.
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czy Herberta Marcusego15, którzy podkreślają znaczenie marksowskiej nad-
budowy i upatrują źródeł ideologii w kulturze, a nie w stosunkach ekono-
micznych.

Na dobre termin „ideologia” wkroczył jednak do nauk społecznych do-
piero pod wpływem myśli Karla Mannheima wyłożonej w książce Ideologia 
i utopia16. W tej koncepcji stanowiącej podstawę współczesnego ujmowania 
ideologii wyróżnia się dwa sposoby defi niowania tego pojęcia, które moż-
na uznać za wąskie i szerokie jego rozumienie17, nazywane również party-
kularnym i totalnym. Rozumieniu wąskiemu, partykularnemu, odpowiada 
ideologia pojmowana jako swego rodzaju maskowanie rzeczywistości, stanu 
faktycznego, co pozwala na realizowanie swojego interesu w określonym za-
kresie. Stosowanie tego rodzaju „wybiegu” nie musi się odbywać świadomie, 
może być formą samooszukiwania18 – a zatem znaczenie to nawiązuje nieco 
do myśli K. Marksa. Natomiast w aspekcie totalnym, szerokim K. Mannheim 
ujmuje ideologię radykalnie. Jest ona charakterystyczna przy przedstawianiu 
poglądów i struktury świadomości oraz jej odrębności i swoistości dla danej 
grupy i/lub epoki. W tym znaczeniu ideologia wiąże się z bytowymi uwarun-
kowaniami myślenia ludzi należących do konkretnej zbiorowości czy danego 
czasu, i nie może być tu mowy o żadnego rodzaju zakłamaniu19. Ideologią 
w sensie totalnym jest tu więc cały zasób wiedzy potocznej, sposób postrze-
gania świata, zależny od szeroko rozumianej sytuacji społecznej i historycz-
nej. Każdy jej rodzaj postuluje odmienne ideały człowieka, możliwości jego 
działania, w innym urządzeniu społeczeństwa widzi najwyższe dobro ludzi. 
Jak zauważa Zygmunt Baumann, ideologia w tym znaczeniu jest po prostu 
wynikiem lub konsekwencją używania rozumu do interpretacji rzeczywisto-
ści otaczającej człowieka20. 

1.2. Współczesne ujęcia i interpretacje zjawiska
ideologii w naukach społecznych 

Współcześnie funkcjonuje wiele zróżnicowanych podejść do sposobu rozu-
mienia ideologii. Wiąże się to między innymi z tym, że zjawiska społeczne 

15  Rozwija myśl A. Gramsciego, wiążąc ideologię współczesnego społeczeństwa z kon-
sumpcjonizmem i zniewoleniem człowieka, które wyraża się w nieumiejętności alternatywne-
go myślenia i sparaliżowanym krytycyzmie. Zob. A. Heywood, dz. cyt., s. 22.

16  Zob. K. Mannheim, Ideologia i utopia, przeł. J. Miziński, Test, Lublin 1992.
17  Zob. Z. Baumann, dz. cyt., s. 298–299.
18  Zob. K. Mannheim, dz. cyt., s. 49–50.
19  Zob. tamże, s. 49–51.
20  Zob. Z. Baumann, dz. cyt., s. 298–299.

1. Ideologia jako przedmiot badań nauk społecznych i „aksjologiczny regulator”...
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denotowane przez ten termin są przedmiotem badań wielu dyscyplin na-
ukowych. Filozofi a, socjologia i politologia najbardziej interesują się tą prob-
lematyką i tworzą podstawę do wszelkich sposobów interpretacji ideologii 
obecnych w innych naukach społecznych. Współczesne defi nicje ideologii 
zwracają uwagę na pewne jej istotne właściwości. W wielu podkreśla się 
służebność ideologii wobec interesów określonej grupy społecznej, jak na 
przykład w interpretacji Juliana Hochfelda21, Jerzego Józefa Wiatra22 , Piotra 
Sztompki23, Władysława T. Kuleszy24. Ideologia jest traktowana również jako 
siła mobilizująca i integrująca wspólne działania i dążenia do zmiany zgod-
nej z jej treścią25, forma świadomości ludzkiej czy społecznej o niezwykłym 

21  Podkreśla on funkcjonalną służebność ideologii wobec interesów grupy, związaną 
z wiarą jej członków, iż stan korzystny dla nich jest również pożądany dla całości społeczeń-
stwa. Jak pisze, defi niując ideologię: „takie układy symboli społecznych, które są korelatami 
społecznych grup i których funkcja polega na tym, że – traktowane całościowo, tj. właśnie jako 
układy – służą żywotnemu dla danej grupy bądź utrzymaniu, bądź zmienieniu pewnych sto-
sunków społecznych, bądź całkowitemu zastąpieniu tych stosunków przez inne”. J. Hochfeld, 
Socjologia i ideologia, [w:] tegoż, Marksizm, socjologia, socjalizm. Wybór pism, PWN, Warsza-
wa 1982, s. 500.

22  Kładzie nacisk na użyteczność ideologii, jej wykorzystanie w praktyce, rolę jako czyn-
nika stanowiącego podstawę oraz tłumaczącego i legitymizującego konkretne działania danej 
grupy społecznej. Tym samym poza obszarem pojęcia ideologii znajdują się zjawiska niewpły-
wające na praktykę społeczną lub odnoszące się do ludzkości jako całości. Zob. J.J. Wiatr, Ideo-
logia i życie społeczne, Książka i Wiedza, Warszawa 1965, s. 7–8.

23  Defi niuje on ideologie poprzez podkreślanie ich specyfi cznej funkcji w społeczeństwie, 
mówiąc, że: „są to takie zbiory czy systemy idei, które dostarczają uzasadnienia, legitymizacji, 
wsparcia jakimś partykularnym interesom grupowym, lub utwierdzają grupową tożsamość”. 
Zob. P. Sztompka, Socjologia, Znak, Kraków 2004, s. 296.

24  Podkreśla, iż tworzy ona obraz świata rzeczywistego i pożądanego dla grupy, do której 
się odnosi. Składa się zaś z hierarchii wartości i idei, wynikających z nich celów oraz środków 
ich osiągania. Z jej założeń wyrasta program polityczny – ale według W.T. Kuleszy brak mu 
jasności, klarowności, propozycji konkretnych rozwiązań. Spowodowane jest to założeniem, iż 
konkretne i szczegółowe metody działania będzie można podjąć po dojściu do władzy i prak-
tycznym zderzeniu z rzeczywistością społeczną. Zob. W.T. Kulesza, Ideologie naszych czasów, 
WSiP, Warszawa 1996, s. 9–11.

25  Tamże, s. 296–297. Także A. Heywood nazywa ideologią każdy względnie spójny zbiór 
idei, który stanowi podstawę działania politycznego poprzez dostarczanie danej grupie obrazu 
świata istniejącego tu i teraz, wyznaczanie pewnej wizji przyszłości – pożądanych do osiągnię-
cia (lub zachowania) celów oraz dostarczanie sposobów, za pomocą których możliwe stanie 
się przejście do stanu uważanego za najbardziej właściwy. Defi nicja ta podkreśla dwa ważne 
wymiary łączące się ze sobą w fenomenie ideologii. Po pierwsze syntezę rozumienia świata 
z emocjonalnym i wartościującym zaangażowaniem (jest więc siatką założeń, domysłów, teorii 
czy koncepcji, poprzez którą człowiek opisuje świat i nadaje mu znaczenie), po drugie łączenie 
myśli z działaniem, zawiera bowiem zarówno abstrakcyjne idee i teorie, jak i staje się ruchem 
politycznym mobilizującym masy i walczącym o władzę. Zob. A. Heywood, dz. cyt., s. 25. Po-
dobnie jest u J.J. Wiatra, który bierze pod uwagę takie funkcje każdej ideologii, jak: budowanie 
poczucia wspólnoty, przyczynianie się do trwałości grupy poprzez dostarczanie wspólnych 
wartości, stanowienie punktu odniesienia dla wartościowania otaczającej rzeczywistości oraz 
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wpływie na życie publiczne26 lub jej funkcja27, intelektualna wizja rozwoju 
człowieka i ludzkości28, pewna „logika idei”29, gdzie idee są potraktowane nie 
jako przedmiot refl eksji, ale jako środek zastosowany do interpretacji rozwo-
ju przypadków30, albo też jako radykalny, skrajny rodzaj kłamstwa społeczne-
go31. Zwraca się również uwagę na niemożność rozważania ideologii w kate-

dawanie podstaw do ustalania wspólnych celów, dążeń i środków ich osiągania. Zob. J.J. Wiatr, 
Ideologia..., s. 12–20.

26  Taki sposób interpretacji proponuje P. Sztompka, odwołując się do paradygmatu funk-
cjonalnego. Ideologię analizuje jako jeden ze składników świadomości społecznej (obok my-
ślenia potocznego, zdroworozsądkowego, mitu, magii i religii, opinii publicznej, wiedzy na-
ukowej oraz sztuki, literatury i muzyki). Tamże, s. 296–297.

27  Niektórzy przedstawiciele nauk społecznych wskazują, iż ideologia nie jest samodziel-
nym aspektem świadomości społecznej. Odwołując się do tezy Hausera o zróżnicowanym na-
syceniu ideologią różnych form świadomości, R. Cichocki i J. Głuszyński rozumieją ją jako 
ich funkcję, „wynikającą z odniesienia ich do – mniej lub bardziej złożonego – układu sił 
społecznych w ramach makrosystemu, a polegającą na motywowaniu jednostek do zacho-
wań pewnego kształtu (podtrzymujących istniejący ład społeczny – w przypadku ideologii 
zachowawczych, a destrukcyjnych względem niego – w przypadku utopii społecznych)”. Zob. 
R. Cichocki, J. Głuszyński, Wychowanie a procesy upowszechniania ideologii, [w:] Człowiek 
i społeczeństwo, A. Jankowski (red.), t. 7, UAM, Poznań 1992, s. 96.

28  Ideologie jako intelektualne twory człowieka można interpretować jako wizje roz-
woju ludzkości o różnym nasileniu konkretności oraz jako obrazy ludzkich celów, wartości, 
pragnień czy dążeń. W takiej postaci wywierają one duży wpływ na życie społeczne, zarówno 
w sferze publicznej, jak i prywatnej. Zob. J. Muszyński, Cywilizacja informatyczna – świat bez 
ideologii?, Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 22.

29  Określenie Hannah Arendt. Zob. H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, s. 504.
30  Według H. Arendt przedmiotem ideologii jest historia, do której zastosowano idee lub 

ich zespół charakterystyczny dla danego „-izmu”. Jak pisze: „ideologia ujmuje przebieg wyda-
rzeń, jakby podlegały jakiemuś »prawu«, jako logiczne ujawnianie ich »idei«” . Zob. tamże,
s. 504. Wiąże się to z pretensjami każdej ideologii do naukowości: oparcia twierdzeń na nauce 
oraz stwierdzenia, iż idee są przedmiotem badań danej ideologii. Idee są tu potraktowane nie 
jako przedmiot refl eksji, ale jako środek zastosowany do interpretacji rozwoju przypadków. 
Ideologie tłumaczą historię poprzez swoje idee jako jeden spójny proces, jednocześnie odry-
wając się od rzeczywistości, co wiąże się z niemożnością artykułowania sprzeczności w my-
śleniu ideologicznym. Aby przeobrażać rzeczywistość, potrzebują specyfi cznego sposobu do-
wodzenia – logicznego, absolutnego oraz konsekwentnego i surowego, który nie występuje 
w rzeczywistości. Tej tyranii i skrajności w logicznym rozumowaniu przypisuje H. Arendt 
powstanie i rozwój dwóch największych totalitaryzmów XX wieku. Zob. tamże, s. 504–511.

31  Według W. Chudego „szczytem kłamstwa zbiorowego jest zakłamanie społeczne, bę-
dące nabytą w wyniku procesu oddziaływań fałszywą postawą, błędnym przekonaniem lub 
ideologią o charakterze poznawczym, wyznawaną w dobrej wierze przez zbiorowość i regulu-
jącą jej praxis”. W. Chudy, Społeczeństwo zakłamane. Esej o społeczeństwie i kłamstwie, Ofi cyna 
Naukowa, Warszawa 2007, s. 189. Ideologia zdaniem W. Chudego jest zatem zjawiskiem krań-
cowym, należącym do sfery kłamstwa społecznego, a więc posiadającym wszystkie jego cechy, 
mogącym funkcjonować w społeczeństwie oraz podtrzymywanym przez osoby tego kłamstwa 
nieświadome, a także znające prawdę. Nawiązania do ideologicznych rozwiązań można za-
uważyć we współczesnej polityce, gospodarce i życiu społecznym. Zob. W. Chudy, Skokiem 
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goriach prawdy i fałszu32, a jedynie praktycznej przydatności dla określonej 
grupy społecznej w konkretnym czasie i miejscu. 

Specyfi czne rozumienie ideologii można odnaleźć u Slavoja Žižka, sło-
weńskiego poststrukturalistycznego fi lozofa i socjologa, twórczo interpre-
tującego teorie Karola Marksa, Zygmunta Freuda oraz Jacquesa Lacana. 
Odnosząc się krytycznie do marksowskiej defi nicji ideologii jako fałszywej 
świadomości, stawia tezę, iż ideologiczny jest już sam byt (rzeczywistość) 
podtrzymywany przez tę fałszywą świadomość, czyli ideologię. Jak zauwa-
ża, u K. Marksa występuje rozumienie ideologii jako naiwnej świadomości, 
a podstawowym zadaniem człowieka w tej kwestii jest rozpoznanie różni-
cy między prawdziwą rzeczywistością społeczną a jej obrazem przedstawia-
nym przez ideologię (co pozwala na rozwój świadomości klasowej w typie 
„dla siebie”). Współcześnie jednak to już nie naiwność, lecz inna postawa 
życiowa najlepiej określa zjawisko ideologii. Cynizm jest podstawową formą 
ideologii – jednostka, pomimo świadomości rozłamu między ideologicznym 
zniekształceniem a rzeczywistością społeczną, nadal opowiada się właśnie za 
ideologią. Ideologiczna iluzja nie tkwi w wiedzy, ale po stronie rzeczywistości 
społecznej, działań ludzi: ludzie znają prawdę o rzeczywistości, ale w swych 
działaniach postępują tak, jakby jej nie znali33. 

Nie można być zwolennikiem danej ideologii, ponieważ ją się zna, rozu-
mie jej założenia i postulaty, wybiera w sposób racjonalny. Wprost odwrot-
nie: rozumie się daną ideologię i jej konieczność czy użyteczność właśnie 
i tylko dlatego, że jest się jej zwolennikiem. Jest ona układem samoodno-
szącym się – w pełni zrozumiałym tylko w swojej własnej perspektywie. Co 
ważne, ideologie istnieją w polu ideologicznym, na którym nieustannie toczą 
się walki między nimi, dotyczące ustalenia ich zakresu oraz prób przejęcia 
w potocznej świadomości społecznej całościowego kontekstu danej ideolo-
gii. Najważniejsze hasło czy idea w danej ideologii nadają znaczenie całemu 
jej polu ideologicznemu, ustalając znaczenia innych idei adekwatne dla tej 
konkretnej, dookreślając je lub ustalając ich rozumienie. Są to punkty wę-
złowe. Ideologia nie jest współczesnemu człowiekowi potrzebna po to, aby 
mógł on uciec od nieakceptowanej rzeczywistości, lecz służy za jej podporę, 
strukturyzując ją i ukrywając jej jądro, niemożliwe (lub też niewygodne) dla 

w prawo: między polityką a metafi zyką, „W drodze” Wydawnictwo Polskiej Prowincji Domi-
nikanów, Poznań 1999.

32  Według J. Hochfelda niemożność kategoryzowania według antynomii prawda–fałsz 
wynika z faktu, że w sferze poznawczej ideologie mogą jedynie sprzyjać lub hamować jej roz-
wój, a nie bezpośrednio ukazywać rzeczywistość społeczną. J. Hochfeld, Marksizm, socjolo-
gia..., s. 500–502, 511–512.

33  Zob. S. Žižek, Wzniosły obiekt ideologii, przeł. J. Bator, P. Debel, UW, Wrocław 2001, 
s. 34, 42–49.
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ludzi do zaakceptowania34. Opiera się na codziennym doświadczeniu, a fakty 
mogące przemawiać przeciwko niej na pierwszy rzut oka są przez jej zwolen-
ników tak przeinaczane, iż zaczynają być traktowane jako argumenty za nią 
przemawiające. Ideologia staje się zatem „układem totalnym, który zaciera 
granice własnej niemożliwości”35, a jedynym sposobem wyrwania się spod jej 
władzy jest konfrontacja „z Realnym naszego pragnienia, które daje o sobie 
znać” w ideologii36. 

Istnieje pewien mechanizm charakterystyczny dla każdej ideologii i spo-
sobu jej interpretacji: tworzenie podziałów społecznych za pomocą opozycji 
o charakterze binarnym, które budują tożsamość jednostek wokół dychoto-
mii „my” i „oni”. Ideologie często wykorzystują taki sposób oddziaływania, 
aby niezauważalnie wkraść się w myślenie jednostek, które nie mają wartości 
czy interesów zbieżnych z daną ideologią37. Stosują więc specyfi czną mani-
pulację świadomości jednostkowej i społecznej w celu osiągnięcia dominacji 
ideologicznej. Jak wskazuje Aleksander Nalaskowski, ideologie są zazdrosne 
i dążą do nawrócenia jak największej liczby ludzi na reprezentowany system 
znaczeń i wartości38. Jednocześnie każdą ideologię cechuje dążenie do praw-
dy, ale tylko użytecznej, powiązanej z osiąganiem i utrzymywaniem władzy 
oraz wysuwaniem na plan pierwszy konkretnych wartości i wynikających 
z nich działań39.

Różnice w sposobach interpretacji ideologii przekładają się także na 
opis podstawowych składników tego zjawiska, choć widoczne są pewne po-
dobieństwa między różnymi badaczami. Nie ma również jednego sposobu 
opisu podstawowych składników ideologii, chociaż między reprezentantami 
różnych ujęć istnieją podobieństwa. Do elementów tego zjawiska zalicza się 
przykładowo każdy pogląd, który będzie należał do jednej z czterech ogól-
nych kategorii: przekonań, określających podstawowe dla ideologii wartości, 
wyznaczających cele; ogólnych wyobrażeń o świecie, w którym funkcjonuje 
dana grupa; twierdzeń dotyczących sposobów i warunków osiągania warto-
ści oraz celów cząstkowych i programów działalności40. Inny podział składo-
wych ideologii wskazuje nie tylko na takie komponenty, jak: idee, poglądy 
oraz wyobrażenia, będące podstawą wizji rozwoju człowieka i społeczeństwa, 
ale podkreśla także wagę aktualnych warunków opisywanych przez sytua-

34  Por. tamże, s. 55–58, 62, 111–112, 124, 127, 135.
35  Tamże, s. 67.
36  Tamże, s. 65.
37  Zob. M. Apple, Offi  cial knowledge. Democratic education in a conservative age, Rout-

ledge, New York 1993, s. 32 i n.
38  Zob. A. Nalaskowski, Widnokręgi edukacji, Impuls, Kraków 2002, s. 202, 245.
39  Zob. A. Heywood, dz. cyt., s. 29.
40  J.J. Wiatr, Ideologia i życie..., s. 7–20.
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cję społeczną, kulturalną, historyczną, ekonomiczną41. W podobnym uję-
ciu ideologia składa się zaś z hierarchii wartości i idei, wynikających z nich 
celów oraz środków ich osiągania. Z jej założeń wyrasta program politycz-
ny – ale brak mu jasności, klarowności, propozycji konkretnych rozwiązań. 
Spowodowane jest to założeniem, iż szczegółowe metody działania będzie 
można podjąć po dojściu do władzy i praktycznym zderzeniu z rzeczywistoś-
cią społeczną42. Zwraca się także uwagę na dwuwarstwowość tego fenome-
nu społecznego. Jego trzon stanowi aksjologia, system wartości porządkują-
cych drugi aspekt ideologii, przekonania odnoszące się do zróżnicowanych 
kwestii, będące podstawą podejmowania decyzji o działaniach. Możliwe jest 
również w społeczeństwie zaistnienie sytuacji określanej mianem panowania 
ideologicznego, związanego z rozpowszechnieniem w danej społeczności sy-
stemu wartości i przekonań charakterystycznych dla jednej grupy społecznej, 
zależnym od akceptacji tej aksjologii w otoczeniu społecznym, którego jed-
nym z mechanizmów upowszechniania jest wychowanie43.

Przy takim rozumieniu ideologii powstaje problem odróżnienia jej od in-
nych fenomenów społecznych, zwłaszcza od teorii i wiedzy naukowej. W lite-
raturze jako cechy wspólne tych form świadomości społecznej wymienia się 
wiele założeń wyjściowych, proponowanie przez nie pewnego systemu prze-
nikających się idei czy pojęć oraz relacji między nimi, które opisują świat spo-
łeczny, możliwości i sposoby jego zmiany. Ale teoria jest warunkowa, odnosi 
się do jakiegoś czasu, miejsca, danej sytuacji – może zatem być negocjowana 
– i określa warunki swojej stosowalności. Ideologia zaś oferuje swoim zwo-
lennikom całkowitą pewność co do swoich założeń, a wątpliwości są tu nie 
na miejscu. Zawiera wobec tego wszystkie odpowiedzi, jest zamknięta – wy-
daje się systemem skończonym. Teoria bowiem rzadko daje wszystkie odpo-
wiedzi, dopuszcza niepewność i jest wrażliwa na krytykę, a zatem umożliwia 
różnorakie zmiany w swoim obrębie. Często uważa się, że ideologia zamyka 
się w granicach określonych przekonań moralnych, a więc jest stronnicza – 
przy tym też fragmentaryczna (podkreśla aspekty, które są jej potrzebne), 
teoria natomiast pretenduje do bezstronności opisu i wyjaśniania, stara się 
rozumieć wszystkie aspekty badanego zjawiska. Uważa się również, iż teoria 
jako zjawisko transcendentalne (a zatem wykraczające poza zróżnicowane 
stanowiska społeczne) w swoim tłumaczeniu rzeczywistości społecznej stara 
się kierować zasadami logicznej spójności swoich założeń i wniosków, ideo-
logia z kolei, ignorująca kontrdowody, jest niespójna logicznie i ujawniają się 

41  Zob. J. Muszyński, dz. cyt., s. 27–30, 51–52.
42  Dlatego też wprowadza pojęcie doktryny politycznej jako konkretnego sposobu reali-

zacji danej ideologii w określonych warunkach, uwzględniającej konkretny okoliczności i czas. 
W.T. Kulesza, dz. cyt., s. 9–11.

43  Zob. R. Cichocki, J. Głuszyński, dz. cyt., s. 97–106.
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w jej zakresie różnorakie sprzeczności, a jej podstawową właściwością jest 
pochodzenie i sprzężenie ze ściśle określonym stanowiskiem społecznym 
związanym z konkretnymi interesami i potrzebami społecznymi44. Pomimo 
jednak różnic między jednym a drugim zjawiskiem społecznym częstokroć 
trudno w praktyce je odróżnić od siebie z całą pewnością. Zwłaszcza że nie-
które współczesne teorie czy nurty naukowe akceptują i akcentują ideologię 
jako część własnych twierdzeń naukowych, na przykład gender studies, queer 
theory czy socjologiczna analiza dyskursu45.

Podsumowując różnorodność współczesnych prób określania cech kon-
stytutywnych oraz istoty ideologii w różnych naukach, można odnieść się do 
całościowych ujęć tego pojęcia. Rozbudowaną próbę sklasyfi kowania różno-
rakich historycznych oraz współczesnych interpretacji tego zjawiska przed-
stawia A. Heywood. Wymienia on kilkanaście sposobów rozumienia ideolo-
gii, do których zalicza jej traktowanie jako: 

systemu przekonań politycznych; zorientowanego na działanie zbioru idei poli-
tycznych; zbioru idei klasy rządzącej; sposobu postrzegania świata właściwemu dla 
konkretnej klasy bądź grupy społecznej; zbioru idei politycznych, które uosabiają 
lub wyrażają klasę bądź interesy społeczne; zbioru idei, które szerzą fałszywą świa-
domość wśród wyzyskiwanych lub uciskanych; zbioru idei, które umiejscawiają jed-
nostkę w kontekście społecznym i tworzą poczucie przynależności do zbiorowości; 
ofi cjalnie usankcjonowanego zbioru idei wykorzystywanego do legitymizacji systemu 
politycznego bądź reżimu; całościowej doktryny politycznej, która rości sobie prawo 
do monopolu na prawdę; abstrakcyjnego i wysoce usystematyzowanego zbioru idei 
politycznych46.

Podejście to bardzo szczegółowo opisuje różne ujęcia ideologii, skupiając 
się na różnych aspektach tego pojęcia jako pewnego zbioru idei. Jednocześnie 
spora część tych określeń wydaje się bliskoznaczna lub nawet równoznaczna.

Ogólnie rzecz biorąc, termin „ideologia” w myśli i literaturze naukowej 
może być rozumiany w trzech znaczeniach:

• jako ogólny system pojęć, postaw, który charakteryzuje konkretne spo-
łeczeństwo w ściśle określonym czasie (w tym sensie należą do niej 
wszystkie formy myśli: fi lozofi a, nauka, religia, moralność, prawo);

• jako fałszywa świadomość;

44  Por. M. Malewski, Niepewność wiedzy – zawodność praktyki edukacyjnej, „Teraźniej-
szość – Człowiek – Edukacja” 2002, nr 4, s. 67; M. Kowalski, D. Falcman, Ideologie nauk spo-
łecznych – warianty interpretacyjne, Impuls, Kraków 2012, s. 14.

45  Za: M. Kowalski, D. Falcman, dz. cyt., s. 15.
46  Zob. A. Heywood, dz. cyt., s. 20.
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• jako pewien zbiór poglądów wyrażających interesy jakiejś klasy, gru-
py47.

Inne podejście, jak się wydaje – szersze i sięgające po bardziej zróżnico-
wane defi nicje ideologii – można odnaleźć w propozycji kategoryzacji spo-
sobów interpretacji ideologii u Stanisława Kozyra-Kowalskiego. Wyróżnia-
jąc kilka rodzajów defi niowania zjawiska ideologii, zarówno historycznych, 
jak i aktualnych, przedstawia je za pomocą kilku dość pojemnych kategorii. 
Ideologię w literaturze rozumie się więc głównie jako: 

• naukę o ideach, która podejmuje próby obiektywnego oraz prawdzi-
wego opisu i wyjaśnienia znaczenia idei w rozwoju społecznym czło-
wieka w ciągu wieków w różnych sferach jego funkcjonowania;

• fałszywą interpretację roli różnych idei w świecie oraz w jego pozna-
waniu;

• zastosowanie współczynnika humanistycznego (pojęcie wprowadzone 
przez Floriana Znanieckiego) w ujmowaniu przyrody i świata społecz-
nego;

• zastosowanie współczynnika nieegalitaryzmu w badaniach szeroko 
rozumianej rzeczywistości społecznej, czyli odniesienia do socjolo-
gicznych teorii nierówności;

• wiedzę przednaukową i pozanaukową, a jednocześnie problematyczną 
i niepewną, choć często stanowiącą podstawę funkcjonowania spo-
łecznego różnych zbiorowości, społeczności, grup społecznych i przy-
należących do nich jednostek48.

Jak widać, sposobów rozumienia ideologii czy ich kategoryzacji jest wiele, 
co ciekawe, różnią się one ze względu na czas powstania, uwarunkowania 
społeczne, kulturowe i historyczne oraz przyjmowane przez konkretnych 
myślicieli założenia ontologiczne i epistemologiczne, które jednak nadal nie 
gwarantują jednomyślności w zakresie defi niowania tego pojęcia49. Należy 

47  Zob. R. Legutko, Ideologia, [w:] Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 3, PWN, War-
szawa 1997, s. 9.

48  S. Kozyr-Kowalski, Ideologia a prawda, http://www.staff .amu.edu.pl/~kozyr/ideologia.
html, dostęp: 9 czerwca 2010.

49  Porównanie propozycji i sposobów rozumienia ideologii oraz jej wpływu na rzeczywi-
stość edukacyjną przez przedstawicieli poszczególnych nurtów i kierunków pedagogicznych 
czy ich grup wykracza poza ramy tego opracowania. W pracy doktorskiej podejmuję ten prob-
lem z punktu widzenia trzech dużych grup koncepcji pedagogicznych wyróżnionych przez 
M. Nowaka: personalistycznego (odwołującego się do kategorii osoby), marksistowskiego (na-
wiązującego do kategorii praktyki) i laickiego (posługującego się kategorią laickości), przed-
stawiając sposoby rozumienia ideologii w każdym z nich, które to, co interesujące, różnią się 
również w obrębie każdej z tych grup. M. Nowak, Nurty myślenia w pedagogice współczesnej, 
[w:] Demokracja a oświata, kształcenie i wychowanie. Materiały z II Ogólnopolskiego Zjazdu 
Pedagogicznego, H. Kwiatkowska, Z. Kwieciński (red.), Edytor, Toruń 1996, s. 119–121. Roz-
ważania dotyczące ideologii wśród przedstawicieli personalizmu można również odnaleźć
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zauważyć, że problem ideologii oraz jej obecności w edukacji jest też poru-
szany przez przedstawicieli różnych nurtów i kierunków pedagogicznych, 
a jego waga zostaje niejednokrotnie wyraźnie podkreślona. Większość jed-
nak podejmujących ten wątek pedagogów traktuje go jedynie pobocznie, nie-
jako przy okazji – jako nawiązanie lub uzupełnienie dla innych problemów 
i tematów, szerszych, odmiennych, choć wiążących się. Tym samym pojawia 
się niezagospodarowane pole dla pedagogów, rodzące wiele pytań, zarówno 
natury teoretycznej, jak i praktycznej, ponieważ stanowiące przedmiot ba-
dań zjawisko może stwarzać możliwości rozwoju człowieka i społeczeństwa, 
a także stanowić dla nich zagrożenie.

Przyglądając się analizie rozumienia i interpretowania zjawiska ideologii, 
należy również zaakcentować wielość ujęć tego problemu w obrębie jednego 
nurtu. Od ujmowania ideologii jako zjawiska społecznego przez wyróżnia-
nie pewnych jego obszarów na gruncie edukacji do uznania go za niezby-
walną cząstkę składową poszczególnych teorii i nurtów w pedagogice; od 
podkreślania jedynie negatywnych aspektów jej występowania do wyliczenia 
możliwości, jakie daje; od traktowania ideologii jako narzędzia analityczne-
go, części struktury formalnej, do pojmowania bardzo ogólnego; od defi nicji 
szerokich, obejmujących wiele desygnatów, do utożsamiania ideologii z teo-
rią i praktyką zbrodniczych systemów totalitarnych – wszystkie te sposoby 
defi niowania pojawiają się w interpretacjach ideologii czerpiących inspirację 
z różnych nurtów i kierunków pedagogicznych. 

w artykule: D. Skowrońska, Problem ideologii w wychowaniu z perspektywy personalizmu 
chrześcijańskiego, [w:] Chrześcijańskie inspiracje w pedagogice, J. Kostkiewicz (red.), WUJ, Kra-
ków 2011, s. 31–52.
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2. MIĘDZY POLITYCZNOŚCIĄ
A UPOLITYCZNIENIEM EDUKACJI. WPŁYW 
WYBRANYCH IDEOLOGII POLITYCZNYCH

NA TEORIĘ I PRAKTYKĘ EDUKACJI

2.1. Polityka i państwo a edukacja

Pojęcie ideologii, jak wykazano, jest niejednoznaczne i może mieć różne 
konotacje znaczeniowe, zależne często od paradygmatu reprezentowanego 
przez poszczególnych badaczy. Jednym ze sposobów jego rozumienia jest 
określenie go jako pewnego zbioru idei charakterystycznych dla konkretnych 
grup, obecnych w sferze publicznej, proponujących różne wizje życia spo-
łecznego, polityki i przyszłości społeczeństwa. 

Każdy rodzaj ideologii postuluje odmienne ideały „dobrego” człowieka, 
możliwości jego działania, w innym urządzeniu społeczeństwa widzi najwyż-
sze dobro ludzi. Dążąc do realizacji swojej wizji życia społecznego, posługuje 
się różnorakimi sposobami i narzędziami, proponuje sobie właściwe wartości 
i cele edukacji, wprowadzając je do oświaty całego społeczeństwa. Z punktu 
widzenia przedstawicieli konkretnych ideologii politycznych i społecznych 
edukacja jest jednym z bardziej newralgicznych obszarów – bez „odpowied-
nio” wykształconego człowieka realizacja najpiękniejszych wizji rozwoju 
ludzkości i świata nie jest możliwa50. Ideologie polityczne czy społeczne oraz 
kierujący się nimi politycy będą zatem dążyć do wprowadzenia do eduka-
cji wartości i treści zgodnych ze swoim punktem widzenia i specyfi cznej in-
terpretacji świata. Ich wpływ na edukację jest więc niezaprzeczalny, chociaż 
zapośredniczony wieloma innymi czynnikami. Świadomość konsekwencji 
edukacyjnych przyjęcia danej ideologii politycznej lub głosowania na partię 
ją reprezentującą zdaje się ważną kwestią dla członków społeczeństwa oby-
watelskiego, chcących realnie i z rozmysłem decydować o przyszłości. Nale-
ży do praw obywatelskich i pomaga się zorientować w rosnącej współcześ-

50  Por. J. Kostkiewicz, Jakość i zakres...
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nie mozaice rozwiązań edukacyjnych, u których podstaw częstokroć tkwią 
względy polityczne i ideologiczne. Sama istota i cechy charakterystyczne 
ideologii jako zjawiska społecznego wskazują więc na konieczność przyjrze-
nia się poszczególnym jej rodzajom oraz określenia ich propozycji w sferze 
edukacyjnej. Należy jednak wyjść od wskazania powiązań między edukacją 
a polityką, których istnienie bywa współcześnie negowane.

Współczesne państwo jest organizatorem i ewaluatorem edukacji; chociaż 
istnieją tendencje do delegowania tych funkcji na organy lokalne, to jednak 
nadal zachowuje główną rolę w kreowaniu podstawowych warunków i ram 
organizacyjnych dla całości szeroko i wąsko rozumianej edukacji51. Jak zwra-
ca uwagę Tadeusz Lewowicki, współcześnie

51  Edukacja w szerokim oraz wąskim rozumieniu długo pozostawała kwestią prywatną 
albo grupową, związaną z pochodzeniem, przynależnością stanową czy kastową, stanowiącą 
podstawę organizacji struktury społeczności ludzkich. Chociaż różni myśliciele wypowiadali 
się nieraz na temat bieżącej praktyki wychowawczej oraz wskazywali „idealne” sposoby wy-
chowywania i kształcenia, to jednak sposób wychowania był pochodną zwyczajów i obycza-
jów, możliwości i umiejętności oraz miejsca w społeczeństwie zajmowanego przez rodziców 
– był zatem kwestią prywatną, realizowaną w ramach własnych zasobów, częstokroć nieure-
gulowaną prawnie. W średniowieczu, zgodnie z panującym ideałem, prym w edukacji wiodła 
religia, głównie Kościół katolicki, organizujący wychowanie oraz kształcenie skoncentrowane 
przede wszystkim na moralności w różnych szkołach klasztornych czy katedralnych. Szkoły 
świeckie były rzadkie, a edukacja opierała się głównie na obyczajach związanych z przyna-
leżnością społeczną. Dominacja zarówno Kościoła katolickiego w obrębie szkolnictwa, jak 
i później szkół związanych z innymi wyznaniami trwała właściwie do końca wieku XVIII. Co 
prawda w okresie odrodzenia wraz ideami leżącymi u podstaw rodzącej się wówczas refor-
macji zaczęto postulować upublicznienie oświaty poprzez objęcie jej podstawowymi formami 
również ludu, propozycje te jednak długo pozostawały w sferze ideału. Różnice między kształ-
ceniem osób z różnych stanów oraz odrębnej płci były głęboko zakorzenione w świadomo-
ści ówczesnych ludzi, a zwyczaje leżące u podstaw edukacji nie przekładały się na publiczny 
charakter kształcenia i wychowania w rozumieniu współczesnym. Wraz z rozwojem cywili-
zacyjnym oraz społecznym, w związku z procesami powstawania państw narodowych oraz 
modernizacji, stopniowej industrializacji, urbanizacji i postępu gospodarczego, wiążącymi 
się z przemianami społecznymi, racjonalizacją, rozwojem nauki i techniki edukacja zaczęła 
nabierać charakteru publicznego. Idea edukacji powszechnej, bezpłatnej, wspólnej dla wszyst-
kich na poziomie podstawowym i obowiązkowej jest spuścizną Wielkiej Rewolucji Francuskiej 
– te postulaty powoli w następnych latach rozpowszechniły się w całej Europie. Świadczyło 
o tym przede wszystkim stopniowe przejmowanie przez narodowe państwa odpowiedzialno-
ści za edukację obywateli – poprzez tworzenie praw gwarantujących edukację oraz obligują-
cych do uczestniczenia w niej, czyli wprowadzanie obowiązku szkolnego, a także tworzenie 
ministerstw oświaty odpowiedzialnych za organizację szkolnictwa oraz inicjowanie reform 
i innowacji. Edukacja w tym czasie podlegała procesom laicyzacji, a państwo zostało uznane 
za organ zwierzchni dla wychowania i kształcenia jego obywateli. Wiek XX i charakterystycz-
ne dla niego prawodawstwo, inspirowane między innymi treściami Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka oraz Konwencji o Prawach Dziecka i wnioskami rozwijających się nauk spo-
łecznych i humanistycznych, przyniosły jeszcze głębszą ingerencję w wychowanie i kształcenie 
poprzez przyjęcie przez państwo odpowiedzialności za opiekę nad dziećmi opuszczonymi, 
a także zainteresowanie się rodziną związane z wprowadzeniem sankcji karnych za niepra-
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edukacja podporządkowana jest przede wszystkim państwu, a w istocie głównie eli-
tom władzy [czyli politykom pełniącym najważniejsze funkcje w państwie – dop. 
D.J.]. Te elity (…) określają potrzeby społeczeństwa, „odczytując” społeczne dążenia 
i pragnienia. Te potrzeby anonimowego społeczeństwa okazują się przeważnie po-
trzebami (lub wyobrażeniami potrzeb) samych elit52. 

Polityka i państwo mają więc podstawowe znaczenie w kreowaniu spo-
sobu istnienia edukacji w danej społeczności, chociaż ważna jest również 
obowiązująca w danym czasie aksjologia społeczna jako jeden z „wyznaczni-
ków celów edukacji”53. Historycznie rzecz biorąc, państwo zostało w pewnym 
momencie rozwoju społecznego uznane za głównego organizatora, a także 
ewaluatora edukacji, tym samym nadano wychowaniu i kształceniu status 
kwestii publicznej, jednej z podstawowych dla istnienia i funkcjonowania 
społeczeństwa. Raporty oświatowe zaznaczają jej wagę zarówno dla rozwoju 
jednostkowego, jak i społecznego oraz gospodarczego, wskazując państwom 
problemy oraz możliwości reform i innowacji54. Pomimo że współcześnie ta 
tendencja się odwraca – to znaczy propaguje się demonopolizację roli pań-
stwa w kwestiach edukacyjnych – to i tak odgrywa ono nadal główną rolę – 
wszelkie podstawowe decyzje o edukacji, również o delegowaniu uprawnień 
na niższe organy lub samorządy, podejmują legitymizowani przedstawicie-
le władzy politycznej. Wobec tego, chociaż współcześnie mówi się o trzech 
podmiotach organizujących szkoły – państwie, samorządach oraz różnych 
osobach, grupach, stowarzyszeniach i instytucjach prywatnych55 – to jednak 
państwo, tworząc ramy prawne dla każdego rodzaju rozwiązań w sferze edu-
kacji, jest instancją co najmniej pośrednio zaangażowaną w kreowanie syste-
mu edukacyjnego.

Nie dziwi, iż w tak ważniej kwestii państwo chce zachować decydujący 
głos i co najmniej częściową kontrolę nad wszelkimi procesami edukacyjny-
mi – w trosce o dobro wspólne oraz los każdego swojego obywatela. Przejawia 
się to w ogólnych i szczegółowych przepisach prawnych, regulujących kwe-

widłowości w wypełnianiu funkcji rodzicielskich. Por. S. Kot, Historia wychowania, t. 1, ŻAK, 
Warszawa 1994; tenże, Historia wychowania, t. 2, ŻAK, Warszawa 1994, s. 162–164; S. Litak, 
Historia wychowania, t. 1, WAM, WSF-P „Ignatianum”, Kraków 2005.

52  T. Lewowicki, Przemiany oświaty, UW, Foto-Art, Warszawa 1994, s. 13; J. Draus, 
R. Terlecki, Historia wychowania, t. 2, WAM, WSF-P „Ignatianum”, Kraków 2005, s. 17–23. 

53  J. Draus, R. Terlecki, dz. cyt., s. 24.
54  Por. Edukacja – jest w niej ukryty skarb, J. Delors (red.), przeł. W. Rabczuk, UNESCO, 

Warszawa 1998; E. Faure, E. Herrera, A.R. Kaddoura, H. Lopes, A.W. Pietrowski, W. Rahne-
ma, F.C. Ward, Uczyć się, aby być, przeł. Z. Zakrzewska, PWN, Warszawa 1975; J.W. Botwin,
M. Elmandrja, M. Malitza, Uczyć się bez granic. Jak zewrzeć „ludzką lukę”?, PWN, Warszawa 
1982; F. Mayor, J. Binde, Przyszłość świata, Raport UNESCO, przeł. J. Wolf, A. Janik, W. Rab-
czuk, FSBE, Warszawa 2001.

55  A. Smołalski, Historyczne podstawy organizacji szkolnictwa w Polsce, Impuls, Kraków 
1999, s. 11.

2. Między politycznością a upolitycznieniem edukacji...
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stie edukacyjne na terenie danego kraju, oraz preferowanej polityce społecz-
nej i edukacyjnej. Rola państwa jest widoczna zwłaszcza w scentralizowanym 
systemie edukacyjnym, ale również przy decentralizacji i delegowaniu zadań 
szczegółowych na jednostki samorządowe to państwo tworzy podstawowe 
ramy funkcjonowania edukacji, nadaje różnym organom prawa i obowiązki 
z nią związane. Podejmuje bowiem decyzje co do sposobu organizacji edu-
kacji oraz zawieranych w niej treści, podmiotów mogących ją realizować lub 
organizować, praw i obowiązków każdej ze stron w procesie edukacyjnym. 
To państwo również zleca badania dotyczące systemu, edukacyjnego, korzy-
stając z nich w większym lub mniejszym stopniu oraz opiera się na opinii 
społecznej, podejmując decyzje o zakresie reform. To wreszcie właśnie do 
państwa skierowane są różnorakie zalecenia i wytyczne organizacji między-
narodowych zajmujących się edukacją statutowo lub jako jedną z dziedzin 
zainteresowań. Takie przejęcie odpowiedzialności za edukację ma służyć do-
bru wspólnemu i dobru jednostki, ale sprowadza również niebezpieczeństwo 
instrumentalizacji edukacji i wykorzystywania jej do własnych celów przez 
kolejne ekipy rządzące56. Niektórzy pedagodzy natomiast wskazują wprost, 
iż pedagogizm, a potem naukowa pedagogika są formą kontroli społecznej 
współczesnych państw/społeczeństw, zasłaniającą polityczny charakter za-
równo samej dyscypliny naukowej, jak i proponowanej przez nią edukacji 
praktycznej. Traktuje się ją jako formę legitymizacji nadzoru politycznego, 
wtórnie upolityczniającego sferę wychowania57. 

Każdą zatem decyzję czy reformę w sferze edukacji można uznać za po-
lityczną, czyli również potencjalnie ideologiczną. Kiedy pedagog myśli o re-
formie edukacji, zazwyczaj koncentruje się na mniej lub bardziej wielopłasz-
czyznowych i wielokierunkowych działaniach mających na celu poprawę 
lub ustanowienie nowej jakości w obszarze edukacji, związanych z bogatszą 
wiedzą naukową, dotyczącą rozwoju człowieka, jego uwarunkowań psycho-
logicznych i społecznych oraz składników procesu wychowawczego i dydak-
tycznego, a także wpływu otoczenia społecznego i medialnego, zmieniającej 
się sytuacji społecznej i gospodarczej. W literaturze przedmiotu opisuje się 
rozmaite elementy reform edukacyjnych, ich zróżnicowane uwarunkowania 
i zasady wprowadzania58. Często jednak zapomina się, iż wszelkie formalne, 
prawnie wprowadzane zmiany w obrębie edukacji, w tym reformy edukacyj-

56  Por. B. Śliwerski, Szkoła na wirażu zmian politycznych. Bez cenzury, Impuls, Kraków, 
2012, s. 9–11.

57  Za: T. Szkudlarek, Pedagogizm i pedagogika, [w:] Racjonalność pedagogiki, T. Hejnicka-
-Bezwińska (red.), Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1995, s. 41–51.

58  Por. Cz. Banach, Szanse i zagrożenia reformy edukacji, [w:] Nadzieja na zmianę. Szanse 
edukacyjne młodego pokolenia ze środowiska wiejskiego, D. Waloszek, K. Wąż (red.), ODN, 
Zielona Góra 2002, s. 11–37.
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ne, są też decyzjami podejmowanymi przez rządzących polityków, a zatem 
decyzjami stricte politycznymi. Co oznacza, że ich powzięcie i wprowadzanie 
w życie może mieć ideologiczne przyczyny oraz konsekwencje.

Państwo to „polityczna organizacja suwerennej zbiorowości terytorialnej”, 
której „elementami konstytutywnymi (…) są zbiorowość obywateli oraz su-
werenna władza, to znaczy taka, która na danym terytorium sama decyduje 
o zakresie swojego działania”, zapewniająca „ład wewnętrzny i panowanie 
prawa, na straży którego stoi aparat kontroli i monopol stosowania przymu-
su”, oraz „suwerenność zewnętrzną”. Wobec tego „uznawane jest za najwyż-
szą formę instytucjonalizacji władzy politycznej”59, którą realizuje poprzez 
podejmowanie decyzji politycznych, obowiązujących wyszczególnione grupy 
lub wszystkich obywateli. Współcześnie najczęściej te decyzje są dokonywane 
przez polityków parlamentarnych i rządowych oraz artykułowane w formie 
aktów prawnych, odnoszących się do aspektów życia społecznego ważnych 
dla państwa i przez nie określanych. Skoro więc polityka dotyczy wszelkich 
relacji między państwem a jednostką oraz społeczeństwem, to musi też się 
wiązać z edukacją jako jednym z procesów społecznych. Tym samym decyzje 
podejmowane przez organy rządzące, które wprowadzają zmiany w obszarze 
edukacji, są z natury decyzjami politycznymi.

Reforma edukacji, jako akt prawny wprowadzany przez centralną władzę 
polityczną, najczęściej w formie ustawy i rozporządzeń, biorąc pod uwagę 
powyższe uwagi, jest zatem również decyzją polityczną o większym cięża-
rze jakościowym. Jak podkreśla T. Lewowicki, „impulsem licznych reform są 
względy natury politycznej, ideologicznej, światopoglądowej”60. One bowiem 
wyznaczają ludziom u władzy, a także we współczesnych demokracjach oby-
watelom legitymizującym ich władzę, między innymi przez wybory rozumia-
ne jako akt poparcia sposobu widzenia dobra wspólnego, podstawy działania. 
Decyzje podejmowane przez polityków, wprowadzających wszelkie reformy, 
w tym też te związane z systemem edukacyjnym, są więc decyzjami politycz-
nymi – wyrazem woli władzy politycznej oraz legitymizującej ją społeczności. 

W związku z tym każde wiążące społeczeństwo rozstrzygnięcie dotyczące 
kształtu systemu edukacyjnego, jego organizacji i treści, a także możliwości 
sposobów realizacji wychowania i kształcenia w szkole, ale również w innych 
instytucjach i grupach społecznych, każda norma prawna ustalana współcześ-
nie przez parlament jest aktem wyrażania władzy politycznej, więc decyzją 
polityczną. Jako taka jest wynikiem pewnego wyboru, dominacji, kompro-
misu lub konsensusu odnoszącego się do różnych potrzeb, interesów i kon-

59  G. Skąpska, Państwo, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 3, Ofi cyna Naukowa, Warszawa 
2000, s. 56.

60  T. Lewowicki, dz. cyt., s. 129.

2. Między politycznością a upolitycznieniem edukacji...
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fl iktów między częściami danego społeczeństwa, wynikiem gry politycznej61. 
Tym samym może być rozumiana jako wynik uwarunkowanej społecznie 
rozgrywki między politykami i partiami, kierującymi się wartościami i re-
gułami charakterystycznymi dla konkretnej opcji politycznej, wiążącymi się 
ze względami światopoglądowymi oraz ideologicznymi. W tym kontekście 
edukacja będzie zatem zawsze uwarunkowana ideologicznymi przesłankami 
leżącymi u podstaw myślenia i działania polityków jako posiadaczy władzy 
ustawodawczej i wykonawczej, reprezentującej majestat państwa oraz społe-
czeństwo.

Stojąca więc u fundamentów funkcjonowania każdego państwa polityka 
wchodzi w relacje z edukacją. Co więcej, edukacja dla poszczególnych op-
cji politycznych może stanowić priorytet działania jako sposób wpływania 
na przyszłość społeczeństwa, a tym samym na między innymi preferencje 
aksjologiczne, a także polityczne i ideologiczne. Grę między uprawnionym 
a nieuprawnionym wkładem jednej dziedziny życia publicznego pokazuje 
odniesienie edukacji w rozumieniu zarówno teorii, jak i praktyki pedago-
gicznej do jednej z wyodrębnianych pulsujących kategorii pedagogicznych62 
polityczności-upolitycznienia63, zwracającej uwagę na uniwersalną obecność 
powiązań między polityką a wychowaniem i kształceniem. Rozróżnienie to 

61  Por. J. Gęsicki, Gra o nową szkołę, PWN, Warszawa 1993, s. 38–44.
62  O pulsujących kategoriach jako swoistych hasłach otwierających pola znaczeń i orga-

nizujących lub restrukturyzujących obszary interpretacyjne zjawisk pisze Joanna Rutkowiak. 
Jej rozważania na ten temat można odnaleźć przykładowo w następujących publikacjach: taż, 
Pedagogika ogólna a struktura i jakość wiedzy o wychowaniu, [w:] Pedagogika ogólna, tradycja 
– teraźniejszość – nowe wyzwania, T. Hejnicka-Bezwińska (red.), WSP, Bydgoszcz 1995; taż, 
„Pulsujące kategorie” jako wyznaczniki mapy odmian myślenia o edukacji, [w:] Odmiany my-
ślenia o edukacji, J. Rutkowiak (red.), Impuls, Kraków 1995; taż, Ogólność myślenia o edukacji 
a „pulsowanie” kategorii pedagogiki, [w:] Ewolucja „ogólności” w dyskursach pedagogicznych, 
T. Hejnicka-Bezwińska, R. Leppert (red.), UKW, Bydgoszcz 2005.

63  Polityczność według J. Rutkowiak to „osadzenie edukacji w całościowym kontekście 
ustrukturyzowanych relacji, konstytuujących racjonalność bytu społecznego i określających 
sfery naszej do niej przynależności: jednostki jako wolnej/podporządkowanej, społeczeństwa 
jako grup antagonistycznych/kooperujących, prawa jako regulacji tworzonych/obowiązują-
cych, państwa jako organizatora zezwalającego/ograniczającego, wiedzy jako instrumentu/
krytyki, ideologii jako wyrazu interesów/zasady reprezentacji”. J. Rutkowiak, Z problematyki 
społecznego zaangażowania pedagogiki; „upolitycznienie” i „polityczność” jako jej pulsujące ka-
tegorie, [w:] Nauki pedagogiczne w Polsce, S. Lewowicki, M.J. Szymański (red.), AP, Kraków 
2004, s. 34. 

Natomiast upolitycznienie wyjaśnia ona jako: „występowanie skonkretyzowanej pedago-
gicznej aktywności ukierunkowanej na jednostronnie zaangażowaną penetrację wychowania 
widzianego wówczas jako zjawisko określonej jakości, miejsca i czasu, poddawane wartościo-
waniu, aktywności stanowiącej narzędzie inżynierii społecznej, w której odpowiednie środki 
pedagogiki – jej język, instytucje, ludzie, działania, symbole są używane w celach wywierania 
nacisku ukierunkowanego na wdrażanie i umacnianie w świadomości wychowanków (ludzi) 
przeświadczenia o wyróżnionym znaczeniu oraz szczególnych walorach wybranego sposobu 
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ma ogromną wagę: znaczenie obydwu, jak by się wydawało, podobnych ter-
minów, jest odmienne. Traktowanie ich jako bliskoznacznych może wpro-
wadzać w błąd, a ich mylenie może być według J. Rutkowiak przyczyną 
mówienia o apolityczności współczesnego wychowania i kształcenia64. Upo-
litycznienie w tym rozumieniu będzie się odnosić do podporządkowywania 
edukacji wartościom, celom, interesom politycznym lub społecznym, okre-
ślonym ideologicznie i uznawanym przez narzucających je za jedyne i nie-
podważalne, połączonym jednocześnie z negowaniem innych możliwości: 
wartości, celów czy interesów. Jest to zatem sytuacja dominacji jednej i kon-
kretnej ideologii politycznej w obrębie edukacji, łącznie z kreowaniem lub 
współtworzeniem adekwatnej do niej ideologii edukacyjnej. Polityczność 
zaś wskazuje na zwykłe, więc należące do normy, uniwersalne powiązania 
edukacji z polityką, zachodzące zawsze i wszędzie, na relacje edukacji jako 
jednej sfery życia publicznego z jednym z innych jej elementów65. Politycz-
ność edukacji zatem występuje w każdym czasie i miejscu, wydaje się cechą 
uniwersalną, przypisaną do edukacji zachodzącej w rzeczywistości społecz-
nej. Upolitycznienie zaś będzie charakterystyczne przykładowo dla systemów 
totalitarnych, podporządkowujących edukację niemal całkowicie celom po-
litycznym, ograniczając lub wykluczając możliwości wpływu jakichkolwiek 
konkurencyjnych wartości i teorii edukacyjnych. Tym samym może być ono 
traktowane z punktu widzenia norm demokratycznych jako patologia życia 
społecznego. 

Kwestię polityczności edukacji można również rozważać za A. Nalaskow-
skim, który wskazuje nie na dwa sposoby mówienia o relacji polityka–eduka-
cja, lecz aż trzy. O polityczności edukacji można mówić według niego w na-
stępujących znaczeniach:

• „edukacja jako przedmiot w działaniach politycznych”;
• „edukacja jako działanie polityczne”;
• „edukacja jako źródło zmian politycznych”66. 
W pierwszym z wymienionych znaczeń A. Nalaskowski defi niuje politycz-

ność edukacji jako różnego rodzaju formy edukacji politycznej, a więc agita-
cji, wykorzystywania wychowania i kształcenia w służbie różnych działań po-
litycznych, co oznacza jej przedmiotowe traktowanie. W drugim rozumieniu 
edukacja staje się działaniem politycznym, to znaczy jest tak kierowana przez 
osoby tworzące jej podstawy formalne i prawne, by realizować ich interesy. 

ujmowania bytu społecznego i człowieka (...) z równoczesnym odrzucającym traktowaniem 
innych możliwych jego porządków”. Tamże, s. 35.

64  J. Rutkowiak, M. Szczepska-Rutkowska, Polityczność a upolitycznianie wychowania, 
[w:] Odmiany myślenia..., s. 210–211.

65  Por. J. Rutkowiak, Z problematyki społecznego zaangażowania..., s. 34. 
66  A. Nalaskowski, Widnokręgi edukacji, s. 163.
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Chodzi tu polityczne znaczenie różnych form edukacji ujmowanej jako wy-
chowanie i kształcenie. Trzeci sposób interpretacji to defi niowanie edukacji 
jak źródła zmian politycznych – wszelkie bowiem decyzje polityczne podjęte 
w sferze edukacji mogą, jak pokazuje historia, spowodować różne zmiany 
właśnie w obrębie polityki, a nawet zwrócić się przeciwko ich twórcom67. Jak 
się wydaje, dwie pierwsze interpretacje zbliżone są znaczeniowo do defi nicji 
upolitycznienia edukacji J. Rutkowiak (chociaż druga prawdopodobnie nie 
w każdym przypadku), trzecia natomiast stanowi jej odwrotność – następuje 
bowiem zmiana społeczna i polityczna, chociaż początek jest jednak ten sam: 
próby politycznego przejęcia edukacji. Powiązania edukacji i polityki w tym 
ujęciu, jak się wydaje, są nierozerwalne i niemal zawsze instrumentalne, choć 
nie zawsze muszą prowadzić do wypełnienia celów politycznych, które przed 
sobą stawiają. Co ważne, powiązania te przybierają różne odcienie w związ-
ku z typem społeczeństwa, w którym funkcjonują68. Nauczanie i uczenie się 
bowiem nigdy nie jest hermetycznie zamknięte w murach szkoły, musi być 
dostosowane do społecznych oczekiwań69.

Kategoria polityczności-upolitycznienia edukacji, związków i współzależ-
ności między edukacją i polityką naturalnie prowadzi do rozważań dotyczą-
cych ideologii politycznych, które, wyraźnie związane szczególnie z polityką 

67  Zob. tamże, s. 163–169.
68  Odwołując się do myśli S. Ossowskiego, rozróżniającego monocentryczny oraz poli-

centryczny ład społeczny, należy zwrócić uwagę, że edukacja przyjmuje kategorię politycz-
ności lub też upolitycznienia w relacji do porządku społecznego w danym miejscu i czasie. 
Monocetryczność, jak się wydaje, sprzyja bowiem upolitycznieniu tej sfery życia społecznego, 
policentryczność zaś stwarza odpowiednie warunki do „jedynie” polityczności edukacji. Za-
tem im większe zróżnicowanie społeczne (akceptowane przez członków społeczeństwa jako 
norma istnienia społecznego i reguła funkcjonowania politycznego), tym większe prawdopo-
dobieństwo występowanie polityczności, a mniejsze upolitycznienia. Niemniej jednak rów-
nież inne czynniki mają wpływ na relację między edukacją i polityką, a określenie rodzaju 
ładu społecznego w niektórych sytuacjach może być problematyczne. Zwłaszcza że podział 
ten uznać trzeba raczej za wyznaczenie dwóch krańców kontinuum, co otwiera możliwość 
zaistnienia między nimi wielości ładów pośrednich, a tym samym różnorodności interpretacji 
kwestii pulsowania kategorii polityczności/upolitycznienia. Poza tym, jak wskazuje J. Chłope-
cki, rozróżnić należy pluralizm społeczny od politycznego (pierwszy odnosi się do instytucji 
funkcji – uczelnie, szkoły, szpitale, przedsiębiorstwa itp.; drugi zaś do instytucji bezpośrednio 
związanych z władzą), który może wiązać się z różnymi formami polityczności czy upolitycz-
nienia w jednym społeczeństwie i czasie. Jak się jednak wydaje, wzrastająca różnorodność 
w sferze społecznej może wpływać hamująco czy ograniczająco na upolitycznienie obszaru 
edukacji. Zob. S. Ossowski, O osobliwościach nauk społecznych, PWN, Warszawa 1983, s. 80; 
R. Cichocki, J. Głuszyński, Wychowanie a procesy upowszechniania ideologii, s. 99–104; 
J. Chłopecki, Ciągłość, zmiana i powrót. Szkice z socjologii wychowania, WSP, Rzeszów 1997, 
s. 224–225.

69  A. Nalaskowski, Widnokręgi edukacji, s. 241–247.
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na szczeblu państwowym, również będą uczestniczyć w relacjach między 
państwem a sferą teorii i praktyki pedagogicznej.

2.2. Podstawowe ideologie polityczno-społeczne 
i ich związki z edukacją

Współcześnie powraca problematyka roli ideologii politycznych i społecz-
nych w nauce i w potocznej świadomości społecznej. Ich znaczenie jest 
mierzone między innymi skutkami, jakie ich dojście do władzy politycznej 
w konkretnym społeczeństwie przynosi jej członkom. A to zależy od celów, 
interesów oraz wartości charakterystycznych dla konkretnej ideologii oraz 
grupy społecznej, która ją przyjmuje. W dalszej części pracy zajmę się wy-
branymi, współcześnie najczęściej przywoływanymi ideologiami społeczny-
mi i politycznymi, ich genezą, głównymi cechami i postulatami. Wskazane 
również zostaną implikacje edukacyjne przyjmowania danej ideologii oraz 
kierunki i nurty pedagogiczne czerpiące w mniejszym lub większym stopniu 
z konkretnych ideologii. Opisane zostaną trzy wybrane ideologie: liberalizm, 
konserwatyzm oraz nurt marksistowski i jego współczesne kontynuacje oraz 
konsekwencje przyjmowania ich założeń dla systemu edukacyjnego. Należy 
pamiętać jednak, że nie ma jednego liberalizmu, konserwatyzmu czy jednej 
ideologii radykalnej. Pewne kwestie podstawowe mogą natomiast być rozpa-
trywane za pomocą pytań: jaki jest człowiek i jego natura? Czym jest społe-
czeństwo i państwo? Jakie wartości są najważniejsze? 

2.2.1. Ideologia liberalna i neoliberalna – cechy
charakterystyczne i związki z edukacją

Liberalizm i neoliberalizm – podstawowe idee 

Jedną z ideologii współcześnie żywych i popularnych wśród polityków i zwy-
kłych obywateli jest liberalizm. Jak wskazuje J. Szacki, odniósł on obecnie 
ogromny sukces – większość wysoko rozwiniętych krajów właśnie na jego 
założeniach opiera swój ustrój, liberalną demokrację, oraz stara się realizo-
wać w praktyce związaną z nim koncepcję rządów prawa. To on również stał 
się odnośnikiem dla krajów postkomunistycznych jako rodzaj antydoktryny 
wobec komunizmu70. F. Fukuyama podkreśla, że zwycięstwo idei liberalizmu 

70  Zob. J. Szacki, Liberalizm po komunizmie, Znak, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków 
1994, s. 9–20.
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jest niewątpliwe i bezdyskusyjne – większość świata nie zna ideologii, która 
mogłaby rzucić wyzwanie liberalnej demokracji, opartej na najbardziej do-
skonałej z form legitymizacji społecznej – suwerenności ludu71, a inne ideo-
logie włączyły w swój sposób rozumienia i przedstawiania świata pewne ele-
menty pierwotnie funkcjonujące w liberalizmie. Niektórzy traktują go jako 
swoistą monokulturę lub utożsamiają z kapitalizmem monopolistycznym czy 
sposobem zarządzania światem zglobalizowanym, w którym dochodzi do 
zatarcia granic między rządzącymi a elitą światowego biznesu, gdzie kapitał 
odgrywa kluczową rolę72.

Jako nurt intelektualny ta ideologia społeczna i polityczna powstała około 
XVI i XVII wieku73, a wiele idei leżących u jej podstaw wiązało się z trzema 
rewolucjami: Wielką Rewolucją Francuską, angielską rewolucją przemysłową 
i amerykańską wojną secesyjną74. Widać tu zarazem ciągłość oraz ewolucję 
idei liberalnych w ciągu wieków. Należy podkreślić, że nie ma jednego, nie-
zmiennego liberalizmu. Różni przedstawiciele75 tego sposobu interpretacji 
rzeczywistości społecznej mogą inaczej ujmować konkretne rozwiązania, 
pewne kwestie bardziej lub mniej akcentować, ale spowodowane jest to ewo-
lucją samej ideologii liberalnej oraz zmianami historycznymi i kulturowy-
mi społeczeństw, w których żyją i tworzą myśliciele liberalni76. Za J. Szackim 
można powiedzieć, iż „liberalizm to nazwa ogólna obszernego zbioru wie-
lu różnych idei, doktryn i praktyk, spośród których ci, którzy przychodzą 
później, dokonują wyboru”77. Można jednak wyróżnić pewne cechy wspólne, 
opisujące istotę liberalizmu – najważniejsze wartości oraz odpowiedzi na py-
tania o człowieka i świat, w którym żyje. 

71  Zob. F. Fukuyama, dz. cyt., s. 79–82.
72  Zob. E. Potulicka, Teoretyczne podstawy neoliberalizmu a jego praktyka, [w:] Neoliberalne 

uwarunkowania edukacji, E. Potulicka, J. Rutkowiak (red.), Impuls, Kraków 2010, s. 39–40.
73  Chociaż pewne wątki liberalne pojawiają się w myśli społecznej i politycznej już od 

czasów starożytności – H. Kiereś widzi je już w antycznym idealizmie i irracjonalizmie trak-
tującym człowieka jako byt nierozumny, zależny od świata wyższego, i późniejszej fi lozofi i 
krytycznej opartej na krytyce poznania. Zob. Najstarszy spośród socjalizmów – wywiad z prof. 
Henrykiem Kieresiem, rozmawia R. Brzózka, „Cywilizacja w Nauce, Moralności, Sztuce i Reli-
gii” [b.r.], nr 6, http://cywilizacja.ien.pl/?id=21, dostęp: 19 lutego 2012.

74  W.T. Kulesza, Ideologie naszych czasów, s. 42–43.
75  Jest ich wielu, ale za pierwszych przedstawicieli tej ideologii społecznej i politycznej 

uważa się J. Locke’a, Monteskiusza, F. Voltaire’a, D. Diderota oraz A. Smitha. Późniejszy-
mi jego zwolennikami oraz teoretykami byli między innymi: K. von Humboldt, J. Betham, 
A. de Tocqueville, J.S. Mill, E. Burke, a z Polaków przykładowo A. Świętochowski. Por. 
K. Chojnicka, H. Olszewski, Historia doktryn politycznych i prawnych, Ars boni et aequi, 
Poznań 2004, s. 110–112, 124–133, 195–228.

76  P. Śpiewak, Ideologie i obywatele, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2001, s. 31.
77  J. Szacki, dz. cyt., s. 19.
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W liberalizmie wyodrębnić można pewne okresy zmian czy ewolucji, 
związane z przeobrażającymi się warunkami społecznymi i ekonomicznymi. 
Wymienia się takie stadia jego rozwoju, jak: liberalizm arystokratyczny, naj-
starszy, podkreślający rolę i prawa elit, arystokracji; demoliberalizm, łączący 
idee liberalne z kwestiami demokracji; współczesny liberalizm socjalny oraz 
niedawny powrót do korzeni i koncepcji bardziej radykalnych, klasycznych78. 
Inną propozycją podziału faz ewolucji tej ideologii jest wyróżnienie na pod-
stawie kryterium czasu liberalizmu klasycznego oraz liberalizmu współczes-
nego79. Jednak osie podziałów ewolucji tej ideologii nie odnoszą się jedynie 
do czasu historycznego. Kryterium wyróżnienia typów liberalizmu może być 
sfera, do jakiej się on odnosi (np. liberalizm polityczny, gospodarczy, kultu-
rowy czy fi lozofi czny80) lub inne idee czy ideologie, które, łącząc się z jego 
czystą i skrajną postacią, próbują współtworzyć z nim odmienny sposób my-
ślenia o świecie (np. liberalizm katolicki i liberalizm socjalny81, a także libera-
lizm progresywistyczny82). 

Pomimo tej różnorodności pewne idee oraz założenia są charakterystycz-
ne w mniejszym lub większym stopniu dla każdego przedstawiciela tego nur-
tu myśli politycznej i społecznej. W literaturze przedmiotu podkreśla się jako 
cechy wspólne poglądy na naturę ludzką, racjonalizm i indywidualizm83 oraz 
wolność (jako wartość podstawową, autoteliczną), a także własność prywatną 
i stosunek do niej, poglądy na gospodarkę, sposób interpretacji roli państwa 
i prawa, znaczenie instytucji obywatelskich i przemian społecznych, laicyza-
cję, wiarę w postęp84. 

Pytanie o człowieka i jego naturę jest jednym z głównych problemów 
fi lozofi cznych. Za każdą teorią naukową, za wszystkimi rodzajami świado-
mości społecznej, kryją się pewne założenia dotyczące człowieka, jego roli 
i znaczenia, jego istoty. Podstawowym założeniem liberalizmu odnoszącym 
się do człowieka wydaje się wiara w jego dobro (pozytywną naturę) oraz 
możliwości poznawcze (rozum). Źródła deprawacji i zła widzą liberałowie 
w nieodpowiednich, niszczących osobowość człowieka instytucjach społecz-
nych oraz politycznych, krępujących prawdziwą osobowość i naturę każdej 
osoby. Natura człowieka jest dobra, postępuje on bowiem w sposób naturalny 

78  Wykład z Myśli politycznej, prowadzony przez prof. Barbarę Stoczewską 6 maja 2010; 
Por. K. Chojnicka, H. Olszewski, dz. cyt.

79  Zob. W.T. Kulesza, dz. cyt., s. 42.
80  Por. J. Szacki, dz. cyt., s. 23–25; K. Chojnicka, H. Olszewski, dz. cyt.
81  K. Chojnicka, H. Olszewski, dz. cyt., s. 197–201; W.T. Kulesza, dz. cyt., s. 51–53.
82  P. Śpiewak, dz. cyt., s. 27–29.
83  Co nie dziwi, biorąc pod uwagę fakt, iż jedne z pierwszych ścisłych dookreśleń tej ideo-

logii pojawiły się w oświeceniu i rozwijały się, korespondując z tym szerokim nurtem myślo-
wym i fi lozofi cznym.

84  Zob. K. Chojnicka, H. Olszewski, dz. cyt., s. 195–196; G.L. Gutek, dz. cyt., s. 179–190.
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racjonalnie, kierując się własnymi potrzebami i interesami, a odpowiednie 
wykształcenie jest równoznaczne nie tylko z działaniami skierowanymi na 
własny interes, ale także działalnością na rzecz dobra systemu, który pozwala 
mu swoje interesy realizować85. Racjonalność postępowania człowieka za-
pewnia posiadanie przez niego rozumu, który ma możliwości niemal nie-
ograniczone, zwłaszcza w zakresie poznania oraz kreatywności86. Z tego wy-
nika również przekonanie o skuteczności nauki jako wytworu rozumu wielu 
wybitnych jednostek. 

Dla tak rozumianego człowieka najważniejszą wartością staje się wolność. 
Zarówno w ujęciu pozytywnym („wolność do”), jak i negatywnym („wolność 
od”). Jako wartość absolutna i podstawowa dotyczy ona każdej jednostki 
ludzkiej, tylko jej realizacja pozwala na osiągnięcie pełnego człowieczeństwa. 
Jako granicę wolności w liberalizmie najczęściej widzi się wolność innej oso-
by – jednostka może zatem tak korzystać ze swojej swobody, aby nie naruszać 
wolności innych. Co ważne, wartość ta łączy się również z innymi, które jak-
by „naturalnie” wypływają z takiego właśnie podejścia do wolności. Należą 
do nich zwłaszcza tolerancja oraz równość szans i równość wobec prawa87, 
skoro bowiem krańcem wolności jednostki jest wolność innej osoby, to taka 
forma równości staje się niezbędna, chociaż same prawa winny chronić wol-
ność członków społeczeństwa, jak najmniej je ograniczając.

W liberalizmie podkreśla się indywidualizm społeczny – społeczeństwo 
to określenie pewnego zbioru działających jednostek. Jeśli ludzie ze swej na-
tury to byty o pozytywnych właściwościach, rozwijające się ku dobru, jeśli nie 
są skrępowane brakiem wolności, to w kwestiach społecznych oraz gospodar-
czych bezpośrednio wynika z tego wiara w postęp społeczny. Jest to niemal 
„naturalna”, logiczna konsekwencja przyjętej koncepcji natury człowieka oraz 
założeń aksjologicznych. Postęp zatem to według liberałów czynnik charak-
teryzujący wolne społeczeństwa szanujące wolność jednostek. Jednocześnie 
wiara weń wiąże się z pozytywnym podejściem do przemian społecznych, 
z nastawieniem przedstawicieli tej opcji na przyszłość oraz akceptacją zmien-
ności w życiu gospodarczym oraz społecznym. 

W liberalizmie obecne jest również charakterystyczne podejście do pań-
stwa, prawa oraz problematyki gospodarczej. Proponuje się jak najmniejszą 
rolę państwa i prawa, regulującego jedynie kwestie najważniejsze. W czasie 
ewoluowania myśli liberalnej koncepcja dotycząca tego zagadnienia przeszła 
wiele zmian – od stawiania tezy, iż państwo winno pełnić funkcję jedynie 
stróża nocnego, do podkreślania konieczności zajmowania się jednak pew-

85  G.L. Gutek, dz. cyt., s. 180–181.
86  Zob. K. Chojnicka, H. Olszewski, dz. cyt., s. 195.
87  Por. tamże, s. 195–196.
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nymi kwestiami społecznymi, takimi jak pomoc społeczna. Wynikać to może 
z opisywanego przez J. Szackiego charakterystycznego skupienia się nie bez-
pośrednio na celach (te bowiem mogą być dowolne, co wynika z wolności 
człowieka), lecz na procedurach ich osiągania88 (czyli formalnych unormo-
waniach zapisywanych w formie prawa pozytywnego). Prawo jest narzędziem 
budowania zgody społecznej, opierającym się na społecznych uzgodnieniach 
granic wolności członków społeczności. Jak podkreśla P. Śpiewak, „cel wła-
dzy pojęty jest tu w kategoriach negatywnych. Nie mogąc rozstrzygnąć, czym 
jest dobro i szczęście człowieka, ma ona pozostawić jednostkom jak najszer-
sze pole do realizacji ich własnych interesów i tylko ich uznaniu pozostawić 
określenie, czym jest i jak mają osiągnąć swoje dobro”89. Odnosi się to rów-
nież do sfery gospodarczej. Wolność jako naczelna zasada wiąże się z uzna-
waniem, a nawet gloryfi kacją własności prywatnej oraz jej nienaruszalności. 
Jest ona traktowana jako praktyczna realizacja podstawowej dla tej ideologii 
wartości90. Podobnej regulacji jak kwestia władzy oraz państwa podlega sfera 
gospodarcza – prawo również formułuje ogólne normy i procedury mające 
na celu przede wszystkim chronienie wolności jednostek przynależących do 
społeczeństwa. Jednocześnie realizacja działalności gospodarczej i jej postać 
należy już do sfery indywidualnych wyborów. Kwestia wolności i ograniczo-
nej roli państwa przejawia się też w postępującej laicyzacji społeczeństwa 
przyjmującego liberalizm za podstawę swojego światopoglądu. Wynika ona 
z tego, iż ideologia ta nie stawia bezpośrednich i szczegółowych celów. Prob-
lematyka moralności i religijności spychana jest zatem do sfery prywatnej, 
wybory moralne oraz praktykowanie religii pozostawia się osobistej decyzji 
jednostek. 

Liberalizm, jak każda ideologia, ma zarówno swoich zwolenników, wska-
zujących na zalety i pozytywne aspekty liberalnych rozwiązań społecznych, 
jak i umiarkowanych oraz radykalnych krytyków wskazujących na zagroże-
nia oraz niebezpieczeństwa z nim związane. Opisując i wyjaśniając proble-
matykę liberalizmu oraz neoliberalizmu, nie sposób nie odnieść się do jego 
krytyki prowadzonej z różnych punktów widzenia. Trzeba przy tym pamię-
tać, że ta krytyka w dużym stopniu zależy od pozycji ideowych, z jakich jest 
prowadzona. Zarzuca się liberalizmowi i neoliberalizmowi negatywne rozu-
mienie wolności – uważanej za brak przymusu ze strony jednostek, grup czy 
instytucji – brak zaś szerszych rozwinięć tej wartości w sensie pozytywnym. 
Często zwraca się również uwagę na pozostawienie jednostki samej sobie 
w liberalnym społeczeństwie, bez wsparcia instytucji państwowych – tym sa-

88  Por. J. Szacki, dz. cyt., s. 32–45.
89  P. Śpiewak, dz. cyt. s. 11.
90  Por. K. Chojnicka, H. Olszewski, dz. cyt., s. 196.
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mym krytykując koncepcję państwa minimalnego jako korzystnego dla elit 
rządzących i biznesowych, natomiast trudnego dla osób biednych i wyalieno-
wanych91. Według krytyków tej ideologii zwalczanie przez liberalizm i neo-
liberalizm państwa opiekuńczego skutkuje postępującym rozwarstwieniem 
społecznym, polaryzacją dochodów i statusu materialnego jednostek. Często 
łączy się politykę neoliberalną z pogłębianiem strefy światowego ubóstwa, 
powstawaniem nowego ubóstwa wśród ludzi pracujących oraz z rozwojem 
zjawisk patologicznych, będących konsekwencjami biedy (praca nieletnich, 
prostytucja dziecięca i inne). Kwestionuje się zatem jedną z obietnic neolibe-
ralnych, mówiących o podziale wzrostu zamożności społecznej92. Podkreśla 
się również, iż polityka neoliberalna wiąże się ze wzrostem nierówności nie 
tylko pod względem ekonomicznym, ale także w dostępie do innych obecnie 
znaczących dóbr społecznie pożądanych: informacji, wiedzy, kształcenia oraz 
współczesnych mediów. Co więcej, wielu krytyków wskazuje takie zagroże-
nia rozwoju społecznego ze strony ideologii neoliberalnej jak sprowadza-
nie demokracji do formy ograniczającej się głównie do wyborów, która ma 
maskować oligarchiczne rządy osób o najwyższych pozycjach społecznych 
i statusach ekonomicznych. Sprzyja temu obniżenie poziomu edukacji ha-
mujące rozwój myślenia, co wyzwala problemy w rozumieniu świata. Libe-
ralny nacisk na indywidualizm powoduje natomiast rozbijanie solidarności 
społecznej, rozluźnianie więzi międzyludzkich i dezorganizowanie instytucji 
stanowiących podstawę społeczeństwa93. 

Współcześnie polscy pedagodzy zwracają uwagę również na kształtowa-
nie przez dominującą ideologię neoliberalną pewnych postaw u ludzi, które 
są zgodne z zapotrzebowaniem neoliberalnego rynku i państwa. Zalicza-
ją do nich: bezrefl eksyjną produktywność, bezgraniczny konsumpcjonizm, 
stwarzanie i podtrzymywanie istnienia ludzi-„odpadów”, którzy mają pełnić 
funkcję wzmocnienia negatywnego, utrzymującego wśród większości pozy-
tywne nastawienie do systemu ekonomicznego i politycznego94. Jak wskazuje 
J. Rutkowiak, aby kształtować takie przekonania, stosowana jest presja argu-
mentacyjna, osiągana głównie na wielokrotnym powtarzaniu oraz absoluty-
zacji argumentów, która „sprzyja wytwarzaniu przeświadczenia o normalno-
ści, naturalności i światopoglądowej neutralności zjawisk neoliberalnych”95. 

91  Por. K. Dziubka, B. Szlachta, L.M. Nijakowski, Idee i ideologie we współczesnym świecie, 
PWN, Warszawa 2008, s. 162–165.

92  Zob. E. Potulicka, Pytania o skutki neoliberalizmu. Aspekt społeczny, [w:] Neoliberalne 
uwikłania edukacji, E. Potulicka, J. Rutkowiak (red.), Impuls, Kraków 2010, s. 323–327.

93  Tamże, s. 327–335.
94  Zob. J. Rutkowiak, Neoliberalizm jako kulturowy kontekst kształtowania się tożsamości 

współczesnego nauczyciela. Ku problematyce oporu i odporu edukacyjnego, [w:] Neoliberalne 
uwikłania edukacji, s. 205–206.

95  Tamże, s. 207.
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Człowiek jest redukowany do homo oeconomicus, co pozwala na uwalnianie 
i gloryfi kowanie ludzkiego egoizmu i przesadnego indywidualizmu, a ko-
rzyść własna staje się zasadą moralną. Prowadzi to do wielu niekorzystnych 
zjawisk społecznych: korupcji, braku orientacji w normach moralnych (pod-
porządkowywanie ich czy uchylanie na rzecz interesu jednostki). Krytycy li-
beralizmu zwracają też uwagę na większe możliwości zaistnienia i rozwoju 
grup przestępczych, zwłaszcza przestępczości zorganizowanej96. Natomiast 
H. Kiereś zauważa, iż liberalizm czerpie z utopijnego podejścia do człowieka 
i społeczeństwa, podkreślając przewagę kwestii społecznych nad jednostko-
wymi, stosowanie duchowego terroru społecznego, traktując go jako najstar-
szy z socjalizmów oparty na idealizmie i irracjonalizmie oraz redukcjonizmie 
antropologicznym97. Jak zatem widać, zarzuty kierowane w stronę tej ideolo-
gii oraz konsekwencji jej stosowania są poważne. 

Przedstawione powyżej założenia liberalizmu jako jednej z charaktery-
stycznych współcześnie ideologii są podstawowymi cechami różnych, bar-
dziej szczegółowych doktryn. Dotyczą one w praktycznej realizacji głównie 
oraz bezpośrednio sfery władzy oraz polityki. Przyjmowanie jednak tej ideo-
logii nie pozostaje bez wpływu na inne sfery życia ludzkiego. Do nich należy 
właśnie edukacja. 

Liberalizm i neoliberalizm – związki z edukacją jako praktyką i teorią 
pedagogiczną

Liberalizm oraz neoliberalizm często jest brany pod uwagę jako jedna z ideo-
logii politycznych mających duży wpływ na szeroko rozumianą edukację, 
a niekiedy bywa określany jako specyfi czna ideologia edukacyjna sama w so-
bie98. W obydwu przypadkach jej podstawę stanowią przedstawione główne 
założenia i wartości powiązane z tym rodzajem twierdzeń i postulatów doty-
czących człowieka, wartości i społeczeństwa, a różnice odnoszą się do pod-
stawowej dziedziny życia społecznego. Dlatego warto zastanowić się, jak my-
ślenie charakterystyczne dla liberalnego podejścia wpłynęło na edukację oraz 
gdzie tendencje związane z tą ideologią polityczną można zobaczyć współ-
cześnie. Warto przypomnieć tu o nieodłącznym związku teorii z praktyką 
w pedagogice – nazywanej często nauką teoretyczno-praktyczną99. Skutko-
wać to będzie relacjami między praktycznymi działaniami wprowadzonymi 
w rzeczywistość edukacyjną pod wpływem ideologii liberalizmu oraz pewną 

96  Zob. E. Potulicka, Pytania o skutki neoliberalizmu. Aspekt jednostkowy, [w:] Neoliberalne 
uwikłania edukacji, s. 311–313, 319.

97  Najstarszy spośród socjalizmów...
98  Por. M.J. Szymański, Studia i szkice z socjologii edukacji, IBE, Warszawa 2000, s. 74–79.
99  Termin wprowadzony przez Stanisława Palkę. Por. S. Palka, Pedagogika w stanie two-

rzenia. Kontynuacje; tenże, Metodologia, badania, praktyka pedagogiczna.
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formą teorii i teoretycznej refl eksji wiążącej się z ową praktyką oraz założe-
niami ideologicznymi.

Historia pokazuje, że liberalizm miał wpływ na rozwój myśli pedagogicz-
nej oraz jej praktyczną realizację. Rozwojowi tej ideologii i konsekwencjom 
jej wprowadzania w życie pedagogika zawdzięcza idee, a później realizację 
postulatów powszechnej edukacji, obejmującej wszystkich obywateli. Wy-
kształcenie i znajomość zasad obowiązujących w danej wspólnocie są bowiem 
traktowane jako praktyczna realizacja czy pomoc w tworzeniu i osiąganiu 
wolności przez każdą jednostkę100. Jednocześnie wydają się również konse-
kwencją wiary w człowieka oraz szlachetność jego natury, a także sposobem 
na urzeczywistnienie równości szans, która stanowi jedną z ważniejszych 
kwestii dla przedstawicieli tej opcji politycznej. Skutkuje to również postu-
latami zniesienia barier edukacyjnych i tworzenia możliwości powrotu do 
nauki osobom, którym się nie powiodło w systemie edukacji101. Wiara w ro-
zum człowieka oraz jego racjonalność powoduje też w edukacji postulowanie 
wykształcenia ogólnego trwającego dłużej oraz obejmującego jak największą 
liczbę członków społeczeństwa, związanego z wychowaniem obywatelskim 
traktowanym jako przygotowanie do życia w demokratycznym i plurali-
stycznym społeczeństwie, co obecnie wprowadza się w życie i stanowi jedną 
z powszechnych tendencji rozwoju oświaty na całym świecie102. Na poparcie 
takiego stanowiska podaje się konkretne argumenty zarówno polityczne, jak 
i ekonomiczne103, ale można znaleźć dla nich oparcie w podstawowych zało-
żeniach liberalizmu. Ogólne wykształcenie, najlepiej dla całego społeczeń-
stwa, wydaje się logiczną konsekwencją przesłanek antropologicznych oraz 
aksjologicznych leżących u podstaw tej ideologii. Tylko to bowiem daje moż-
liwość oświeconego, racjonalnego kierowania swoją wolnością z uznaniem 
jej granicy, czyli wolności drugiego człowieka, chroni przed manipulacją i re-
alizuje postulat równych szans.

Z inspiracji liberalnych w edukacji pojawiają się również koncepcje do-
tyczące świata nauki oraz edukacji wyższej czy uniwersyteckiej. Podkreśla 
się tu wolność akademicką, której zadaniem ma być chronienie wolności na-
uczycieli oraz studentów przed zbyt daleko posuniętą interwencją państwa 
lub innych instytucji. Wiąże się to z podstawowymi uprawnieniami jednostki 
ludzkiej i wolnością przekonań i wypowiedzi. Dlatego też szkoły, zarówno 

100  Za: G.L. Gutek, dz. cyt., s. 190–191.
101  Z. Melosik, Racjonalność pedagogiki konserwatywnej, [w:] Racjonalność pedagogiki, 

T. Hejnicka-Bezwińska (red.), WSP, Bydgoszcz 1995, s. 61.
102  Por. M. Cylkowska-Nowak, Główne tendencje w zakresie struktur i funkcjonowania 

systemów edukacyjnych w świecie, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, Z. Kwieciński, 
B. Śliwerski (red.), t. 2, PWN, Warszawa 2004, s. 367–382.

103  G.L. Gutek, dz. cyt., s. 191–194.
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obowiązkowe, jak i wyższe, według koncepcji liberalnej nie powinny być 
upolityczniane. Liberalizm także od początku swego istnienia postulował 
wolność badań związaną z samodzielnym rozwiązywaniem problemów kon-
trowersyjnych oraz prawem do własnego zdania104. Dlatego w edukacji poja-
wiły się różnorodne koncepcje stawiające na pierwszym miejscu podmioto-
wość wychowanka oraz akceptujące pluralizm poglądów. 

Warto jednak podkreślić pewien rozłam w myśleniu liberalnym oraz pró-
bach wprowadzenia go do edukacji – zarówno w aspekcie praktycznym, jak 
i teoretycznym. Postulat nieupolityczniania szkoły kłóci się bowiem z koncep-
cją obywatelskiego wychowania liberalnego. Jest ona przecież implikacją czy 
adaptacją do warunków szkolnych pewnej ideologii politycznej o swoistych 
celach oraz wizji człowieczeństwa. Postulując wolność dla każdego oraz nie-
polityczny charakter szkoły, jednocześnie narzuca się politycznie uzasadniony 
sposób wychowania. Poza tym w pewien sposób taki postulat narusza glory-
fi kowaną wolność jednostek, których jedno z podstawowych praw to przecież 
wolność głoszenia swoich przekonań. Ideologiczna kontrola edukacji zatem, 
zamiast ulegać postulowanemu rozluźnieniu, wzmacnia się105.

Z drugiej strony koncepcje liberalne przyczyniły się również do powstania 
teorii i ruchów związanych z prywatyzacją szkolnictwa, tak obowiązkowego, 
jak i wyższego. Na liberalnych założeniach oparty jest także ostatnio głośny 
w nauce i mediach model uniwersytetu rynkowego – jednocześnie gloryfi ko-
wanego (odniesienia do uniwersytetów amerykańskich i ich osiągnięć w sfe-
rze nauki) i krytykowanego (zarzuty odnoszące się do misji uniwersytetu ro-
zumianej jako dążenie do prawdy). Ideę samorządności uczniów pedagogika 
również zawdzięcza inspiracjom pochodzącym z politycznej myśli liberalnej. 
Uczestnictwo w różnorodnych klubach i stowarzyszeniach, a także w samo-
rządach uczniowskich przygotowuje bowiem według ideologii liberalnej 
do życia w wolnym społeczeństwie oraz realizacji swoich jednostkowych 
potrzeb i interesów w ramach ustalonych procedur prawnych chroniących 
wolność innych osób106. Samorządność wprost wynika z założeń i przesłanek 
dotyczących człowieka, wartości i społeczeństwa charakterystycznych dla tej 
ideologii, a współcześnie jest jednym z bardzo ważnych i cenionych sposo-
bów wychowywania i kształcenia młodych ludzi stosowanych w edukacji, 
mających u swych podstaw wiele różnych koncepcji edukacyjnych. 

Współcześnie dla edukacji powiązanej z ideologią polityczną liberalizmu 
najbardziej charakterystyczne są wszelkie postulaty związane z pluralizmem 
edukacyjnym oraz otwarciem jej na różne perspektywy, sposoby analizy i in-

104  Tamże, s. 194–195.
105  Por. D.A. Michałowska, Neoliberalizm i jego (nie)etyczne implikacje edukacyjne, Wy-

dawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, s. 156–170.
106  Zob. G.L. Gutek, dz. cyt., s. 195–196.
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terpretacji rzeczywistości, a także promujące rozwój edukacji. Również pro-
gramy zmierzające do wyrównywania szans na drodze oświatowej, promu-
jące „dobry start” edukacyjny, u swych korzeni mają przesłanki liberalne107. 
Jak zauważa K. Przyszczypkowski, inspirowana liberalizmem pedagogika 
w aspekcie praktycznym i teoretycznym często krytycznie ocenia współczes-
ną edukację, zwracając uwagę na konieczność przygotowania młodzieży do 
przyszłości, do funkcjonowania w świecie zmian w każdej sferze życia108. Pro-
muje też takie cechy, jak adaptowalność, umiejętność szybkiego przekwalifi -
kowania się, samodzielność myślenia i działania jako cele państwowej oświa-
ty. Jednocześnie propaguje wolność wyboru szkoły oraz kierunku kształcenia 
przez dziecko lub/i przez rodziców jako narzędzia kontroli nad jakością, co 
łączy się z polityczną walką o równe możliwości tworzenia i prowadzenia 
szkół prywatnych oraz umożliwienie ich konkurowania z publicznymi109. 
Taki sposób myślenia przyświeca w edukacji w koncepcjach bonu edukacyj-
nego jako sposobu organizacji współczesnego obowiązkowego i ponadobo-
wiązkowego szkolnictwa.

Analiza ideologii liberalizmu w powiązaniu z jego implikacjami edukacyj-
nymi wymaga zaznaczenia kwestii, które są utożsamiane z neoliberalizmem 
i krytykowane z różnych punktów widzenia. Neoliberalną politykę edukacyj-
ną ocenia się nieprzychylnie głównie za niespełnienie jej postulatów teore-
tycznych. Są to pochodne ogólnej krytyki liberalizmu, która została krótko 
przedstawiona powyżej. Chyba jednym z najpoważniejszych zarzutów wobec 
ideologii liberalnej w edukacji jest zjawisko pogłębiania dystansów eduka-
cyjnych oraz obniżenia poziomu edukacji. Stwierdza się, że – pomimo gło-
szonych haseł – rzeczywistość społeczna i edukacyjna im nie odpowiada110. 
J. Rutkowiak111 dostrzega we współczesnym edukacyjnym programie neoli-
beralizmu oraz jego realizacji praktycznej różnorakie zagrożenia i problemy. 
Krytykuje neoliberalną edukację za niedookreślone programy, które zamiast 
otwartości sprzyjają rozwijaniu edukacji w próżni aksjologicznej, oraz za ich 
przesycenie informacjami kreującymi uproszczony, czarno-biały obraz świa-
ta i położenie akcentu na umiejętności, preferowanie praktycznej aktywności 
ucznia jako przystosowanie do roli producenta. Podkreśla, iż w liberalnej re-
alizacji edukacji pierwszeństwo mają zabawowe metody nauczania, co daje 

107  Zob. M.J. Szymański, dz. cyt., s. 76.
108  Zob. K. Przyszczypkowski, Edukacja dla demokracji. Strategie zmian a kompetencje 

obywatelskie, Edytor, Toruń–Poznań 1999, s. 22. 
109  Zob. M.J. Szymański, dz. cyt., s. 76.
110  Por. E. Potulicka, Pytania o skutki neoliberalizmu. Aspekt społeczny; taż, Pedagogicz-

ne koszty reform opartych na standardach i testowaniu, [w:] Neoliberalne uwikłania edukacji, 
s. 177–201.

111  Zob. J. Rutkowiak, Neoliberalizm jako kulturowy kontekst..., s. 208–209.
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przewagę konkretowi w nauczaniu kosztem intelektualnego wysiłku i prowa-
dzi do mniejszego nacisku na myślenie abstrakcyjne. Także obiektywizacja 
nauczania przez stosowanie sformalizowanych, wystandaryzowanych i jed-
nostronnych mierników efektywności nauczania i uczenia się, wynikająca 
z odejścia od wychowania na rzecz jedynie kształcenia, oraz promowanie 
nadmiernej rywalizacji wśród uczniów i szkół poprzez publiczne ich po-
równywanie to również problemy pojawiające się w edukacji inspirowanej 
przez ideologię neoliberalną. Mogą bowiem powodować niepożądane koszty 
pedagogiczne, takie jak bezpośredni wpływ ideologii na procesy nauczania 
i uczenia się, uciszanie ekspertów, ograniczenia demokratycznego sposobu 
zarządzania szkołą, a także zmniejszanie wagi dyskursu etycznego w zakresie 
edukacji. Wprowadzenie systemu rozliczalności powoduje również nasilenie 
się segregacji i selekcji uczniów, co może skutkować nie wprowadzeniem, ale 
zredukowaniem równości112. Według Karoliny Starego ideologia liberalna 
może reprodukować „kulturę ciszy”113. Jak widać, wszystkie idee liberalizmu 
czy neoliberalizmu w odniesieniu do edukacji można odczytywać zarówno 
pozytywnie, wskazując na korzystne dla rozwoju człowieka i społeczeństwa 
aspekty, jak i negatywnie, ukazując tak zwaną drugą stronę medalu.

Idee liberalne czy inspiracje z nich czerpane można rozpoznawać w kon-
kretnych kierunkach, koncepcjach i nurtach pedagogicznych, ich wpływ jest 
bardziej widoczny niż w innych. Najbardziej wyraźnie odnoszą się i czerpią 
z liberalizmu, jak można sądzić, przyglądając się istotom ich założeń oraz wi-
zjom człowieka i edukacji, teorie i nurty związane z Nowym Wychowaniem, 
podkreślające podmiotowość i indywidualizm wychowanka, jego samodziel-
ność i niezależność w procesie osobowego rozwoju, proponujące aktywne 
formy i metody edukacji114. Koncepcje składające się na ten nurt, często okre-
ślany również jako progresywizm, były krytyką pedagogicznej tradycji, a po-
stulowały przede wszystkim humanizację pedagogiki i nadanie wychowaniu 
osobowego wymiaru uwzględniającego subiektywność dziecka115. I chociaż 
ów kierunek refl eksji pedagogicznej przestał współcześnie dominować, to 
wiele elementów proponowanych przez jego przedstawicieli można odna-
leźć w dzisiejszej praktyce edukacyjnej. Inspiracje liberalne można zauważyć 
w nurtach, które podzielają podobną wizję człowieka, a częstokroć przyna-

112  Zob. E. Potulicka, Pedagogiczne koszty neoliberalnych reform edukacyjnych skoncentro-
wanych na standardach i testowaniu, [w:] Pedagogika ogólna. Dyskursy o statusie naukowym 
i dydaktycznym, T. Hejnicka-Bezwińska (red.), UKW, Bydgoszcz 2011, s. 308–321.

113  Zob. K. Starego, „Społeczeństwo obywatelskie” w polskim dyskursie edukacyjnym i spo-
łecznym. „Bezklasowość” i „antypolityczność” jako podstawy dominującej racjonalności społe-
czeństwa obywatelskiego, [w:] Pedagogika ogólna..., s. 353–355. 

114  Por. T. Hejnicka-Bezwińska, Pedagogika pozytywistyczna, [w:] Pedagogika. Podręcznik 
akademicki, Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), PWN, t. 1, Warszawa 2003, s. 210–211.

115  Por. S. Sztobryn, Pedagogika Nowego Wychowania, [w:] Pedagogika..., t. 1, s. 278–292.
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leżą do tak zwanych ideologii wychowawczych romantycznych116 – do któ-
rych zalicza się najczęściej właśnie nurty kontynuujące i czerpiące z Nowego 
Wychowania. Przykładem może tu służyć pedagogika antyautorytarna, roz-
powszechniona współcześnie w potocznej świadomości społecznej, nawiązu-
jąca do progresywizmu oraz liberalizmu117, a także pedagogika emancypacyj-
na, głosząca konieczność wyzwolenia człowieka – jego osobistej i społecznej 
emancypacji118. Chociaż w obu tych przypadkach można również odnaleźć 
wpływy innej ideologii politycznej.

Cechy charakterystyczne liberalizmu można zatem odnaleźć w edukacji 
rozumianej jako praktyka pedagogiczna oraz teorie i nurty pedagogiczne. 
Widać tu przechodniość i łączenie się idei oraz inspirowanie przez nie róż-
nych nurtów refl eksji teoretycznej i działalności praktycznej. Związki między 
liberalizmem a pedagogiką i praktyką edukacyjną są niezaprzeczalne i wie-
loaspektowe, a ich analiza i wskazanie wydają się ważne – zwłaszcza dla po-
lityków oraz przedstawicieli różnych nauk społecznych – szczególnie w kon-
tekście potencjalnych konsekwencji jej stosowania w edukacyjnej praktyce. 

2.2.2. Konserwatyzm i neokonserwatyzm – konstytutywne idee 
i związki z edukacją

Konserwatyzm i neokonserwatyzm – podstawowe cechy
charakterystyczne

Kolejną ważną współcześnie ideologią polityczną i społeczną jest konser-
watyzm czy neokonserwatyzm. Wraz ze wzrostem i rozprzestrzenianiem się 
nowych prądów kulturowych oraz społecznych związanych z liberalizmem 
oraz z ponowoczesnością czy postmodernizmem119 ta właśnie ideologia za-

116  Zob. L. Kohlberg, R. Mayer, Rozwój jako cel wychowania, [w:] Spory o edukację. 
Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), 
IBE, Warszawa 1993.

117  Por. B. Śliwerski, Pedagogika antyautorytarna, [w:] Pedagogika..., t. 1, s. 378–393.
118  Por. H. Zielińska-Kostyło, Pedagogika emancypacyjna, dz. cyt., s. 394–414.
119  Tych pojęć używa się w literaturze przedmiotu jako jedno- lub też bliskoznacznych, 

albo też jako posiadających inne znaczenie (postmodernizm jako prąd umysłowy, fi lozofi czny, 
naukowy i ponowoczesność jako pewne aktualne, faktyczne przemiany współczesnego świa-
ta w zakresie społecznym, kulturowym oraz gospodarczym). Ponieważ celem niniejszej roz-
prawy nie jest próba ustalenia znaczeń oraz rozróżnienia pomiędzy tymi dwoma terminami, 
autorka używa obydwóch, zaznaczając ich istnienie oraz powiązania, nie rozstrzygając o ich 
rozumieniu oraz mając nadzieję, że zadowoli zwolenników zarówno jednej, jak i drugiej opcji 
ich defi niowania. Por. A. Szahaj, Co to jest postmodernizm?, [w:] Postmodernizm, M.A. Poto-
cka (red.), inter esse, Kraków 2003; S. Kowalczyk, Idee fi lozofi czne postmodernizmu, Polwen, 
Radom 2004; E. Gellner, Postmodernizm, rozum i religia, przeł. M. Kowalczuk, PIW, Warszawa 
1997; A. Kunce, Tożsamość i postmodernizm, Elipsa, Warszawa 2003; Słownik socjologii i nauk 
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częła nabierać ponownie większego znaczenia, a jej zwolennicy tworzą często 
zwarte stowarzyszenia i partie polityczne. 

Ideologia konserwatywna ukształtowała się w pełni jako reakcja na różno-
rakie zmiany natury procesów społecznych oraz gospodarczych, a także ich 
szybkość oraz niewielką przewidywalność. Była zatem specyfi cznym odze-
wem na rewolucję francuską, symbolizującą zachodzące zmiany, i stanowiła 
odskocznię od myślenia jej kategoriami poprzez odwoływanie się głównie do 
tradycji oraz kultury i podkreślanie ich niezwykłej wagi w życiu społecznym. 
Celnie opisuje to R. Skarżyski: „konserwatyzm, jako defensywna odpowiedź 
na dokonujące się zmiany i nowożytny radykalizm (tak polityczny, jak i ideo-
logiczny), był tedy specyfi cznym stanowiskiem doktrynalnym, mającym 
w sytuacji zagrożenia dostarczać pewnej wiedzy o tym, czym jest społeczeń-
stwo, jak powstało i funkcjonuje”120.

Zarówno u swych początków, jak i w ciągu lat konserwatyzm bywał i bywa 
traktowany jako przejaw zacofania i niechęci do zmian, prąd myślowy reak-
tywny, charakteryzujący się chęcią zachowywania (co jest myleniem go z re-
akcjonizmem). Ocenia się go jednak również jako nurt krytyczny i starający 
się zachować niezależność, program intelektualny skupiający się w pierw-
szym momencie na znanych i cenionych w konkretnej kulturze wartościach, 
zwyczajach, instytucjach121. Jak podkreśla R. Skarżyski, chociaż początkowo 
rzeczywiście można było przypisywać konserwatyzmowi jedynie motywacje 
głęboko defensywne wobec zastanego porządku społecznego, to z biegiem 
czasu cel tej ideologii zmienił się, przechodząc z obrony status quo do „wy-
kazania, iż świat nie może być przedmiotem, który poddawany jest politycz-
nej »obróbce«, który da się kształtować zgodnie ze stworzonymi projektami. 
(…) świat nie jest dziełem ludzkości, ale został jej dany”122. W tym właśnie 
momencie ideologia konserwatywna uzyskuje głębsze podłoże, odwołując 
się do porządku transcendentnego. Zarzuca się również konserwatyzmowi 
skromny dorobek intelektualny123 w porównaniu z innymi ideologiami po-

społecznych, G. Marshall (red.), przeł. A. Kapciak i in., PWN, Warszawa 2004, s. 247; Z. Melo-
sik, Ponowoczesność: między globalizmem, amerykanizacją i fundamentalizmem, [w:] Edukacja 
w świecie współczesnym, R. Leppert (red.), Impuls, Kraków 2000; R. Geisler, Jednostka i spo-
łeczeństwo w postmodernizmie, WSP, Częstochowa 1999; G. Dziamski, Co po nowoczesności? 
Dwie perspektywy postmodernizmu, [w:] Postmodernizm, M.A. Potocka (red.), inter esse, Kra-
ków 2003; K. Wilkoszewska, Czym jest postmodernizm?, PAN, Kraków 1997. 

120  R. Skarżyski, Konserwatyzm, Scholar, Warszawa 1998, s. 14.
121  Por. A. Heywood, dz. cyt., s. 83–84; P. Śpiewak, dz. cyt., s. 53–54; W.T. Kulesza, 

dz. cyt., s. 18.
122  R. Skarżyski, dz. cyt., s. 16.
123  Zob. A. Heywood, dz. cyt., s. 85; P. Śpiewak, dz. cyt., s. 53–54.
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litycznymi – ale przyglądając się chociażby kilku nazwiskom124 związanym 
z tym nurtem, chyba nie można stwierdzić jej teoretycznego ubóstwa. Poza 
tym mocno wiąże się ona z praktyką społeczną oraz zaistniałą w danym cza-
sie i miejscu sytuacją polityczną i gospodarczą, co uważa się za podstawę jej 
trwania i znaczenia w różnych społeczeństwach na całym świecie w ciągu 
wielu lat125.

Tak samo jak w przypadku liberalizmu, nie ma jednego konserwatyzmu 
– ideologia ta zmienia się i ewoluuje przez wieki, tworząc nowe koncepcje 
i doktryny, odpowiadając na zmieniające się warunki jej istnienia i rozwoju. 
W jej łonie można wyróżnić różne formy rozwoju oraz odmienne typy kon-
serwatyzmu. Biorąc pod uwagę chronologię i stopniowy rozwój myśli kon-
serwatywnej, rozróżnia się konserwatyzm klasyczny, cechujący się negacją 
nowego porządku oraz obroną starego ładu społecznego, a także konserwa-
tyzm radykalny, wynikający z kryzysu wartości liberalnych, lepiej i mocniej 
zakorzeniony w myśli fi lozofi cznej oraz społecznej126. Występują też bardziej 
szczegółowe klasyfi kacje konserwatyzmu127. Współcześnie zaś często mówi 

124  Do prekursorów tego właśnie podejścia do polityki oraz społeczeństwa można zaliczyć 
R. Hookera, T. Hobbesa, R. Filmera, natomiast do najbardziej znanych reprezentantów tego 
sposobu myślenia o przestrzeni społecznej należą między innymi: E. Burke, V. Pareto, J. Hegel, 
L. von Stein, B. Disraeli, R. Salisbury, O. von Gierke, C. Schmitt, L. Strauss, I. Babbit, T.S. Eliot, 
M. Oakeshott, E. Vogelin czy R. Kirk. Por. R. Skarżyski, dz. cyt., s. 16, 61–71; W.T. Kulesza,
dz. cyt., s. 18–24; K. Chojnicka, H. Olszewski, dz. cyt., s. 168–179, 344–348.

125  Zob. A. Heywood, dz. cyt., s. 85; P. Śpiewak, dz. cyt., s. 53–54.
126  Zob. R. Skarżyski, dz. cyt., s. 40–42.
127  Wśród typów konserwatyzmu (odróżnianych ze względu na rodzaj ładu społecznego 

i sposobu jego legitymizacji, tworzących pewne kontinuum) wyróżnia się konserwatyzm or-
ganiczny (akcentujący organiczną metaforę społeczeństwa oraz warunkowane jego rozwojem 
i wartościami rolę i znaczenie każdego członka społeczności), konserwatyzm metafi zyczny 
(opisujących istniejący porządek jako dany od Boga, absolutny), konserwatyzm społeczno-
-kulturowy (dostrzegający możliwość destabilizacji stanu istniejącego oraz kryzysu, ciągłą 
walkę pomiędzy starym a nowym, ewolucję społeczeństwa przy zachowaniu głównych zależ-
ności społecznych i kulturowych) czy konserwatyzm decyzjonistyczny (nastawiony na inter-
wencję wobec osób, grup, zbiorowości łamiących odwieczne zasady, przeciwstawiających się 
istniejącemu porządkowi, najczęściej boskiemu). Kolejnym typem jest konserwatyzm status 
quo – bardziej dojrzała i współczesna forma tego sposobu myślenia o rzeczywistości społecz-
nej i politycznej. W tym wariancie celem staje się intelektualna obrona istniejącego porządku, 
związana z bezkompromisowym uzasadnianiem i afi rmacją istniejącego ładu oraz z wykazy-
waniem jego wyższości nad innymi, potencjalnymi formami życia społecznego. Jeszcze innym 
typem konserwatyzmu jest konserwatyzm ewolucjonistyczny, opierający się na rozróżnieniu 
naturalnych, niemożliwych do zatrzymania zmian ewolucyjnych od tych rewolucyjnych, nie-
naturalnych, a zatem i niepożądanych. Konformizm reformistyczny bierze pod uwagę kwestie 
socjalne związane ze zmianami gospodarczymi i społecznymi oraz rozwojem klasy robotni-
czej, jednocześnie uznając klasyczny konserwatyzm za zbyt sztywne stanowisko w stosunku 
do zachodzących przemian społecznych. Kolejnym wariantem konserwatyzmu jest konserwa-
tyzm radykalny – opowiadający się za modelem rzeczywistości społecznej opartym na trady-
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się o neokonserwatyzmie, określanym również jako konserwatyzm inte-
lektualny, głównie rozwijającym się w Stanach Zjednoczonych, charaktery-
zującym się obecnością wątków chrześcijańskich, będącym pogodzeniem 
pewnych wątków liberalnych (w zakresie gospodarczym) oraz konserwa-
tywnych (w zakresie świadomości), deklarującym trzeźwą ocenę rzeczywi-
stości oraz czasami odżegnującym się od bezpośredniej realizacji polityki128. 
Także w kontekście związków konserwatyzmu z ideologią liberalną mówi 
się współcześnie o nowej prawicy, cechującej się głównie elitaryzmem oraz 
hasłami walki z populizmem, odejściem od elit jako zaplecza politycznego 
– ku drobnemu biznesowi, robotnikom, występowaniem po stronie społecz-
ności lokalnych. Przedstawiciele tego odłamu ideologii konserwatywnej czę-
sto uważają się za reprezentantów „milczącej większości”, koncentrują swoje 
działania na wyborach, głoszą hasła zmiany struktury władzy, skupiają się na 
organizacji obywateli niezadowolonych129. Współczesny konserwatyzm ma 
wiele punktów stycznych z liberalizmem, zwłaszcza jeśli chodzi o sferę go-
spodarczą130.

Różne doktryny konserwatywne posiadają jednak założenia i przesłanki 
tworzące główny trzon tej ideologii politycznej. W literaturze przedmiotu do 
najważniejszych cech charakterystycznych konserwatyzmu zalicza się przede 
wszystkim: dążenie do zachowania status quo, rozumianego jako porządek 
czy ład określany przez tradycję czy religię, organicystyczny sposób widzenia 
społeczeństwa, elitaryzm powiązany z hierarchizmem, przypisywanie dużego 
znaczenia własności prywatnej, wiarę w konieczność istnienia silnej, prawo-
rządnej władzy, krytyczne podejście do reform związane z ewolucyjno-adap-
tacyjną wizją rozwoju społecznego, antylewicowość, selektywną akceptację 
ideologii liberalnej, akcentowanie ludzkiej niedoskonałości, podkreślanie 
roli tradycji, realizm, silne związki z religią, zwłaszcza z chrześcijaństwem131. 
Podkreśla się również rzeczywiste istnienie tego, co naturalne i mogące przez 
to być ułomne, zwracając się ku temu, co ponadczasowe: trwanie, nie postęp, 
staje się głównym celem. Ogromna rola autorytetu, przeciwstawiana nawet 
woli większości, skupienie się na duchu narodu lub społeczności to kolejne 
z podstawowych wyznaczników tej ideologii politycznej i społecznej132. 

cyjnym systemie wartości, nieistniejącym naprawdę, ale traktowanym jako jedynie prawdziwy, 
oraz akcentujący zepsucie współczesnego świata. Zob. R. Skarżyski, dz. cyt., s. 18–29, 36.

128  Por. K. Chojnicka, H. Olszewski, dz. cyt., s. 344–348.
129  B. Köpeczi, Neokonserwatyzm i Nowa Prawica, Książka i Wiedza, Warszawa 1986, 

s. 81–87.
130  R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Zakamycze, Kraków 1998, s. 125.
131  W.T. Kulesza, dz. cyt., s. 18–24; A. Heywood, dz. cyt., s. 85–86. P. Śpiewak, dz. cyt., 

s. 53–67.
132  R. Skarżyski, dz. cyt., s. 40.
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Przyglądając się wymienionym założeniom i przesłankom, można zauwa-
żyć uznawaną przez przedstawicieli konserwatyzmu negatywną wizję natury 
człowieka. Jak wskazują intelektualiści związani z tym sposobem myślenia, 
człowiek jest istotą niedoskonałą. Nawiązując do wizji Th omasa Hobbesa, 
odrzucają idealistyczne podejścia do natury człowieka jako mrzonki i nie-
możliwe do zrealizowania utopie i uznają niedoskonałość każdego człowieka, 
brak możliwości osiągnięcia doskonałości. Takie podejście bierze pod uwagę 
kilka aspektów niedoskonałości. Pierwszym i podstawowym, będącym źród-
łem innych, jest aspekt moralny. Natura ludzka jest zła i egoistyczna, w każdej 
osobie piętrzą się instynkty i żądze prowadzące ją stale ku złu, zachowaniom 
antyspołecznym, zbrodni i przestępstwom133. Egoizm zachowania człowieka 
może jednak być powstrzymywany czy ograniczany przez normy obyczajowe 
i religijne134. Człowiek jest ograniczony również pod względem psychologicz-
nym, zależny od poczucia bezpieczeństwa, które może zapewnić mu tylko to, 
co znane: tradycja, wartości, miejsce w hierarchii społecznej. Pragnie więc po-
czucia przynależności i bezpieczeństwa, a wolność może zagrozić tym potrze-
bom oraz doprowadzić do przejawiania się najgorszych ludzkich instynktów. 
Kolejną kwestią jest niedoskonałość człowieka pod względem intelektualnym, 
wynikająca ze zbyt wielkiej różnorodności świata i zachodzących w nim rela-
cji, aby mógł zostać zrozumiany przez jeden ludzki rozum. Stąd konieczność 
odwoływania się do przeszłości, stanowiącej podstawę rozumienia świata, kła-
dącej podwaliny pod współczesność i pozwalającej trzymać się blisko realno-
ści. Podkreśla się często rolę zdrowego rozsądku jako regulatora podejścia do 
różnych propozycji rozumienia świata135. 

W neokonserwatyzmie kwestia złej natury człowieka nie jest stawiana już 
tak ostro – mówi się raczej o realistycznym podejściu. Realizm ten można 
scharakteryzować głównie poprzez specyfi czne dla konserwatyzmu przeko-
nanie o niemożności usunięcia zła z historii, wynikające z przyjęcia dogmatu 
grzechu pierworodnego136. Tym samym jednostka ludzka w porządku pro-
ponowanym przez konserwatystów będzie zawsze mniej ważna niż społecz-
ność, w której funkcjonuje. Zmiana sposobu interpretacji natury człowieka 
wiąże się prawdopodobnie z ewolucją stanowiska Kościoła katolickiego oraz 
upowszechnieniem wiedzy dotyczącej człowieka z punktu widzenia realizmu 
fi lozofi cznego (tomizm). Co prawda konserwatyzm i katolicka nauka spo-
łeczna częściowo rozeszły się w XX wieku137, lecz – jak można sądzić, obser-
wując współczesną scenę polityczną – obecnie w Polsce wśród partii deklaru-

133  Por. A. Heywood, dz. cyt., s. 88–90; P. Śpiewak, dz. cyt., s. 62–63.
134  Idee i ideologie we współczesnym świecie, s. 160.
135  Por. A. Heywood, dz. cyt., s. 88–90; P. Śpiewak, dz. cyt., s. 62–63.
136  P. Śpiewak, dz. cyt., s. 56–59.
137  W.T. Kulesza, dz. cyt., s. 20.
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jących się jako konserwatywne dominuje nawiązywanie do społecznej nauki 
Kościoła.

Społeczność, a właściwie naród lub wspólnota są stawiane w ideologii 
konserwatywnej na pierwszym miejscu. Interes państwa lub kultury staje 
się dla konserwatystów najważniejszy, wart ograniczenia się ze strony jed-
nostki138. Społeczeństwo jest traktowane jako organizm, całość składająca się 
z różnych części mających różne role i zadania, które wzajemnie się uzupeł-
niają. Solidaryzm społeczny stanowi zatem podstawę funkcjonowania spo-
łecznego i powinien być rozwijany ze względu na współzależność członków 
i części społeczeństwa139. Postuluje się również społeczeństwo o stabilnych 
podstawach, budowane na tradycji i autorytetach, oparte na nienaruszalnych 
regułach, zmieniające się stopniowo i racjonalnie (ewolucja i adaptacja140), 
z uwzględnieniem zarówno dawnych norm, wartości oraz wiedzy, jak i wy-
magań współczesności. Tym samym konserwatyści krytykują współczesną 
kulturę masową oraz ponowoczesne normy, które odżegnują się od obiek-
tywnych wartości, zasad, reguł i autorytetów141. 

Jednym z najważniejszych pojęć konserwatyzmu i neokonserwatyzmu 
w aspekcie społecznym jest kultura – według przedstawicieli tej ideologii po-
litycznej „każda próba wyjścia poza kulturę, zniszczenia tradycji, kończy się 
tym, że stajemy wobec świata wyzbyci z wszelkich zasad i norm, zdajemy 
się na sądy przypadkowe i niepełne, kierując się tylko własnym odruchem, 
własną przeto nader skromną i ograniczoną miarą”142. Stąd też przywiąza-
nie konserwatystów nie tylko do wartości i norm obyczajowych, ale także do 
instytucji zakorzenionych w kulturze, bez których nie wyobrażają sobie oni 
normalnego funkcjonowania społeczeństwa. Oznacza to więc przywiązanie 
do rodziny, podkreślanie roli środowiska lokalnego oraz promowanie idei 
silnego państwa o rozwiniętych funkcjach pomocniczych. Konserwatyści 
i neokonserwatyści kładą również nacisk na wspólnotowość życia społeczne-
go – przeciwstawianą zarówno indywidualizmowi charakterystycznemu dla 
liberalizmu, jak i centralizmowi. Krytykują też egalitaryzm143. Społeczeństwo 
zdaniem konserwatystów jest naturalnie hierarchiczne, podkreślają oni rolę 
elity jako siły prowadzającej i inspirującej naród czy społeczność oraz zna-
czenie autorytetów. 

Kwestia wartości wyłania się już z powyższych ustaleń dotyczących czło-
wieka i społeczeństwa. Najważniejsze będą tu wartości moralne, religijne, 

138  P. Śpiewak, dz. cyt., s. 60–61.
139  Zob. W.T. Kulesza, dz. cyt., s. 20; P. Śpiewak, dz. cyt., s. 60–61.
140  P. Śpiewak, dz. cyt., s. 67. 
141  A. Heywood, dz. cyt., s. 347–348. 
142  P. Śpiewak, dz. cyt., s. 62. 
143  Tamże, s. 63.

2. Między politycznością a upolitycznieniem edukacji...



50 Hybrydy ideologii edukacyjnych polskich polityków 

społeczne oraz obyczajowe wynikające z tradycji, kultury i religii danej spo-
łeczności. Istotną wartością jest również naród. Wolność osobistą też można 
uznać za wartość – ale wynika ona z innych pobudek niż w liberalizmie. Wol-
ność dotyczy wszystkich, chociaż ludzie nie mają równych praw i obowiąz-
ków (elitaryzm), i jest powiązana z odpowiedzialnością za swoje działania. 
Ma charakter głównie negatywny i nie może występować przeciw prawom 
moralnym danego społeczeństwa144. Wartościami w tej ideologii będą rów-
nież rodzina i silne państwo jako instytucje stanowiące podstawę ładu spo-
łecznego. Wskazuje się też na odpowiedzialność jako warunek przyjmowania 
i realizowania powyższych wartości i norm – moralnych i społecznych. Auto-
rytet i poszanowanie prawa wynikające z koncepcji legalizmu i solidaryzmu 
społecznego oraz idei silnego państwa też mogą być traktowane jako wartość. 

Konserwatyzm i neokonserwatyzm jako forma myśli społecznej i poli-
tycznej oraz jedna z ideologii posiada zarówno licznych zwolenników, jak 
i krytyków – odnoszących się do niej z różnych punktów widzenia. Jak wspo-
mniano, konserwatyzm jest często kojarzony z zacofaniem i/lub brakiem roz-
woju. Krytykuje się go za reaktywność, bezowocne przywiązanie do tradycji, 
hamowanie czy zatrzymywanie reform i zmian społecznych w danych spo-
łecznościach. Zarzuca mu się również defensywność oraz związany z jego 
zakorzenieniem w przeszłości brak konstruktywnego planu dotyczącego 
teraźniejszości145. Bywa też atakowany za elitaryzm, ponieważ jego główni 
oponenci, nurty lewicowe, koncentrują się na egalitaryzmie. Wskazuje się, 
że konserwatyzm jako ideologia elitarna nie bierze pod uwagę faktycznych 
warunków bytowych osób niżej sytuowanych, a będąc jednocześnie ideologią 
najbardziej charakterystyczną dla osób z tzw. wyższych sfer, może kierować 
się wobec osób z niższych sfer społecznych wyniosłością czy brakiem akcep-
tacji146.

Konserwatyzm, neokonserwatyzm i ich implikacje w edukacji

Konserwatyzm jako ideologia polityczna i społeczna przykłada do edukacji 
dużą wagę i w ciągu wieków był związany z różnymi teoriami czy metoda-
mi wychowania i kształcenia, a jego idee przekładały się na różne koncep-
cje edukacyjne. Jedną z charakterystycznych cech myśli konserwatywnej jest 
przywiązanie do tradycji i kultury narodowej. W sferze edukacji wiąże się to 
ze szczególnym znaczeniem przypisywanym przez konserwatystów instytu-
cji szkoły jako miejscu przekazywania wartości kulturowych, całego dorobku 
materialnego oraz duchowego społeczeństwa następnym pokoleniom. Szkoła 

144  Tamże, s. 77.
145  R. Tokarczyk, dz. cyt., s. 124–125.
146  Tamże.
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jest skarbnicą wiedzy, której zadaniem jest zapoznawanie młodych członków 
społeczności z jej dziedzictwem. Dokonuje ona selekcji elity i zapewnia jej od-
powiednie wykształcenie, adekwatne do przyszłych obowiązków i szczegól-
nej roli w społeczeństwie. Ponieważ nie wszyscy są tak samo zdolni, by móc 
znaleźć się w elicie, stosuje się kilka programów nauczania (tzw. streaming) 
dla różnych poziomów zdolności147. Nowa prawica proponuje w tym zakresie 
szeroki program, ale zróżnicowany – przebiegający kilkutorowo. Wiąże się to 
również z dużym uznaniem dla kontrolowania uczniów oraz oceniania ich 
według jednolitych kryteriów148. Tym samym selekcja w szkole jest bardzo 
rozbudowana i traktowana jako jej podstawowa i uzasadniona funkcja.

Konserwatyzm zwraca uwagę na rolę wychowania jako wpajania poczu-
cia przynależności do szerszej wspólnoty (narodu lub państwa), patriotyzmu, 
lojalności wobec ojczyzny oraz kultury narodowej, norm moralnych i oby-
czajowych opartych na tradycji. To wszystko jest możliwe dzięki treściom 
zawartym w najważniejszych z punktu widzenia konserwatystów przedmio-
tach: literaturze, języku ojczystym, historii czy sztukach pięknych i muzyce. 
Podkreśla się więc znaczenie przedmiotów klasycznych, humanistycznych, 
chociaż ceniona jest również matematyka i przedmioty przyrodnicze jako 
te, które pozwalają wychowankom wyrobić dyscyplinę intelektualną. Tak-
że treści religijne powinny zajmować należne miejsce w procesie nauczania 
i wychowania. Konserwatyzm preferuje też jednoznaczne i jednolite okre-
ślanie trzonu czy minimum programowego dla nauczania poszczególnych 
przedmiotów149. W przedstawionym obrazie doskonale widać najważniejsze 
dla konserwatystów idee oraz wizję społeczeństwa jako samoistnego, żywego 
bytu oraz ewolucyjnego i zarazem adaptacyjnego charakteru zmian wszel-
kich procesów społecznych – a zatem i edukacji.

Współcześnie neokonserwatyści krytykują istniejący system kształcenia 
i wychowania, zarzucając mu odejście od tradycyjnych wartości, niski po-
ziom, niezachowywanie tradycyjnych norm moralnych i etycznych. Głoszą 
konieczność wzmocnienia roli rodziny jako środowiska wychowawczego 
i szkoły jako instytucji kształcenia. Preferują obraz nauczyciela – wzoru oso-
bowego dla uczniów, posiadającego wpływy wychowawcze poprzez swoje 
zachowanie będące odbiciem głoszonych przez niego wartości. Brak takich 
osobowych wzorów powoduje narastającą relatywizację w społeczeństwie150. 
Często postuluje się tutaj „powrót do podstaw”, który stawia przed edukacją 
szczególny cel: przygotowanie dzieci i młodzieży do rozumienia otaczającego 
ich świata, swoich możliwości i ich poszerzania. Wiążę się to z podstawo-

147  Zob. G.L. Gutek, dz. cyt., s. 206–207. 
148  E. Potulicka, Nowa prawica a edukacja, Edytor, Poznań–Toruń 1996, s. 96–101, 109.
149  Tamże, s. 206.
150  Tamże, s. 206–210.
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wymi umiejętnościami, czytania, pisania, liczenia, przyrodniczymi i tech-
nologicznymi151. Zatem edukacja dla neokonserwatystów to podstawowe 
narzędzie pozwalające istnieć i funkcjonować społeczeństwu. Zmiany w niej 
nie powinny być rewolucyjne, ale wprowadzane z dużym rozmysłem, ewolu-
cyjnie. Według konserwatystów dużą rolę odgrywa nauczyciel – jako osoba 
przekazująca wartości i tradycje kulturowe. 

Obecność idei konserwatywnych jest widoczna w edukacji od wieków. 
Historycznie rzecz biorąc, edukacja formalna od swych początków miała 
raczej charakter konserwatywny, pomimo że konserwatyzm jako ideologia 
polityczna we współczesnym rozumieniu nie istniał. Widać to w kształceniu 
elit w średniowieczu i w czasach nowożytnych. Kształcenie tradycyjne uważa 
się za przykład pozostawania edukacji w łączności z ideami konserwatyw-
nymi. W XIX wieku królował herbartyzm, który wydaje się korzystać z kon-
serwatywnej myśli pozytywnej czy inspirować nią. Johann Friedrich Herbart 
opierał bowiem swoje myślenie o wychowaniu i kształceniu na uniwersal-
nych zasadach etycznych i formalnych stopniach przyswajania wiedzy152. 
Współcześnie niektóre idee konserwatywne można dostrzec w koncepcjach 
przynależących do tak zwanej pedagogiki religii. Nie jest ona tożsama z kon-
serwatyzmem, ale widać w niej ideę wspólnoty oraz podkreślanie kluczowej 
roli wiedzy ogólnohumanistycznej153. Poza tym konserwatyzm zawsze przy-
wiązywał wagę do wychowania religijnego, traktując je jako formę przeka-
zywania kultury narodowej. Podobnie jak konserwatyzm kwestie wspólnoty 
rozpatruje w swoich poglądach pedagogicznych Peter Petersen, uznając także 
rolę wychowawcy jako wzorca osobowego oraz jego znaczenie dla narodu154. 
Niektórzy wskazują na istnienie pedagogiki konserwatywnej155. We współ-
czesnej praktyce pedagogicznej często występuje odwoływanie się do eduka-
cji jako przekazywania kultury narodowej. 

Konserwatyzm bardzo negatywnie odnosi się do edukacji opartej na 
przesłankach liberalnych oraz neomarksistowskich i postmodernistycznych. 
Podkreśla zbytni indywidualizm, przesadne skupienie na społeczeństwie, 
wprowadzanie relatywizmu aksjologicznego oraz obniżanie autorytetu na-
uczyciela. Współcześni konserwatyści kryzys edukacji utożsamiają z kry-
zysem demokracji, co tłumaczą rozrostem indywidualizmu i narastającego 
chaosu w sferze wartości156. Są zatem zwolennikami umiarkowanych, stop-

151  Tamże, s. 96–101, 109.
152  Za: S. Wołoszyn, Rozwój nowoczesnych systemów szkolnych w XIX wieku, [w:] 

Pedagogika..., s. 139. 
153  Por. B. Milerski, Pedagogika religii, [w:] Pedagogika..., s. 261–277.
154  Por. S. Sztobryn, Pedagogika Petera Petersena, [w:] Pedagogika..., s. 348–355.
155  Zob. Z. Melosik, Racjonalność pedagogiki konserwatywnej, s. 53–72.
156  Tamże.
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niowych zmian w edukacji przy zachowaniu jej charakteru i ważnej roli 
przekaźnika kulturowego. Podstawowe idee i wartości charakterystyczne dla 
tego nurtu myśli politycznej coraz częściej przewijają się też w rozważaniach 
o edukacji – prawdopodobnie głównie jako odzew na narastające zmiany 
kulturowe i społeczne w krajach rozwiniętych i rozwijających się związane 
ze zwiększającym się rozchwianiem sfery aksjologicznej, ponowoczesnością 
oraz nasilającą się indywidualizacją i atomizacją społeczności.

2.2.3. Nurty lewicowe ideologii politycznych: marksizm,
socjalizm, ideologia socjaldemokratyczna

Nurt lewicowy ideologii politycznych wydaje się jeszcze bardziej zróżni-
cowany od ideologii liberalnej i konserwatywnej. Rozmaitość form i typów 
oraz ich geneza wzbudzają problemy w interpretacji nawet wśród wybitnych 
znawców tej tematyki157. Największe znaczenie mają jego główne odmiany: 
marksizm (socjalizm) jako podstawa nurtów lewicowych, komunizm jako 
ideologia, której pozostałości można zauważyć u współczesnych polskich 
polityków ze względu na historię naszego państwa, oraz ideologia socjalde-
mokratyczna jako najczęściej teraz spotykana na całym świecie. 

Marksizm jako podstawa lewicowych nurtów ideologicznych

Koncepcja ta została stworzona przez K. Marksa w XIX wieku. Pewne idee 
lewicowe były już wcześniej obecne w historii politycznej świata, prawdo-
podobnie zaczęły się rodzić i kształtować w ideologię w okresie trwania re-
wolucji francuskiej158, choć jej początki można odnaleźć jeszcze wcześniej. 
W literaturze przedmiotu mówi się o socjalizmie brytyjskim (Th omas Morus, 
Gerrard Winstanley, Robert Owen, David Ricardo, William Th ompson, Th o-
mas Hodgskin, John Gray, John Bray, Clement Richard Attlee), francuskim 
(Henri de Saint-Simon, Charles Fourier, Pierre Leroux, Philippe Buchez, 
Constantin Pecqueur, Pierre Proudhon, Jean Blanc, Léon Blum), polskim 
(Wojciech Gutkowski, Leon Rzewuski, Zenon Świętosławski, Stanisław Wor-
cell, Joachim Lelewel, Bolesław Limanowski, Ignacy Daszyński, Mieczysław 
Niedziałkowski), niemieckim (Karl Marks, Friedrich Engels, Moses Hess, 
Karl Grün, Ferdinand Lassalle, Lujo Brentano), amerykańskim (Edward Bel-
lamy, Samuel Gompers, Daniel De León, Norman Th omas)159. Niemniej jed-
nak teoria K. Marksa stała się najlepszym wyrazem koncepcji lewicowych 

157  P. Śpiewak, dz. cyt., s. 96.
158  W.T. Kulesza, dz. cyt., s. 72.
159  Zob. R. Tokarczyk, dz. cyt., s. 146–181.
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– później podejmowanym, rozwijanym i przekształcanym przez różne nurty 
lewicowe. 

Do podstawowych elementów marksizmu należą diagnoza i krytyka ka-
pitalizmu, wizja komunizmu jako ostatniego etapu rozwojowego ludzkości 
oraz rewolucja jako sposób zmiany społecznej160. Podstawą tych twierdzeń 
były krytyka Heglowskiego idealizmu oraz religii, a także położenie nacisku 
na materialne podstawy życia społecznego161. K. Marks uważał, że warunki 
materialne są bazą dla rozwoju społecznego i historycznego, za ich pomocą 
można więc wyjaśniać wszelkie stany i zmiany społeczne, kulturowe, poli-
tyczne, religijne, a produkcja środków potrzebnych do życia stanowi najważ-
niejszą aktywność człowieka. Stąd wyprowadzał tezy dotyczące historii ludz-
kości oraz zmian formacji społecznych w ciągu wieków. Do jednej z owych 
formacji zaliczał kapitalizm, którego krytykę opierał na teorii alienacji (aku-
mulacja środków produkcji w rękach kapitalistów powoduje wyobcowanie 
robotników od własnej pracy i jej produktu), ukazując również jego niesta-
bilność, która wynikała z nierozwiązanego i narastającego konfl iktu między 
klasami (defi niowanymi z ekonomicznego punktu widzenia) posiadaczy 
środków produkcji i robotników162.

Teoria ta należy do konfl iktowych – zakłada, że siłą napędową rozwoju 
społeczeństw jest konfl ikt między dwoma antagonicznymi klasami. Dopiero 
w ostatnim stadium rozwoju ludzkości – komunizmie – konfl ikt ten miał 
przestać istnieć ze względu na zanik własności prywatnej. Sposobem zmiany 
ustroju była rewolucja społeczna, którą przeprowadzą świadome klasy ro-
botnicze w którymś z krajów rozwiniętych, gdzie sprzeczności klasowe ka-
pitalizmu ze względu na jego zaawansowanie są największe. Po dokonaniu 
rewolucji zmienią się stosunki klasowe i, poprzez fazę socjalizmu, społeczeń-
stwo będzie mogło dojść do komunizmu. W tej formacji społecznej zaniknie 
klasowość, a także w końcu państwo – społeczeństwo komunistyczne będzie 
się opierać na systemie gospodarczym zaspokajającym potrzeby wszystkich 
jednostek (społeczna własność środków produkcji), co doprowadzi do możli-
wości samodzielnego kształtowania swojego życia przez jednostki. Cele spo-
łeczne będą kolektywnie ustalane, a produkcja i dystrybucja dóbr podlegać 
racjonalnej kontroli163.

Koncepcja ta stała się inspiracją dla wielu późniejszych ruchów politycz-
nych i ideologicznych odnoszących się również do edukacji. Chociaż sam 
K. Marks akurat niewiele pisał o tej sferze życia społecznego, traktując for-

160  Idee i ideologie we współczesnym świecie, s. 144.
161  I. Hampsher-Monk, A history of modern political thought. Major political thinkers from 

Hobbes to Marx, Blackwell, Oxford UK, Cambridge USA 1992, s. 484–493, 511–516.
162  Por. A. Heywood, dz. cyt., s. 137–141.
163  Zob. tamże, s. 141–142; Idee i ideologie we współczesnym świecie, s. 144.
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malne środki wychowywania i kształcenia dzieci i młodzieży jako formę 
zniewolenia, narzędzie klas panujących wspomagające ich dominację nad ro-
botnikami. Opowiadał się za realizmem naukowym, który opiera się na fak-
tach i prowadzi do poznania prawdziwej rzeczywistości w przeciwieństwie 
do innych naukowych fi lozofi i spekulatywnych, takich jak idealizm, tomizm, 
liberalizm czy konserwatyzm, które uważał za narzędzia manipulacji klasami 
robotniczymi. Świadomość materialistyczna to główny cel procesu edukacji, 
ma doprowadzić do zastosowania teorii rewolucyjnej w praktyce. Edukacja 
zaś winna zapewniać równomierny rozwój intelektualny i fi zyczny, kładąc 
nacisk na kształcenie techniczne164. Myśl ta nie była jednak mocno rozwijana.

Cechy charakterystyczne komunizmu jako ideologii politycznej

Myśl społeczna i polityczna K. Marksa została podjęta między innymi przez 
W. Lenina oraz jego późniejszych współpracowników i następców i wpro-
wadzona w życie w wyniku rewolucji radzieckiej w 1917 roku. Ta odmia-
na socjalizmu najczęściej nazywana była marksizmem-leninizmem, chociaż 
w ciągu kolejnych dekad zmieniała w dużym stopniu swoje oblicze, również 
pod wpływem wprowadzania jej do rzeczywistości społecznej w XX wieku 
w ZSRR oraz państwach satelickich. Ta ideologia odnosi się do podobnych 
idei jak marksizm i socjalizm, ale doprowadzonych do skrajności. W myśli 
komunistycznej wyróżnia się trzy etapy jej rozwoju. Pierwszy związany jest 
z interpretacją koncepcji marksowskiej dokonywanej przez W. Lenina, drugi 
wiąże się z osobą J. Stalina, trzeci natomiast rozpoczął się po jego śmierci. 
Przede wszystkim w ciągu zmian wprowadzonych przez komunistów uza-
sadniano rewolucję w najmniej rozwiniętym państwie kapitalistycznym za 
pomocą teorii najsłabszego ogniwa, podkreślano również zaostrzanie się 
walki klasowej w drodze do komunizmu165. Założenia koncepcji K. Marksa 
dostosowywano więc do rzeczywistości politycznej i społecznej wraz z jej 
zmianami i potrzebami rządzących.

Warto przyjrzeć się podstawowym założeniom komunistycznym doty-
czącym rzeczywistości społecznej. Według H. Muszyńskiego należą do nich 
następujące przekonania:

I. Najwyższą wartością jest człowiek.
II. Jedynym światem człowieka jest materialny, historycznie ukształtowany świat lu-

dzi.
III. Najwyższym dobrem w ziemskiej egzystencji człowieka jest jego szczęście i roz-

wój.
IV. Liczy się dobro każdego człowieka, a więc powszechne szczęście i rozwój ludzi.

164  Zob. G.L. Gutek, dz. cyt., s. 237–238.
165  A. Heywood, dz. cyt., s. 137–141.
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V. Szczęście i rozwój ludzi zależą przede wszystkim od całokształtu warunków życia 
społecznego.

VI. Warunki społeczne umożliwiające osiągnięcie tych wartości zapewnia ustrój so-
cjalistyczny166.

Są to zatem wartości i założenia deklarowane przez przedstawiciela peda-
gogiki komunistycznej, dotyczące trzech głównych kategorii: człowieka, spo-
łeczeństwa, wartości. Wychodzi się od określenia wartości człowieka, prakty-
ka życia jednak pod panowaniem ideologii komunistycznej inaczej rozłożyła 
akcenty między jednostką a społeczeństwem. 

Podkreśla się tu wagę zarówno idei równości, jak i wspólnotowości, a tak-
że odrzucenie religii jako formy fałszywej świadomości stanowiącej uspra-
wiedliwienie dla rządów kapitalistów. Gloryfi kowano klasy pracujące, wrogo 
odnosząc się do grup i jednostek uważanych za panujące i wykorzystujące 
pracę robotników. Należy jednak położyć nacisk na to, iż kwestie powyżej 
opisane stanowiły ideologię ofi cjalną, a wraz z wprowadzeniem jej w życie 
ulegały one stopniowo degeneracji. Jako „praktyczny” ustrój polityczny ko-
munizm jest rodzajem totalitaryzmu, prowadzącego intensywną politykę 
w kwestiach gospodarczych (szybka industrializacja, kolektywizacja rolni-
ctwa i nacjonalizacja przemysłu, eliminacja polityczna, prawna czy fi zyczna 
przeciwników i wrogów klasowych), które doprowadziły do szeroko zakrojo-
nych zmian społecznych. Podstawowymi cechami komunizmu jako ideologii 
realizowanej w społeczeństwach znajdujących się w sferze wpływów Rosji ra-
dzieckiej są: dominacja partii komunistycznej nad wszelkimi przejawami ży-
cia społecznego i gospodarczego, także nad prawem i organami ustawodaw-
czymi oraz wykonawczymi, a zatem nierozerwalny związek partii i aparatu 
państwa. Rozbieżność między ofi cjalnie głoszonymi wartościami i prawo-
dawstwem a tymi realnie funkcjonującymi, monopol ideologiczny związany 
z cenzurą oraz nowomową, dążenie do zawłaszczenia życia prywatnego przez 
ideologizowaną sferę publiczną, stosowanie bezprawnej kontroli, środków 
przymusu i terroru167 to kolejne wyróżniki praktyki komunistycznej. Warto 
wspomnieć w tym kontekście także o odgórnym sterowaniu nauką, jej dog-
matyzacji zgodnie z zobowiązującymi wartościami oraz prymacie polityki 
nad gospodarką i innymi sferami życia publicznego, również edukacją168. Te 
cechy występowały w różnym nasileniu w konkretnych państwach należą-
cych do strefy wpływów ZSRR.

Teoretycznie komunizm stawia na pierwszym miejscu człowieka, ale waż-
ne są też biorące swój początek w marksizmie takie założenia, jak: konfl ikto-

166  H. Muszyński, Zarys teorii wychowania, PWN, Warszawa 1978, s. 165–166.
167  Por. Idee i ideologie we współczesnym świecie, s. 108–114.
168  Por. W.T. Kulesza, dz. cyt., s. 87–92.
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wa, historyczna i materialistyczna wizja społeczeństwa oraz komunizmu (so-
cjalizmu) jako ostatniego stadium rozwoju ludzkości. Wizja społeczeństwa 
najbardziej wpływała na sposób rozumienia człowieka i preferowane war-
tości. Społeczeństwo dla zwolenników tej ideologii politycznej jest tworem 
realnym, o podstawach materialnych, które warunkują wszelkie kwestie nie-
materialne, takie jak prawo, moralność, religia, nauka. Świat transcendencji 
jest wykluczony z obiektywnej rzeczywistości i może być badany jedynie jak 
psychiczny wytwór człowieka w określonych warunkach materialnych. Po-
nieważ warunki materialne ludzkości ulegają zmianom, także społeczeństwo 
i jego twory duchowe rozwijają się poprzez rewolucje, czyli zmiany o cha-
rakterze skokowym. Nie dopuszcza ono możliwości jakiegokolwiek innego 
sposobu wyjaśniana rzeczywistości, odrzucając je jako nieprawdziwe, gdyż 
nieprowadzące do ideologicznie wytyczonych celów.

Dążenie do komunizmu jako stanu idealnego jest najważniejsze – dla do-
bra całego społeczeństwa oraz każdego człowieka, który do niego należy – 
wtedy bowiem będzie on zupełnie wolny od nacisków, dominacji i ucisku. 
W praktyce funkcjonowania ideologii komunistycznej w państwach bloku 
sowieckiego uznawano, iż dążenie do tego stanu jest usprawiedliwieniem dla 
różnych ograniczeń i poświęceń, choćby ich ofi arą miała być jednostka. Za 
wartość nadrzędną uznawano więc nie człowieka, ale stan nieograniczonej 
szczęśliwości człowieka, możliwy do osiągnięcia tylko w takiej formacji spo-
łecznej, jaką jest komunizm. Przyjęto zatem dominację dobra społeczności 
nad dobrem jednostki. Innymi wartościami ważnymi dla komunizmu są 
równość (skrajny egalitaryzm, dążenie do pełnej i faktycznej równości ludzi 
bez względu na różnice pomiędzy nimi) i sprawiedliwość społeczna, wolność 
(w rozumieniu tej ideologii: wyzwolenie człowieka od alienacji, polegające na 
zrozumieniu ograniczeń przyrodniczych i społecznych). Również racjonal-
ność i empiryzm będą wyznaczać spojrzenie na rzeczywistość społeczną169. 
Są to bowiem podstawowe założenia dotyczące możliwości poznania. Funk-
cjonuje tu zatem podwójna wizja człowieka. Z jednej strony jest uznawany 
za najwyższą wartość, której należy się równość, sprawiedliwość, wolność. 
Z drugiej strony jednak wspólnota wydaje się ważniejsza – w myśl tezy, że 
szczęśliwa społeczność zapewnia szczęście każdemu jej członkowi. Człowiek 
w praktyce funkcjonowania ideologii komunistycznej jest wobec tego podpo-
rządkowany jej nadrzędnemu celowi wspólnoty.

Ideologia ta jest krytykowana głównie dlatego, że stanowiła podstawę dla 
jednego z najbardziej morderczych reżimów w historii ludzkości, przez nie-
mal wiek zniewalającego wiele społeczeństw, skrywającego za „żelazną kur-

169  Por. L. Gilejko, R. Rudziński, T. Stępień, Społeczno-fi lozofi czne idee marksizmu, PWN, 
Warszawa 1979, s. 109–114; R. Tokarczyk, dz. cyt., s. 191–192. 
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tyną” sposób realizacji swoich podstawowych idei oraz ich wypaczeń. Jak się 
wydaje, ideologia komunistyczna, a zwłaszcza sposób jej praktycznej realiza-
cji, najpełniej pokazuje zagrożenia związane z nieskrępowaną niczym domi-
nacją jednej tylko ideologii.

Edukacja a ideologia komunistyczna

Komunizm przykładał dużą wagę do edukacji jako narzędzia budującego 
stan szczęśliwości ludzkości, ale w praktyce funkcjonowania państw komuni-
stycznych edukacja była traktowana instrumentalnie jako środek panowania 
nad ludźmi i zachowania status quo. Obiektywną rzeczywistością dla wycho-
wania socjalistycznego był świat materialny, fi zycznych warunków życia i wy-
tworów materialnych oraz, wtórnie, umysłowych. Tylko prawdziwa rzeczy-
wistość określona przedmiotem badań teorii wychowania socjalistycznego 
jest racjonalna, ale deterministyczna i mechanistyczna – właściwe bowiem 
zastosowanie jej założeń i wynikających z niej reguł musi doprowadzić do po-
znania i zrozumienia jedynej prawdy – ponieważ wyłącznie taka prawda jest 
dopuszczana przez socjalistyczne rozumienie rzeczywistości. Wszystko inne 
to fałszywa świadomość. Skoro taka jest rzeczywistość, to takimi cechami bę-
dzie charakteryzowała się edukacja i nauka. Cel, do którego w ostateczności 
ma dążyć poznanie naukowe, jest ideologicznie określony: doprowadzenie 
ludzkości do najwyższego możliwego stopnia jej rozwoju, gwarantującego 
wszystkim szczęście i samorealizację ustroju politycznego – do komunizmu. 
Służyć temu ma wyznaczanie w ramach teorii wychowania socjalistycznego 
ideału wychowawczego i podległych mu celów ujmujących zasadnicze cele 
badań i działania pedagogicznego. Podkreślana jest głównie służba praktyce, 
nie rozwojowi teorii: nie ma tu bowiem miejsca na teorie naukowe tylko dla 
rozwoju nauki – podstawa to ich stosowalność w praktyce. 

Sama pedagogika jest traktowana przez H. Muszyńskiego jako dyscyplina 
praktyczna, empiryczna oraz ideologiczna170. Ma ona na celu opis, wyjaśnia-
nie i interpretację rzeczywistości w kategoriach wychowania socjalistyczne-
go. Celem koncepcji wychowania jest uzasadnianie ocen badanych faktów, 
zjawisk, procesów oraz norm postępowania wynikających z opisu, wyjaś-
niania i ich interpretacji. Ideologia jest tutaj rozumiana jako stanięcie na 
gruncie pewnych wartości, z których „wyprowadza się cele wychowania”171. 
Przymiotniki te określają nie tylko sferę teoretyczną i aksjologiczną proce-
su edukacji, ale także praktykę wychowania i kształcenia. Treści i metody 
edukacji były w ideologii komunistycznej dobierane w sposób podporząd-
kowany głównym wytycznym ideologicznym, a kształcenie nakierowane na 

170  H. Muszyński, dz. cyt., s. 11.
171  Tamże, s. 11.
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praktykę, z ograniczeniem abstrakcyjnych aspektów wiedzy. Skupienie się na 
empirii budowało dobrze przygotowaną klasę pracującą, ograniczało jednak 
intelektualny rozwój dzieci i młodzieży. Stefan Wołoszyn mówi o: „zwichnię-
ciu polityki edukacyjnej na rzecz praktycystycznej i instrumentalnie pojętej 
polityki »kadrowej«: kształcenie i wychowanie miały dawać głównie wykwa-
lifi kowane kadry, kadry »przystosowane«, usłużne, łatwe do manipulowania 
wedle potrzeb aparatu decydującego”172. Wskazuje również na inne cechy 
charakterystyczne praktyki edukacyjnej, podkreślając ich negatywne skutki 
dla jednostek i społeczeństwa: brak zainteresowania potrzebami samoreali-
zacji, brak wprowadzania edukacji kształtującej postawy i umiejętności sa-
modoskonalenia się, brak rozwijania postaw innowacyjnych, brak nauczania 
krytycyzmu wobec rzeczywistości173.

Wychowanie i kształcenie inspirowane ideologią komunizmu ma swoje 
cechy charakterystyczne: nakierowanie na praktykę, badania empiryczne, 
podporządkowanie instytucji edukacyjnych teorii budowania stanu ludzkiej 
szczęśliwości, zaś w praktyce instrumentalnym interesom elit rządzących. Na 
tym przykładzie doskonale widać, jak do skrajności doprowadzona ideolo-
gia oddziałuje na jednostkę i wszystkie procesy społeczne. Zauważa się jed-
nak również pozytywny wpływ komunizmu w krajach Europy Środkowo-
-Wschodniej na edukację: zlikwidowanie analfabetyzmu w wyniku walki 
w imię idei równości oraz sprawiedliwości społecznej, obowiązkowe podsta-
wowe wykształcenie dla wszystkich obywateli oraz organizowanie szkół dla 
dorosłych.

Współczesne nurty lewicowe – socjaldemokracja i neomarksizm

Ten rodzaj marksizmu czy socjalizmu174 rozwinął się w Europie Zachodniej, 
odżegnując się od wykładni komunistycznej i twórczo podejmując pierwotne 
tezy K. Marksa. Jest wynikiem długotrwałej ewolucji myśli socjalistycznej, 
a jego najbardziej wyrazista forma pojawiła się po II wojnie światowej. Ważne 
tu jest przedstawienie dwóch dróg czy aspektów kontynuacji myśli marksow-
skiej. Jeden z nich dotyczy głównie myśli politycznej, która wpływała jednak 
również na sferę kulturową, drugi zaś odnosi się przede wszystkim do myśli 
społecznej, ale w ciągu lat nie pozostawał bez wpływu na sferę polityczną. 
Obydwie współczesne formy powstawały mniej więcej w tym samym czasie 
i z pewnością czerpały od siebie wzajemnie inspirację. 

172  S. Wołoszyn, Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t. 3, Strzelec, Kielce 
1998, s. 165.

173  Tamże, s. 165–166.
174  Różni autorzy rozmaicie interpretują te pojęcia odnośnie do tego czasu i zjawiska, 
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Historia socjaldemokracji rozpoczęła się od pierwszych partii robotni-
czych, odwołujących się zasadniczo do myśli marksowskiej. Istniało wiele 
różnic między jej odłamami, po I wojnie światowej jednak ustalił się trwa-
ły podział – między komunistami a socjaldemokratami (socjalistami)175. 
Do najważniejszych przedstawicieli ideologii socjaldemokratycznej w okre-
sie międzywojennym należą: Karl Kautsky, Harold Laski, Henri de Man176. 
Podstawową różnicą między nurtem socjalistycznym a komunistycznym po 
I wojnie światowej był fakt, iż socjaldemokraci nie uważali rewolucji i prze-
mocy za narzędzia tworzenia nowego ustroju politycznego, opowiadali się 
za socjalizmem demokratycznym, a reżim panujący w ZSRR traktowali jako 
zaprzeczenie podstawowych wartości i tez ideologii socjalistycznej. Do lat 60.
zasadniczymi punktami programu partii socjaldemokratycznych były postu-
laty upaństwowienia produkcji oraz planowania jej przez administrację177. 
Później socjaldemokraci zaczęli prezentować inny pogląd na człowieka i życie 
społeczne. Pluralizm fi lozofi czny i światopoglądowy stały się podstawowymi 
wyznacznikami idei, tworząc podwaliny wizji państwa i systemu polityczne-
go. Preferując tezę o ponadklasowości państwa, socjaldemokraci przyznają 
mu ogromną rolę, jednocześnie obarczając je odpowiedzialnością za losy 
społeczeństwa jako całości i jego poszczególnych członków178. Do najważ-
niejszych cech stanowiska socjaldemokratów należą: poparcie dla demokracji 
oraz pokojowej zmiany politycznej i społecznej, ogólne uznanie kapitalizmu 
jako systemu gospodarczego z zastrzeżeniem, iż bezpośrednio powoduje on 
nierówność społeczną i wzrastanie sfery ubóstwa, stąd potrzebne jest dzia-
łanie państwa, które owe niedociągnięcia kapitalizmu może neutralizować. 
Socjaldemokraci przyznają zatem państwu możliwości regulowania życia 
społecznego i ekonomicznego, co prowadzi do preferowania wizji państwa 
opiekuńczego o szeroko rozwiniętych kompetencjach w kwestii dystrybucji 
dóbr, polityki społecznej i rodzinnej179. 

W latach 80. i 90 doszło do kryzysu triumfującej do tej pory na Zachodzie 
socjaldemokracji, wynikającego z narastających problemów w czasie pro-
cesów deindustrializacji związanej ze zmniejszaniem się klasy robotniczej, 
zwiększaniem wydatków oraz podatków połączonych z kryzysem gospo-
darczym, nierentownością przemysłu, rozwojem globalizacji ekonomicznej, 
która podważyła silną pozycję państwa narodowego180. Dlatego zaczęły się 
pojawiać koncepcje socjaldemokratyczne określane mianem „trzeciej dro-

175  Idee i ideologie we współczesnym świecie, s. 224–226. 
176  W.T. Kulesza, dz. cyt., s. 82.
177  Idee i ideologie we współczesnym świecie, s. 226.
178  W.T. Kulesza, dz. cyt., s. 84–85.
179  A. Heywood, dz. cyt., s. 150–151.
180  Tamże, s. 155–158.
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gi”, które miały znaleźć nowe rozwiązanie, sytuujące się między socjalizmem 
a kapitalizmem. Ten sposób myślenia jest jeszcze mało dookreślony, istnie-
je tu wiele niejasności i wątpliwości, ale można wskazać podstawowe cechy 
wspólne: akceptacja dla globalizacji i społeczeństwa informacyjnego łączo-
na z brakiem możliwości powrotu do socjalizmu państwowego, przyznanie 
prymatu gospodarce rynkowej z naciskiem na zadania państwa w obszarze 
edukacji jako sfery pozwalającej na lepszy rozwój gospodarki, przypisanie 
znaczenia wspólnocie i odpowiedzialności moralnej (komunitaryzm), zwią-
zane z wizją społeczeństwa opartego na konsensusie, nie konfl ikcie, zmia-
na nacisku z walki o ogólną równość na walkę o włączenie społeczne osób 
wykluczonych181. Myśl ta nawiązuje do klasycznej socjaldemokracji, uzna-
jąc jednak idee charakterystyczne dla liberalizmu. Część partii i teoretyków 
socjaldemokratycznych zrewidowało swoje poglądy w odwołaniu do zmian 
społecznych i kulturowych, w których dużą rolę odegrał neomarksizm.

Ruch ten nazywano również nową lewicą, jego pojawienie się było skut-
kiem wydarzeń roku 1968. Do pierwszych teoretyków tego nurtu należy Her-
bert Marcuse, częstokroć określany jako prorok rewolty studenckiej, jeden 
z członków tzw. szkoły frankfurckiej, której przedstawicielami byli też Max 
Horkheimer, Th eodor Adorno i Erich Fromm. Interpretowali oni marksizm 
jako narzędzie badania świadomości społecznej, nie teorię naukową. Kryty-
kowali społeczeństwo masowe za to, że doprowadza do zagubienia indywi-
dualności i twórczości oraz buduje rzeczywistość totalitarną, opartą na prze-
świadczeniu o posiadaniu jedynej prawdy i wszelkiej wiedzy, gdzie podstawą 
funkcjonowania jest manipulacja, kontrola, represja. Według Herberta Mar-
cusego nawet tolerancja i pluralizm są wykorzystywane do manipulowania 
ludźmi, traktuje się je jako sposoby ukrywania działań władzy. Jedyną grupą, 
która jest w stanie współcześnie przeprowadzić rewolucję, odwrócić się od 
represyjnego społeczeństwa, jest ta, która najlepiej widzi niedoskonałości 
i niedociągnięcia społeczności przemysłowych: młodzież oraz ofi ary cywili-
zacji, jednostki i grupy dyskryminowane: bezrobotni, mniejszości etniczne, 
rasowe182. Głosi się wolność człowieka od wszelkich form zniewolenia, do 
których zaliczano między innymi prawo czy religię. Uważa się również, iż 
postmodernizm jako nurt myśli społecznej stanowi kontynuację tego kierun-
ku myślenia o rzeczywistości społecznej.

Wartości preferowane przez neomarksistów będą tu podobne jak w przy-
padku komunizmu. Należy się skupić na współczesnej myśli neomarksistow-
skiej jako lepiej oddającej dzisiejszy lewicowy sposób widzenia człowieka, 

181  Tamże, s. 158–161. Por. A. Giddens, Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, przeł.
H. Jankowska, Książka i Wiedza, Warszawa 1999.

182  K. Chojnicka, H. Olszewski, dz. cyt., s. 364–367.
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społeczeństwa, etyki i moralności. Ogromną wartość stanowi w tym nurcie 
człowiek, którego wyzwolenie od wszechobecnego zakłamania i manipulacji 
wydaje się głównym celem polityki i edukacji. Każdy człowiek z natury jest 
równy oraz wolny, dlatego nikt nie może być dyskryminowany ani dyskrymi-
nować nikogo ze względu na jakiekolwiek cechy wrodzone czy nabyte, wy-
znawane wartości czy światopogląd, nieprzekraczające podstawowych praw 
człowieka i norm prawnych. Ideał człowieka to osoba tolerancyjna, posiada-
jąca własne, niekoniecznie popularne czy konformistyczne wartości i poglą-
dy, umiejąca ich bronić, odnosząca się z akceptacją do inności, zachowująca 
swoje wyznanie w sferze prywatnej, niepoddająca się manipulacji, dążąca do 
samorealizacji. Życiu bez zakłamania sprzyja odpowiednia edukacja. 

Dużą rolę odgrywają zatem takie wartości, jak równość, sprawiedliwość, 
wolność czy tolerancja, ale tylko wtedy, gdy są one autentyczne i nie kry-
ją dyskryminacji jednostek ludzkich ze względu na ich różne cechy i status 
społeczny. Ta ideologia polityczna preferuje pluralizm – również aksjologicz-
ny – co prowadzi do relatywizacji świata wartości przejawiającej się w „ze-
pchnięciu” obszaru wartości do sfery prywatnej każdej jednostki. To dotyczy 
też prawdy – skoro nie istnieją obiektywnie żadne wartości, a tolerancja dla 
inności jest podstawą funkcjonowania każdego społeczeństwa, to nie może 
także istnieć prawda jedna i obiektywna, i nikt nie może sobie rościć prawa 
do jej posiadania. Wartości koncentrują się wokół humanizmu i wyznaczania 
podstawowych zasad życia społecznego według reguł konsensusu. To ostat-
nie odróżnia myśl polityczną socjaldemokratyczną od komunistycznej.

Wizja społeczeństwa idealnego w tym nurcie myśli politycznej to wspól-
nota wolnych i równych jednostek oparta w swym funkcjonowaniu na zasa-
dzie porozumienia. Stare konfl ikty klasowe wygasają, dlatego możliwe jest 
względnie harmonijne współżycie ludzi związane z szacunkiem dla odmien-
ności i wspólnym społecznym ustalaniem norm społecznych, obyczajowych, 
prawnych. Istnieje potrzeba takiego budowania społeczeństwa ze względu na 
jego wzrastający pluralizm oraz różnorakie procesy makrospołeczne, takie 
jak relatywizacja wartości oraz atomizacja społeczeństw. Tolerancja i brak 
dyskryminacji społecznej to podstawowe wyznaczniki idealnego społeczeń-
stwa. Do współcześnie istniejącej społeczności neomarksizm odnosi się kry-
tycznie ze względu na istniejące w nim: dyskryminację, gubienie indywidu-
alności jednostek, manipulowanie ludźmi, konfl ikty społeczne o podłożu 
ekonomicznym i kulturowym. Proponuje się ewolucyjne zmiany, które mają 
doprowadzić do ideału – społeczeństwa wolności, równości, akceptacji dla 
inności, wprowadzającego możliwości samorealizacji.

Nowa lewica buduje ideał człowieka i społeczeństwa, opierając go na ra-
mowej jedynie aksjologii, uznając relatywizm wartości oraz pluralizm spo-
łeczny i światopoglądowy. Jednocześnie ten nurt rozmyślań politycznych 
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krytycznie odnosi się do zastanej rzeczywistości społecznej, promując kry-
tycyzm jako sposób poznawania i rozumienia zniewolonego współcześnie 
świata. Wytworzenie takiej postawy wśród członków społeczeństwa to jedno 
z podstawowych zadań dla edukacji. 

Edukacja a polityczna myśl neomarksistowska

Neomarksizm nie pozostaje bez wpływu na edukację. Jej wizja wynika bo-
wiem z uznawanych przez niego wartości, sposobu widzenia człowieka oraz 
społeczeństwa, a przynajmniej dwa rodzaje pedagogik budowały swojej sy-
stemy w bezpośredniej łączności z tą ideologią polityczną oraz myślą spo-
łeczną członków szkoły frankfurckiej. Neomarksiści widzą współczesną edu-
kację jako obszar, na którym zachodzi konfl ikt kulturowy – ścierają się ze 
sobą interesy różnych grup społecznych, a szkoła często służy umacnianiu 
dominacji. Formalny system edukacji utożsamiany jest z instytucją reprodu-
kującą kulturę dominującą w danej rzeczywistości społecznej – za pomocą 
programu jawnego, ale również tego, który kryje się za różnymi aspektami 
funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz nauczycieli w szkole. Sama lokaliza-
cja szkoły, układ pomieszczeń oraz wystrój sal szkolnych, metody czy tech-
niki kształcenia i wychowywania, treści, ich dobór i układ – wszystko to po-
wiązane jest według neomarksistów z systemem społecznym i organizowane 
w taki sposób, by zapewnić supremację grupom dominującym kulturowo 
i ekonomicznie. System edukacji buduje wśród uczniów aprobatę dla status 
quo – chroniąc interesy wszystkich uprzywilejowanych poprzez wszczepianie 
systemu wartości klas dominujących pod pozorem wolności ideowej, kształ-
towanie postaw konsumpcjonizmu, rozbudowaną selekcyjną funkcję szkol-
nictwa przyczyniającą się do rozwarstwiania społecznego, faktyczną akcep-
tację nierówności społecznych i ekonomicznych pomimo głoszonych haseł 
równości i wolności183. Szkoła w tym rozumieniu prowadzi do reprodukcji 
ekonomicznej i kulturowej, hegemonii państwa184.

Idee i sposób widzenia rzeczywistości charakterystyczny dla neomarksi-
stów można odnaleźć w kilku kierunkach czy nurtach pedagogicznych. Na-
leżą do nich przede wszystkim pedagogika krytyczna oraz emancypacyjna, 
które nie tylko czerpały z pomysłów przedstawicieli nowej lewicy, ale także 
współtworzyły i rozwijały jej idee. Pedagogika krytyczna wskazuje, że edu-
kacja w obecnej formie zniewala, ale nikt nie jest się w stanie wyzwolić bez 
edukacji. Należy zatem zdiagnozować wszelkie mechanizmy dominacji czy 
przemocy w obszarze edukacyjnym i projektować działania, które mogą pro-

183  Zob. G.L. Gutek, dz. cyt., s. 239–242.
184  Zob. T. Szkudlarek, Współczesne nurty krytyki oświaty w USA, [w:] Rozmowy o wycho-

waniu. Kontrowersje, spory, dyskusje, J. Rutkowiak (red.), UG, Gdańsk 1992, s. 79–87.
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wadzić do zwiększenia się zakresu wolności185. Również pedagogika emancy-
pacyjna opiera się głównie na ideach należących do neomarksizmu. Celem 
wychowania i kształcenia jest tu emancypacja każdego człowieka oraz grup 
społecznych rozumiana jako usamodzielnienie i wyzwolenie się spod wpły-
wów, przesądów, ignorancji. Wolność staje się ideałem, do którego ma dopro-
wadzić edukacja w każdej swojej postaci186. 

Jednym z przedstawicieli takiego myślenia o edukacji był Paulo Freire. 
Krytykował on współczesną edukację, ale twierdził również, że wyzwolenie 
człowieka jest możliwe właśnie dzięki niej. Dzisiejsza edukacja ma charakter 
bankowy (nauczyciel przelewa do głowy ucznia wiedzę, aktywność wycho-
wanka zawiera się w przyjmowaniu, napełnianiu i przechowywaniu depozy-
tów). Freire postulował, aby program edukacyjny tworzyć wraz z osobami, 
które mają być uczone – to edukacja stawiająca problemy, budząca świado-
mość. Powinna polegać na odwoływaniu się do wiedzy potocznej, dzięki któ-
rej tworzy się w danym kręgu kulturowym pewne uniwersum tematyczne, 
będące odbiciem rzeczywistości. Zadaniem edukacji jest wywołanie zmian 
organizacji społecznej, których konsekwencją będzie wyzwolenie jednostko-
we oraz zniesienie klasy uciskających i uciśnionych, stworzenie nowej struk-
tury społecznej. Obudzenie świadomości ma pozwolić nie tylko na dostrze-
żenie, że trwają w ucisku, ale także, iż możliwe jest wyzwolenie187. 

Innym pedagogiem powiązanym z tą myślą społeczną i polityczną jest 
Ivan Illich, autor teorii deskolaryzacji. Wychodzi od on krytyki współczes-
nego społeczeństwa kapitalistycznego wraz z jego profesjonalizmem i insty-
tucjonalizmem, połączonym z tendencją do ekspansji. Zwraca uwagę na za-
stygłą strukturę klasową, nierówny podział dóbr w porządku państwowym 
oraz światowym, rozrośniętą biurokrację oraz wzrastający konsumpcjonizm. 
Droga do wyzwolenia prowadzi przez odinstytucjonalizowanie oraz samo-
ograniczenie jednostek i społeczeństwa. Celem, do którego winny dążyć 
współczesne społeczeństwa, jest tzw. społeczeństwo konwiwialne188. Posiada 
ono instytucje, które zamiast dzielić, mają za zadanie łączyć ludzi, gwaranto-
wać im wolność i autonomiczność, pozwalać na samodzielne wypracowanie 
konsensusu189. Edukację widzi I. Illich jako jedno z narzędzi zniewalających 

185  Por. T. Szkudlarek, Pedagogika krytyczna, s. 363–377.
186  H. Zielińska-Kostyło, dz. cyt., s. 394–414.
187  Zob. H.-P. Gerhard, Paulo Freire, dz. cyt.; P. Freire, H. Giroux, Edukacja, polityka 

i ideologia, [w:] Nieobecne dyskursy, Z. Kwieciński (red.), UMK, Toruń 1993.
188  Zob. I. Illich, Deschooling society, Open Forum, Londyn 1971.
189  Konwiwialność dotyczy też narzędzi, jakich człowiek używa, materialnych i niema-

terialnych, prostych i skomplikowanych, a oznacza ich rozsądne ograniczenie. Dla członka 
takiego społeczeństwa najważniejsze będą cnoty prostoty i surowości, które pozwolą na samo-
ograniczenie się poprzez świadomość, iż narzędzia mogą niekorzystnie wpływać na stosunki 
międzyludzkie. Najlepszą drogą jest ubóstwo, wyrzeczenie się nieograniczonego potomstwa, 
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człowieka, podkreśla jednak jej wagę dla przyszłego społeczeństwa konwi-
wialnego. Problemem dzisiejszej edukacji jest to, że odbywa się ona w szko-
łach. Szkoła to instytucja grupująca ludzi według wieku i podporządkowująca 
ich autorytetowi nauczyciela, wymagająca przy tym obecności w pełnym wy-
miarze godzin i wypełniania obowiązkowego programu. Narzuca koncepcje 
prawdy i sprawiedliwości, pochłania niemal cały czas i energię chodzących do 
niej osób, izolując je jednocześnie od świata rzeczywistego. Jest według I. Il-
licha instytucją manipulacyjną, skarbnicą mitu społecznego i miejscem spra-
wowania rytuału przesłaniającego różnicę między rzeczywistością a mitem, 
a u jej podstaw leży przekonanie, że wykształcenie jest wynikiem nauczania. 
W przeciwieństwie do współczesnych społeczeństw kapitalistycznych edu-
kacja w społeczeństwie konwiwialnym ma obywać się bez szkoły, nauczanie 
i uczenie się będzie podporządkowane wartościom wolności i autonomii. 
Właściwy system oświaty to sieci edukacyjne, tworzone przez wolne, chcące 
się uczyć i nauczać jednostki190. 

Pewne wartości i odniesienia do neomarksizmu można znaleźć także 
w innych współczesnych nurtach pedagogicznych. Przykładem może być 
pedagogika antyautorytarna, afi rmująca wolność jednostki i konsensus spo-
łeczny191. Inspiracje z neomarksizmu czerpie również pedagogika międzykul-
turowa192 oraz ekologiczna193. Z tej myśli politycznej i społecznej korzystali 
też twórcy i propagatorzy pedagogiki negatywnej, czyli antypedagogiki194, 
gdzie krytyka współczesnego społeczeństwa oraz nacisk na zmiany w sferze 
edukacji zostały doprowadzone do skrajności. Jak się wydaje, niektóre idee 
neomarksistowskie można odnaleźć w pedagogice postmodernistycznej195, 
która zajmuje się rozbudowywaniem różnych wątków pojawiających się 
w pedagogice krytycznej i emancypacyjnej. 

Neomarksizm jako ideologia polityczna wpływał na rozwój myśli i prak-
tyki pedagogicznej. Podnoszono głównie kwestie wolności w edukacji, prawa 
do wyrażania siebie, uczenia postawy konsensusu, ale i krytycyzmu wobec 
zastanego społeczeństwa. Promowanie relatywizmu aksjologicznego również 
uzasadniane jest bezwarunkową równością, co prowadzi do uznania wiedzy, 
wartości, celów wychowanka jako dominujących w procesie wychowawczym 
i kształcącym. W wielu przypadkach idee te przeplatają się z liberalnymi te-

bogactwa i władzy oraz otwarcie się na ludzi, a najlepszym środkiem do osiągnięcia tego stanu 
jest legalna rewolucja. Zob. I. Illich, Deschooling Society.

190  Por. tamże; tegoż, Szkoła jako „święta krowa”, [w:] tegoż, Celebrowanie świętości, Rebis, 
Poznań 1994. 

191  Zob. B. Śliwerski, Pedagogika antyautorytarna..., s. 378–393.
192  Zob. T. Szkudlarek, Pedagogika międzykulturowa, [w:] Pedagogika..., s. 415–424.
193  Zob. A. Gromkowska-Melosik, Pedagogika ekologiczna, [w:] Pedagogika..., s. 425–435.
194  Zob. B. Śliwerski, Pedagogika negatywna, [w:] Pedagogika..., s. 436–451.
195  Zob. Z. Melosik, Pedagogika postmodernizmu, [w:] Pedagogika..., s. 452–464.
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zami dotyczącymi społeczeństwa oraz gospodarki kapitalistycznej, chociaż 
ostro przedstawiają krytykę tego systemu. Myśl tę krytykuje się zwłaszcza za 
utopijność. Zwraca się także uwagę na ideologiczność jej żądań oraz prowa-
dzenie do tych samych zjawisk, co krytykowana przez nią oświata ukierun-
kowana liberalnie. 



3. IDEOLOGIE EDUKACYJNE 
– PRÓBA USTALENIA ZNACZEŃ, 

EGZEMPLIFIKACJE

3.1. Ideologia edukacyjna – charakterystyka zjawiska

Relacje między polityką a edukacją wyrażają się najpełniej w ideologiach 
edukacyjnych funkcjonujących w danym społeczeństwie oraz samej praktyce 
pedagogicznej196 (na którą pierwsze z wymienionych zjawisk również musi 
mieć wpływ). Wielość możliwości interpretacyjnych i niejasność pojęcia 
ideologii w naukach humanistycznych i społecznych musi się również prze-
kładać na niemożność jednoznacznego zdefi niowania terminów pochod-
nych, w tym podstawowego dla tej pracy – pojęcia ideologii edukacyjnej. 
Biorąc pod uwagę również rozbieżności defi nicyjne przy wyjaśnianiu pojęcia 
edukacji, łącząc w jednej frazie tak wieloznaczne i trudne do określenia zja-
wiska, stajemy przed podwojonym problemem różnorodności interpretacji 
fenomenu ukrywającego się za tą nazwą. Próby zdefi niowania, opisania oraz 
wyjaśnienia ideologii edukacyjnych są podejmowane przez badaczy związa-
nych z pedagogiką i socjologią. Pierwsze koncepcje, które można ujmować 
jako próby ich deskrypcji i eksplanacji, przedstawiały dychotomicznie okre-
ślane aspekty pewnych modeli stosowanych praktycznie w edukacji. Okre-
ślano przeciwstawne rozwiązania i działania proponowane lub realizowane 
w praktyce pedagogicznej, a następnie przypisywano je do pewnych ideo-
logii edukacyjnych. Przeciwstawiano sobie przykładowo edukacyjny model 
autorytarny i demokratyczny (Ronald Lippit i Ralp White), model tradycyjny 
i postępowy czy też przekaz i interpretację (Douglas Barnes i Denis Shemilt) 
lub naukę zależną i autonomiczną (Th orsten Husén). Jak jednak wskazuje 
Roland Meighan, podejście dychotomiczne pokazuje pewną podstawową 
słabość – tylko cząstkowo obejmuje badaną problematykę, a dychotomie nie 

196  Zob. K. Przyszczypkowski, Polityczność (w) edukacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, 
Poznań 2012, s. 37–46.
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zawsze są jasne i jednoznaczne197. Chociaż pomocne w niektórych próbach 
ujęcia rzeczywistości społecznej, mogą być wieloznaczne i zbytnio uprasz-
czać stan faktyczny. Między innymi ze względu na te problemy pojawiły się 
później inne ujęcia ideologii edukacyjnych. 

Jedną z najstarszych prób nazywania i defi niowania omawianego zjawiska 
jest koncepcja ideologii wychowania/edukacji Lawrence’a Kohlberga oraz Ro-
chelle Mayer. Używają oni dwóch terminów, utożsamiając je i stawiając między 
nimi znak równości – ideologia wychowania i ideologia edukacji198. Koncepcja 
ideologii wychowania L. Kohlberga oraz R. Mayer to jedno ze starszych podejść 
do owej problematyki. Zjawisko ideologii edukacji interpretują jako: „zbiór po-
jęć defi niujących pożądane cele, treść i metody wychowania (…), [które] two-
rzą podstawy współczesnej polityki wychowawczej”199. Każda z konkretnych 
i opisywanych ideologii u swych podstaw ma pewne założenia psychologiczne, 
etyczne oraz epistemologiczne200. Zatem ideologia edukacyjna tutaj to pewien 
zbiór idei określających podstawowe składniki procesu wychowawczego, sta-
nowiących podstawę decyzji politycznych w sferze edukacji. Podobne ujęcie tej 
problematyki to koncepcja ideologii edukacyjnych autorstwa O’Neilla, który 
wskazuje wiele ideologii wychowawczych i kwalifi kuje je od skrajnego konser-
watyzmu do skrajnego liberalizmu, odnosząc się do takich kryteriów, jak cele 
i treści wychowania i kształcenia, stosowane metody i środki, relacje między 
nauczycielami, uczniami oraz rodzicami, system oceniania201. 

197  Za: R. Meighan, Socjologia edukacji, UMK, Toruń 1993, s. 200–201.
198  Możliwe, że jest to kwestia tłumaczenia, ale pamiętać trzeba, iż w języku angielskim 

oba te terminy są zawarte w jednym tylko słowie – education. W myśli pedagogicznej krajów 
Europy Zachodniej oraz Stanów Zjednoczonych edukacja jest rozumiana bardzo szeroko, jako 
teoria i praktyka pracy pedagogicznej łącząca się zarówno z kształceniem i samokształceniem, 
jak i wychowaniem i samowychowaniem. W związku z dużym wpływem zagranicznej nauki 
na polską pedagogikę można uznać, iż pojęcie edukacji odnosi się niemal do całej dziedziny 
pedagogiki wyróżnianej w polskiej myśli pedagogicznej. W tradycji polskiej zaś w języku po-
tocznym tego terminu najczęściej używa się w znaczeniu węższym, utożsamiając go z kształce-
niem, często o charakterze adaptacyjnym, technologicznym, zapominając o tym, że nie wiąże 
się ono jedynie z nauczaniem i uczeniem się, ale także z wychowaniem intelektualnym. W pol-
skiej pedagogice nie istnieją jednoznaczne i ostre rozstrzygnięcia w odniesieniu do edukacji, 
błędne jest zatem ograniczanie w praktyce pedagogicznej i myśli naukowej przedmiotu badań 
pedagogicznych tylko do edukacji. Por. K. Rubacha, Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej 
subdyscyplin, [w:] Pedagogika, s. 21–29; S. Palka, Teoria pedagogiczna a praktyczne doświadcze-
nia nauczycieli, WSiP, Warszawa 1989, s. 44–46; S. Palka, Pedagogika w stanie tworzenia, WUJ, 
Kraków 1999, s. 11; A. Radziewicz-Winnicki, Społeczeństwo w trakcie zmiany, GWP, Gdańsk 
2004, s. 18–19.

199  L. Kohlberg, R. Mayer, dz. cyt., s. 52. 
200  Tamże, s. 52.
201  Za: K. Przyszczypkowski, Edukacja dla demokracji. Strategie zmian a kompetencje oby-

watelskie..., s. 17; Z. Kwieciński, Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogiki pogranicza, 
Edytor, Poznań–Olsztyn 2000, s. 14.
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Również w polskiej myśli pedagogicznej można odnaleźć próby ujęcia 
problematyki ideologii w edukacji. Przykładem może być koncepcja ideo-
logii pedagogicznych Stefana Kunowskiego, który wydaje się przywiązywać 
do niej dużą wagę w pedagogice ogólnej. Ideologia pedagogiczna202 jest tu 
interpretowana jako wytworzone przez społeczne potrzeby oraz przekona-
nia, zwłaszcza najważniejszej i dominującej grupie społecznej, przeważające 
w danym państwie poglądy na system wychowawczy, jego cele, idee, zasady 
i normy. Obok teorii i praktyki pedagogicznej jest nieodzownym elementem 
towarzyszącym każdemu systemowi wychowawczemu każdej wielkiej spo-
łeczności, bez którego jego sprawne funkcjonowanie byłoby trudne, jeśli nie 
niemożliwe. Wskazuje również S. Kunowski funkcje tak rozumianej ideo-
logii pedagogicznej, określając ją jako siłę napędową, która idee, cele i me-
tody wychowania wypracowane przez teorię wprowadza w życie, realizuje 
w praktyce wychowawczej przejawiającej się w działalności systemu oświato-
wego oraz przyjmowanych przez niego treściach i programach203. Ideologia 
pedagogiczna zostaje tu zatem narzędziem analizy zjawisk pedagogicznych 
i nie ma implicite zabarwienia pejoratywnego. Z tekstów Kazimierza Przy-
szczypkowskiego natomiast wyłania się obraz ideologii edukacyjnej jako 
spójnego systemu poglądów i przekonań, które interpretują zastaną rzeczy-
wistość społeczną i wyznaczają przyszłości ideał wychowawczy, do którego 
dane społeczeństwo winno dążyć. Jest on oparty na konkretnym systemie 
wartości, który powinien być świadomie wybierany – z uwzględnieniem za-
równo aktualnej sytuacji społecznej, jak i jej różnorakich, szeroko pojętych 
uwarunkowań204.

Natomiast Tadeusz Lewowicki używa dwóch pojęć na określenie intere-
sującego mnie zjawiska, pisząc o ideologiach edukacyjnych oraz ideologiach 
oświatowych i używając tych terminów naprzemiennie. Defi niuje je jako 
„ważny element myślenia o oświacie oraz praktyki oświatowej (…), są [ideo-

202  Otóż według S. Kunowskiego „system wychowawczy jako zespół idei i celów wy-
chowawczych, zasad i norm postępowania wychowawców regulujących działanie systemu 
oświatowego nie powstaje przypadkowo, lecz kształtowany jest pod wpływem potrzeb, do-
świadczenia, wiedzy i przekonań społeczeństwa danego czasu, co razem wytwarza ideologię 
pedagogiczną przyjętą przez przodującą grupę społeczeństwa za obowiązującą normę życia”. 
S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1993, 
s. 85. Można znaleźć także drugą defi nicję ideologii pedagogicznej jako: „wyznawanego przez 
państwo światopoglądu, dostosowanego do zagadnień rozwijania i wychowywania ludzi, któ-
rzy mają osiągnąć wyznaczone cele, opracowane naukowo i ze znawstwem przez właściwą 
pedagogikę światopoglądową”. Tamże, s. 85.

203  Tamże, s. 85–87. 
204  Zob. K. Przyszczypkowski, Ideologie edukacyjne opozycji politycznej w Polsce w latach 

70. i 80., „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Socjologia Wychowania XII, z. 283, Poznań 
1994, s. 149–157.
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logie edukacyjne] (…) próbami dość rozwiniętych odpowiedzi na wiele pytań 
o cele i funkcjonowanie oświaty”205. Nie muszą one być wcale tylko hasłami 
ukrywającymi się za ideologiami społecznymi, ale mogą być tworami głębszy-
mi i bardziej skomplikowanymi. 

Istotne dla poruszanej tu tematyki jest proponowane przez T. Lewowickie-
go porównanie pomiędzy teoriami pedagogicznymi a ideologiami edukacyj-
nymi. Otóż ideologie edukacyjne rzadko i w niewielkim stopniu nawiązują 
do teorii naukowych – pedagogicznych, psychologicznych czy socjologicz-
nych. Często jednak istnieją ponad nauką, przystosowując czy aprobując te-
orie naukowe, które pasują do ich podstawowej wymowy, lub też tworząc 
pseudoteorie, które potwierdzają ich cele i zalecenia działań praktycznych. 
Doprowadza to do wielu niejasności, pomieszania teorii oświatowych, peda-
gogicznych oraz ideologii edukacyjnych – a sprzyja temu słabość pedagogiki 
jako dyscypliny naukowej, która z kolei była wzmacniana przez to właśnie po-
mieszanie pojęć206. W celu odróżnienia pedagogiki teoretycznej od pedago-
giki ideologicznej – za podstawowe kryterium uznaje S. Wołoszyn otwartość 
i „zamkniętość” danej pedagogiki. Chociaż obie cechuje pluralizm, to teore-
tyczna pedagogika (inaczej fi lozofi a wychowania) dopuszcza wielość rozwią-
zań różnych sytuacji wychowawczych i tym samym możliwość racjonalnych 
dyskusji. „Pedagogia ideologiczna” natomiast według S. Wołoszyna charakte-
ryzuje się ekskluzywnością. Jej sądy i przekonania cechuje fundamentalizm – 
nie dopuszcza żadnych innych rozwiązań poza tymi, które realizują w sferze 
wychowania jej system wartości i ideały207. Pedagogika jako teoria jest zatem 
otwarta, dopuszcza wielość rozwiązań teoretycznych wzbogacających wiedzę 
o wychowaniu, jest gotowa widzieć i uznawać różne pola racjonalnego my-
ślenia o wychowaniu i jego praktykowania oraz potrzebę pluralistycznego, 
teoretycznie wielostronnego kształcenia nauczycieli i wychowawców. Jako 
ideologia wychowawcza natomiast charakteryzuje się wyłącznością i trakto-
waniem edukacji jako pola indoktrynacji208. Ów system prezentowany jest 
w różnego rodzaju aktach, deklaracjach czy programach politycznych, usta-
wodawczych, ideowych209. Różnicę między tymi dwoma rozumieniami peda-
gogiki najlepiej przedstawia S. Wołoszyn w jednym zdaniu: „to są dwie różne 
płaszczyzny dyskursu: – pierwsze – teorie – objaśniają wychowanie, drugie 

205  T. Lewowicki, O związkach między ideologiami, teoriami i strategiami reform oświa-
towych, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Socjologia Wychowania XII, Nauki Humani-
styczno-Społeczne, z. 265, Poznań 1994, s. 10. 

206  Tamże, s. 10–12.
207  S. Wołoszyn, Źródła do dziejów..., s. 151–152.
208  S. Wołoszyn, Jak rozumieć tożsamość pedagogiki?, [w:] Ewolucja tożsamości pedagogiki, 

H. Kwiatkowska (red.), IHNOiT, Warszawa 1994, s. 48–49.
209  S. Wołoszyn, Źródła do dziejów..., s. 152.
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– ideologie – dążą do realizacji konkretnego wzorca wychowania”210. Jak za-
tem można wywnioskować, podstawowymi cechami charakterystycznymi 
ideologii wychowawczych byłyby „zamknięcie” w jednym wzorcu inspirowa-
nym przyjmowanym systemem wartości oraz jej „praktyczność”, dążenie do 
zrealizowania się w konkretnej rzeczywistości wychowawczej. 

Znaną i mocno rozbudowaną propozycją deskrypcji i eksplanacji zjawi-
ska ideologii edukacyjnych jest koncepcja R. Meighana, która podsumowuje 
rozważania autorów anglojęzycznych dotyczące tej problematyki, a jedno-
cześnie próbuje ukazać szczegółowo strukturę ideologii edukacyjnych. Przez 
to pojęcie R. Meighan rozumie „zbiór idei i przekonań wyznawanych przez 
grupę ludzi na temat formalnych ram edukacji, zwłaszcza szkolnictwa i czę-
sto – przez rozszerzenie tego terminu lub implikację – także na temat niefor-
malnych aspektów edukacji”211. Jest to defi nicja socjologiczna, podkreślająca 
społeczny aspekt ideologii, dotyczy nie tylko kwestii związanych z formal-
nym funkcjonowaniem szkoły, ale także aspektów nieformalnych, zwykłego 
codziennego egzystowania pracowników i uczniów. Warto zwrócić tu uwagę, 
iż są to przekonania grupy ludzi, co będzie odróżniać ideologię edukacyj-
ną od indywidualnych teorii edukacji212. Dokonuje się rozróżnienia dwóch 
rodzajów tego zjawiska. Różnica między ideologią legitymizacji a ideologią 
realizacji wyraża się w fakcie, iż ta pierwsza odpowiada na pytanie: dlacze-
go? (odnosi się do wartości i celów systemu kształcenia), druga natomiast na 
pytanie: jak? (rozważa więc rozwiązania organizacyjne oraz metody i środki 
służące osiągnięciu celów). Wydaje się jednak, że takie rozróżnienie jest za-
biegiem li tylko analitycznym, ponieważ większość ideologii dziś funkcjonu-
jących zawiera obie te sfery łącznie213.

Interesująca propozycja R. Meighana dotyczy konceptualizacji tego zjawi-
ska, jest próbą stworzenia modelu analitycznego, opartego na wyznaczeniu 
kilku części składowych ideologii jako teorii214. Pojęcia teorii używa w zna-
czeniu potocznym, mając na myśli raczej idee i przekonania niż przyjęte 
w nauce rozumienia tego terminu. Według R. Meighana na każdą ideologię 
edukacyjną składają się następujące teorie: dążeń, celów, wyników215, teoria 

210  Tamże, s. 153.
211  R. Meighan, Socjologia edukacji, s. 200.
212  Dokładniejsze rozważania na temat indywidualnych teorii nauczycieli można odnaleźć 

między innymi w książce Krzysztofa Polaka. Zob. K. Polak, Indywidualne teorie nauczycieli, 
WUJ, Kraków 1999.

213  Tamże, s. 204.
214  Tamże, s. 207.
215  Wydaje się najważniejszą sferą ideologii edukacyjnych, gdzie sprzęgają się ze sobą dwa 

rodzaje ideologii – legitymizacji i realizacji. Opiera się na zróżnicowanej ideologicznie wizji 
społeczeństwa, do którego przygotowuje system edukacyjny. Tamże, s. 212–213.
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wiedzy, jej treści i struktury216, teoria uczenia się i roli ucznia217, teoria na-
uczania i roli nauczyciela218, teoria środków nauczania219, teoria organizacji 
sytuacji uczenia się220, teoria oceniania221, a także teoria miejsca uczenia się222. 
Ta lista może być rozszerzana przez inne specyfi czne teorie223.

Powiązania między ideologiami społecznymi czy politycznymi a edu-
kacyjnymi są przedmiotem dyskusji. Z jednej strony pojawiają się głosy, 
jak na przykład K. Przyszczypkowskiego, że, choć ideologie wychowawcze 
wykazują pokrewieństwo wobec pewnych ideologii społecznych, to jednak 
różnią się od nich. Ideologie edukacyjne charakteryzują się bowiem dużym 
stopniem konkretności oraz intencją ukierunkowania działania społeczne-
go, a nie wyjaśniania i opisywania rzeczywistości społecznej224. Ich istotnymi 

216  Wiedza uważana za konieczną do przekazania może być ukierunkowana na przy-
szłość, teraźniejszość lub przeszłość, można odróżniać wiedzę szkolną od prywatnej lub nie, 
podkreślać jej hierarchiczność, ujmować statusy przedmiotów lub patrzeć na nią komplekso-
wo, różnie postrzegać przydatność konkretnej wiedzy dla osób o różnej płci, narodowości czy 
pochodzenia społecznego, określać konieczność przedstawiania jej wąskiego lub szerokiego 
zakresu. Tamże, s. 207–209.

217  W różnych ideologiach edukacyjnych za najbardziej korzystny sposób uczenia się 
można uznawać naukę grupową lub indywidualną, realizowaną jako rywalizację lub współ-
pracę, można widzieć zależność uczenia się od konsekwencji lub od nagrody w postaci zwięk-
szania kompetencji, od manifestowanych zdolności lub od zorganizowania sytuacji uczenia 
się, można uznać, że lepiej uczyć się przez oglądanie lub słuchanie albo przez działanie, a rolę 
ucznia widzieć w reprodukowaniu podawanej wiedzy, tworzeniu syntez albo samodzielnym jej 
odkrywaniu. Tamże, s. 207–209.

218  Można myśleć o nauczycielu w kategoriach przekaziciela wiedzy, eksperta lub metody-
ka albo też pomocnika czy konsultanta w samodzielnej nauce. Rozważając nauczanie, można 
się skupiać albo na procesie (cel: myślenie), albo też na jego produkcie (akcent na pamięciowe 
opanowanie materiału), można także nauczanie opierać na przymusie, negocjacjach lub na 
zasadach demokratycznych. Tamże, s. 209–210.

219  W różnych ideologiach edukacji różny nacisk kładzie się na użycie środków nauczania 
oraz różnicuje dostęp do nich – jedne preferują środki oparte na doświadczeniu uczącego 
się, kolejne – na doświadczeniu innych przekazywanym za pomocą książek, fi lmów, prelekcji, 
jeszcze inne – na podręcznikach przedstawiających streszczenia doświadczeń innych osób. 
Tamże, s. 210.

220  Ogólna organizacja szkoły i zasad jej funkcjonowania nie pozostaje neutralna – szko-
łę traktować można jako przedmiot odpowiedzialności dyrektora, wszystkich nauczycieli lub 
także i uczniów; uczniów dzieli się według zróżnicowanych kryteriów (osiągnięcia, wiek, płeć) 
lub ich kombinacji, plan nauki może być ustalany odgórnie, negocjowany z uczniami lub in-
dywidualnie przez nich wybierany. Tamże, s. 210–211.

221  Dla jednych charakterystyczne będzie przekonanie, że najlepiej oceniają egzaminato-
rzy z zewnątrz, dla innych zaś – sami uczniowie. Poruszanym problemem może być przedmiot 
oceny – kursy, nauczyciele czy uczniowie – a ocena może być oparta na rozmaitych kryteriach 
albo odwoływać się do pewnych ustalonych norm. Różnić się może także forma oceniania 
(ocena liczbowa, profi l ucznia, sprawozdanie). Tamże, s. 211–212.

222  Którym może być specjalny budynek, „wszędzie” albo też dom. Tamże, s. 213.
223  R. Meighan, Socjologia edukacji, s. 220.
224  Za: K. Przyszczypkowski, Edukacja..., s. 17.
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cechami są partykularyzm oraz roszczeniowość wyrażające się szczególnie 
w dbałości o swoje interesy, co wiąże się z podkreślaniem swojej odrębności, 
różnicy między jednym a innym jej rodzajem oraz pretensjami do uniwersal-
ności budowanej z jednej, konkretnej perspektywy i wykluczającej różnice225. 
Z drugiej strony pojawiają się zdania o dużym pokrewieństwie między ideo-
logiami politycznymi i pedagogicznymi. Przykładowo R. Meighan stwierdza, 
że ideologie edukacyjne mogą również operować na różnych poziomach spo-
łecznych i w różnych warstwach znaczeniowych – od narodowej, przez re-
gionalne, lokalne, aż do wewnętrznych w danej szkole. Każda z nich ma silne 
związki z innymi ideologiami – społecznymi, politycznymi oraz ekonomicz-
nymi226. Podkreśla zatem pluralizm i wielość zarówno typów ideologii w ogó-
le, jak i samych ideologii dotyczących edukacji, oraz różnorakie powiązania 
między nimi. Niemal utożsamienie ideologii politycznych i edukacyjnych 
można odnaleźć u M. Szymańskiego, który uważa, że elementy ideologiczne 
leżą u podstaw każdej koncepcji rozwoju edukacji, a wyrażają się w propono-
wanych celach i preferowanych działaniach. Dzisiejsze ideologie są bardziej 
złożone, bronione dzięki bardziej zróżnicowanej argumentacji, ukrywane za 
chwytliwymi i popularnymi hasłami oraz coraz trudniejsze do jednoznacz-
nego rozpoznania i nazwania. Mają swoje odbicie w praktyce pedagogicznej, 
część z nich jest sankcjonowana i utrwalana, część zaś – odrzucana, na pod-
stawie innych tworzy się zupełnie nowe koncepcje227.

Obiektywizm w zakresie standardu edukacyjnego w wymiarze jednost-
kowym, społecznym i instytucjonalnym jest według A. Nalaskowskiego 
niemożliwy – każdy bowiem wymaga w pewnym momencie odpowiedzi 
na pytanie „dlaczego?”, które to prowadzi do ideologii. Tę ostatnią widzi 
jako „zbiór przekonań defi niujących cele, treści i metody działania bez ich 
uzasadniania”228. Ideologię edukacyjną traktuje więc jako zestaw przekonań 
bezdyskusyjnych, o emocjonalnym charakterze, nieuzasadnialnych na grun-
cie empirii i logiki, wykluczających całkowicie inną interpretację, a odno-
szących się do szkoły i oceny jej funkcjonowania. Określa ją jako akceptację 
społeczną pewnej generalnej ideologii i inwestowanie energii w jej realiza-
cję229. Aprioryczność i brak racjonalnego uzasadnienia jako podstawowe ce-
chy ideologii edukacyjnych wskazuje również B. Śliwerski. Jak pisze: 

są one nośnikami apriorycznie przyjmowanych przez ich wyznawców wartości, po-
glądów czy wyobrażeń o świecie i przekonań o możliwości ich realizacji, to znaczy, 
że nie podlegają procesowi dowodzenia ani empirycznej weryfi kacji. (…) jej dyskurs 

225  Zob. K. Przyszczypkowski, Polityczność (w) edukacji, s. 72–75.
226  R. Meighan, Socjologia edukacji, s. 197.
227  M. Szymański, dz. cyt., s. 63–66.
228  A. Nalaskowski, Widnokręgi edukacji, s. 237.
229  Tamże, s. 233–237.
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(…) odnosi się (…) do emocji, osobistych nastawień czy wyborów aksjonormatyw-
nych, posługuje się zasadami kompromisu lub rywalizacji230.

Jako źródło praktyki i teorii pedagogicznej może być bowiem traktowa-
ny światopogląd (oraz, w drugim przypadku, światopogląd przezwyciężony 
przez fi lozofi ę), rozumiany jako zbiór zasad i pojęć o świecie i człowieku. 
Przerodzenie się zaś światopoglądu w ideologię jest procesem zachodzącym 
w sposób nader łatwy. Jak zauważają pedagodzy okresu międzywojennego, 
wielkie wytwory człowieka zawsze noszą znamię światopoglądu, ponieważ 
pozwala on na stworzenie poczucie oparcia, świadomości swojego miejsca 
w rzeczywistości. Jednak każdy światopogląd dąży do obiektywności, zatra-
cając świadomość swojej istoty, co prowadzi do jego przejścia w ideologię, 
o ile nie zostanie ona przezwyciężona przez fi lozofi ę231. Do pewnych warun-
ków chroniących przed zwyrodnieniem w ideologię należą według Sergiusza 
Hessena związanie z podłożem (rzeczywistością), miłość i mądrość (Boga) 
jako sposób lub metoda dążenia do zwycięstwa zamiast siły, odwrócenia 
się od żądzy władzy, co może wynikać jedynie z uznania Boga za najwyższą 
instancję, brak pretensji o szeroko rozumiane korzyści, wynik zewnętrzny, 
a dbałość o rezultaty wewnętrzne, osobiste, duchowe, a także rozwój peda-
gogiki o jednym światopoglądzie w różnych kierunkach fi lozofi cznych232. Ich 
spełnienie wymaga podjęcia wysiłku pracy nad sobą, wiedzy oraz specyfi cz-
nej, trudnej do osiągnięcia i utrzymania postawy wobec rzeczywistości, co 
skutkuje łatwością przechodzenia światopoglądu w ideologię.

Niektórzy z pedagogów wskazują nie tylko brak racjonalności i ateoretycz-
ny charakter ideologii edukacyjnych, ale także podkreślają, że w pedagogice 
jako nauce teorie naukowe ustępują na rzecz ideologicznych ujęć rzeczywi-
stości pedagogicznej. Próbując opisać sposoby myślenia o edukacji, Zbigniew 
Kwieciński stawia tezę, że w głównym nurcie obecnie nie znajduje się peda-
gogika naukowa, ale różnego rodzaju pedagogie, których źródła widzi nie 
w edukacji (nauce o edukacji), ale w kulturze i społeczeństwie. Do pedagogii 
głównych nurtów zalicza konserwatywne, nastawione na władzę, liberalno-
-postępowe, których celem jest zysk, oraz hedonistyczne, organizujące swoje 
działanie wokół kategorii przyjemności, obecnie łączące się z pedagogią li-
beralną. Oprócz nich zwraca uwagę na pedagogie poboczne, znajdujące się 

230  Proponowana defi nicja podkreśla kierunkową rolę ideologii edukacyjnych dla prak-
tycznego działania pedagogicznego i okołoedukacyjnego. Poza tym wskazuje na teoretyczny 
i nieracjonalny charakter tego zjawiska społecznego, zaznaczając jego aprioryczność. B. Śli-
werski, Program wychowawczy szkoły, WSiP, Warszawa 2001, s. 74.

231  Por. J. Kostkiewicz, Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918–1919, 
Impuls, Kraków 2013, s. 55–61.

232  Zob. S. Hessen, Istota i znaczenie poglądu na świat, „Kultura i Wychowanie” 1933–34, 
R. 1, z. 1, s. 22–29, za: tamże, s. 56.
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na uboczu głównych nurtów myślenia i działania edukacyjnego233. Ideologie 
edukacyjne występują jako należące do nurtu pedagogii pobocznych, mogą 
dotyczyć każdego odniesienia temporalnego oraz być ukryte lub otwarcie 
rozpoznawane przez świadomość społeczną234. Ale jednocześnie nie odnosi 
Z. Kwieciński cechy ideologiczności do pedagogii głównych nurtów pomimo 
silnych związków z poszczególnymi ideologiami politycznymi. Czy zatem nie 
są one przynajmniej spokrewnione? Czy może robi to, ponieważ jako że sta-
nowią główny nurt myślenia i działania edukacyjnego, byłoby „niewłaściwe”, 
aby miały one jakiekolwiek konotacje ideologiczne? 

Do podstawowych cech tego zjawiska społecznego zalicza się również: 
funkcjonowanie jako narzędzia krytyki istniejącego ładu (społecznego, tu: 
edukacyjnego) oraz posiadanie mniej czy bardziej konkretnego programu 
działania mającego doprowadzić do zmiany tegoż porządku, a następnie 
(po zmianie) do jego podtrzymywania, przez pryzmat wartości, interesów, 
poglądów, postaw konkretnych grup, wspólnot czy klas społecznych. Za za-
sadniczą charakterystykę ideologii edukacyjnych, ich cechę wspólną uznaje 
Roman Schulz cel, jaki przed sobą stawiają: pojmowanie wychowania jako 
sposobu kształtowania nowego człowieka, który do tej pory nie istniał, ale 
ze względu na przyjmowane wartości i idee powinien zaistnieć jako lepszy, 
nowy, bardziej użyteczny235. W tak określanych cechach widoczne jest pod-
kreślanie praktycznego znaczenia ideologii edukacyjnych. Dla każdej ideolo-
gii istotne jest kształcenie nauczycieli – ponieważ pytanie „kto uczy?” prze-
kłada się bezpośrednio na „jak uczy?”. Dodatkowo na poziomie najbardziej 
instrumentalnym dochodzą standardy ideologiczne (wywodzące się z ideo-
logii społecznej) oraz dotyczące wiedzy i umiejętności. Należy to wszystko 
brać pod uwagę, by dojść do sposobów organizacji systemu edukacji236. Co 
ważne, ocena edukacji, u której podstaw leży ideologia, będzie zależna od 
ideologicznej perspektywy oceniającego.

233  Można je dzielić według kryterium światopoglądowego i nastawienia emocjonalno-
-motywacyjnego na pedagogie przewrotne (kontestacyjne), odlotowe (proponujące utopij-
ne, ideologiczne rozwiązania, przez drążenie świadomości społecznej wpływające na zmiany 
w edukacji) oraz pokrętne (cyniczne i antyedukacyjne). Zaś według kryterium czasu wyróżnić 
można pedagogie powrotne (retrospektywne), przelotne (odnoszące się do teraźniejszości) 
oraz przezorne (prospektywne), a biorąc pod uwagę kryterium epistemologiczne – pedagogie 
potoczne i dyskretne. Zob. Z. Kwieciński, Pedagogie przekorne wobec pedagogii głównych nur-
tów. Problem, model, zachęta do dyskusji, [w:] Ewolucja „ogólności” w dyskursach pedagogicz-
nych, T. Hejnicka-Bezwińska, R. Leppert (red.), UKW, Bydgoszcz 2005, s. 67–71.

234  Tamże.
235  R. Schulz, Wykłady z pedagogiki ogólnej. Perspektywy światopoglądowe w wychowaniu, 

t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003, s. 152–157.
236  Tamże, s. 241–247.
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Próbując podsumować, należy wskazać rozumienie ideologii edukacyjnej, 
które przyjęto w niniejszym opracowaniu. Uznają, że są to zbiory idei, prze-
konań, poglądów odnoszących się do kwestii edukacji w jej szerokim rozu-
mieniu, jako wychowania i kształcenia, samowychowania i samokształcenia. 
Do ich cech szczególnie istotnych należą praktyczne zastosowanie oraz brak 
konieczności teoretycznego, racjonalnego, logicznego i w pełni spójnego uza-
sadnienia. Także ich pochodność i współzależność od rozpowszechnionych 
ideologii politycznych i społecznych wydaje się nie budzić wątpliwości. Dążąc 
zaś do wypracowania defi nicji operacyjnej pojęcia ideologii edukacyjnej, wzo-
rującej się częściowo na podejściu i koncepcji R. Meighana, a także biorąc pod 
uwagę inne koncepcje badanego zjawiska oraz wstępne analizy materiału ba-
dawczego, przyjęłam, iż ideologia edukacyjna jako zjawisko społeczne to ze-
spół idei i przekonań mogących odnosić się do takich obszarów edukacji, jak:

• wartości;
• cele wychowania i kształcenia;
• cechy charakterystyczne procesu wychowania;
• cechy charakterystyczne procesu kształcenia;
• rola wychowawcy, nauczyciela;
• rola wychowanka, ucznia;
• specyfi czne metody i techniki edukacji;
• waga instytucji i grup w wychowaniu i kształceniu;
• wskazywane problemy współczesnego wychowania i kształcenia;
• zalecane sposoby zaradzenia współczesnym problemom wychowania 

i kształcenia.

3.2. Odmiany ideologii edukacyjnych i wychowawczych

Brak jednoznaczności w stosunku do określenia istoty ideologii edukacyj-
nej przejawia się również w wielu zróżnicowanych klasyfi kacjach tego zjawi-
ska, od szerszych do węższych ujęć. Jedną z nich jest koncepcja L. Kohlberga 
i R. Meyer. Zauważają oni, iż w ciągu wieków pewne stwierdzenia dotyczące 
edukacji zmieniają się, jednak można je sklasyfi kować w trzy szerokie nurty 
ideologii edukacyjnych czy ideologii wychowania: romantyczną237, transmi-

237  To ideologia podkreślająca jako najważniejsze wszystko to, co pochodzi od dziecka, 
a zadanie pedagogiki to tworzenie optymalnego środowiska, w którym dziecko może rozwinąć 
swoje uzdolnienia i możliwości. Często gloryfi kuje się tu dzieciństwo oraz sposób poznawa-
nia i istnienia w świecie dziecka. Zalicza się do tego nurtu ideologii edukacyjnych prace od 
J.J. Rousseau, poprzez pedagogikę opartą na myśli Zygmunta Freuda, do prac twórców pe-
dagogiki krytycznej i antypedagogiki, wskazując na nacisk położony na naturę dziecka. Ta 
ideologia koncentruje się na koncepcji rozwoju jako dojrzewania, stosując do rozwoju umy-
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sji kultury238 i progresywistyczną239. Również A. Nalaskowski, powołując się 
na tych autorów, przyjmuje podział ideologii edukacyjnych na romantyczną, 
transmisji kulturowej i progresywistyczną, wskazując przy tym, jakie oceny 
mogą być przypisane edukacji z punktu widzenia każdej z nich. Podkreśla 
główne założenia leżące za każdą z wymienionych ideologii. W przypadku 
romantycznego sposobu widzenia edukacji jest to wiara, iż człowiek rodzi się 
dobry i rozwojowi tego dobra w procesach wychowania i kształcenia nie moż-
na przeszkadzać. Podstawą natomiast ideologii transmisji kulturowej zdaje 
się przekonanie, iż wartości i tradycje poprzednich pokoleń, jako sprawdzo-

słowego metaforę organicznego wzrostu. Jej podłożem jest epistemologia fenomenologiczna 
lub egzystencjalna, która odznacza się odniesieniem wiedzy i rzeczywistości do osobistego 
doświadczenia jednostki. Wskazuje na wartości, do jakich wychowanie ma dążyć: wolność 
jednostki, wolność dziecka, co oznacza zgodę na indywidualne pojmowanie i realizowanie 
wartości przez dziecko, otwarcie na pragnienia wychowanków – przy założeniu, że ich rozwój 
przebiega zgodnie z normami etycznymi. Dla romantyzmu charakterystyczną strategią stawia-
nia celów jest strategia „zasobu cnót” – określająca pełną i ufną, spontanicznie rozwijającą się 
osobowość. L. Kohlberg, R. Mayer, dz. cyt., s. 54–67.

238  Jako jej podstawy wskazują tradycyjne, klasyczne zasady wychowania, gdzie podsta-
wowym zadaniem wychowawców i pedagogów jest przekazanie młodemu pokoleniu wartości, 
wiedzy, umiejętności, norm społecznych oraz moralnych stworzonych lub odkrytych przez 
ich przodków, a wychowanie traktuje się jako transmisję zdobyczy danej kultury. Do bardziej 
nowoczesnych nurtów w tej odmianie ideologii wychowania autorzy zaliczają podejścia tech-
nologiczne oraz behawioralne, które również kładą nacisk na transmisję wiedzy i umiejęt-
ności, tylko dla innych społecznie celów. Tutaj uwaga pedagogów koncentruje się zatem na 
społeczeństwie. Podstawą tej ideologii jest psychologiczna teoria uczenia się (behawioryzm), 
a metaforą rozwoju umysłowego – maszyna. Stosuje się w nim epistemologię podkreślającą 
obiektywność i zewnętrzność wiedzy, możliwości poznania poprzez zmysły oraz różnego ro-
dzaju pomiary. W aspekcie aksjologicznym najważniejszą wartością jest przetrwanie kultury 
danego społeczeństwa. Społeczna użyteczność jest kryterium wyznaczającym społeczną edu-
kację. Stąd wynika strategia wyznaczania celów wychowania za pomocą pewnych standardów 
wiedzy i umiejętności. Tamże, s. 53–72.

239  To ideologia, którą L. Kohlberg i R. Meyer uważają za najbardziej uzasadnioną z punk-
tu widzenia teoretycznego i praktycznego. Wskazują na jej wyższość, podkreślając łączenie 
nacisku na rozwój umiejętności i możliwości naturalnych ludzi w interakcjach ze społeczeń-
stwem i otaczającym środowiskiem. Defi niuje się tu rozwój człowieka jako postęp przebiega-
jący w uporządkowanych stadiach, do których doprowadzenie staje się celem wychowawcy. 
Osiąga się to poprzez przedstawianie do rozwiązania dzieciom prawdziwych problemów, kon-
fl iktów, zagadek. Psychologiczna teoria stanowiąca podłoże ideologii progresywistycznej to 
poznawczo-rozwojowa lub interakcjonistyczna teoria rozwoju człowieka, kierująca się mode-
lem rozwoju umysłowego jako postępu w dyskursie i rozmowie (dziecko jest widziane jako fi -
lozof lub naukowiec, rozwijający swoje zdolności poprzez interakcje ze środowiskiem). Z tym 
łączy się epistemologia funkcjonalna czy pragmatyczna, podkreślająca ścisły związek między 
wewnętrznym doświadczeniem a zewnętrzną rzeczywistością i określaniem wiedzy jako two-
ru powstającego na ich styku. W aspekcie aksjologicznym w tej ideologii wychowania kładzie 
się nacisk na etyczne zasady postępowania, nie na konkretne wartości czy normy moralne. 
Poszanowanie dla wolności także jest tu wartością i zasadą, ale nie oznacza pozostawienia 
dziecka samemu sobie, tylko rozwijanie w nim możliwości szanowania praw swoich i innych. 
Tamże, s. 55–76.
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ne, winno się wpajać młodym ludziom przez przekazywanie wiedzy, umie-
jętności i norm społecznych. Fundamentem ideologii progresywistycznej jest 
natomiast założenie, że stworzenie właściwych warunków dla wszechstron-
nego rozwoju zapewni edukację dostosowaną do indywidualnych potrzeb240. 
Rozróżnienie na ideologię edukacji romantyczną, progresywistyczną i trans-
misji kulturowej to jeden z możliwych sposobów odróżnienia od siebie roz-
maitych ideologii edukacyjnych, dość znane, ale starsze podejście. Różnice 
między każdą z wyróżnionych ideologii edukacyjnych wydają się tutaj wyraź-
nie zaznaczone, ale brak tu bezpośrednich odwołań do konkretnych ideologii 
społecznych i politycznych jako podstawy światopoglądowej dla ideologicz-
nych założeń poszczególnych typów. 

Kolejną propozycją klasyfi kacji spektrum zjawisk należących do sfery 
ideologii edukacyjnych jest rozróżnienie między ideologią autorytarną, de-
mokratyczną oraz autonomiczną. Taki sposób rozumienia odmian badane-
go zjawiska przedstawia R. Meighan. Rozróżnia on je, zaznaczając przy tym 
jednak, iż mogą one w pewnych przypadkach nachodzić na siebie lub łączyć 
się ze sobą, a każda ma wiele rozmaitych form241. Podstawowe kryterium tego 
podziału to odwołanie się głównie do metod pracy nauczyciela i ucznia. Jest 
to zupełnie odmienne ujęcie, bez bezpośredniego i konkretnego odnoszenia 
się do elementów strukturalnych defi nicji ideologii edukacyjnej proponowa-
nej przez R. Meighana, bardziej nawiązujące do starszych podziałów dycho-
tomizujących rzeczywistość edukacyjną.

Nie zawsze traktuje się ideologie edukacyjne jako niezależne i odrębne 
zjawiska. Często wskazuje się na pedagogiczne konsekwencje różnych dok-
tryn politycznych, a nawet teorii naukowych. Tak przedstawiane następstwa 
stosowania w kwestiach edukacji pewnego rodzaju myśli politycznej wraz 
z założeniami dotyczącymi tego kręgu zjawisk mogą być traktowane jako 
ideologia edukacji, pod warunkiem zachowania pozostałych jej cech charak-
terystycznych, to znaczy: praktycznego znaczenia i możliwości oraz realizacji 
w życiu społecznym w sposób uproszczony, jednostronny i bezrefl eksyjny, 
bez uwzględniania innych rozwiązań. Przyjąwszy taką przesłankę, można 
traktować każdą próbę takiego właśnie wprowadzania zmian w sferze edu-
kacji za urzeczywistnianie ideologii edukacyjnej, mającej swe korzenie w do-
wolnej ideologii politycznej czy teorii naukowej. Przykład takiego podejścia 
do ideologii edukacyjnej można stanowić koncepcja Geralda L. Gutka, który 
rozpatruje ideologie polityczne, społeczne w kontekście edukacji, podkreśla-
jąc ich implikacje pedagogiczne. Omawia takie ideologie, jak nacjonalizm 

240  A. Nalaskowski, Widnokręgi edukacji, s. 237–239.
241  R. Meighan, Socjologia edukacji, s. 220.
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i etnonacjonalizm242, liberalizm243, konserwatyzm244, utopizm, marksizm oraz 
totalitaryzm245, a także pewne teorie edukacyjne246, które mogą być stosowa-

242  Historycznie rzecz biorąc, nacjonalizm zdaje się jedną z najważniejszych ideologii po-
litycznych zorganizowanej oświaty, ponieważ to dzięki jego rozwojowi i organizowaniu się 
zbiorowości ludzkich w państwa narodowe, zwłaszcza od XIX wieku, zaczęły powstawać na-
rodowe, powszechne systemy szkolnictwa. Wydaje się, że zarówno nacjonalizm potrzebował 
edukacji, aby kształcić przygotowanych do pracy, ale też kochających swój naród obywateli, 
jak i edukacja potrzebowała nacjonalizmu, aby móc dotrzeć z podstawowym kształceniem 
do większej liczby ludzi. Jeśli wcześniej były to procesy spontaniczne i zachodzące bardziej 
poprzez relację współwystępowania, po drugiej wojnie światowej sytuacja ta się zmieniła, 
edukację bowiem w nowo powstających państwach, zwłaszcza w Afryce, zaczęto wykorzysty-
wać jako czynnik państwowotwórczy, łącząc ją dodatkowo z teoriami modernizacji. Ważne 
są główne cele i wartości, jakie stawia nacjonalizm przed edukacją – poczucie tożsamości na-
rodowej oraz kulturowej, lojalności i solidarności – zatem wartości związane z hasłami no-
woczesnego patriotyzmu. G.L. Gutek, dz. cyt., s. 164–165; H. Kubiak, Przyczynek do sporu 
o naturę i przyszłość narodu – państwa, [w:] Idee a urządzenie świata społecznego, E. Nowicka, 
M. Chołubiński (red.), PWN, Warszawa 1999.

243  Zob. G.L. Gutek, dz. cyt., s. 190–195. Więcej na ten temat zawarto w poprzednim 
rozdziale. 

244  Zob. tamże, s. 205–207. Dokładniejszy opis związków z edukacją znalazł się w po-
przednim rozdziale.

245  Według G.L. Gutka ideologiami mającymi także ogromny wpływ na edukację są uto-
pizm, marksizm oraz totalitaryzm. Te trzy ideologie mają wymiar historyczny. Wizje społe-
czeństwa idealnego wielu utopistów zawierało w obszernych literackich opisach, a edukacja 
odgrywała w nich zazwyczaj rolę szczególną. W większości tego typu opisów dzieci powinny 
być wychowywane we wspólnotowych instytucjach odciążających matki, gdzie przygotowy-
wano by je do życia w komunitariańskiej wspólnocie. Ważnymi metodami wychowania i życia 
wspólnoty jest tu wspólna praca, wypoczynek, sztuka, bliskie relacje społeczne ze wszystkimi 
członkami wspólnoty – podejście to wynika z krytyki dezintegracji psychicznej i społecznej 
uważanej przez autorów utopii za nieusuwalną konsekwencję społeczeństwa przemysłowego 
i postprzemysłowego. Podkreśla się tu możność wszechstronnego rozwoju umysłowego i du-
chowego, nauczanie prac codziennych oraz ćwiczenia fi zyczne. Marksizm i neomarksizm sta-
rają się zwrócić uwagę na konfl ikt kulturowy obecny w społeczeństwie, w którego centrum 
stoi także między innymi szkoła, według tych ideologów wykorzystywana jako narzędzie re-
produkcji kulturowej klas panujących i zapewnienie im dalszej dominacji w danym społe-
czeństwie. Postrzegają szkołę jako instrument umacniania dominacji poprzez przekazywanie 
jawne i poprzez ukryty program akceptacji dla kultury dominującej ujmowanej jako wspólne 
dobro. Stąd wynikają różnorakie projekty, posuwające się nawet do propozycji deskolaryza-
cji szkoły i powołania nowych typów instytucji edukacyjnych. Charakteryzując totalitaryzm, 
G.L. Gutek skupia się na dwóch ideologiach – niemieckim faszyzmie oraz jego związkach z ra-
sizmem. Interesujący w kontekście omawianego tematu zdaje się bardziej rasizm, ponieważ 
praca ta nie ma wymiaru historycznego. Współcześnie nadal jest on problemem, z którym 
boryka się wiele państw na świecie – głosząc wyższość jednej rasy czy grupy nad drugą pod 
względem intelektualnym, społecznym i kulturowym, doprowadza do separowania mniejszo-
ści lub też jej dyskryminowania – także pod względem edukacji. Tamże, s. 226–228; 239–242; 
254–256. I. Illich, Deschooling society.

246  Jak sam pisze, termin ten stosuje „dla wygody”. Rozumie przezeń „grupę czy zespół 
ogólnych koncepcji lub założeń, które objaśniają funkcjonowanie instytucji – w naszym wy-
padku szkoły – lub przebieg procesów – w naszym wypadku są to nauczanie i uczenie się”. 
G.L. Gutek, dz. cyt., s. 259. Mówi o pewnych typach tak rozumianego zjawiska – o teoriach 
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ne w edukacji w sposób ideologiczny. Przedstawiając kolejno esencjalizm247, 
perenializm248, progresywizm249 i społeczny rekonstrukcjonizm250 oraz teorię 

opartych na innych systemach myślowych, a także takich, które stanowić miały odpowiedź 
na konkretną fi lozofi ę czy ideologię, na końcu zaś teoriach wywodzących się z praktyki. Tak 
zakreślona defi nicja chociażby częściowo pokrywa się z szerokim rozumieniem ideologii edu-
kacyjnej, warto się przyjrzeć owym „teoriom”, które opisuje autor. Tamże.

247  Esencjalizm nazywa edukacją elementarną, wywodzącą się z krytyki progresywizmu 
pedagogicznego. Za główny postulat tej teorii uznaje kształcenie podstawowych umiejętności 
(czytanie, pisanie, liczenie) oraz treści intelektualnych, które umożliwią dalsze, kumulatywne 
oraz usystematyzowane uczenie się. Podstawą programu powinny być przedmioty kształcenia 
ogólnego oparte na podziałach akademickich, a program skonstruowany przez pedagogów 
oraz ekspertów i niezależny od chwilowych mód czy zachcianek dziecka. Poprzez to kształto-
wane są przymioty świadomych obywateli, a analiza problemów społecznych pozostaje częścią 
konkretnych nauczanych dyscyplin. Podkreśla się tu rolę rozumu ludzkiego jako narzędzia 
analizy rzeczywistości, wobec którego istnieje możność kształcenia go poprzez przedmioty 
ogólne. Główna funkcja szkoły to pośrednictwo w transmisji wiedzy oraz kultury, nie powinna 
ona zatem tracić czasu na kwestie drugorzędne ani stać się narzędziem inżynierii społecznej. 
Tamże, s. 265–279.

248  Postulowana wizja kształcenia oraz wychowania opiera się na koncepcji człowieka 
jako istoty racjonalnej i uniwersalnych, niezmiennych właściwościach jego natury. Stąd zało-
żenie o stałości podstawowych modeli edukacyjnych, niezmienności fundamentalnych zasad 
wychowania i głównego zadania wychowania rozumianego jako rozwijanie zdolności racjo-
nalnego myślenia, potencjału intelektualnego i duchowego. Szczególną rolę przypisuje się tutaj 
przedmiotom humanistycznym, które według perenialistów pozwalają uczniom zbliżyć się do 
prawdy, piękna i dobra, jest tu jednak też miejsce dla nauk przyrodniczych. Ważne jest nie 
tylko zdobycie wiedzy, ale także umiejętności uczenia się oraz poznawanie idei i wartości. 
Tamże, s. 265–279.

249  Na pierwszym miejscu stawia zapewnienie dziecku możliwości wyrażania siebie, swo-
bodnego rozwoju, samodzielności i kreatywności, a celowość programu kształcenia widzi się 
w jego całkowitym dopasowaniu do możliwości i zainteresowań dziecka oraz realizacji po-
przez umożliwienie dostępu do środowiska zewnętrznego. Rola nauczyciela polega głównie na 
pomocy i instruktażu oraz ścisłej współpracy z rodzicami w celu zaspokajania potrzeb pod-
opiecznego. Dużą wagę przywiązuje się w edukacji progresywistycznej do rozwiązań innowa-
cyjnych, eksperymentowania w celu znalezienia optymalnych technik nauczania i uczenia się. 
Nacisk kładzie się na całościowy rozwój wychowanka – poznawczy, moralny, emocjonalny 
i fi zyczny. Lekcje mają charakter interdyscyplinarny i ukierunkowany na konkretne zadanie 
czy rozwiązanie problemu. Tamże, s. 296–309.

250  Społeczny rekonstrukcjonizm zwraca się ku kulturze w aspekcie przewidywalnej przy-
szłości. Przyjmuje założenie, że kultura jako proces dynamiczny da się przekształcać w taki 
sposób, aby przysporzyć możliwości rozwoju każdemu człowiekowi. Dokonanie takich prze-
kształceń jest konieczne z powodu nękającego współcześnie ludzkość kryzysu kultury, którego 
przyczyn rekonstrukcjoniści upatrują w niedostosowaniu systemu wartości do rzeczywistości 
społecznej i warunków ekonomicznych. Postuluje się wybór i zachowanie najcenniejszych 
i najbardziej użytecznych elementów składających się na dorobek kulturowy człowieka, ale 
jednocześnie nacisk kładzie się na wprowadzanie reform oraz inżynierię społeczną. To właś-
nie powinno stanowić podstawę kształcenia młodego pokolenia – problemowe podejście do 
ważnych trudności społecznych oraz próby ich rozwiązywania i niepozostawanie jedynie przy 
wiedzy czysto akademickiej. Neguje się tu zasadność neutralności oraz bezstronności szkoły, 
zwracając uwagę, iż wybór i opowiedzenie się za konkretnymi wartościami zdają się nieunik-
nione w wychowywaniu, chociażby poprzez kryteria doboru celów, treści, metod, materiałów. 
Tamże, s. 311–325.
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krytyczną251, podkreśla ich związki z edukacją. Jak się wydaje, zdaniem G.L. 
Gutka właściwie każda forma świadomości społecznej, a właściwie jej zało-
żenia, może być wykorzystana w formie ideologicznej w różnych obszarach 
rzeczywistości społecznej, w tym także w edukacji. Jest to ciekawy punkt wi-
dzenia, otwierający nowe pole do refl eksji nad zjawiskami ideologizacji wy-
chowania i kształcenia. 

Branie pod uwagę aktualnej sytuacji społecznej i edukacyjnej również 
prowadzi do klasyfi kacji próbujących wskazać obecne w bieżącym życiu spo-
łecznym ideologie edukacyjne. Należy do nich przykładowo starsza już kon-
cepcja S. Wołoszyna, który wymienia pięć pedagogii ideologicznych: wycho-
wania narodowego252, wychowania państwowego253, wychowania społecznego 

251  Teoria ta koncentruje się na krytyce współczesnej oświaty, wiążąc ją z interesami i ko-
rzyściami części społeczeństwa posiadającej i chcącej utrzymać władzę – w chwili obecnej 
związaną z wielkimi ogólnoświatowymi korporacjami, oraz propozycjach jej zreformowania. 
Przyjmuje się, iż szkoły jako narzędzia polityki kulturowej oraz walki o władzę przyczyniają się 
do utrwalania, a nawet pogłębiania konfl iktu społecznego, przekazując wiedzę i umiejętności 
zgodne z pochodzeniem dziecka. Dlatego postuluje się przeprowadzenie reform oświatowych 
mających sprawić, iż szkoły staną się ostoją demokracji oraz wpajania praw i obowiązków mo-
ralnych i obywatelskich. Podkreśla się rolę nauczyciela jako osoby zaangażowanej, świadomej 
ideologicznych założeń stanowiących podstawę swojej pracy, wiążącego kwestie edukacyjne 
z problemami społecznymi i ekonomicznymi. Wychowaniem chcą zabezpieczyć zwolenni-
cy teorii krytycznej wolność, wielokulturowość, przy uwzględnieniu różnych stylów uczenia 
się podopiecznych oraz nieukrywaniu faktu wpajania postaw etycznych i poglądów. Tamże, 
s. 326–337.

252  Ideologia wychowania narodowego szczególnie silnie przejawia się wśród narodów 
nieposiadających własnej państwowości. Propaguje się tu sposób ujmowania wychowania jako 
tworzenia narodu, co implikuje jego dostosowanie do „charakteru narodowego” oraz pielęg-
nowanie tradycji narodowych, które nie tylko pozwalają zachować tożsamość, ale i budują 
przyszłość narodu. Podstawowe idee to swoisty egoizm narodowy oraz ideał człowieka, który 
jednocześnie jest żołnierzem, obywatelem i pracownikiem – dla dobra swojego narodu. Edu-
kacja jest dla tej pedagogiki ideologicznej niezastąpiona, stanowi podstawę narodu. S. Woło-
szyn, Źródła do dziejów..., s. 154–155.

253  Ideologia wychowania państwowego jest odróżniana jako ta, która kładzie nacisk 
na organizację terytorialną i społeczną danego narodu – państwo. Istniało do tej pory wiele 
odmian tego rodzaju pedagogii, różniących się pod względem ideowym – orientacje: religij-
na (koncepcja Fryderyka Wilhelma Forstera), obywatelsko-państwowa (koncepcja George’a 
Kerchensteinera), nacjonalistyczno-faszystowska (pochodząca od hitleryzmu), koncepcja wy-
chowania państwowego dominująca w Polsce. Polska odmiana wydaje się tutaj najistotniejsza, 
ponieważ jej elementy mogą pobrzmiewać we współczesnych ideologiach wychowawczych. 
Podstawowym celem wychowania państwowego jest „wychowanie społeczeństwa w świado-
mości i przeświadczeniu, iż państwo jest najwyższym wspólnym dobrem, które przezwycięża 
wszelkie partykularne rozbieżności i określa zasady moralności zbiorowej oraz propaństwowe 
pobudki działania”. Tamże, s. 159. Ideałem był zarówno żołnierz, jak i pracownik, podkreśla-
no, iż każdy człowiek najpierw powinien zostać państwowcem, potem dopiero zwolennikiem 
jakiejś ideologii politycznej. To wychowanie ma tworzyć etos państwowy, kształtować patrio-
tyzm i postawy obywatelskie. Por. tamże, s. 158–162; H. Kubiak, dz. cyt.
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o orientacji liberalno-demokratycznej254, wychowania komunistycznego255, 
wychowania religijnego (w Polsce w szczególności katolickiego)256. Nastawie-
nie na praktykę wydaje się w świetle tej koncepcji najlepszym wyznacznikiem 
ideologiczności danej myśli społecznej i edukacyjnej. 

Bardziej współczesne koncepcje tego typu, oparte na znajomości prak-
tyki współczesnego życia społecznego (w tym edukacyjnego) przedstawiają 
osobno Mirosław Józef Szymański oraz Bogusław Śliwerski (który, mimo iż 
wskazuje je jako współczesne zjawiska, zwraca również uwagę na ich anty-
czne pochodzenie257). Te propozycje różnią się od wyżej przedstawionej kon-
cepcji G.L. Gutka głównie tym, że tu zakłada się jednak istnienie ideologii 
edukacyjnych – różniących się przede wszystkim przedmiotem, co do którego 
się odnoszą. U G.L. Gutka nie ma natomiast mowy o ideologiach edukacyj-
nych jako o samodzielnym zjawisku, a tylko o edukacyjnych konsekwencjach 
ideologicznego podejścia do edukacji w ramach funkcjonujących w danym 
społeczeństwie ideologii społecznych i politycznych. W aktualnie prezento-
wanej próbie opisu różnych odmian ideologii edukacyjnych w ich nazwach 
widać odwołanie do powszechnych i najważniejszych współcześnie ideologii 

254  Ta ideologia wychowawcza związana była głównie z Polską Partią Socjalistyczną (PPS). 
Do podstawowych idei należą: wiara w demokrację oraz równość, idea wychowania o cha-
rakterze ogólnospołecznym, rozwijającego wszelkie potrzeby i zdolności dzieci i młodzieży, 
dążenie do szczęścia indywidualnego i zbiorowego. Postęp wyznaczał główny cel rozwoju spo-
łecznego, pokazując jednocześnie, iż dobro wspólne jest najważniejsze. S. Wołoszyn, Źródła 
do dziejów..., s. 155–157.

255  Komunistyczna ideologia wychowania opiera się na koncepcji humanizmu 
socjalistycznego, którego podstawy tworzyli między innymi Nadieżda Krupska, Paweł Błoński, 
Stanisław Szacki. Ponieważ jednak w ZSRR zwyciężyły idee komunizmu totalitarnego, a nie 
humanistycznego, wartość jednostki, a zatem i dziecka pozostawała jedynie teorią. Interes 
partii postawiono ponad wszystkim, stąd też wyprowadzono główne cele wychowania, 
tworząc komunistyczną pedagogikę ideologiczną. Podstawowym celem wychowania był ideał 
komunisty, oddanego partii, gotowego do walki z wrogiem klasowym, człowieka bez religii, 
przestrzegającego socjalistycznych reguł moralnych, a także pracownika, budowniczego 
socjalizmu. Charakterystyczną cechą wychowania komunistycznego jest praktyczność jego 
treści, związana ze słabo rozbudowanym zapleczem teoretycznym. Zob. tamże, s. 162–166.

256  Jej źródła widzi w chrześcijańskich odmianach fi lozofi i personalistycznej. Ta ideolo-
gia wychowawcza dążyła do wprowadzenia szkoły wyznaniowej, w Polsce mocno związanej 
z wychowaniem narodowym. Ponieważ Kościół dba o zbawienie duszy, a państwo o sprawy 
doczesne – dlatego też to do Kościoła powinny należeć kwestie wychowania dzieci i młodzieży. 
Podstawowe idee wychowania chrześcijańskiego zawarte zostały w dokumentach po Sobo-
rze Watykańskim II, zaliczono do nich: rozwijanie wszystkich talentów w sposób harmonij-
ny, wzmacnianie poczucia odpowiedzialności, wolność, dialog z ludźmi o innych poglądach, 
uczenie zaangażowania społecznego dla dobra ogólnego. Jest to wychowanie w duchu religij-
nym. Zob. tamże, s. 166–170.

257  Zob. B. Śliwerski, Rozróżnianie ideologii edukacyjnych, [w:] Doświadczanie i projekcja 
przyszłości w treściach pedagogicznego kształcenia nauczycieli, R. Parzęcki, R. Cierzniewska 
(red.), AB, Bydgoszcz–Kraków 2000, s. 58–62; Tenże, Program wychowawczy szkoły, WSiP, 
Warszawa 2001, s. 75–78.
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politycznych i społecznych, które to dodatkowo podkreśla ich współzależność 
i współwynikanie, formalnie oddzielając jednak te dwa zjawiska społeczne. 
Uważają oni, że do aktualnie żywotnych, ważnych społecznie ideologii edu-
kacyjnych (nie społecznych) należą: (neo)konserwatyzm258, (neo)liberalizm259 

258  Edukacja jest wysoko cenioną wartością przez neokonserwatystów, mającą zapewnić 
dobrobyt i rozwój gospodarczy, ale przede wszystkim utrwalić wartości moralne, wypływające 
z tradycji i historii. Moralność i wspólnota kulturowa to cele, do których powinno prowadzić 
się młodego człowieka. Dlatego właśnie potrzebna tu jest duża jednorodność kształcenia i wy-
chowania zachowywana w najważniejszych instytucjach życia społecznego – rodzinie, szkole, 
społeczności lokalnej, państwie. Wiąże się to z jednolitością programów szkolnych, skupio-
nych wokół standardu kulturowego. Często przekłada się to na brak zróżnicowania programu 
nawet dla osób o innej etniczności oraz dążenie do ujednoliconego i jak najbardziej obiektyw-
nego mierzenia postępów w nauce za pomocą testów. Czasami rozwiązania praktyczne mogą 
doprowadzać do powstawania rozłamu na szkoły elitarne i powszechne, o niższym poziomie 
kształcenia. M. Szymański, dz. cyt., s. 67–74.

B. Śliwerski opisuje ideologię konserwatywną, wskazując na trzy źródła jej funkcjonowania 
we współczesnym świecie – tradycjonalizm, sceptycyzm polityczny oraz organicyzm. Potrzeby 
ludzkie, które, choć się zmieniają w czasie i przestrzeni, zachowują jednak swoją ciągłość i mu-
szą być uznawane za drogowskazy przez wszelkie instytucje społeczne. Stąd postulat silnego 
państwa, legitymizacja instytucji opierających się na braku całkowitej przejrzystości (tajemnica 
zapewnia trwałość ich funkcjonowania) i wolnego rynku rozumianego jako objętego gwaran-
cjami dla elit. Zadania państwa są tu widziane szeroko: pod jego pieczą powinno znajdować się 
nie tylko dopilnowanie wolności ekonomicznej i ogólnie rozumianego porządku społecznego, 
ale także kwestie dotyczące moralności, tradycji, szacunku dla autorytetów, utrzymywanie sil-
nej pozycji rodziny, religii, społeczności lokalnych. Dlatego też podstawowym celem edukacji 
w tej ideologii edukacyjnej jest socjalizowanie młodzieży do szacunku wobec podstawowych 
instytucji: rodziny, państwa, autorytetów oraz własności prywatnej. Kładzie się nacisk na suro-
wość wychowania i kształcenia, etnocentryzm, tradycję, rywalizację i konkurencyjność, oraz 
przywiązanie do narodu i państwa. Promuje się w wychowaniu głównie wartości narodowe 
oraz religijne, pojmując współczesny świat jako niebezpieczny i skomplikowany, szkołę zaś 
traktuje się głównie jako narzędzie transmisji kultury, podkreślając również jej rolę selekcyj-
ną. Konserwatyści opowiadają się również za jednolitą podstawą programową dla wszystkich 
uczniów, ze szczególnym naciskiem na historię danego narodu. Zob. B. Śliwerski, Rozróżnianie 
ideologii edukacyjnych, s. 58–62; tenże, Program wychowawczy..., s. 75–78.

259  Jego zwolennicy według M. Szymańskiego proponują przeniesienie na teren edukacji 
zasad gospodarki kapitalistycznej z podkreśleniem roli wolnej konkurencji, stąd duże popar-
cie dla rozwoju szkolnictwa prywatnego. Najważniejsze dla wykształcenia młodego pokolenia 
są wartości związane z przygotowaniem do życia i pracy we współczesnym społeczeństwie. 
Wagę przywiązuje się tu przede wszystkim do uczenia sposobów uczenia się – zatem jest ono 
ukierunkowane na teraźniejszość. Wolność wyboru szkoły, sposobu i kierunku kształcenia 
nie tylko przygotuje młodzież do życia w gospodarce kapitalistycznej, ale także stanie się pro-
stym mechanizmem pozwalającym stwierdzić efektywność pracy danej szkoły. M. Szymański, 
dz. cyt., s. 74–79.

Natomiast liberalna ideologia edukacyjna według B. Śliwerskiego – w odniesieniu do 
podstawowych założeń politycznego liberalizmu – charakteryzuje edukację jako zjawisko, 
które ma prowadzić do realizacji takich celów wychowawczych, jak: wolność wyboru zwią-
zana z umiejętnościami przeciwstawiania się przemocy ograniczającej tę wolność, odpowie-
dzialność wychowanka za samego siebie i swoje działania, postawa dążenia do doskonałości. 
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i nurt radykalny (lewicowy)260. Ideologie edukacyjne w tym rozumieniu wy-
dają się różnić od ideologii politycznych jedynie przedmiotem, sferą życia 
społecznego, do której się odnoszą.

Istnieją zatem różnorakie podziały ideologii edukacyjnych – biorące pod 
uwagę rozmaite aspekty ich funkcjonowania w rzeczywistości społecznej 
i podkreślające ich wielorakie cechy charakterystyczne. Każdy z nich może 
być użyteczny w badaniach, a wybór musi być uzasadniony przede wszyst-
kim celem badawczym oraz interesującą badacza problematyką. W swo-
ich badaniach przyjęłam podział ideologii edukacyjnych nawiązujących do 
sfery ideologii edukacyjnych oraz społecznych (politycznych). Podejście to 
charakteryzuje się częstym nawiązywaniem do polityki oświatowej oraz do 
ogólnych ideologii społecznych funkcjonujących we współczesnym społe-

Ponieważ indywidualizm jest podstawową cechą charakterystyczną tej ideologii, likwiduje 
się monopol państwa na edukację, odrzuca dogmatyzm oraz podejście autorytarne w wycho-
waniu. To otwartość i tolerancja powinny cechować relacje nauczyciel–uczeń i uczeń–uczeń. 
O swoim wykształceniu, jego treściach i metodach ich przyswajania powinien decydować 
uczeń, wykorzystując swoje zainteresowania i możliwości rozwojowe, ewentualnie jego ro-
dzice, a w szkole powinno wprowadzać się demokratyczne formy współpracy. Edukacja ma 
być przede wszystkim rozwijaniem umiejętności umysłowych – umysł jest traktowany jako 
narzędzie, zatem nieważne jest, czego ktoś się uczy, tylko umiejętności uczenia się. Szkoła 
powinna dystansować się od polityki i być instytucją, która wspiera rozwój indywidualnych 
osobowości. Stąd wysokie wymagania wobec nauczyciela (kreatywność, innowacyjność, pro-
fesjonalizm, niezależność poznawcza). Zob. B. Śliwerski, Rozróżnianie ideologii edukacyjnych, 
s. 62–67; tenże, Program wychowawczy..., s. 78–81.

260  Ideologia edukacji natomiast, jaką reprezentuje nurt radykalny, wychodzi przede 
wszystkim od krytyki współczesnego społeczeństwa – dysfunkcjonalnego i znajdującego się 
w poważnym kryzysie, powodującym coraz częściej poczucie zagubienia, niepewności ludzi 
w dzisiejszym skomplikowanym świecie. Teoretycy reprodukcji uważają edukację za pas trans-
misyjny wartości ważnych dla teraźniejszości, tych dobrych i tych złych, skazany na ciągłą 
reprodukcję współczesnego społeczeństwa wraz z jego konfl iktami i nierównościami. Możliwe 
jedynie drobne korekty wprowadzane w ciąg kształcenia nie zmienią całego systemu. Takiej 
biernej koncepcji szkoły jako ogniwa machiny społecznej przeciwstawiają się teoretycy trans-
formacji, uważając szkołę za aktywnego aktora mogącego wpływać na procesy zmiany spo-
łecznej. Uważają, że szkoła nie ma tylko roli służebnej wobec współczesnego społeczeństwa, 
ale również współtworzy je. W tym nurcie pojawia się wyraźne zaznaczenie faktu, że każda 
edukacja ma charakter ideologiczny, co stawia nauczyciela przed koniecznością nie tylko nie-
zachowywania obojętności, ale także zaangażowania się w zmiany społeczne i edukacyjne. 
M. Szymański, dz. cyt., s. 79–86.

Jak wskazuje B. Śliwerski, ideologia radykalna czy lewicowa za podstawową wartość uzna-
je emancypację rozumianą jako wyzwolenie każdego od władzy, dominacji i przemocy, przy 
czym podkreśla się tu równość i sprawiedliwość społeczną. Najczęściej krytykuje się tu szko-
łę jako miejsce reprodukcji stosunków dominacji jednych grup ludzi nad innymi, postulując 
edukację wolną od autorytetów i tradycji. Jednocześnie podkreśla się wielką rolę szkoły jako 
instytucji, która może współtworzyć demokratyczne społeczeństwo bez zniewolenia i która 
może stanowić miejsce emancypacji wszystkich swoich uczniów. Zob. B. Śliwerski, Rozróżnia-
nie ideologii edukacyjnych, s. 67–72; tenże, Program wychowawczy..., s. 82–84.
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czeństwie. Wskazuje na ideologie edukacyjne jako pozostające w związku 
z funkcjonującymi partiami i programami politycznymi, starając się pokazać 
ich genezę oraz współzależność z ideologiami społecznymi. Mimo to jednak 
odróżnia się ideologię wychowawczą czy edukacyjną od ideologii w znacze-
niu ogólnym – chociaż to rozróżnienie dokonane jest właściwie poprzez kry-
terium przedmiotu czy dziedziny, do jakiej dana forma ideologii się odnosi. 
Poza tym obie przedstawione koncepcje bardzo podobnie opisują cechy cha-
rakterystyczne każdej z prezentowanych ideologii edukacyjnych. Ponieważ 
interesują mnie ideologie edukacyjne polityków, zdefi niowanych na potrzeby 
tej pracy jako parlamentarzystów, którzy, utożsamiając się z konkretną par-
tią, przyjmują również jej ideologię polityczną, to podejście uwydatniające 
związek między ideologię edukacyjną i społeczną daje największe możliwo-
ści prawidłowego ich rozpoznania i zbadania. Takie potraktowanie ideologii 
edukacyjnych będzie zatem w największym stopniu odpowiadać rzeczywi-
stości badanej.





4. PYTANIE O EDUKACJĘ BEZ IDEOLOGII

Na fali negatywnych skojarzeń z funkcjonującymi w systemach totalitarnych 
ideologiami politycznymi i powiązanymi z nimi ideologiami edukacyjnymi 
oraz defi niowaniem tych ostatnich jako zagrażających i negatywnych z punk-
tu widzenia zarówno aksjologicznego, jak i pedagogicznego, od dawna peda-
godzy oraz inni badacze edukacji zastanawiają się nad możliwością jej funk-
cjonowania bez ideologii. 

Już od końca wieku XVIII można zauważyć wzrost znaczenia ideologii 
społecznych będących wynikiem prób zaprojektowania idealnego społeczeń-
stwa i państwa. Zmiany społeczne i gospodarcze tego okresu budzące nowe 
konfl ikty społeczne przyczyniły się do powstania i rozwoju zjawisk społecz-
nych, które stawiały sobie za cel tworzenie, uzasadnianie oraz propagowanie 
pewnego systemu twierdzeń, postaw, przekonań związanych ze społeczeń-
stwem, państwem i różnymi sferami życia publicznego261. To rozpowszech-
nienie łączy się z zataczającym wówczas szerokie kręgi kryzysem fi lozofi i kla-
sycznej262. Między poszczególnymi ideologiami występowała w wieku XIX 
i XX silna rywalizacja, spowodowana głównie ich relacjami z określonymi 
grupami społecznymi oraz konfl iktami społecznymi o podłożu stanowym 
lub klasowym. 

Edukacja z punktu widzenia ideologii jest bardzo ważnym procesem spo-
łecznym – za jej pomocą bowiem może ona się rozpowszechniać w społe-
czeństwie. Przełom XIX i XX wieku w Europie charakteryzowała postępująca 
ideologizacja życia społecznego, zwłaszcza w sferze publicznej, w tym także 
edukacji. Również polskie ugrupowania polityczne rozbudowywały proble-
matykę wychowawczą w swych ideologiach, tworząc tym samym ideologie 
wychowawcze, wyznaczające i uzasadniające ideał wychowania i metody jego 
osiągania. Były wypracowywane na podłożu ideologii społeczno-politycznej 
zdeterminowanej lub uwarunkowanej światopoglądowo. Odznaczały się 
spójną strukturą wewnętrzną, w której można było wyróżnić zdania orzeka-

261  Zob. B. Śliwerski, Program wychowawczy..., s. 144–146.
262  T. Hejnicka-Bezwińska, Pedagogika ogólna, WAiP, Warszawa 2008, s. 392–393.
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jące o rzeczywistości, wartościujące oraz dyrektywy działania263. Jak zwraca 
uwagę T. Hejnicka-Bezwińska, ideologie edukacyjne charakterystyczne dla 
wieku XIX i XX łączyły politykę oświatową z praktyką edukacyjną i były 
związane z czasem historycznym. Podobnie cechami podstawowymi tych 
ideologii były: wykorzystywanie osiągnięć fi lozofi cznych oraz naukowych 
dla uzasadnienia swoich racji, eksploatacja pewnych teorii i poglądów na-
ukowych, także pedagogicznych traktowanych jako obiektywne uzasadnie-
nia przedstawianej perspektywy oglądu świata, wychowania i kształcenia264. 
A zatem ideologizacja życia społecznego przejawiała się między innymi po-
przez coraz większy wpływ na edukację oraz powstawanie ideologii wycho-
wawczych i edukacyjnych. Jak się wydaje, niejako ukoronowaniem (chociaż 
w negatywnym sensie) tego procesu było podporządkowanie sfery wychowa-
nia i kształcenia dominującym ideologiom politycznym w systemach totali-
tarnych. 

Podobnie było w Polsce między 1945 a 1989 rokiem. Ogólnie przyjmu-
je się, iż edukacja PRL-u podporządkowana była (komunistycznym) celom 
politycznym i spełniała wtedy różne funkcje: ekonomiczną – dostarczanie 
kadr, indoktrynacyjną – przekonania o zaletach ustroju socjalistycznego – 
oraz ideologiczno-allokacyjną – stwarzania możliwości awansu, co uzasad-
nia charakter władzy i lokuje jednostki w akceptowalny przez nie sposób 
w strukturze społecznej. Winą za ten stan rzeczy przynajmniej częściowo 
obarcza się pedagogikę oraz jej niedojrzałość, która przejawiała się według 
J. Gęsickiego brakiem większego wpływu na interpretację wartości i reguł 
ideologicznych oraz przyjmowaniem niepodważalności istniejącej polityki 
oświatowej265. A zatem tamta edukacja była wynikiem wpływu na rzeczywi-
stość społeczną ideologii edukacyjnej będącej składową politycznej ideologii 
komunistycznej. 

Podstawowe jednak pytania, jakie się tu rodzą, to pytania o to, czy współ-
czesna edukacja, uznawana tak często za wolną od ideologii, nie spełnia tych 
samych funkcji? Czy można pomyśleć o wychowaniu i kształceniu, które nie-
jako przy okazji nie będzie pełniło funkcji ekonomicznej oraz ideologiczno-
-allokacyjnej? W jaki sposób mogłoby ono wyglądać? Jak się wydaje, jedynie 
funkcja indoktrynacyjna edukacji w tamtym okresie może być podważona 
jako obecna w każdej innej formie, miejscu i czasie. Natomiast pozostałe 
mogą występować zawsze i wszędzie. Potwierdzać to mogą przedstawione 

263  K. Jakubiak, Główne wartości i ich ewoluowanie w ideologiach wychowania narodowego 
i państwowego w II Rzeczypospolitej, [w:] Aspekty aksjologiczne w edukacji, U. Ostrowska (red.), 
UWM, Olsztyn 2000, s. 45.

264  T. Hejnicka-Bezwińska, Pedagogika ogólna, s. 394–398.
265  Por. J. Gęsicki, Gra o nową szkołę, s. 38–44.
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zdania pedagogów i badaczy społecznych dotyczące normatywności peda-
gogiki.

Co jednak ciekawe, mówiąc o tamtych czasach, nie tylko przy okazji ko-
munizmu pisze się o ideologiach edukacyjnych. Przykładowo K. Przyszczyp-
kowski266 podejmuje się próby opisania ideologii edukacyjnych charaktery-
stycznych dla polskiej opozycji politycznej funkcjonującej w latach 70. i 80. 
Wskazuje główne, najsilniejsze nurty w ich obrębie. Pierwszy nawiązuje do 
myśli nacjonalistycznej oraz tradycji chrześcijańskiej i jest w dużej mierze 
konserwatywny. Wynika w tym czasie przede wszystkim z jednoczącej siły 
takiego dyskursu dotyczącego edukacji jako czynnika pozwalającego na 
integrację różnych warstw czy grup społecznych w obrębie społeczeństwa 
polskiego. Kolejnym nurtem ideologii edukacyjnych silnym w tym okresie 
(charakterystycznym dla przedstawicieli KOR-u) jest nurt liberalny, podkre-
ślający konieczność uwzględniania wielości i zróżnicowania światopoglądów. 
Myślenie o edukacji zdominowane etosem „Solidarności” jednak zwróciło 
się w stronę nurtów konserwatywnych i lewicowych. Zwłaszcza że stosowa-
no wtedy chętnie rozróżnienie dychotomiczne, chcąc pokreślić ideologię 
edukacyjną przeciwstawiającą się ideologii edukacyjnej komunizmu267. Za-
tem przypisywanie temu pojęciu jedynie negatywnych konotacji i wiązanie 
go tylko z historycznie funkcjonującymi systemami totalitarnymi wydaje się 
w świetle przedstawionych faktów nadużyciem lub redukcją tej problematyki.

Koniec okresu rządów komunistycznych w tak zwanym bloku wschod-
nim oznaczał nie tylko zmiany gospodarcze i polityczne, ale także świado-
mościowe i kulturowe. Na fali euforii wywołanej odejściem od komunizmu 
czy realnego socjalizmu mówiono o końcu ideologii jako wyznacznika świa-
domości społecznej. Przede wszystkim dotyczyło to ideologii społecznych 
i politycznych, ale również w pedagogice można zauważyć krytykę totalitar-
nych ideologii edukacyjnych i przejście do wielości różnych teorii i poglą-
dów pedagogicznych, dotąd zabronionych. Dopiero później dostrzeżono, że 
problematyka ideologii w sferze publicznej może pozostawać nadal aktualna. 
Dotyczy nie tylko polityki czy życia publicznego, ale także obszaru wychowa-
nia i kształcenia, zarówno w sferze teoretycznej (pedagogiki jako nauki), jak 
i w wymiarze czystej praxis (realnie zachodzących zjawisk składających się na 
przebiegające w społeczeństwie procesy edukacyjne). 

Jak podkreśla Joanna Rutkowiak268, w zakresie zagadnienia związków 
ideologii z wiedzą o wychowaniu istnieje niebezpieczeństwo uproszczonego 

266  Por. K. Przyszczypkowski, Ideologie edukacyjne opozycji politycznej w Polsce w latach 
70. i 80., s. 289–296.

267  Tamże.
268  J. Rutkowiak, Wielość języków pedagogiki a problem jej tożsamości, [w:] Ewolucja 

tożsamości pedagogiki, H. Kwiatkowska (red.), Warszawa 1994, IHNOiT, s. 96.
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sądu, iż nie ma już kłopotów z ideologią. Ale współczesna scena społeczna 
nie jest aideologiczna. Pojawienie się nowych podziałów ideologicznych wy-
nika z prostego i niezaprzeczalnego istnienia wielu grup społecznych w dzi-
siejszym społeczeństwie, mających różnorakie cele, wartości, postawy, wy-
obrażenia dotyczące społeczeństwa. Tym samym nadal istnieje ideologiczne 
protegowanie określonych sposobów myślenia o wychowaniu, jedynie zmie-
niły się czy może skomplikowały formy i metody ich rozpowszechniania. 
Współcześnie kwestia relacji ideologia–wychowanie–pedagogika nie uległa 
unicestwieniu, narastającym natomiast problemem poznawczym jest uczenie 
się rozpoznawania wielu ideologii występujących w życiu społecznym. Co 
więcej, niektórzy pedagodzy podkreślają potrzebę tworzenia oraz istnienia 
różnych ideologii edukacyjnych jako zjawisk ważnych dla zmieniającej się 
współcześnie edukacji i życia społecznego. Przykładem może być T. Lewo-
wicki, który sugeruje, że w obecnej rzeczywistości społecznej i edukacyjnej 
tworzenie i funkcjonowanie w przestrzeni społecznej pozytywnych ideolo-
gii edukacyjnych wydaje się coraz ważniejsze. Pozytywne ideologie wiążą 
się z różnorakimi możliwościami rozwoju obywateli oraz ich samorealizacji, 
a ich poznanie oraz ich funkcjonowanie w przestrzeni społecznej ma sta-
nowić czynnik sprzyjający postępującej demokratyzacji życia społecznego, 
pomagając w rozwijaniu się społeczeństwa obywatelskiego269. Jak się wydaje, 
pod warunkiem ich wielości i braku dominacji jednej nad drugą oraz świa-
domych wyborów jednostek spośród całego ich spektrum. 

W społeczeństwach charakteryzujących się różnymi rodzajami hierar-
chicznych ładów społecznych ideologie edukacyjne oraz służebna rola edu-
kacji wobec polityki są dużo bardziej widoczne, w społecznościach demo-
kratycznych natomiast przybierają formy łagodniejsze, mniej widoczne270, 
aczkolwiek nadal funkcjonują. Według T. Lewowickiego głównie ideologie 
promujące edukację emancypacyjną oraz krytyczno-kreatywną, pomimo 
odnośników do zdefi niowanych przecież ideologii politycznych i społecz-
nych, zawierają elementy ważne dla współczesnego pozytywnego wychowa-
nia i kształcenia: „edukację przyjazną i pomocną ludziom, wspomagającą 
ich nieskrępowany rozwój i kształtowanie się społeczeństwa obywatelskie-
go, kierującego się zasadami demokracji i wolności”271. Tym samym można 
T. Lewowickiego określić jako pedagoga uznającego istnienie ideologii edu-
kacyjnych we współczesnym świecie, podkreślającego dodatkowo pozytywne 
znaczenie wielości ideologii edukacyjnych funkcjonujących w sferze publicz-

269  T. Lewowicki, O związkach między ideologiami..., s. 10–11.
270  Tenże, Pedagogika a demokracja – refl eksje nad kondycją pedagogiki, [w:] Demokracja 

a oświata, kształcenie i wychowanie. Materiały z II Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, 
H. Kwiatkowska, Z. Kwieciński (red.), PTP, Toruń 1996, s. 30.

271  Tenże, O związkach między ideologiami..., s. 11.
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nej, ale jednocześnie jako zwolennika pewnych rozwiązań w edukacji czy ich 
części właśnie zapośredniczonych ideologicznie. Według niego samo istnie-
nie ideologii edukacyjnych nie wydaje się problemem, staje się nim natomiast 
świadomość jednostek odnosząca się do ich istnienia i funkcjonowania.

Z drugiej strony T. Lewowicki nie zatraca się w swoim optymizmie do-
tyczącym omawianego zjawiska i postuluje diagnozowanie oraz wyjaśnianie 
ideologii edukacyjnych współcześnie działających, podkreślając jednocześ-
nie ich zmniejszający się związek z konkretnymi ideologiami politycznymi. 
Ciągłe monitorowanie tych ideologii uważa za obowiązek pedagogiki, zarów-
no wobec niej samej jako nauki, jak i wobec społeczeństwa – jedno i drugie 
nie powinno bowiem służyć konkretnej, dominującej politycznie ideologii 
ani takiej promować w wychowaniu i kształceniu272. Widać tu zatem jakby 
rozdwojenie odpowiedzi na pytanie o edukację bez ideologii – z jednej strony 
bowiem wskazuje się na konieczność i pozytywne znaczenie współistnienia 
wielości ideologii edukacyjnych w rzeczywistości społecznej, z drugiej nato-
miast oddziela ideologie polityczne od edukacyjnych, sugerując ich rozwar-
stwienie się w dzisiejszych czasach, oraz dopuszcza, jak się wydaje, możliwość 
istnienia pedagogiki, a zatem także jej dziedziny, bez ideologii, a właściwie 
bez jednej dominującej ideologii (postulatywnie poprzez podkreślenie ko-
nieczności braku jej służebności wobec ideologii). 

Co interesujące, z formalnego punktu widzenia nieco podobny pogląd, 
dotyczący pozytywnych skutków funkcjonowania wielości ideologii eduka-
cyjnych, można spotkać u Mariana Nowaka, chociaż jest wyrażony językiem 
odmiennym. Uprawiając refl eksję, nawet czysto teoretyczną, jesteśmy zmu-
szeni przyjąć nie tylko fakty, ale także pewną koncepcję ich poznawania i po-
rządkowania w całość, co łączy się z używaniem danych systemów teoretycz-
nych dla celów praktycznych. Koncepcję tę uznaję za ideologię, defi niując ją 
jako „zasadę organizacji wiedzy, (…) organicznie spójną całość idei, które 
zawierają w sobie koncepcję świata i życia oraz spełniają wobec praxis rolę 
regulującą”273. Skoro zatem pewna ideologia stoi u podstaw każdej wiedzy, 
to trudno mówić o możliwości braku ideologii w dowolnym obszarze nauki 
oraz sfery publicznej, a zwłaszcza w edukacji, która nie tylko opiera się na 
wiedzy, ale i ją przekazuje. Jak wskazuje M. Nowak, niemożliwa jest edukacja 
aideologiczna, ponieważ „wychowanie jest zawsze oddziaływaniem społecz-
ności, grupy, instytucji na rzecz przekazu własnego dziedzictwa kulturowe-
go, a więc mimowolnie wychowanie samo też staje się narzędziem przekazu 

272  Tamże, s. 11.
273  M. Nowak, Teoria czy praktyka, ideologia czy nauka? Dylematy metodologiczne współ-

czesnych koncepcji wychowania, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”. Socjologia Wychowa-
nia XII – Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 285, Toruń 1994, s. 21.
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i powstawania ideologii”274. A zatem wychowanie jako działalność praktycz-
na człowieka oparta na wiedzy o świecie i człowieku będzie odwoływać się do 
jakiejś odmiany ideologii. 

Co więcej, tutaj można odnaleźć wskazanie potencjalnie pozytywnej roli 
ideologii edukacyjnej. M. Nowak pisze bowiem, iż ideologie z narzędzia na-
cisku na społeczeństwo, jakim były w systemach totalitarnych, w świecie plu-
ralistycznym stają się swoistymi hipotezami, które inspirują edukację w prak-
tyce oraz myśl teoretyczną skupioną wokół niej. Wychowanie i kształcenie 
pozostaje jednak również miejscem, gdzie można weryfi kować lub falsyfi ko-
wać założenia ideologiczne – należy więc zwracać uwagę na myślenie twór-
cze i otwarte275. Widoczne jest tu dualistyczne podejście do kwestii ideologii. 
Kwestionuje się możliwość istnienia edukacji bez ideologii z jednej strony, 
z drugiej – podkreśla zdolności edukacji do kreowania myślenia otwartego, 
twórczego, wolnego od ideologii w tym znaczeniu, że nieprzywiązujące-
go się do jednej jej formy, i testowanie jej prawdziwości w procesie wycho-
wania. Wychowanie ideologiczne może wobec tego prowadzić do edukacji 
aideologicznej w sensie rozpoznawania własnego i społecznego zakorzenie-
nia w konkretnej ideologii. Jednocześnie więc postrzega zagrożenia płynące 
ze strony różnych ideologii, wskazując na konieczność wyeliminowania nie-
których ideologii niesprzyjających wychowankowi oraz na pozytywne konse-
kwencje ich weryfi kowania w rzeczywistości społecznej/edukacyjnej. Można 
się jednak zastanawiać, czy takie podejście jest spójne. Z jednej strony ideolo-
gie istnieją, są związane z podstawowymi zasadami poznania rzeczywistości 
przez człowieka, z drugiej – postulowany jest świat idealny (personalizm): 
antyideologiczny jako cel wychowania i kształcenia.

Również T. Hejnicka-Bezwińska stoi na stanowisku współistnienia wielo-
ści ideologii, w tym edukacyjnych, we współczesnym świecie. Podkreśla, że 
do składników systemu kulturowego należą między innymi nauka, edukacja 
oraz ideologia. Można je rozpatrywać jako osobne podsystemy, pełna analiza 
musi jednak uwzględniać ich związki z pozostałymi podsystemami charakte-
rystycznymi dla określonego czasu i miejsca. Interpretacja bez tych odniesień 
jest jak opisywanie faktów bez wskazania na kontekst ich funkcjonowania 
w życiu społecznym276. A zatem edukacja jako zjawisko społeczne musi być 
rozpatrywana w powiązaniach między nią samą a innymi obszarami życia 
społecznego. Tym samym widoczne są tu potencjalne punkty styczne między 
ideologią a edukacją, nie przesądza się natomiast o konieczności ich uniwer-
salnego występowania. 

274  Tamże, s. 22.
275  Tamże, s. 22–23.
276  T. Hejnicka-Bezwińska, Pedagogika ogólna, s. 400–401.
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Często oskarża się o ideologiczność nauki humanistyczne i społeczne, 
wskazując na nauki ścisłe i techniczne jako przykłady nieideologicznego po-
dejścia do przedmiotu badawczego. T. Hejnicka-Bezwińska, pisząc o mitach 
związanych z nowoczesnym modelem nauki, przywołuje między innymi 
właśnie mit dotyczący aideologiczności wiedzy technicznej i technologicznej. 
Ludzie oczekują od nauki skuteczności, użyteczności w rozwiązywaniu prob-
lemów praktycznych, licząc na jej bezstronność i obiektywność. Niemniej 
jednak wiedza ta jest wiedzą ideologiczną, ponieważ cele i ideały wychowa-
nia i kształcenia, a także opartego na niej działania nie mogą być wyznaczane 
przez naukę. A więc praktyka edukacyjna uwikłana jest w potrzeby, interesy, 
znaczenia nadawane przez ludzi, grupy społeczne (w społeczeństwie demo-
kratycznym procedurą wyznaczania celów powinny być powszechny dyskurs 
edukacyjny i wspólne ustalenia priorytetów)277. Zatem, jak można sądzić, 
T. Hejnicka-Bezwińska opowiada się za współistnieniem i współzależnością 
edukacji i ideologii, łagodzonej dzięki demokracji pozwalającej na wybór 
najbardziej optymalnych form wychowania i kształcenia z punktu widzenia 
społeczeństwa.

Takiej wizji poznania – i naukowego, i codziennego – zależnej od pew-
nych zróżnicowanych założeń ideologicznych sprzeciwia się S. Wołoszyn. Co 
prawda, uznaje on istnienie ideologii w życiu społecznym, również w sfe-
rze edukacji, zdecydowanie jednak stawia tezę o możliwości niewystępowa-
nia jej zarówno w teorii pedagogicznej, jak i w praktyce edukacyjnej. Otóż 
twierdzi on, iż można uważać, że pedagogika ma charakter ideologiczny, 
a wychowanie zyskuje sens jedynie w odniesieniu do aspektów społecznych 
i kulturowych, a także politycznych, które tworzą świadomość społeczną 
jednostek i grup, a zatem właśnie ideologii. Uznanie jednak tego doprowa-
dziłoby wszakże do zredukowania pedagogiki do swoistego spisu dawnych 
i współczesnych ideologii wychowawczych oraz doktryn pedagogicznych. 
Według S. Wołoszyna pedagogika jest nauką opartą na teoriach naukowych, 
a więc „na płaszczyźnie racji naukowych możliwe jest orzekanie, jakie postę-
powanie pedagogiczne jest uzasadnione (naukowo uprawomocnione), nato-
miast na płaszczyźnie ideologicznej trudno oczekiwać »powszechnej zgody 
i jednomyślności«”278. Pedagogika wobec tego, ale również praktyka peda-
gogiczna mogą występować i funkcjonować zarówno na podstawie ideologii 
edukacyjnych, jak i teorii naukowych. W drugim przypadku nie mamy więc 
do czynienia z ideologią, edukacja bez ideologii może zatem istnieć – nie tyl-

277  Tamże, s. 50–52.
278  S. Wołoszyn, W sprawie pedagogiki i ideologii edukacyjnych, „Acta Universitatis Nicolai 
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ko z formalnego punktu widzenia, ale także z perspektywy realnej i mogącej 
być realizowaną praktycznie. 

Podobne podejście do tej problematyki reprezentują Marianna Barlak 
i Stanisław Ruciński, zastanawiając się, czy istnieje możliwość wychowania 
jako faktu społecznego uwolnionego od sporów ideologicznych. Defi niując 
ideologię jako zamknięty system sądów dotyczących świata doświadczane-
go, dążący do skutecznego działania, przeciwstawiają się konieczności jej po-
jawienia się zarówno w teoriach dotyczących edukacji, jak i w odniesieniu 
do jej samej jako zjawiska społecznego. Jak zauważają, używanie w eduka-
cji języka ideologii oznacza wykorzystywanie słów jako narzędzi służących 
oddziaływaniu na ludzi, ów język powinien natomiast służyć prawdzie i jej 
poznawaniu, a nie ulegać degradacji. Autorzy ci czynią rozróżnienie między 
wychowaniem, którego celem są czyny wychowanków, oraz takim, którego 
celem są osoby wychowanków. W pierwszym przypadku edukacja jest ska-
zana na spory ideologiczne, w drugim jest od nich wolna. Według M. Barlak 
i S. Rucińskiego nie wystarczy wybór właściwych idei, programu nauczania 
i wychowania do nich dostosowanych, zawierającego treści odzwierciedlające 
zbiór cech, postaw, umiejętności, uzasadnionych psychologicznie i społecz-
nie, a także odpowiednich dla nich metod i środków wychowania i kształ-
cenia. Każdy bowiem z tych składników budzi pytania o ich uzasadnienie 
– najczęściej ideologiczne. W tym przypadku neutralność nie jest możliwa, 
a próby jej osiągnięcia pozostawiają wychowanka samemu sobie279. Poza tym 
taka „wstrzemięźliwość wychowawcy jest już narzucaniem jego stosunkom 
z wychowankami poglądu na temat wolności i godności człowieka”280. Jeśli 
zatem tak traktujemy edukację, będzie ona uwikłana ideologicznie. Takie 
rozumienie tego zjawiska społecznego nie jest jednak uniwersalne ani wy-
starczające. Jedynym wolnym od ideologii wychowaniem jest takie, które sta-
wia przed sobą jako cel osoby wychowywane i poznawanie przez nie praw-
dy. Kwestie dotyczące przetrwania i odpowiedniego współżycia społecznego 
schodzą tu na plan dalszy. Tylko wychowanie zorientowane na osobę wycho-
wanka, a rozumiane jako wspólne poszukiwanie prawdy, nie jest wychowa-
niem uwikłanym ideologicznie281. Mamy tu zatem do czynienia z poglądem 
traktującym ideologiczne podejście do edukacji oraz ideologie w edukacji 
jako niekonieczne oraz uznającym możliwość aideologicznego wychowania 
i kształcenia oraz teoretycznych i badawczych ich opracowań.

Ciekawą refl eksję dotyczącą możliwości zaistnienia edukacji bez dog-
matów można znaleźć u Witolda Komara. Rozważa on status współczesne-

279  M. Barlak, S. Ruciński, Czy możliwe jest wychowanie uwolnione od sporów ideologicz-
nych, [w:] Edukacja wobec wyzwań pluralizmu ideologiczno-politycznego, s. 54–64.

280  Tamże, s. 65.
281  Tamże, s. 64–66.
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go nauczyciela w zmiennej rzeczywistości społecznej, pewne jego refl eksje 
można jednak odnieść do całokształtu edukacji jako sfery życia publicznego. 
Analizując sytuację nauczyciela, zwraca uwagę na istnienie w rzeczywisto-
ści edukacyjnej różnych form jej mitologizacji lub ideologizacji. Dogmatyzm 
w myśleniu i postępowaniu nauczyciela krytykuje jako sposób zniewalania 
człowieka – zarówno nauczyciela, jak i ucznia282. Rysuje jednak perspektywę 
istnienia edukacji bez dogmatów – głównie odnosząc ją do nauczycieli. Pod-
kreśla, iż będzie ona możliwa tylko wtedy, gdy nauczyciele odejdą od wszel-
kiego działania mającego na celu przejmowanie władzy nad uczniami, które 
jest podpowiedzią „sumienia autorytarnego”, a przejdą na stronę „sumienia 
humanistycznego”. Tym samym nauczyciel powinien cały czas się rozwijać, 
poszukiwać nowych dróg dla rozwoju swojego i swoich uczniów, promując 
przede wszystkim postęp duchowy. Celem wychowania i kształcenia powin-
na być idea pomocy wychowankom w stawaniu się człowiekiem, co wiąże się 
z przyjęciem za naczelną zasadę potrzeb rozwojowych ucznia, których uj-
mowanie za najważniejsze ma zapewnić niezależność od ideologii obecnych 
w większości zaleceń władz oświatowych. Najistotniejsze wydaje się w tym 
obszarze kształtowanie zdolności samodzielnego wybierania wśród wycho-
wanków. Edukację W. Komar widzi w metaforze wielości dróg, a także ciągłe-
go wędrowania i twórczego odnajdywania drogi wciąż na nowo283. Rysuje za-
tem pewną wizję edukacji niezniewolonej różnorakimi dogmatami, mitami 
czy ideologiami. Przyznaje tym samym, iż widzi realną perspektywę wpro-
wadzenia tak opisanej edukacji w życie społeczne również polskiego społe-
czeństwa. Jak się jednak wydaje, nie zauważa u podstaw swojego myślenia 
obecności pewnych idei charakterystycznych dla ideologii neomarksistow-
skiej, związanej ze szkołą frankfurcką, typowych dla lewicowych ideologii 
społecznych oraz edukacyjnych. Można się zastanawiać, czy mówiąc o aideo-
logiczności edukacji, nie proponuje przypadkiem wychowania i kształcenia 
o określonym profi lu, który może przybrać formę ideologii edukacyjnej.

Interesujące jest również podejście Marka Dolaty, zajmującego się między 
innymi aksjologicznymi implikacjami zróżnicowanych paradygmatów edu-
kacyjnych. Zastanawiając się nad edukacją i aksjologią, staje on na stanowi-
sku najlepiej ujętym słowami: „istnieje możliwość nieideologicznego osądu 
edukacji, gdyż aksjologia przekracza ramy założeń paradygmatycznych”284. 
Zwraca uwagę, że rzeczywistości edukacyjnej nie można redukować do kwe-

282  Zob. W. Komar, Współczesność i nauczyciel – perspektywy edukacji bez dogmatów, Żak, 
Warszawa 2000, s. 149–162, 369.

283  Tamże, s. 365–368.
284  M. Dolata, Implikacje aksjologiczne paradygmatów edukacyjnych, czyli postmoderni-

styczna kontynuacja sporu o neutralności nauki, [w:] Edukacja przełomu wieków wobec kwestii 
aksjologicznych, U. Ostrowska (red.), WUWM, Olsztyn 2001, s. 115.
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stii ideologicznych. Redukowanie nauki do ideologii uważa za podstawowy 
błąd, powodowany narastającymi problemami z uznawaniem prawdy obiek-
tywnej jako głównego celu nauki. Skoro więc pedagogika, jako jedna z nauk, 
może być aideologiczna, opierając się na kryteriach racjonalności naukowej 
oraz uznania prawdy obiektywnej i uniwersalnej, ta prawda może i powin-
na odbijać się w praktyce edukacyjnej285. Jak zatem można zobaczyć, według 
M. Dolaty zarówno pedagogika jako nauka, jak i praktyka wychowania oraz 
kształcenia mogą istnieć i funkcjonować bez ideologii edukacyjnych. 

Na podstawie przedstawionych powyżej rozważań widać, że występują 
różne podejścia próbujące rozwiązać dylemat istnienia edukacji bez ideo-
logii. Jedne wskazują na niemożność ich rozdzielenia, inne zaś na brak ko-
nieczności ich współwystępowania. Warto jeszcze, podsumowując powyższe 
refl eksje, odwołać się do G.L. Gutka, który pokazuje sfery dotyczące wycho-
wania i kształcenia oraz polityki, gdzie można odnotować wpływ ze strony 
różnorakich ideologii edukacyjnych. Ideologia (polityczna i edukacyjna) 
może oddziaływać na edukację w następujący sposób:

• może wpływać na zasady polityki edukacyjnej, standardy osiągnięć, 
cele edukacji;

• może przekazywać i utrwalać wartości za pośrednictwem środowiska 
szkolnego;

• może promować wybrane i pożądane wiadomości oraz umiejętności 
za pomocą programu nauczania i wychowania286.

A zatem ideologia według G.L. Gutka może wpływać na edukację po-
przez podstawowe aspekty procesu dydaktycznego. Istnieje więc możliwość 
ideologicznego oddziaływania na edukację, ale jednocześnie można, choćby 
hipotetycznie, wyobrazić sobie sytuację, gdy ideologia w ogóle nie wpływa 
na wszystkie powyżej wymienione elementy systemu edukacji lub na jeden 
z nich.

Kwestia edukacji i jej związków z ideologią łączy się z szerszym proble-
mem – obecnością wartości w teorii oraz praktyce pedagogicznej. Jak wska-
zują współcześni pedagodzy, 

nie ma jakiegoś jednego, ahistorycznego, pozaczasowego, uniwersalnego, bezwzględ-
nego stanowiska, z jakiego można byłoby (w szczególności tu i teraz) rozstrzygać 
kwestie dotyczące statusu wychowania. Takich stanowisk jest wiele. (…) Niepodobna 
określić, czym jest wychowanie z pozycji całkowicie obiektywnych, bez założeń, abs-
trahując od tego, co się rozumie przez wychowanie, co ludzie w danym miejscu i cza-
sie uważają za wychowanie, jakie nadają mu interpretacje, niezależnie od poglądów 
na wychowanie. (…) pedagogika znajduje się na takim etapie rozwoju, na którym 

285  Tamże, s. 115–177, 120.
286  G.L. Gutek, dz. cyt., s. 155.
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defi niowanie natury jej przedmiotu odbywa się na podstawie tego, jak on jest postrze-
gany przez ludzi, jak odzwierciedla się na płaszczyźnie świadomości287. 

I jeszcze: 

kształtowanie się idei, wyobrażeń, poglądów na temat edukacji, czy wręcz budowanie 
koncepcji, modeli świata edukacji, dokonuje się zawsze z jakichś pozycji, z jakichś 
stanowisk życiowych, praktycznych, epistemologicznych; z jakichś punktów widzenia 
określonych społecznie i historycznie288.

Trudno myśleć o wychowaniu bez wartości – dla wielu pedagogów są one 
nieodłącznym elementem refl eksji o edukacji289. Skoro wartości są jednym 
z podstawowych elementów procesów wychowawczych, zawsze istnieje moż-
liwość ideologizacji edukacji. „Wychowanie zawsze z czegoś wynika, czemuś 
służy i do czegoś dąży. Jest nim przesiąknięty każdy kawałek świata człowieka 
i każdy fragment jego życia”290. Nie można więc zażegnać możliwości wystą-
pienia ideologii w edukacji, zarówno w pedagogice, jak i w praktyce peda-
gogicznej. Jako jedna z form świadomości społecznej dotycząca życia spo-
łecznego – może ona pojawiać się dopóty, dopóki wychowanie i kształcenie 
będzie związane z kontekstami społecznymi oraz z kwestiami aksjologicz-
nymi. Charakterystyczne bowiem w tym aspekcie pytania „dlaczego?” mogą 
wywoływać nie tylko pogłębioną refl eksję pedagogiczną, starającą się dotrzeć 
do istoty wychowania291, ale także próby dojścia do łatwiejszych, pewnych 
odpowiedzi, które oferują członkom społeczeństwa zarówno zawodowo zaj-
mującym się wychowaniem i kształceniem, jak i laikom ideologie edukacyjne 
– częstokroć powiązane z interesami danych grup społecznych określanymi 
poprzez ideologie polityczne i społeczne. Pełna zatem analiza rzeczywistości 
społecznej powinna uwzględniać tę problematykę. 

287  R. Schulz, Wykłady z pedagogiki ogólnej. Perspektywy światopoglądowe w wychowaniu, 
s. 107.

288  Tamże, s. 109.
289  Por. S. Wołoszyn, Jak rozumieć tożsamość pedagogiki? (głos w dyskusji), s. 48–49; 

F. Adamski, Wychowanie do prawdy ponad wyzwania pluralizmu ideologiczno-politycznego, 
[w:] Edukacja wobec wyzwań pluralizmu ideologiczno-politycznego, M. Czerepaniak-Walczak 
(red.), Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 1996, s. 13–19; A. Folkierska, Czy pedagogika 
może być nie-normatywna, „Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja”, numer specjalny: „Norma-
tywizm – etyczność – zaangażowanie. Współczesne dyskusje o praktyczności pedagogiki”, 
Wrocław 2001, s. 33–44; J. Gnitecki, W poszukiwaniu aksjologicznych podstaw edukacji, [w:] 
Edukacja przełomu wieków wobec kwestii aksjologicznych, U. Ostrowska (red.), Wydawnictwo 
UW-M, Olsztyn 2001, s. 21; K. Denek, K. Przyszczypkowski, R. Urbański-Korż, Aksjologiczne 
podstawy edukacji, Edytor, Poznań–Toruń 2001, s. 55.

290  P. Zwierzchowski, Myślenie mityczne w pedagogice (w świetle koncepcji mitu Ernsta 
Cassirera), WSP, Bydgoszcz 1997, s. 24.

291  Por. K. Ablewicz, Hermeneutyczno-fenomenologiczna perspektywa badań w pedagogice, 
WUJ, Kraków 1994.





5. METODOLOGICZNE PODSTAWY 
BADAŃ WŁASNYCH292

Fakt, iż ideologie edukacyjne przejawiają się w myśleniu i działaniu różnych 
grup społecznych oraz pojedynczych ludzi, jako osobne konstrukty lub też 
części składowe większych czy bardziej ogólnych projektów, nie ulega więk-
szym wątpliwościom. Rywalizacja między ideologiami edukacyjnymi, wy-
bory dokonywane przez ludzi – wszystko to nie pozostaje bez wpływu na 
edukację, zarówno od strony formalnoprawnej, jak i tej odnoszącej się do 
codziennego funkcjonowania szkoły. Wydaje się, że dla samej edukacji jed-
nymi z najbardziej istotnych i znaczących ideologii edukacyjnych są te, które 
leżą u podstaw myślenia i działania polityków. Oni bowiem stwarzają wa-
runki i możliwości kształcenia oraz wychowywania młodego pokolenia, ar-
tykułują, reprezentują, propagują i współtworzą oczekiwania społeczne oraz 
opinię publiczną w odniesieniu do kwestii edukacji. Biorąc pod uwagę to, 
że w szkole dzieci i młodzież spędzają dużą część swojego czasu, należy za-
uważyć, iż wpływ tej społecznej instytucji wyraża się nie tylko w zdobywanej 
przez uczniów w węższym lub szerszym zakresie wiedzy, ale także w sposobie 
widzenia świata, zinternalizowanych wartościach i kształtujących się cechach 
charakteru. Ponieważ na edukację są przenoszone wartości oraz ideologie, 
które – świadomie lub nie – posiadają twórcy ich formalnych ram – politycy 
– zbadanie, jakie to ideologie, jak są widziane konsekwencje tak ujmowanego 
kształcenia, jaki jest ideał szkolnictwa i edukacji w Polsce wśród tych, którzy 
mają uprawnienia i społeczną legitymizację, by o tym decydować, jest ważne 
ze względów zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. 

292  Pełny opis metodologicznych podstaw badań własnych: cele, przedmiot badań, do-
kładnie rozpisane problemy badawcze, zmienne, szczegółowy opis procedury oraz próby ba-
dawczej można odnaleźć w dysertacji doktorskiej: D. Jagielska, Ideologie edukacyjne współczes-
nych polityków polskich, dostępnej w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie.
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5.1. Cel, problemy oraz metody badań

Ideologie edukacyjne wydają się trudnym tematem badań, mimo iż były już 
przeprowadzane różnorakie projekty mające na celu ich rozpoznanie i związ-
ki z innymi zjawiskami. Jest to temat niełatwy, gdyż związany z badaniem zja-
wisk dotyczących głównie subiektywnych opinii i światopoglądu, nierzadko 
nieuświadomionych sobie przez ludzi lub jawnych jedynie w pewnej części, 
wychodzących na jaw w związku z postępowaniem konkretnego człowieka 
lub grupy ludzi. 

Wydaje się jednak, że to problematyczne do badawczego ujęcia zjawisko 
przynajmniej w grupie osób pełniących funkcje polityczne będzie łatwiej-
sze do przedstawienia. Politycy jako osoby podejmujące decyzje dotyczące 
wszystkich sfer funkcjonowania państwa, a więc również między innymi 
w obszarze polityki edukacyjnej danego kraju, a także jako – najczęściej – 
członkowie konkretnych partii o określonych i zazwyczaj spisanych w pro-
gramach poglądach na całą rzeczywistość społeczną, powinni być bardziej 
świadomi swojego sposobu widzenia edukacji. Po pierwsze z racji konkretnej 
przynależności partyjnej można przyjąć założenie, iż przemyśleli oni koncep-
cję edukacji leżącą u podstaw działalności danej partii i zgadzają się z nią, po 
drugie jako osoby odpowiedzialne za całość funkcjonowania społeczeństwa 
– zarówno w czasie teraźniejszym, jak i w przyszłym – powinni cechować 
się większą świadomością swoich poglądów i ich wpływu na rzeczywistość 
społeczną. Ta ostatnia kwestia – problem odpowiedzialności – jest również 
najwyższej wagi argumentem przemawiającym za koniecznością badania 
ideologii edukacyjnych polityków. Przecież ich realizacja wpływa na rzeczy-
wiste funkcjonowanie całego społeczeństwa.

W związku z powyższym nie sposób nie zastanawiać się nad ideologiami 
edukacyjnymi współczesnych polityków polskich. Niewątpliwie mogą one 
wywrzeć duży wpływ na współczesną i przyszłą edukację w naszym najbliż-
szym otoczeniu, w naszym kraju, jednocześnie nie pozostając bez znacze-
nia dla wszystkich innych sfer życia publicznego. Dlatego też za cel poznaw-
czy przyjęłam zrekonstruowanie ideologii edukacyjnych funkcjonujących 
w świadomości oraz w działaniach współczesnych polskich polityków. Ta re-
konstrukcja utworzyła swoistą mapę ideologii edukacyjnych występujących 
współcześnie wśród badanych. Realizacja tego celu poznawczego badań wy-
znaczyła cel praktyczny badań własnych: uświadomienie lub przypomnienie 
samym politykom wagi edukacji jako jednego z obszarów życia społecznego, 
jak również przywołanie ich roli i specyfi cznej odpowiedzialności za decyzje 
podejmowane w tym zakresie. Badania te mogą też stanowić przewodnik dla 
obywateli, jeden ze składników wiedzy obywatelskiej, szczególnie ważnej dla 
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wyborców i działaczy politycznych chcących świadomie kształtować przy-
szłość. Tak przeprowadzona rekonstrukcja pozwoli na przedstawienie i upo-
wszechnienie różnorodności idei leżących u podstaw polityki oświatowej 
współczesnych polskich partii, wskazując jednocześnie na możliwe uwarun-
kowania i konsekwencje dokonania różnych wyborów i zróżnicowań. Tym 
samym przedmiotem badań były opinie, poglądy oraz przekonania polity-
ków dotyczące edukacji, mogące dostarczyć informacji o ideologiach leżą-
cych u podstaw ich myślenia o edukacji, jak również podejmowanych działań 
w tej sferze życia publicznego.

Edukacja była rozumiana szeroko, a zatem jako obejmująca zarówno pro-
cesy wychowania i kształcenia na różnych poziomach i w rozmaitych środo-
wiskach, jak i samowychowania i samokształcenia293. W niniejszym opraco-
waniu ograniczę się jednak do przedstawienia wyników badań dotyczących 
edukacji szkolnej na poziomie podstawowym, średnim oraz wyższym. Tym 
samym pomijam materiał dotyczący przykładowo rodziny, który jest istotny, 
ale może tworzyć odrębną całość. W trakcie badań ujmowałam polityka – 
trochę zawężając defi nicję Maxa Webera294 – jako osobę sprawującą władzę 
polityczną w państwie lub dążącą do jej sprawowania lub też próbującą wy-
wrzeć wpływ na jej podział, dostającą z tego tytułu wynagrodzenie fi nanso-
we295. Ponieważ interesują mnie ideologie edukacji polityków o największym 
potencjalnym wpływie na edukację w Polsce, w badaniach własnych przez 

293  W szerokim ujęciu jest rozumiana jako pojęcie nadrzędne wobec innych terminów 
pedagogicznych, obejmujące swym zakresem bardziej lub mniej szeroki krąg zjawisk społecz-
nych, składających się na dziedzinę pedagogiki. Por. B. Śliwerski, Edukacja, [w:] Encyklopedia 
pedagogiczna XXI wieku, T. Pilch (red.), „Żak”, Warszawa 2003, t. 1, s. 905; J.B. McKee, Intro-
duction to sociology, Holt, Rinehart and Winston, Inc., New York, Chicago, San Francisco, 
Atlanta, Dallas, Montreal, Toronto, London, Sydney 1969, s. 386–393; Z. Kwieciński, Socjo-
patologia edukacji, Edytor, Warszawa 1992, s. 13–15; K. Rubacha, Edukacja jako przedmiot 
pedagogiki i jej subdyscyplin, s. 21.

294  Por. M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie, Fundacja im. Stefana Batorego, Znak, 
Warszawa–Kraków 1998, s. 56. 

295  Warto dodać także, nie zapominając o specyfi ce polskiej współczesnej sytuacji poli-
tycznej – pochodzącą z wyboru bezpośredniego przez obywateli drogą głosowania lub ob-
sadzoną na stanowisku z tak zwanego klucza politycznego (na podstawie decyzji organów 
wybieralnych). Dlatego za polityków, według tego rozumienia, można uważać: byłych i obec-
nych wybieralnych reprezentantów obywateli państwa polskiego na poziomie całego państwa 
(zatem posłowie, senatorowie, prezydent); byłych i obecnych wybieralnych reprezentantów 
obywateli państwa polskiego we władzach samorządowych (członkowie rady gminy czy rady 
miasta, członkowie zarządu gminy, w tym wójt, czy zarządu miasta, w tym burmistrz lub pre-
zydent miasta, członkowie rady powiatu, członkowie zarządu powiatu, w tym starosta, człon-
kowie sejmików wojewódzkich, członkowie zarządu województwa z marszałkiem na czele); 
członków najwyższych władz wykonawczych (premier oraz ministrowie i wiceministrowie); 
obsadzanych przez rząd urzędników samorządu terytorialnego (wojewodowie, wicewojewo-
dowie). Widać tu dwie ważne i odmienne kategorie osób parających się polityką, odrębne 
ze względu na specyfi kę pełnionych funkcji i wykonywanych zadań, sposób pracy, zakres 
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pojęcie polityka rozumiałam osoby funkcjonujące na szczeblu centralnym. Ze 
względu na to, że praca dotyczyła lat 2007–2010, w praktyce byli to głównie 
posłowie Sejmu V i VI kadencji, senatorowie VI i VII kadencji oraz pełniący 
w tym czasie funkcje prezydent, premierzy, ministrowie i wiceministrowie.

W ramach badań starałam się odpowiedzieć na pytanie główne brzmią-
ce: jak przedstawiają się ideologie edukacyjne współczesnych polityków pol-
skich?, które zostało zoperacjonalizowane na trzy pytania szczegółowe:

1. Jaki jest stan samoświadomości (samowiedzy) polityków odnośnie do 
ideologii edukacyjnych i ich praktycznych skutków? (z 3 podproble-
mami);

2. Jakie ideologie edukacji leżą u podstaw myślenia i działania współczes-
nych polityków polskich? (z 10 podproblemami);

3. W jakim zakresie opracowane programy, bieżące kierunki dążeń i oso-
biste opinie wykraczają poza główne ideologie edukacyjne poszczegól-
nych partii, tworząc „nowe jakości” (hybrydy ideologii, nakładanie się, 
współwystępowanie ideologii edukacyjnych)? 

W tym opracowaniu skupię się na przedstawieniu tych właśnie zakresów 
wykraczania propozycji, pomysłów i opinii polityków polskich lat 2007–2010 
poza ramy poszczególnych ideologii edukacyjnych, pokazując zachodzący 
nie tylko w Polsce proces stopniowej hybrydyzacji ideologicznej. 

W badaniach własnych uwzględniłam polityków należących do sześciu 
partii politycznych dominujących w życiu politycznym, społecznym i go-
spodarczym kraju w latach 2007–2010, to jest Ligę Polskich Rodzin (LPR), 
Prawo i Sprawiedliwość (PiS), Platformę Obywatelską (PO), Polskie Stron-
nictwo Ludowe (PSL), Samoobronę i Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD). 
LPR i Samoobronę brałam pod uwagę ze względu na pierwszy okres analizy, 
kampanię wyborczą w 2007 roku, w niniejszym opracowaniu pominę jednak 
polityków należących do tych ugrupowań z powodu marginalizacji ich zna-
czenia w życiu publicznym po 2007 roku.

Optymalność metody badawczej dla danego problemu badawczego 
może być określona przede wszystkim poprzez przydatność danej metody 
i jej technik do znalezienia lub chociaż prób poszukiwania odpowiedzi na 
postawione w nim pytanie. Każda z metod badań pedagogicznych posia-
da większą lub mniejszą przydatność dla badania danej tematyki czy klasy 
problemów, każda ma swoje mocne i słabe strony wskazujące możliwe jej 
zastosowanie. Kwestia wyboru pozostaje w gestii badacza. Istnieją jednak 
także pewne kryteria doboru metody badawczej. Poza podstawowymi – ta-
kimi jak wspomniana odpowiedniość i właściwość metody wobec celu czy 

i możliwości decydowania, także o edukacji. Implikuje to inne podejście przy prowadzeniu 
badań wśród polityków samorządowych oraz urzędujących na szczeblu centralnym. 
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celów badawczych i problematyki planowanych badań, mocne i słabe strony 
każdej metody i techniki badawczej – zalicza się tu również oczekiwania co 
do przyszłych rezultatów badań. Oczekiwania, by w jak największym stopniu 
odpowiadały rzeczywistości – co wszakże między innymi zależy od założeń, 
jakie wobec tej właśnie rzeczywistości, jej istnienia i możliwości badania się 
przyjmuje, a zatem od założeń ontologicznych i epistemologicznych. 

Biorąc pod uwagę zarówno teoretyczne ujęcie problemów badawczych, 
jak i metodologiczne przesłanki wynikające ze specyfi ki problemów badaw-
czych oraz walorów i wad przyjmowanych metod badawczych, dla badań 
własnych wybrałam dwie metody podstawowe, które zdawały się dawać naj-
lepszą gwarancję odpowiedzi na postawione pytania. Są to metody czy też 
techniki296 analizy treści oraz wywiadu. Podejmując temat ideologii eduka-
cyjnych współczesnych polityków polskich za pomocą analizy treści, przy-
jęłam perspektywę badań nad autorami przekazu – czyli nad politykami. 
Jednym z zastosowań wymienianych właśnie w obrębie badań nad autorami 
jest „diagnoza cech psychicznych osób i grup”, w których to analizach wy-
stępujące w przekazach tematy traktowano według Dorwina P. Cartwrighta 
jako „wskaźnik istnienia w osobowości autora określonego układu idei 
i motywów”297. Podobne zastosowanie można odnaleźć u Ewy Zaręby, któ-
ra zwraca uwagę na obecność w badaniach nad autorem analizy treści kon-
centrującej się na intencjach autorów przekazów oraz ich innych cechach298. 
Uwzględniając przedstawione rozumienie pojęcia ideologii edukacyjnych, 
ujmowanych jako swoisty stan świadomości, sądy, przekonania czy preferen-
cje ideologiczne dotyczące szeroko rozumianej sfery edukacji, ta metoda ba-
dania i to konkretne jej zastosowanie wydają się najbardziej adekwatne. Ba-
danie samej treści przekazów w przypadku badań własnych byłoby pewnym 
ograniczeniem, niepozwalającym na przypisywanie politykom takich, a nie 
innych koncepcji odnoszących się do edukacji, badanie natomiast skutków 
przekazów wykracza już poza ramy określone problematyką badawczą ni-
niejszej pracy. Jako jednostkę analizy299 wybrałam temat, czyli sąd czy twier-
dzenie o przedmiocie – w badaniach własnych będą to ideologie edukacyjne, 
a właściwie ich elementy zawarte w przekazach polityków, natomiast jednost-

296  W zależności od ujęcia konkretnych autorów opracowań metodologicznych dla nauk 
społecznych lub też pedagogów zajmujących się metodologią.

297  D.P. Cartwright, Zastosowania analizy treści, [w:] Metody badań socjologicznych, 
S. Nowak (red.), PWN, Warszawa 1965, s. 155–156.

298  E. Zaręba, Analiza treści w pracy badawczej pedagoga, [w:] Teoretyczne podstawy 
pedagogiki, S. Palka (red.), WUJ, Kraków 1987, s. 116. 

299  „Jednostka analizy jest to najmniejszy element treści, który występuje w przekazie” 
[i który badacz analizuje – dop. D.J.]. Ch. Frankfurt-Nachmias, D. Nachmias, Metody badaw-
cze w naukach społecznych..., s. 344.



104 Hybrydy ideologii edukacyjnych polskich polityków 

ką kontekstu300 była pozycja – w tym przypadku dokument albo artykuł lub 
też wpis na blogu bądź całość wypowiedzi danego polityka. Do pozycji, które 
poddano analizie w ramach badań, zaliczały się: 

1. programy partii zasiadających w Sejmie RP V i VI kadencji oraz Se-
nacie RP VI i VII kadencji aktualne w latach 2007–2010 (w sumie 10 
dokumentów); 

2. blogi internetowe polityków partii zasiadających w Sejmie RP V i VI 
kadencji oraz Senacie RP VI i VII kadencji (brano pod uwagę wpisy na 
47 blogach prowadzonych przez posłów V i VI kadencji oraz senato-
rów VI i VII kadencji, z czego wpisy dotyczące edukacji odnaleziono 
na 19 blogach);

3. artykuły o poglądach polityków na edukację i wywiady z politykami 
dotyczące edukacji z następujących trzech dzienników: „Gazeta Wy-
borcza”, „Rzeczpospolita”, „Nasz Dziennik” (w sumie wzięto pod uwa-
gę 157 artykułów);

4. treści wywiadów przeprowadzonych z politykami różnych ugrupowań 
politycznych301 .

Wypowiedzi polityków na blogach oraz artykuły o ich poglądach na edu-
kację były brane pod uwagę w czterech ważnych z perspektywy polskiej po-
lityki kampaniach wyborczych prowadzonych w latach 2007–2010302: przed 
wyborami do Sejmu RP, do Parlamentu Europejskiego, na Prezydenta RP 
oraz przed wyborami samorządowymi303. 

300  „Jednostką kontekstu natomiast jest większy fragment treści, który można analizo-
wać w trakcie charakteryzowania jednostek analizy”. Ch. Frankfurt-Nachmias, D. Nachmias, 
dz. cyt., s. 344.

301  Tu analiza treści zostanie potraktowana w pierwszym znaczeniu jako metoda pomoc-
nicza. Według E. Zaręby w pierwszym znaczeniu analiza treści może być stosowana jako tech-
nika pomocnicza, wykorzystywana podczas opracowywania i interpretowania danych zebra-
nych za pomocą odmiennych metod i technik badawczych. W rozumieniu drugim stosuje się 
ją jako technikę w ramach analizy dokumentów. W obu przypadkach traktuje się analizę treści 
jako technikę, dodatek i uzupełnienie. Inaczej jest w trzecim ujęciu – już jako metody – gdzie 
mówi się o właściwej analizie treści, rozumianej jako uzasadnionej teoretycznie procedurze 
badania procesów komunikacyjnych. Właśnie w tym ostatnim znaczeniu, jako metoda, jest 
najbardziej interesująca dla przedstawionej koncepcji badań własnych. Warto również pod-
kreślić, iż opisywana metoda to sposób zbierania danych do badań, jak i sposób analizowania 
danych. E. Zaręba, dz. cyt., s. 113–114; Ch. Frankfurt-Nachmias, D. Nachmias, dz. cyt., s. 341.

302  Kampania wyborcza jest okresem wzmożonej dyskusji na temat programów wybor-
czych oraz wartości, celów, ideałów, które leżą u ich podstaw, a także o konkretnych metodach 
ich realizacji. W czasie ich trwania następuje kumulacja dyskusji i rozważań dotyczących róż-
nych sfer życia społecznego, między innymi również sfery edukacji. Co więcej, wypowiada się 
podczas jej trwania większość polityków zasiadających w parlamencie, popularyzując swoje 
poglądy i udzielając poparcia. Dlatego też te właśnie okresy wybrano do analizy. 

303  Według funkcjonującego obecnie prawa „kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem 
ogłoszenia aktu właściwego organu o zarządzeniu wyborów i ulega zakończeniu na 24 godziny 
przed dniem głosowania”. Zob. Kodeks wyborczy, tekst ujednolicony, 2011, art. 104. Uznając 
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5.2. Klucz kategoryzacyjny do analizy treści – główne 
narzędzie badań

Przyjmując za Philippem Mayringiem304 możliwość łączenia dwóch proce-
dur tworzenia kategorii do analizy treści – dedukcyjnej i indukcyjnej – po-
szczególne kategorie stworzyłam częściowo na podstawie teorii pedagogicz-
nych dotyczących ideologii edukacyjnych i uwzględniono również tematy 
pojawiające się w treściach należących do opisanego materiału badawczego. 
A zatem punktem wyjścia do określenia kategorii analizy oraz stworzenia 
klucza kategoryzacyjnego były funkcjonujące teorie i koncepcje dotyczące 
ideologii edukacyjnych, zwłaszcza teoria R. Meighana oraz M. Szymańskiego 
i B. Śliwerskiego, a także podstawowe informacje z pedagogiki ogólnej oraz 
dydaktyki. Starałam się jednak skonfrontować owe teorie z kategoriami wy-
stępującymi w badanym materiale, charakterystyczne dla dobranej do badań 
własnych populacji i próby badawczej.

przepisy prawne, w przypadku artykułów prasowych w trzech dziennikach i blogów objęto 
badaniami następujące przedziały czasowe odpowiadające kampaniom wyborczym:

• 8 IX 2007–19 X 2007 – kampania wyborcza przed wyborami parlamentarnymi, po 
skróceniu kadencji Sejmu wybranego w roku 2005;

 10 III 2009–5 VI 2009 – kampania wyborcza przed wyborami do europarlamentu;
 5 VI 2010–18 VI 2010 – kampania wyborcza przed wyborami prezydenckimi, 

przyśpieszonymi ze względu na katastrofę smoleńską;
 15 IX 2010–19 XI 2010 – kampania wyborcza przed wyborami samorządowymi, 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110210112, dostęp: 12 lipca 2011.
304  Ph. Mayring, Qualitative Content Analysis, „Forum: Qualitative Social Research” 2000, 

vol. 1, no. 2, art. 20.
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Tabela 1. Klucz kategoryzacyjny

Kategoria Podkategoria Operacjonalizacja 
i symbol 

Przykłady wyrażeń 
językowych

Wartości

Określenie 
wartości

np. „wolność”, „podmiotowość”, 
„ojczyzna”, „dobro”, „piękno”, 
„prawda” itd.

Nastawienie 
do wartości

Pozytywne (P) przykładowo użycie
w stosunku do wartości 
określeń: „pozytywna”, 
„najważniejsza”, „dodatnia”, 
„konstruktywna”, „wywołująca 
dobre skutki” lub z kontekstu 
całej wypowiedzi

Negatywne (N) przykładowo użycie
w stosunku do wartości 
określeń: „negatywna”, 
„ujemna”, „wywołująca 
negatywne skutki”, 
„destruktywna” lub
z kontekstu całej wypowiedzi

Obojętne 
(neutralne) (O)

brak określeń słownych oraz 
kontekstu wskazujących na 
pozytywne lub negatywne 
nastawienie do konkretnej 
wartości

Rodzaj 
wartości

Autoteliczna (a) przykładowo użycie
w stosunku do wartości 
określeń: „autoteliczna”, 
„naczelna”, „centralna”, „sama 
w sobie”, „najważniejsza”, 
„o najwyższym znaczeniu”, 
„bezwzględna”, „podstawowa”, 
„fundamentalna” lub
z kontekstu całej wypowiedzi

Instrumentalna (i) przykładowo użycie
w stosunku do wartości 
określeń: „instrumentalna”, 
„pragmatyczna”, 
„podporządkowana”, 
„praktyczna”, „podrzędna”, 
„służebna”, „służąca realizacji 
innych wartości”, „o mniejszym 
znaczeniu”, „względna” lub 
z kontekstu całej wypowiedzi

Brak określenia 
(bo)

brak określeń słownych oraz 
kontekstu wskazujących na 
rodzaj wartości



1075. Metodologiczne podstawy badań własnych

Kategoria Podkategoria Operacjonalizacja 
i symbol 

Przykłady wyrażeń 
językowych

Waga 
wartości dla 
wychowania 
i kształcenia

Bardzo ważna (1) przykładowo użycie w stosunku 
do wartości określeń: „bardzo 
ważna”, „najważniejsza”, 
„jedna z najważniejszych”, 
„najistotniejsza”, „jedna 
z najistotniejszych”, „kluczowa”, 
„jedna z kluczowych” lub
z kontekstu całej wypowiedzi

Ważna (2) przykładowo użycie
w stosunku do wartości 
określeń: „ważna”, „ważniejsza”, 
„jedna z ważniejszych”, 
„istotna”, „jedna z istotnych” 
lub z kontekstu całej 
wypowiedzi

Mało ważna (3) przykładowo użycie 
w stosunku do wartości 
określeń: „mało ważna”, 
„jedna z mniej ważnych”, 
„mniej istotna”, „jedna z mniej 
istotnych”, „mało znacząca” lub 
z kontekstu całej wypowiedzi

Nieważna (4) przykładowo użycie
w stosunku do wartości 
określeń: „nieważna”, 
„nieistotna”, „nieznacząca”,
„o marginalnym znaczeniu”, 
„bez znaczenia”, „peryferyjna” 
lub z kontekstu całej 
wypowiedzi

Brak określenia (9) brak określeń słownych oraz 
kontekstu wskazujących na 
wagę wartości

Cele 
wychowania
i kształcenia

Określenie 
wiedzy, która 
jest wynikiem 
wychowania 
i kształcenia

określenie rodzaju wiedzy 
(np. matematyczna, techniczna, 
artystyczna) albo konkretnego 
przedmiotu 
(np. matematyka, język polski, 
wychowanie seksualne) albo 
treści/zagadnienia 
(np. antykoncepcja, działania 
różniczkowe, twórczość Marii 
Konopnickiej, alkoholizm), 
które są wynikiem procesów 
wychowania i nauczania
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Kategoria Podkategoria Operacjonalizacja 
i symbol 

Przykłady wyrażeń 
językowych

Nastawienie 
wobec wiedzy

Pozytywne (P) przykładowo użycie 
w stosunku do wiedzy określeń: 
„pozytywna”, „najważniejsza”, 
„ważna”, „właściwa”, 
„konstruktywna”, „dobra”, 
„wywołująca dobre skutki”, 
„odpowiednia” lub z kontekstu 
całej wypowiedzi

Negatywne (N) przykładowo użycie w 
stosunku do wiedzy określeń: 
„negatywna”, „ujemna”, 
„wywołująca negatywne 
skutki”, „destruktywna”, „zła”, 
„niewłaściwa” lub z kontekstu 
całej wypowiedzi

Obojętne 
(neutralne) (O)

brak określeń słownych oraz 
kontekstu wskazujących na 
pozytywne lub negatywne 
nastawienie do konkretnej 
wiedzy

Określenie 
wagi 
wiedzy dla 
wychowania 
i kształcenia

Bardzo ważna (1)
przykładowo użycie w stosunku 
do wiedzy określeń: „bardzo 
ważna”, „najważniejsza”, 
„jedna z najważniejszych”, 
„najistotniejsza”, „jedna 
z najistotniejszych”, „kluczowa”, 
„jedna z kluczowych” lub 
z kontekstu całej wypowiedzi

Ważna (2) przykładowo użycie 
w stosunku do wiedzy określeń: 
„ważna”, „ważniejsza”, „jedna 
z ważniejszych”, „istotna”, 
„jedna z istotnych” lub 
z kontekstu całej wypowiedzi

Mało ważna (3) przykładowo użycie 
w stosunku do wiedzy określeń: 
„mało ważna”, „jedna z mniej 
ważnych”, „mniej istotna”, 
„jedna z mniej istotnych”, 
„mało znacząca” lub 
z kontekstu całej wypowiedzi
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Kategoria Podkategoria Operacjonalizacja 
i symbol 

Przykłady wyrażeń 
językowych

Nieważna (4) przykładowo użycie 
w stosunku do wiedzy określeń: 
„nieważna”, „nieistotna”, 
„nieznacząca”, „o marginalnym 
znaczeniu”, „bez znaczenia”, 
„peryferyjna” lub z kontekstu 
całej wypowiedzi

Brak określenia (9)
brak określeń słownych oraz 
kontekstu wskazujących na 
wagę określonego rodzaju 
wiedzy/treści/przedmiotu

Określenie 
wiedzy, która 
powinna być 
wynikiem 
wychowania 
i kształcenia

określenie rodzaju wiedzy 
(np. matematyczna, techniczna, 
artystyczna) lub konkretnego 
przedmiotu 
(np. matematyka, język polski, 
wychowanie seksualne) albo 
treści/zagadnienia 
(np. antykoncepcja, działania 
różniczkowe, twórczość Marii 
Konopnickiej, alkoholizm), 
które powinny być wynikiem 
procesów wychowania 
i nauczania

Nastawienie 
wobec wiedzy

Pozytywne (P) przykładowo użycie 
w stosunku do wiedzy określeń: 
„pozytywna”, „najważniejsza”, 
„ważna”, „właściwa”, 
„konstruktywna”, „dobra”, 
„wywołująca dobre skutki”, 
„odpowiednia” lub z kontekstu 
całej wypowiedzi

Negatywne (N) przykładowo użycie
w stosunku do wiedzy określeń: 
„negatywna”, „ujemna”, 
„wywołująca negatywne 
skutki”, „destruktywna”, „zła”, 
„niewłaściwa” lub z kontekstu 
całej wypowiedzi

Obojętne 
(neutralne) (O)

brak określeń słownych oraz 
kontekstu wskazujących na 
pozytywne lub negatywne 
nastawienie do konkretnej 
wiedzy
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Kategoria Podkategoria Operacjonalizacja 
i symbol 

Przykłady wyrażeń 
językowych

Określenie 
wagi 
wiedzy dla 
wychowania 
i kształcenia

Bardzo ważna (1)
przykładowo użycie w stosunku 
do wiedzy określeń: „bardzo 
ważna”, „najważniejsza”, 
„jedna z najważniejszych”, 
„najistotniejsza”, „jedna 
z najistotniejszych”, „kluczowa”, 
„jedna z kluczowych” lub 
z kontekstu całej wypowiedzi

Ważna (2) przykładowo użycie 
w stosunku do wiedzy określeń: 
„ważna”, „ważniejsza”, „jedna 
z ważniejszych”, „istotna”, 
„jedna z istotnych” lub 
z kontekstu całej wypowiedzi

Mało ważna (3) przykładowo użycie 
w stosunku do wiedzy określeń: 
„mało ważna”, „jedna z mniej 
ważnych”, „mniej istotna”, 
„jedna z mniej istotnych”, 
„mało znacząca” lub 
z kontekstu całej wypowiedzi

Nieważna (4) przykładowo użycie 
w stosunku do wiedzy określeń: 
„nieważna”, „nieistotna”, 
„nieznacząca”, „o marginalnym 
znaczeniu”, „bez znaczenia”, 
„peryferyjna” lub z kontekstu 
całej wypowiedzi

Brak określenia (9) brak określeń słownych oraz 
kontekstu wskazujących na 
wagę określonego rodzaju 
wiedzy/treści/przedmiotu

Określenie 
umiejętności, 
która jest 
wynikiem 
wychowania 
i kształcenia

określenie konkretnych 
umiejętności, które są 
wynikiem procesów 
wychowania i nauczania 
(np. związanych z 
funkcjonowaniem 
poznawczym, jak: czytanie ze 
zrozumieniem, analiza zadań 
matematycznych, społecznym, 
jak: prowadzenia negocjacji, 
współpracy 
w grupie 
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Kategoria Podkategoria Operacjonalizacja 
i symbol 

Przykłady wyrażeń 
językowych

aktywnego słuchania, czy 
pragmatyczno-technicznych, 
jak: posługiwanie się 
przeglądarką internetową, 
rzeźbienie, tapetowanie)

Nastawienie 
wobec 
umiejętności

Pozytywne (P) przykładowo użycie
w stosunku do umiejętności 
określeń: „pozytywna”, 
„najważniejsza”, „ważna”, 
„właściwa”, „konstruktywna”, 
„dobra”, „wywołująca dobre 
skutki”, „odpowiednia”, 
„przyszłościowa”, „potrzebna” 
lub z kontekstu całej 
wypowiedzi

Negatywne (N) przykładowo użycie 
w stosunku do umiejętności 
określeń: „negatywna”, 
„wywołująca negatywne 
skutki”, „destruktywna”, „zła”, 
„niewłaściwa”, „niepotrzebna” 
lub z kontekstu całej 
wypowiedzi

Obojętne 
(neutralne) (O) brak określeń słownych oraz 

kontekstu wskazujących na 
pozytywne lub negatywne 
nastawienie do konkretnej 
umiejętności

Określenie 
wagi 
umiejętności 
dla 
wychowania 
i kształcenia

Bardzo ważna (1) przykładowo użycie 
w stosunku do umiejętności 
określeń: „bardzo ważna”, 
„najważniejsza”, „jedna 
z najważniejszych”, 
„najistotniejsza”, „jedna 
z najistotniejszych”, „kluczowa”, 
„jedna z kluczowych” lub 
z kontekstu całej wypowiedzi

Ważna (2) przykładowo użycie 
w stosunku do umiejętności 
określeń: „ważna”, „ważniejsza”, 
„jedna z ważniejszych”, 
„istotna”, „jedna z istotnych” 
lub z kontekstu całej 
wypowiedzi
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Kategoria Podkategoria Operacjonalizacja 
i symbol 

Przykłady wyrażeń 
językowych

Mało ważna (3) przykładowo użycie
w stosunku do umiejętności 
określeń: „mało ważna”, „jedna
z mniej ważnych”, „mniej 
istotna”, „jedna z mniej 
istotnych”, „mało znacząca” lub 
z kontekstu całej wypowiedzi

Nieważna (4) przykładowo użycie 
w stosunku do umiejętności 
określeń: „nieważna”, 
„nieistotna”, „nieznacząca”,
„o marginalnym znaczeniu”, 
„bez znaczenia”, „peryferyjna” 
lub z kontekstu całej 
wypowiedzi

Brak określenia (9) brak określeń słownych oraz 
kontekstu wskazujących na 
wagę określonego rodzaju 
umiejętności

Określenie 
umiejętności, 
która powinna 
być wynikiem 
wychowania 
i kształcenia

określenie konkretnej 
umiejętności, która powinna 
być wynikiem procesów 
wychowania i nauczania 
(np. związanych z poznawczym 
funkcjonowaniem, jak: 
czytanie ze zrozumieniem, 
analiza zadań matematycznych, 
społecznym, jak: prowadzenia 
negocjacji, współpracy 
w grupie, aktywnego 
słuchania, czy pragmatyczno-
technicznych, jak: poslugiwanie 
się przeglądarką internetową, 
rzeźbienie, tapetowania)

Nastawienie 
wobec 
umiejętności

Pozytywne (P) przykładowo użycie 
w stosunku do umiejętności 
określeń: „pozytywna”, 
„najważniejsza”, „ważna”, 
„właściwa”, „konstruktywna”, 
„dobra”, „wywołująca dobre 
skutki”, „odpowiednia”, 
„przyszłościowa”, „potrzebna” 
lub z kontekstu całej 
wypowiedzi
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Kategoria Podkategoria Operacjonalizacja 
i symbol 

Przykłady wyrażeń 
językowych

Określenie 
wagi 
umiejętności 
dla 
wychowania 
i kształcenia

Negatywne (N) przykładowo użycie 
w stosunku do umiejętności 
określeń: „negatywna”, 
„wywołująca negatywne 
skutki”, „destruktywna”, „zła”, 
„niewłaściwa”, „niepotrzebna” 
lub z kontekstu całej 
wypowiedzi

Obojętne 
(neutralne) (O)

brak określeń słownych oraz 
kontekstu wskazujących na 
pozytywne lub negatywne 
nastawienie do konkretnej 
umiejętności

Bardzo ważna (1) przykładowo użycie 
w stosunku do umiejętności 
określeń:  „bardzo ważna”, 
„najważniejsza”, „jedna 
z najważniejszych”, 
„najistotniejsza”, „jedna
z najistotniejszych”, „kluczowa”, 
„jedna z kluczowych” lub
z kontekstu całej wypowiedzi

Ważna (2) przykładowo użycie
w stosunku do umiejętności 
określeń: „ważna”, „ważniejsza”, 
„jedna z ważniejszych”, 
„istotna”, „jedna z istotnych” 
lub z kontekstu całej 
wypowiedzi

Mało ważna (3)
przykładowo użycie 
w stosunku do umiejętności 
określeń: „mało ważna”, 
„jedna z mniej ważnych”, 
„mniej istotna”, „jedna z mniej 
istotnych”, „mało znacząca” lub 
z kontekstu całej wypowiedzi

Nieważna (4) przykładowo użycie
w stosunku do umiejętności 
określeń: „nieważna”, 
„nieistotna”, „nieznacząca”,
„o marginalnym znaczeniu”, 
„bez znaczenia”, „peryferyjna” 
lub z kontekstu całej 
wypowiedzi
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Kategoria Podkategoria Operacjonalizacja 
i symbol 

Przykłady wyrażeń 
językowych

Określenie 
postawy, która 
jest wynikiem 
wychowania 
i kształcenia

Brak określenia (9) brak określeń słownych oraz 
kontekstu wskazujących na 
wagę określonego rodzaju 
umiejętności

określenie konkretnej 
postawy, która jest wynikiem 
procesów wychowania 
i nauczania (np. bierność, 
patriotyzm, aktywność, 
tolerancja, szacunek, zaufanie 
autorytetom)

Nastawienie 
wobec 
postawy

Pozytywne (P) przykładowo użycie
w stosunku do postawy 
określeń: „pozytywna”, 
„najważniejsza”, „ważna”, 
„właściwa”, „konstruktywna”, 
„dobra”, „wywołująca dobre 
skutki”, „odpowiednia”, 
„przyszłościowa”, „potrzebna” 
lub z kontekstu całej 
wypowiedzi

Negatywne (N)
przykładowo użycie
w stosunku do postawy 
określeń: „negatywna”, 
„wywołująca negatywne 
skutki”, „destruktywna”, „zła”, 
„niewłaściwa”, „niepotrzebna” 
lub z kontekstu całej 
wypowiedzi

Obojętne 
(neutralne) (O)

brak określeń słownych oraz 
kontekstu wskazujących na 
pozytywne lub negatywne 
nastawienie do konkretnej 
postawy

Określenie 
wagi 
postawy dla 
wychowania 
i kształcenia

Bardzo ważna (1) przykładowo użycie
w stosunku do postawy 
określeń: „bardzo ważna”, 
„najważniejsza”, „jedna 
z najważniejszych”, 
„najistotniejsza”, „jedna
z najistotniejszych”, „kluczowa”, 
„jedna z kluczowych” lub
z kontekstu całej wypowiedzi



1155. Metodologiczne podstawy badań własnych

Kategoria Podkategoria Operacjonalizacja 
i symbol 

Przykłady wyrażeń 
językowych

Określenie 
postawy, która 
powinna być 
wynikiem 
wychowania
i kształcenia

Nastawienie 
wobec 
postawy

Ważna (2) przykładowo użycie
w stosunku do postawy 
określeń: „ważna”, „ważniejsza”, 
„jedna z ważniejszych”, 
„istotna”, „jedna z istotnych” 
lub z kontekstu całej 
wypowiedzi

Mało ważna (3) przykładowo użycie 
w stosunku do postawy 
określeń: „mało ważna”, 
„jedna z mniej ważnych”, 
„mniej istotna”, „jedna z mniej 
istotnych”, „mało znacząca” lub 
z kontekstu całej wypowiedzi

Nieważna (4) przykładowo użycie 
w stosunku do postawy 
określeń: „nieważna”, 
„nieistotna”, „nieznacząca”, 
„o marginalnym znaczeniu”, 
„bez znaczenia”, „peryferyjna” 
lub z kontekstu całej 
wypowiedzi

Brak określenia (9) brak określeń słownych oraz 
kontekstu wskazujących na 
wagę określonego rodzaju 
postawy

określenie konkretnej 
postawy, która jest wynikiem 
procesów wychowania 
i nauczania (np. bierność, 
patriotyzm, aktywność, 
tolerancja, szacunek, zaufanie 
autorytetom)

Pozytywne (P) przykładowo użycie
w stosunku do postawy 
określeń: „pozytywna”, 
„najważniejsza”, „ważna”, 
„właściwa”, „konstruktywna”, 
„dobra”, „wywołująca dobre 
skutki”, „odpowiednia”, 
„przyszłościowa”, „potrzebna” 
lub z kontekstu całej 
wypowiedzi
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Kategoria Podkategoria Operacjonalizacja 
i symbol 

Przykłady wyrażeń 
językowych

Określenie 
wagi 
postawy dla 
wychowania 
i kształcenia

Negatywne (N) przykładowo użycie
w stosunku do postawy 
określeń: „negatywna”, 
„wywołująca negatywne 
skutki”, „destruktywna”, „zła”, 
„niewłaściwa”, „niepotrzebna” 
lub z kontekstu całej 
wypowiedzi

Obojętne 
(neutralne) (O) brak określeń słownych oraz 

kontekstu wskazujących na 
pozytywne lub negatywne 
nastawienie do konkretnej 
postawy

Bardzo ważna (1)
przykładowo użycie
w stosunku do postawy 
określeń: „bardzo ważna”, 
„najważniejsza”, „jedna 
z najważniejszych”, 
„najistotniejsza”, „jedna 
z najistotniejszych”, „kluczowa”, 
„jedna z kluczowych” lub
z kontekstu całej wypowiedzi

Ważna (2) przykładowo użycie 
w stosunku do postawy 
określeń: „ważna”, „ważniejsza”, 
„jedna z ważniejszych”, 
„istotna”, „jedna z istotnych” 
lub z kontekstu całej 
wypowiedzi

Mało ważna (3)
przykładowo użycie
w stosunku do postawy 
określeń: „mało ważna”, 
„jedna z mniej ważnych”, 
„mniej istotna”, „jedna z mniej 
istotnych”, „mało znacząca” lub 
z kontekstu całej wypowiedzi

Nieważna (4) przykładowo użycie
w stosunku do postawy 
określeń: „nieważna”, 
„nieistotna”, „nieznacząca”, 
„o marginalnym znaczeniu”, 
„bez znaczenia”, „peryferyjna” 
lub 
z kontekstu całej wypowiedzi



1175. Metodologiczne podstawy badań własnych

Kategoria Podkategoria Operacjonalizacja 
i symbol 

Przykłady wyrażeń 
językowych

Cechy
charakte-
rystyczne 
procesu 
wychowania 
i kształcenia

Określenie 
cechy procesu 
wychowania
i/lub okreś-
lenie cechy 
procesu 
kształcenia
(próby defi -
niowania, 
określanie 
składników)

Brak określenia (9) brak określeń słownych oraz 
kontekstu wskazujących na 
wagę określonego rodzaju 
postawy

określenie cechy procesu 
wychowania (przy próbach 
defi niowania), np. „proces”, 
„interakcja”, „współdziałanie 
wychowawcy i wychowanka”, 
„znaczenie czynników 
środowiskowych”, określenie 
cechy procesu kształcenia 
(przy próbach defi niowania), 
np. „proces”, „interakcja”, 
„współdziałanie nauczyciela 
i ucznia”, „znaczenie czynników 
środowiskowych”, „kształcenie 
jako komunikacja”

Nastawienie 
do cechy 
procesu 
wychowania 
i/lub 
kształcenia

Pozytywne (P)
przykładowo użycie 
w stosunku do cechy procesu 
wychowania i/lub kształcenia 
określeń: „pozytywna”, 
„najważniejsza”, „ważna”, 
„właściwa”, „konstruktywna”, 
„dobra”, „wywołująca dobre 
skutki”, „odpowiednia”, 
„właściwa” „potrzebna” lub
z kontekstu całej wypowiedzi

Negatywne (N) przykładowo użycie 
w stosunku do cechy procesu 
wychowania i/lub kształcenia 
określeń: „negatywna”, 
„wywołująca negatywne 
skutki”, „destruktywna”, „zła”, 
„niewłaściwa”, „niepotrzebna” 
lub z kontekstu całej 
wypowiedzi

Obojętne 
(neutralne) (O) brak określeń słownych oraz 

kontekstu wskazujących na 
pozytywne lub negatywne 
nastawienie do cechy procesu 
wychowania i/lub kształcenia
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Kategoria Podkategoria Operacjonalizacja 
i symbol 

Przykłady wyrażeń 
językowych

Określenie 
wagi danej 
cechy procesu 
wychowania 
i/lub 
kształcenia

Bardzo ważna (1) przykładowo użycie 
w stosunku do cechy 
procesu wychowania i/lub 
kształcenia określeń: „bardzo 
ważna”, „najważniejsza”, 
„jedna z najważniejszych”, 
„najistotniejsza”, „jedna 
z najistotniejszych”, „kluczowa”, 
„jedna z kluczowych” albo 
z kontekstu całej wypowiedzi

Ważna (2)
przykładowo użycie
w stosunku do cechy procesu 
wychowania i/lub kształcenia 
określeń: „ważna”, „ważniejsza”, 
„jedna z ważniejszych”, 
„istotna”, „jedna z istotnych” 
lub z kontekstu całej 
wypowiedzi

Mało ważna (3) przykładowo użycie 
w stosunku do cechy procesu 
wychowania i/lub kształcenia 
określeń: „mało ważna”, 
„jedna z mniej ważnych”, 
„mniej istotna”, „jedna z mniej 
istotnych”, „mało znacząca” lub 
z kontekstu całej wypowiedzi

Nieważna (4) przykładowo użycie 
w stosunku do cechy procesu 
wychowania i/lub kształcenia 
określeń: „nieważna”, 
„nieistotna”, „nieznacząca”, 
„o marginalnym znaczeniu”, 
„bez znaczenia”, „peryferyjna” 
lub z kontekstu całej 
wypowiedzi

Brak określenia (9)
brak określeń słownych oraz 
kontekstu wskazujących na 
wagę określonej cechy procesu 
wychowania i/lub kształcenia

Rola 
wychowawcy, 
nauczyciela

Określenie 
cech 
osobowych 
wychowawcy, 
nauczyciela

określenie cech osobowych 
nauczyciela i wychowawcy 
(np. asertywny, aktywny, 
bierny, spokojny, 
komunikatywny itd.)



1195. Metodologiczne podstawy badań własnych

Kategoria Podkategoria Operacjonalizacja 
i symbol 

Przykłady wyrażeń 
językowych

Nastawienie 
do cechy 
osobowej 
wychowawcy, 
nauczyciela

Pozytywne (P) przykładowo użycie
w stosunku do cechy 
osobowości nauczyciela 
określeń: „pozytywna”, 
„najważniejsza”, „ważna”, 
„właściwa”, „konstruktywna”, 
„dobra”, „wywołująca dobre 
skutki”, „odpowiednia”, 
„właściwa”, „potrzebna”, 
„kluczowa” albo
z kontekstu całej wypowiedzi

Negatywne (N) przykładowo użycie 
w stosunku do cechy 
osobowości nauczyciela 
określeń: „negatywna”, 
„wywołująca negatywne 
skutki”, „destruktywna”, „zła”, 
„niewłaściwa”, „niepotrzebna” 
albo z kontekstu całej 
wypowiedzi

Obojętne 
(neutralne) (O) brak określeń słownych oraz 

kontekstu wskazujących na 
pozytywne lub negatywne 
nastawienie do cechy 
osobowości nauczyciela

Określenie 
wagi cechy 
osobowej 
wychowawcy 
nauczyciela 
w procesie 
wychowania 
i kształcenia

Bardzo ważna (1)
przykładowo użycie
w stosunku do cechy 
osobowości nauczyciela 
określeń: „bardzo ważna”, 
„najważniejsza”, „jedna 
z najważniejszych”, 
„najistotniejsza”, „jedna 
z najistotniejszych”, „kluczowa”, 
„jedna z kluczowych” lub 
z kontekstu całej wypowiedzi

Ważna (2) przykładowo użycie 
w stosunku do cechy 
osobowości nauczyciela 
określeń: „ważna”, „ważniejsza”, 
„jedna z ważniejszych”, 
„istotna”, „jedna z istotnych” 
lub z kontekstu całej 
wypowiedzi
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Kategoria Podkategoria Operacjonalizacja 
i symbol 

Przykłady wyrażeń 
językowych

Mało ważna (3) przykładowo użycie 
w stosunku do cechy 
osobowości nauczyciela 
określeń: „mało ważna”, 
„jedna z mniej ważnych”, 
„mniej istotna”, „jedna z mniej 
istotnych”, „mało znacząca” lub 
z kontekstu całej wypowiedzi

Nieważna (4) przykładowo użycie
w stosunku do cechy 
osobowości nauczyciela 
określeń: „nieważna”, 
„nieistotna”, „nieznacząca”, „o 
marginalnym znaczeniu”, „bez 
znaczenia”, „peryferyjna” lub z 
kontekstu całej wypowiedzi

Brak określenia (9) brak określeń słownych oraz 
kontekstu wskazujących 
na wagę określonej cechy 
osobowości nauczyciela

Określenie 
kompetencji 
zawodowych 
wychowawcy, 
nauczyciela

określenie kompetencji 
zawodowych nauczyciela 
i wychowawcy (np. po 
studiach, doskonalący 
się, z wykształceniem 
pedagogicznym itd.)

Nastawienie 
do 
kompetencji 
zawodowych 
wychowawcy, 
nauczyciela

Pozytywne (P) przykładowo użycie
w stosunku do kompetencji 
zawodowych nauczyciela 
określeń: „pozytywna”, 
„najważniejsza”, „ważna”, 
„właściwa”, „konstruktywna”, 
„dobra”, „wywołująca dobre 
skutki”, „odpowiednia”, 
„właściwa”, „potrzebna”, 
„kluczowa” lub z kontekstu 
całej wypowiedzi

Negatywne (N) przykładowo użycie 
w stosunku do kompetencji 
zawodowych nauczyciela 
określeń: „negatywna”, 
„wywołująca negatywne 
skutki”, „destruktywna”, „zła”, 
„niewłaściwa”, „niepotrzebna” 
lub z kontekstu całej 
wypowiedzi



1215. Metodologiczne podstawy badań własnych

Kategoria Podkategoria Operacjonalizacja 
i symbol 

Przykłady wyrażeń 
językowych

Obojętne 
(neutralne) (O)

brak określeń słownych oraz 
kontekstu wskazujących na 
pozytywne lub negatywne 
nastawienie do kompetencji 
zawodowych nauczyciela
i wychowawcy

Określenie 
wagi 
kompetencji 
zawodowych 
wychowawcy 
nauczyciela 
w procesie 
wychowania 
i kształcenia

Bardzo ważna (1) przykładowo użycie
w stosunku do kompetencji 
zawodowych nauczyciela
i wychowawcy określeń: 
„bardzo ważna”, 
„najważniejsza”, „jedna 
z najważniejszych”, 
„najistotniejsza”, „jedna
z najistotniejszych”, „kluczowa”, 
„jedna z kluczowych” lub
z kontekstu całej wypowiedzi

Ważna (2) przykładowo użycie
w stosunku do kompetencji 
zawodowych nauczyciela 
i wychowawcy określeń: 
„ważna”, „ważniejsza”, „jedna
z ważniejszych”, „istotna”, 
„jedna z istotnych” lub
z kontekstu całej wypowiedzi

Mało ważna (3)
przykładowo użycie
w stosunku do kompetencji 
zawodowych nauczyciela 
i wychowawcy określeń: 
„mało ważna”, „jedna z mniej 
ważnych”, „mniej istotna”, 
„jedna z mniej istotnych”, 
„mało znacząca” lub
z kontekstu całej wypowiedzi

Nieważna (4) przykładowo użycie
w stosunku do kompetencji 
zawodowych nauczyciela 
i wychowawcy określeń: 
„nieważna”, „nieistotna”, 
„nieznacząca”, „o marginalnym 
znaczeniu”, „bez znaczenia”, 
„peryferyjna” lub z kontekstu 
całej wypowiedzi
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Kategoria Podkategoria Operacjonalizacja 
i symbol 

Przykłady wyrażeń 
językowych

Brak określenia (9) brak określeń słownych oraz 
kontekstu wskazujących na 
wagę określonej kompetencji 
zawodowej nauczyciela i 
wychowawcy

Określenie 
zadań 
wychowawcy, 
nauczyciela

określenie zadań nauczyciela i 
wychowawcy 
(np. przygotowanie lekcji, 
współpraca z rodzicami, 
aktywność społeczna itd.)

Nastawienie 
do zadań 
wychowawcy, 
nauczyciela

Pozytywne (P) przykładowo użycie
w stosunku do zadań 
nauczyciela i wychowawcy 
określeń: „pozytywne”, 
„najważniejsze”, „ważne”, 
„właściwe”, „konstruktywne”, 
„dobre”, „wywołujące dobre 
skutki”, „odpowiednie”, 
„właściwe”, „potrzebne”, 
„kluczowe” lub
z kontekstu całej wypowiedzi

Negatywne (N) przykładowo użycie 
w stosunku do zadań 
nauczyciela i wychowawcy 
określeń: „negatywne”, 
„wywołujące negatywne 
skutki”, „destruktywne”, „złe”, 
„niewłaściwe”, „niepotrzebne” 
lub z kontekstu całej 
wypowiedzi

Obojętne 
(neutralne) (O)

brak określeń słownych oraz 
kontekstu wskazujących na 
pozytywne lub negatywne 
nastawienie do zadań 
nauczyciela i wychowawcy

Określenie 
wagi zadań 
wychowawcy, 
nauczyciela 
w procesie 
wychowania 
i kształcenia

Bardzo ważna (1) przykładowo użycie 
w stosunku do zadań 
nauczyciela 
i wychowawcy określeń: 
„bardzo ważne”, 
„najważniejsze”, „jedno 
z najważniejszych”, 
„najistotniejsze”, „jedno
z najistotniejszych”, „kluczowe”, 
„jedno z kluczowych” lub 
z kontekstu całej wypowiedzi



1235. Metodologiczne podstawy badań własnych

Kategoria Podkategoria Operacjonalizacja 
i symbol 

Przykłady wyrażeń 
językowych

Rola 
wychowanka, 
ucznia

Ważna (2) przykładowo użycie
w stosunku do zadań 
nauczyciela i wychowawcy 
określeń: „ważne”, „ważniejsze”, 
„jedno z ważniejszych”, 
„istotne”, „jedno z istotnych” 
lub z kontekstu całej 
wypowiedzi

Mało ważna (3) przykładowo użycie
w stosunku do zadań 
nauczyciela i wychowawcy 
określeń: „mało ważne”, 
„jedno z mniej ważnych”, 
„mniej istotne”, „jedno z mniej 
istotnych”, „mało znaczące” lub 
z kontekstu całej wypowiedzi

Nieważna (4) przykładowo użycie
w stosunku do zadań 
nauczyciela i wychowawcy 
określeń: „nieważne”, 
„nieistotne”, „nieznaczące”, 
„o marginalnym znaczeniu”, 
„bez znaczenia”, „peryferyjne” 
lub z kontekstu całej 
wypowiedzi

Brak określenia (9) brak określeń słownych oraz 
kontekstu wskazujących na 
wagę określonego zadania 
nauczyciela i wychowawcy

Określenie 
powinności 
wychowanka, 
ucznia

określenie powinności 
wychowanka, ucznia 
(np. uczęszczanie na lekcje, 
wykonywanie poleceń 
nauczyciela, aktywny udział
w lekcji itd.)

Nastawienie 
do powinności 
wychowanka, 
ucznia

Pozytywne (P) przykładowo użycie
w stosunku do powinności 
wychowanka, ucznia określeń: 
„pozytywna”, „najważniejsza”, 
„ważna”, „właściwa”, 
„konstruktywna”, „dobra”, 
„wywołująca dobre skutki”, 
„odpowiednia”, „właściwa”, 
„potrzebna”, „kluczowa” lub
z kontekstu całej wypowiedzi
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Kategoria Podkategoria Operacjonalizacja 
i symbol 

Przykłady wyrażeń 
językowych

Negatywne (N) przykładowo użycie
w stosunku do powinności 
wychowanka, ucznia 
określeń: „negatywna”, 
„wywołująca negatywne 
skutki”, „destruktywna”, „zła”, 
„niewłaściwa”, „niepotrzebna” 
lub z kontekstu całej 
wypowiedzi

Obojętne 
(neutralne) (O) brak określeń słownych oraz 

kontekstu wskazujących na 
pozytywne lub negatywne 
nastawienie do powinności 
wychowanka, ucznia

Określenie 
wagi 
powinności 
wychowanka, 
ucznia 
w procesie 
wychowania 
i kształcenia

Bardzo ważna (1) przykładowo użycie
w stosunku do powinności 
wychowanka, ucznia 
określeń: „bardzo ważna”, 
„najważniejsza”, „jedna 
z najważniejszych”, 
„najistotniejsza”, „jedna 
z najistotniejszych”, „kluczowa”, 
„jedna z kluczowych”, 
„fundamentalna” lub
z kontekstu całej wypowiedzi

Ważna (2) przykładowo użycie 
w stosunku do powinności 
wychowanka, ucznia określeń: 
„ważna”, „ważniejsza”, „jedna 
z ważniejszych”, „istotna”, 
„jedna z istotnych” lub 
z kontekstu całej wypowiedzi

Mało ważna (3) przykładowo użycie w stosunku 
do powinności wychowanka, 
ucznia określeń: „mało ważna”, 
„jedna z mniej ważnych”, 
„mniej istotna”, „jedna z mniej 
istotnych”, „mało znacząca” lub 
z kontekstu całej wypowiedzi



1255. Metodologiczne podstawy badań własnych

Kategoria Podkategoria Operacjonalizacja 
i symbol 

Przykłady wyrażeń 
językowych

Nieważna (4) przykładowo użycie
w stosunku do powinności 
wychowanka, ucznia określeń: 
„nieważna”, „nieistotna”, 
„nieznacząca”, „o marginalnym 
znaczeniu”, „bez znaczenia”, 
„peryferyjna” lub z kontekstu 
całej wypowiedzi

Brak określenia (9) brak określeń słownych oraz 
kontekstu wskazujących na 
wagę określonej powinności 
wychowanka, ucznia

Określenie 
prawa 
wychowanka, 
ucznia

określenie prawa wychowanka, 
ucznia (np. do podmiotowego 
traktowania, do zmiany 
nauczyciela itd.)

Nastawienie 
do prawa 
wychowanka, 
ucznia

Pozytywne (P) przykładowo użycie w stosunku 
do prawa wychowanka, 
ucznia określeń: „pozytywne”, 
„najważniejsze”, „ważne”, 
„właściwe”, „konstruktywne”, 
„dobre”, „wywołujące dobre 
skutki”, „odpowiednie”, 
„właściwe”, „potrzebne”, 
„kluczowe” lub
z kontekstu całej wypowiedzi

Negatywne (N) przykładowo użycie w stosunku 
do prawa wychowanka, 
ucznia określeń: „negatywne”, 
„wywołujące negatywne 
skutki”, „destruktywne”, „złe”, 
„niewłaściwe”, „niepotrzebne” 
lub z kontekstu całej 
wypowiedzi

Obojętne 
(neutralne) (O) brak określeń słownych oraz 

kontekstu wskazujących na 
pozytywne lub negatywne 
nastawienie do prawa 
wychowanka, ucznia
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Kategoria Podkategoria Operacjonalizacja 
i symbol 

Przykłady wyrażeń 
językowych

Określenie 
wagi prawa 
wychowanka, 
ucznia 
w procesie 
wychowania 
i kształcenia

Bardzo ważna (1)
przykładowo użycie w stosunku 
do prawa wychowanka, 
ucznia określeń: „bardzo 
ważne”, „najważniejsze”, 
„jedno z najważniejszych”, 
„najistotniejsze”, „jedno 
z najistotniejszych”, „kluczowe”, 
„jedno z kluczowych”, 
„fundamentalne” lub 
z kontekstu całej wypowiedzi

Ważna (2)
przykładowo użycie w stosunku 
do prawa wychowanka, ucznia 
określeń: „ważne”, „ważniejsze”, 
„jedno z ważniejszych”, 
„istotne”, „jedno z istotnych” 
lub z kontekstu całej 
wypowiedzi

Mało ważna (3)
przykładowo użycie w stosunku 
do prawa wychowanka, ucznia 
określeń: „mało ważne”, 
„jedno z mniej ważnych”, 
„mniej istotne”, „jedno z mniej 
istotnych”, „mało znaczące” lub 
z kontekstu całej wypowiedzi

Nieważna (4) przykładowo użycie w stosunku 
do prawa wychowanka, 
ucznia określeń: „nieważne”, 
„nieistotne”, „nieznaczące”, 
„o marginalnym znaczeniu”, 
„bez znaczenia”, „peryferyjne” 
lub z kontekstu całej 
wypowiedzi

Brak określenia (9) brak określeń słownych oraz 
kontekstu wskazujących na 
wagę określonego prawa 
wychowanka, ucznia



1275. Metodologiczne podstawy badań własnych

Kategoria Podkategoria Operacjonalizacja 
i symbol 

Przykłady wyrażeń 
językowych

Specyfi czne 
metody 
i techniki 
edukacji

Określenie 
metody lub 
techniki 
stosowanej 
w procesie 
wychowania
i kształcenia

określenie metody lub techniki 
dla danej ideologii stosowanej 
w procesie wychowania i 
kształcenia (np. aktywizowanie 
uczniów, uczenie przez 
doświadczenie, autorytet)

Nastawienie 
do metody 
lub techniki 
stosowanej 
w procesie 
wychowania
i kształcenia

Pozytywne (P) przykładowo użycie
w stosunku metody lub 
techniki określeń: „pozytywna”, 
„najważniejsza”, „ważna”, 
„właściwa”, „konstruktywna”, 
„dobra”, „wywołująca dobre 
skutki”, „odpowiednia”, 
„właściwa”, „potrzebna”, 
„kluczowa” lub z kontekstu 
całej wypowiedzi

Negatywne (N) przykładowo użycie
w stosunku do metody lub 
techniki określeń: „negatywna”, 
„wywołująca negatywne 
skutki”, „destruktywna”, „zła”, 
„niewłaściwa”, „niepotrzebna” 
lub z kontekstu całej 
wypowiedzi

Obojętne 
(neutralne) (O)

brak określeń słownych oraz 
kontekstu wskazujących na 
pozytywne lub negatywne 
nastawienie do metody albo 
techniki

Określenie 
wagi metody 
lub techniki 
stosowanej 
w procesie 
wychowania 
i kształcenia

Bardzo ważna (1) przykładowo użycie 
w stosunku do metody lub 
techniki określeń: „bardzo 
ważna”, „najważniejsza”, 
„jedna z najważniejszych”, 
„najistotniejsza”, „jedna z 
najistotniejszych”, „kluczowa”, 
„jedna z kluczowych”, 
„fundamentalna” albo 
z kontekstu całej wypowiedzi
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Kategoria Podkategoria Operacjonalizacja 
i symbol 

Przykłady wyrażeń 
językowych

Ważna (2) przykładowo użycie
w stosunku do metody lub 
techniki określeń: „ważna”, 
„ważniejsza”, „jedna 
z ważniejszych”, „istotna”, 
„jedna z istotnych” albo 
z kontekstu całej wypowiedzi

Mało ważna (3) przykładowo użycie
w stosunku do metody lub 
techniki określeń: „mało 
ważna”, „jedna z mniej 
ważnych”, „mniej istotna”, 
„jedna z mniej istotnych”, 
„mało znacząca” lub 
z kontekstu całej wypowiedzi

Nieważna (4) przykładowo użycie 
w stosunku do metody lub 
techniki określeń: „nieważna”, 
„nieistotna”, „nieznacząca”,
„o marginalnym znaczeniu”, 
„bez znaczenia”, „peryferyjna” 
lub z kontekstu całej 
wypowiedzi

Brak określenia (9) brak określeń słownych oraz 
kontekstu wskazujących na 
wagę określonej metody lub 
techniki

Określenie 
metody lub 
techniki, która 
powinna być 
stosowana 
w procesie 
wychowania 
i kształcenia

określenie metody lub techniki, 
która powinna być stosowana 
w procesach wychowania
i kształcenia 
(np. aktywizowanie uczniów, 
uczenie przez doświadczenie, 
autorytet)

Nastawienie 
do metody 
lub techniki, 
która powinna 
być stosowana 
w procesie 
wychowania 
i kształcenia

Pozytywne (P) przykładowo użycie
w stosunku metody lub 
techniki określeń: „pozytywna”, 
„najważniejsza”, „ważna”, 
„właściwa”, „konstruktywna”, 
„dobra”, „wywołująca dobre 
skutki”, „odpowiednia”, 
„właściwa”, „potrzebna”, 
„kluczowa” lub
z kontekstu całej wypowiedzi



1295. Metodologiczne podstawy badań własnych

Kategoria Podkategoria Operacjonalizacja 
i symbol 

Przykłady wyrażeń 
językowych

Negatywne (N) przykładowo użycie
w stosunku do metody lub 
techniki określeń: „negatywna”, 
„wywołująca negatywne 
skutki”, „destruktywna”, „zła”, 
„niewłaściwa”, „niepotrzebna” 
lub z kontekstu całej 
wypowiedzi

Obojętne 
(neutralne) (O)

brak określeń słownych oraz 
kontekstu wskazujących na 
pozytywne lub negatywne 
nastawienie do metody albo 
techniki

Określenie 
wagi metody 
lub techniki, 
która powinna 
być stosowana 
w procesie 
wychowania 
i kształcenia

Bardzo ważna (1) przykładowo użycie
w stosunku do metody lub 
techniki określeń: „bardzo 
ważna”, „najważniejsza”, 
„jedna z najważniejszych”, 
„najistotniejsza”, „jedna 
z najistotniejszych”, „kluczowa”, 
„jedna z kluczowych”, 
„fundamentalna” albo 
z kontekstu całej wypowiedzi

Ważna (2) przykładowo użycie 
w stosunku do metody lub 
techniki określeń: „ważna”, 
„ważniejsza”, „jedna 
z ważniejszych”, „istotna”, 
„jedna z istotnych” albo 
z kontekstu całej wypowiedzi

Mało ważna (3) przykładowo użycie
w stosunku do metody lub 
techniki określeń: „mało 
ważna”, „jedna z mniej 
ważnych”, „mniej istotna”, 
„jedna z mniej istotnych”, 
„mało znacząca” albo 
z kontekstu całej wypowiedzi

Nieważna (4) przykładowo użycie 
w stosunku do metody lub 
techniki określeń: „nieważna”, 
„nieistotna”, „nieznacząca”, 
„o marginalnym znaczeniu”, 
„bez znaczenia”, „peryferyjna” 
albo z kontekstu całej 
wypowiedz
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Kategoria Podkategoria Operacjonalizacja 
i symbol 

Przykłady wyrażeń 
językowych

Brak określenia (9) brak określeń słownych oraz 
kontekstu wskazujących na 
wagę określonej metody lub 
techniki

Waga 
instytucji 
i grup w wy-
chowaniu
i kształceniu

Określenie 
grupy i/lub 
instytucji 
uczestniczącej 
w procesie 
wychowania 
i kształcenia

określenie grupy i/lub instytucji 
uczestniczącej w procesie 
wychowania i kształcenia 
(np. rodzina, szkoła, państwo, 
gmina, Kościół)

Nastawienie 
do grupy i/lub 
instytucji 
uczestniczącej 
w procesie 
wychowania 
i kształcenia

Pozytywne (P) przykładowo użycie
w stosunku do grupy i/lub 
instytucji uczestniczącej 
w procesie wychowania 
i kształcenia określeń: 
„pozytywna”, „najważniejsza”, 
„ważna”, „właściwa”, 
„konstruktywna”, „dobra”, 
„wywołująca dobre skutki”, 
„odpowiednia”, „właściwa”, 
„potrzebna”, „kluczowa” albo
z kontekstu całej wypowiedzi

Negatywne (N)
przykładowo użycie
w stosunku do grupy i/lub 
instytucji uczestniczącej 
w procesie wychowania 
i kształcenia określeń: 
„negatywna”, „wywołująca 
negatywne skutki”, 
„destruktywna”, „zła”, 
„niewłaściwa”, „niepotrzebna” 
albo z kontekstu całej 
wypowiedzi

Obojętne 
(neutralne) (O)

brak określeń słownych oraz 
kontekstu wskazujących na 
pozytywne lub negatywne 
nastawienie do grupy i/lub 
instytucji uczestniczącej 
w procesie wychowania 
i kształcenia



1315. Metodologiczne podstawy badań własnych

Kategoria Podkategoria Operacjonalizacja 
i symbol 

Przykłady wyrażeń 
językowych

Określenie 
wagi grupy 
i/lub instytucji 
uczestniczącej 
w procesie 
wychowania 
i kształcenia

Bardzo ważna (1) przykładowo użycie 
w stosunku do grupy i/lub 
instytucji uczestniczącej 
w procesie wychowania 
i kształcenia określeń: „bardzo 
ważna”, „najważniejsza”, 
„jedna z najważniejszych”, 
„najistotniejsza”, „jedna 
z najistotniejszych”, „kluczowa”, 
„jedna z kluczowych”, 
„fundamentalna” albo 
z kontekstu całej wypowiedzi

Ważna (2) przykładowo użycie 
w stosunku do grupy i/lub 
instytucji uczestniczącej 
w procesie wychowania 
i kształcenia określeń: „ważna”, 
„ważniejsza”, „jedna 
z ważniejszych”, „istotna”, 
„jedna z istotnych” lub 
z kontekstu całej wypowiedzi

Mało ważna (3) przykładowo użycie 
w stosunku do grupy i/lub 
instytucji uczestniczącej 
w procesie wychowania 
i kształcenia określeń: „mało 
ważna”, „jedna z mniej 
ważnych”, „mniej istotna”, 
„jedna z mniej istotnych”, 
„mało znacząca” lub
z kontekstu całej wypowiedzi

Nieważna (4) przykładowo użycie 
w stosunku do grupy i/lub 
instytucji uczestniczącej 
w procesie wychowania 
i kształcenia określeń: 
„nieważna”, „nieistotna”, 
„nieznacząca”, „o marginalnym 
znaczeniu”, „bez znaczenia”, 
„peryferyjna” lub z kontekstu 
całej wypowiedzi

Brak określenia (9) brak określeń słownych oraz 
kontekstu wskazujących na 
wagę określonej grupy i/lub 
instytucji uczestniczącej 
w procesie wychowania 
i kształcenia
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Kategoria Podkategoria Operacjonalizacja 
i symbol 

Przykłady wyrażeń 
językowych

Określenie 
grupy i/lub 
instytucji, 
która powinna 
uczestniczyć 
w procesie 
wychowania 
i kształcenia

określenie grupy i/lub 
instytucji, która powinna 
uczestniczyć w procesie 
wychowania i kształcenia
(np. rodzina, szkoła, państwo, 
gmina, Kościół)

Nastawienie 
do grupy i/
lub instytucji, 
która powinna 
uczestniczyć 
w procesie 
wychowania 
i kształcenia

Pozytywne (P) przykładowo użycie 
w stosunku do grupy i/lub 
instytucji, która powinna 
uczestniczyć w procesie 
wychowania i kształcenia, 
określeń: „pozytywna”, 
„najważniejsza”, „ważna”, 
„właściwa”, „konstruktywna”, 
„dobra”, „wywołująca dobre 
skutki”, „odpowiednia”, 
„właściwa”, „potrzebna”, 
„kluczowa” lub z kontekstu 
całej wypowiedzi

Negatywne (N) przykładowo użycie 
w stosunku do grupy i/lub 
instytucji, która powinna 
uczestniczyć w procesie 
wychowania i kształcenia, 
określeń: „negatywna”, 
„wywołująca negatywne 
skutki”, „destruktywna”, „zła”, 
„niewłaściwa”, „niepotrzebna” 
lub z kontekstu całej 
wypowiedzi

Obojętne 
(neutralne) (O)

brak określeń słownych oraz 
kontekstu wskazujących na 
pozytywne lub negatywne 
nastawienie do grupy i/lub 
instytucji, która powinna 
uczestniczyć w procesie 
wychowania i kształcenia



1335. Metodologiczne podstawy badań własnych

Kategoria Podkategoria Operacjonalizacja 
i symbol 

Przykłady wyrażeń 
językowych

Określenie 
wagi grupy 
i/lub 
instytucji, 
która powinna 
uczestniczyć 
w procesie 
wychowania 
i kształcenia

Bardzo ważna (1) przykładowo użycie w stosunku 
do grupy i/lub instytucji, która 
powinna uczestniczyć 
w procesie wychowania 
i kształcenia, określeń: „bardzo 
ważna”, „najważniejsza”, 
„jedna z najważniejszych”, 
„najistotniejsza”, „jedna 
z najistotniejszych”, „kluczowa”, 
„jedna z kluczowych”, 
„fundamentalna” lub 
z kontekstu całej wypowiedzi

Ważna (2) przykładowo użycie w stosunku 
do grupy i/lub instytucji, 
która powinna uczestniczyć 
w procesie wychowania i 
kształcenia, określeń: „ważna”, 
„ważniejsza”, „jedna 
z ważniejszych”, „istotna”, 
„jedna z istotnych” lub 
z kontekstu całej wypowiedzi

Mało ważna (3) przykładowo użycie 
w stosunku do grupy i/lub 
instytucji, która powinna 
uczestniczyć w procesie 
wychowania i kształcenia, 
określeń: „mało ważna”, 
„jedna z mniej ważnych”, 
„mniej istotna”, „jedna z mniej 
istotnych”, „mało znacząca” lub 
z kontekstu całej wypowiedzi

Nieważna (4) przykładowo użycie 
w stosunku do grupy i/lub 
instytucji, która powinna 
uczestniczyć w procesie 
wychowania i kształcenia 
określeń: „nieważna”, 
„nieistotna”, „nieznacząca”, 
„o marginalnym znaczeniu”, 
„bez znaczenia”, „peryferyjna” 
lub z kontekstu całej 
wypowiedzi

Brak określenia (9) brak określeń słownych oraz 
kontekstu wskazujących na 
wagę określonej grupy i/lub 
instytucji, która powinna 
uczestniczyć w procesie 
wychowania i kształcenia
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Kategoria Podkategoria Operacjonalizacja 
i symbol 

Przykłady wyrażeń 
językowych

Wskazywane 
problemy 
współ-
czesnego 
wychowania
i kształcenia

Określenie 
problemu 
wpływającego 
na polską 
edukację

określenie problemu 
wpływającego na polską 
edukację (np. niskie płac, słaby 
poziom, małe kwalifi kacje 
nauczycieli itd.)

Nastawienie 
do problemu 
wpływającego 
na polską 
edukację

Bardzo łatwy do 
rozwiązania (Ł)

przykładowo użycie w stosunku 
do problemu wpływającego 
na polską edukację określeń: 
„łatwy do rozwiązania”, 
„banalny”, „prosty”, „ma proste 
rozwiązanie” lub z kontekstu 
całej wypowiedzi

Niezbyt trudny do 
rozwiązania (NT)

przykładowo użycie 
w stosunku do problemu 
wpływającego na polską 
edukację określeń: „w miarę 
łatwy do rozwiązania”, „jeden 
z łatwiejszych do rozwiązania”, 
„istnieje względnie łatwe 
rozwiązanie” lub z kontekstu 
całej wypowiedzi

Niezbyt łatwy do 
rozwiązania (NŁ)

przykładowo użycie w stosunku 
do problemu wpływającego na 
polską edukację określeń: „tu 
nie ma prostych rozwiązań, 
ale”, „to raczej trudne do 
rozwiązania”, „nie ma prostych 
rozwiązań, ale” lub z kontekstu 
całej wypowiedzi

Trudny do 
rozwiązania (T)

przykładowo użycie 
w stosunku do problemu 
wpływającego na polską 
edukację określeń: „to trudno 
rozwiązać”, „rozwiązanie nie 
jest łatwe” lub z kontekstu całej 
wypowiedzi

Niemożliwy do 
rozwiązania (N)

przykładowo użycie 
w stosunku do problemu 
wpływającego na polską 
edukację określeń: „nie 
wyobrażam sobie rozwiązania”, 
„nie umiemy znaleźć 
rozwiązania”, „zmiana w tym 
zakresie nie jest możliwa” lub 
z kontekstu całej wypowiedzi
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Kategoria Podkategoria Operacjonalizacja 
i symbol 

Przykłady wyrażeń 
językowych

Brak określenia 
(BO)

brak określeń słownych oraz 
kontekstu wskazujących na 
wagę problemu wpływającego 
na polską edukację

Określenie 
wagi 
problemu 
wpływającego 
na polską 
edukację

Bardzo ważna (1) przykładowo użycie 
w stosunku do problemu 
wpływającego na polską 
edukację określeń: „bardzo 
ważny”, „najważniejszy”, 
„jeden z najważniejszych”, 
„najistotniejszy”, „jeden 
z najistotniejszych”, „kluczowy”, 
„jeden z kluczowych”, 
„fundamentalny” lub 
z kontekstu całej wypowiedzi

Ważna (2) przykładowo użycie w stosunku 
do problemu wpływającego 
na polską edukację określeń: 
„ważny”, „ważniejszy”, „jeden 
z ważniejszych”, „istotny”, 
„jeden z istotnych” lub 
z kontekstu całej wypowiedzi

Mało ważna (3) przykładowo użycie w stosunku 
do problemu wpływającego 
na polską edukację określeń: 
„mało ważny”, „jeden z mniej 
ważnych”, „mniej istotny”, 
„jeden z mniej istotnych”, 
„mało znaczący” lub 
z kontekstu całej wypowiedzi

Nieważna (4) przykładowo użycie 
w stosunku do problemu 
wpływającego na polską 
edukację określeń: „nieważny”, 
„nieistotny”, „nieznaczący”, 
„o marginalnym znaczeniu”, 
„bez znaczenia”, „peryferyjny” 
lub z kontekstu całej 
wypowiedzi

Brak określenia (9) brak określeń słownych oraz 
kontekstu wskazujących na 
wagę określonej problemu 
wpływającego na polską 
edukację
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Kategoria Podkategoria Operacjonalizacja 
i symbol 

Przykłady wyrażeń 
językowych

Wskazywane 
sposoby 
zaradzenia 
współczesnym 
problemom 
wychowania 
i kształcenia

Określenie 
metody 
rozwiązania 
konkretnego 
problemu 
wpływającego 
na polską 
edukację

określenie metody rozwiązania 
konkretnego problemu 
wpływającego na polską 
edukację
(np. podwyższenie pensji 
nauczycielom, wprowadzenie 
nauczania od 6. roku życia, 
skracanie czasu pracy, 
wprowadzenie bonu 
edukacyjnego, zwiększanie 
autorytetu nauczyciela itd.)

Nastawienie 
do metody

Pozytywne (P) przykładowo użycie 
w stosunku do metody 
rozwiązania konkretnego 
problemu wpływającego na 
polską edukację określeń: 
„pozytywna”, „najważniejsza”, 
„ważna”, „właściwa”, 
„konstruktywna”, „dobra”, 
„wywołująca dobre skutki”, 
„odpowiednia”, „właściwa”, 
„potrzebna”, „kluczowa” lub 
z kontekstu całej wypowiedzi

Negatywne (N) przykładowo użycie
w stosunku do metody 
rozwiązania konkretnego 
problemu wpływającego 
na polską edukację 
określeń: „negatywna”, 
„wywołująca negatywne 
skutki”, „destruktywna”, „zła”, 
„niewłaściwa”, „niepotrzebna” 
lub z kontekstu całej 
wypowiedzi

Obojętne 
(neutralne) (O) brak określeń słownych oraz 

kontekstu wskazujących na 
pozytywne lub negatywne 
nastawienie do metody 
rozwiązania konkretnego 
problemu wpływającego na 
polską edukację
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Kategoria Podkategoria Operacjonalizacja 
i symbol 

Przykłady wyrażeń 
językowych

Określenie 
skuteczności 
metody

Wysoka (w) przykładowo użycie 
w stosunku do metody 
rozwiązania konkretnego 
problemu wpływającego na 
polską edukację określeń: „ta 
metoda jest skuteczna”, „to 
najlepsze rozwiązanie” lub
z kontekstu całej wypowiedzi

Średnia (s) przykładowo użycie 
w stosunku do metody 
rozwiązania konkretnego 
problemu wpływającego na 
polską edukację określeń: 
„ta metoda jest względnie 
skuteczna”, „to jedno z lepszych 
rozwiązań” lub z kontekstu 
całej wypowiedzi

Niska (n) przykładowo użycie 
w stosunku do metody 
rozwiązania konkretnego 
problemu wpływającego na 
polską edukację określeń: „ta 
metoda nie jest skuteczna”, „to 
jedno z gorszych rozwiązań” 
lub z kontekstu całej 
wypowiedzi

Brak określenia 
(bo)

brak określeń słownych oraz 
kontekstu wskazujących na 
wagę metody rozwiązania 
konkretnego problemu 
wpływającego na polską 
edukację

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.





6. ZAKRESY HYBRYDYZACJI IDEOLOGII 
EDUKACYJNYCH PRZEZ POLITYKÓW PiS, PO, 

PSL, SLD – WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH

6.1. Wartości jako podstawy ideologii edukacyjnych

Jednym z najważniejszych i potencjalnie najbardziej różnicujących ideologie 
edukacyjne współczesnych polityków polskich zagadnień jest kwestia warto-
ści, do jakich odnoszą się badani. Jak wykazano w części teoretycznej, stano-
wią one podstawę funkcjonowania większości zjawisk związanych ze świado-
mością społeczną, a zatem również ideologii edukacyjnych. Warto więc się 
przyjrzeć, do jakich wartości współcześni polscy politycy odnoszą się w swo-
ich dokumentach programowych określających najważniejsze dla danej partii
zagadnienia, które można odnaleźć w wybranych artykułach prasowych oraz 
blogach w wyznaczonych przedziałach czasowych, a także do jakich odwo-
łują się podczas wywiadów dotyczących edukacji w jej szerokim znaczeniu. 
Dzięki temu zaistnieje możliwość określenia formalnej, bezpośredniej ideo-
logii edukacyjnej, formułowanej ofi cjalnie, z pewnymi wartościami faktycz-
nie wyznawanymi przez polityków, o których wnioskować będziemy pośred-
nio z ich wypowiedzi.

Wartości leżące u podstaw ideologii edukacyjnych 
polityków PiS

Politycy PiS odwołują się do pewnych wartości jako wyznaczników działania 
człowieka, a zatem i działania politycznego swojej partii politycznej w doku-
mentach formalnych, wypowiedziach w artykułach prasowych zamieszczo-
nych w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej” i „Naszym Dzienniku” oraz 
w wywiadach z poszczególnymi politykami. Odnoszą je do całości swojej 
refl eksji społecznej i praktyki funkcjonowania we współczesnym społeczeń-
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stwie polskim, w tym zatem również do sfery wychowania i kształcenia. Moż-
na odnaleźć tu bezpośrednie odwołania do takich wartości, jak patriotyzm 
(PW-PiS09, s. 98, GW03/2, ND04/8), również wyrażanej jako „umiłowanie 
ojczyzny” (W/PiS02). Jak się wydaje, z patriotyzmem łączy się także lojalność 
(GW04/6) wprost deklarowana jako wartość pozytywna do realizowania 
w życiu indywidualnym i społecznym oraz „świadomość narodowa” (czy po-
czucie tożsamości narodowej) (W/PiS01). Jako wartość politycy PiS traktują 
też dziedzictwo kulturowe (PW-PiS09, s. 67) oraz „wartości chrześcijańskie” 
(ND01/13, ND02/9, W/PiS02), „tradycję” (ND01/13), „kulturę” (ND01/13) 
oraz „naród” (ND01/14, ND02/9). Pojawiają się zatem wartości odnoszące 
się do sfery życia społecznego. Występują również w materiale badawczym 
takie wartości, jak „równość wobec prawa” (ND02/9, ND04/6), „solidarność” 
(ND04/6), a także „swoboda działalności gospodarczej” (ND02/9) powiąza-
na z „odpowiedzialną przedsiębiorczością” (ND02/9). To wszystko jako pew-
ne wartości winno być umożliwiane i  realizowane przez następną kwestię 
wartościową – „państwo praworządne” (ND02/9). Politycy PiS natomiast 
oceniają negatywnie wartość „pragmatyzm” (ND02/13).

Niezwykle ważnymi kwestiami wartościowymi są też dla przedstawicie-
li tego ugrupowania politycznego „godność każdego człowieka” (ND02/9) 
oraz związany z nim „szacunek dla ludzkiego życia od poczęcia do natural-
nej śmierci” (ND02/9). Niewątpliwie wiąże się to z bezpośrednim określe-
niem jako wartości „podstawowych praw osoby ludzkiej” (ND02/9). Z tą 
problematyką łączy się uznawanie wagi „wolności sumienia” (ND02/9) oraz 
„wolności słowa” (ND02/9). W  niektórych przypadkach podkreśla się nie 
tylko pozytywne znaczenie opisanych wartości, ale także ich autoteliczność 
– w szczególności w odniesieniu do wartości chrześcijańskich (ND02/9) oraz 
godności człowieka (ND02/9). Ważną i pozytywną wartością według polity-
ków PiS jest rodzina (PW-PiS09, s. 98), szczególnie zaś rodzina wychowująca 
dzieci (PW-PiS09, s. 98, GW01/7).

Pojawiają się również w materiale badawczym takie pozytywne wartości, 
jak „prawda” (W/PiS02) oraz „uczciwość” (W/PiS02), którą badany za po-
mocą wywiadu polityk komentuje w następujący sposób: „dodaję uczciwość, 
bo jeżeli uczciwości nie będzie w naszym życiu publicznym, w każdym wy-
miarze, i w tym najprostszym, i w tym najwyższym” (W/PiS02). Poza tym 
odnaleziono w wywiadzie takie wartości, jak: „solidarność” (W/PiS02) oraz 
„ład”, „porządek” (głównie w odniesieniu do oświaty): „jako partia, jako ci, 
którzy chcą wprowadzić ład i porządek w szkole. Pod każdym względem” 
(W/PiS02).

Przyglądając się powyżej przedstawionym wartościom deklarowanym 
przez członków PiS, można mówić tutaj o dominacji wartości, które wiążą 
się z konserwatyzmem, takich jak religijne czy chrześcijańskie, kwestii zwią-
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zanych z narodem, tradycją, patriotyzmem oraz tradycją i kulturą polską, ro-
dziną, a zwłaszcza rodziną z dziećmi. Ale w wypadku tego ugrupowania po-
litycznego pojawiają się też wartości związane z ideologią neoliberalną, takie 
jak podkreślanie roli wolnego rynku czy wolności gospodarczej, słowa oraz 
sumienia. Jak się wydaje, te wartości są złagodzone w swojej formie, głów-
nie poprzez odwołania do odpowiedzialności oraz wartości życia ludzkiego 
i wartości chrześcijańskich, uzyskują odmienną jakość w kontekście wszyst-
kich pozostałych, niemniej jednak pojawiają się w  materiale badawczym. 
Prawdopodobnie należy traktować je jako uzupełnienie postulatów, zabar-
wione wartościami konserwatywnymi lub posiadające inne znaczenie albo 
jako sposób praktycznej realizacji, mogące wynikać z nakładania się ideologii 
konserwatywnej i liberalnej.

Wartości leżące u podstaw ideologii edukacyjnych
polityków PO

Wartości obecne w dokumentach programowych Platformy Obywatelskiej, 
artykułach i wpisach na blogach oraz w wywiadach z politykami tego ugru-
powania również były przedmiotem mojego zainteresowania. Co ciekawe, 
w materiale badawczym dotyczącym polityków PO odnalazłam pewne po-
zytywne odwołania zarówno do tradycji (PW-PO07, s. 6), jak i do wartości 
chrześcijańskich (PW-PO07, s. 6, B/PO13/1VI09). Warte podkreślenia wy-
daje się nawiązanie do tradycji w wypowiedziach polityka partii, która, jak 
się wydaje, chce być widziana jako neoliberalna. Ważną wartością, która się 
pojawia, jest również wolność (PW-PO07, s. 6). Te wszystkie wartości w pro-
gramach wyborczych są podkreślane w specyfi cznym kontekście – rozwoju 
kraju. Jak można przeczytać we wstępie do programu wyborczego PO: „dobra 
modernizacja Polski może i powinna przebiegać w zgodzie z polską tradycją, 
polskim umiłowaniem wolności, w zgodzie z tradycyjnym systemem warto-
ści” (PW-PO07, s. 6). Kontekst ten nieco zmienia rozumienie tych wartości 
niż samo ich wymienienie. Niewątpliwie mamy tu nadanie im pozytywnych 
konotacji oraz wysokiej wagi. Ale nie wiadomo do końca, czy wartości te są 
tu rozumiane jako autonomiczne byty, do których winno się dążyć bez zasta-
nowienia, jako jeden z głównych celów życia człowieka, czy też jako pewne 
środki w dojściu do celu. Takie użycie ich jak w powyższym zdaniu wydaje się 
sugerować inne podejście – traktujące je w sposób instrumentalny. Moderni-
zacja „może i powinna” przebiegać „w zgodzie” – trudno zatem określić, co 
jest tu członem ważniejszym: wartości czy modernizacja? A jeśli nie będzie 
mogła przebiegać w zgodzie, to z czego przedstawiciele PO zrezygnują? Jak 
się zatem wydaje, ujęcie tych wartości jest tu warunkowe.
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Oprócz wyżej wymienionych pojawiają się również w materiale badaw-
czym związanym z politykami należącymi do PO takie wartości, jak: „rów-
ność” (GW04/3), ale traktowana – jak się wydaje – w dużej mierze instru-
mentalnie. Podobną sytuację można zauważyć w wypadku deklaracji takich 
wartości, jak „odpowiedzialność” (ND01/19) oraz „odwaga” (ND01/19). Są 
one przedstawiane przez polityków Platformy Obywatelskiej jako wartości 
pozytywne, ale nadal ujmowane instrumentalnie – łączące się z potrzebami 
funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie. Pojawiają się również 
wskazania jako wartości ważnych bezpośrednio w edukacji ładu i porządku: 
„edukacja jest takim obszarem, na którym nie można robić rewolucji. Na ba-
zie tego, co mamy, budujemy, porządkujemy” (W/PO01) oraz prawdy: „ona 
ma służyć wyłącznie prawdzie” (W/PO02). A zatem widać tu prawdę jako 
wartość autoteliczną i  o  wysokiej wadze, co wynika z kontekstu wypowie-
dzi przywołanego posła z ramienia PO. Odnaleziono również odniesienie do 
wartości tolerancji – chociaż nie została nazwana po imieniu:

równocześnie nie jestem człowiekiem, który by polemizował na przykład, choć nie 
lubię tego nurtu, znaczy z takim kierunkiem, który musi istnieć i w nauce, a zwłaszcza 
w tych częściach zajmujących się literaturą czy historią, którą prezentuje na naszym 
uniwersytecie profesor Nowak, prawda, i jego z kolei grupa, dlatego, że ja się w więk-
szości z jego myśleniem nie zgadzam, ale to nie oznacza, że ja nie uznaję, że taki kie-
runek ma prawo istnienia i nawet obowiązek, bo ja wiem, że tak świat jest ułożony. Ja 
tylko szukam wśród tych ludzi, z którymi rozmawiam, na których mogę mieć wpływ, 
żeby i oni, żeby oni umieli wypośrodkować między jednym a drugim (W/PO02). 

Tym samym wypowiedź ta odnosi się do możliwości istnienia wielu in-
terpretacji świata społecznego oraz konieczności akceptacji tego, co prawdo-
podobnie wiąże się z uznawaniem przez tego polityka wolności słowa oraz 
wolności badań naukowych. Pomimo tej akceptacji widać tu jednak delikat-
nie zaznaczoną negatywną ocenę, której – w związku z popularnymi hasłami 
tolerancji – być nie powinno: pozytywna opinia o osobach umiejących „wy-
pośrodkować” może sugerować pejoratywną ocenę tych, którzy nie posiadają 
takich umiejętności.

Jak zatem widać, wartości wyrażane bezpośrednio przez polityków PO 
w  różnych źródłach należących do materiału badawczego są obecne, choć 
w niewielkiej liczbie w porównaniu z tymi, jakie udało się wyłonić wśród 
polityków PiS. Co ciekawe, na pierwszy rzut oka ich wymienienie nie kieru-
je właściwie w stronę żadnej konkretnej ideologii edukacyjnej, która byłaby 
w przewadze nad innymi, czy może w warstwie treściowej odsyła do elemen-
tów różnych ideologii edukacyjnych, co powoduje pewne zamieszanie i brak 
możliwości przypisania tej partii do danego typu myślenia o rzeczywistości 
edukacyjnej. Mamy tu bowiem obecne wartości odnoszące się do neokonser-
watyzmu, takie jak prawda, porządek, tradycja, ale również wartości zwią-
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zane z  nurtem radykalnym, jak równość czy tolerancja. Brak wyrażonych 
bezpośrednio wskaźników neoliberalizmu, takich jak konkurencja czy wolny 
rynek, chociaż pojawia się kwestia wolności (ale nie jest mocno eksponowa-
na). To interesujące, ponieważ w społecznym odbiorze PO jest widziana jako 
partia liberalna, podczas gdy w sferze wartości pojawiających się w określo-
nym materiale badawczym wartości związanych z tą koncepcją nie widać. 

Być może klucz do zrozumienia tego fenomenu tkwi w podejściu do tych 
wartości, a nie samej ich obecności w źródłach, zatem nie w warstwie treś-
ciowej, a raczej wskazującej na sposób rozumienia i interpretacji wartości de-
klarowanych jako pozytywne i ważne dla polityków PO. Otóż w części przy-
padków powstają pytania co do specyfi ki traktowania tychże wartości. Brak 
tu bezpośrednich odniesień, ale sposób mówienia o nich może wskazywać, 
że przynajmniej część z nich jest widziana raczej instrumentalnie, jako pod-
rzędne wobec „czegoś”. Tym „czymś” wydaje się jednostka ludzka i jej interes. 
Ten indywidualizm w myśleniu o wartościach może być wyznacznikiem po-
dejścia neoliberalnego, ale ukazuje się on pośrednio, tym samym zaznaczając 
akceptację dla pluralizmu aksjologicznego i relatywizacji wartości. 

Wartości leżące u podstaw ideologii edukacyjnych
polityków PSL

Wydaje się znaczące, że w branych pod uwagę dokumentach programowych PSL 
brak określeń wartości pozytywnych lub negatywnych, pojawiają się one jed-
nak w wypowiedziach polityków tej formacji, które można odnaleźć w przeba-
danych artykułach prasowych z czterech kampanii wyborczych prowadzonych 
w latach 2007–2010 oraz we wpisach na blogach przedstawicieli tego ugrupo-
wania politycznego. Wartości te są związane głównie ze społeczeństwem i pań-
stwem. Otóż według polityków tego ugrupowania politycznego ważnymi war-
tościami są „dobro wspólne” (GW02/16), „solidarność” (GW02/16, ND01/30), 
„wspólnota” (GW02/16) oraz „pomocniczość” (GW02/16), „współdziałanie” 
(B/PSL02/11XI10), „lojalność” (B/PSL02/6VI10) i „honor” (B/PSL02/6VI10). 
Za ważne kwestie wartościowe przedstawiciele tej opcji politycznej uznają 
również: „wolność” (ND01/30, B/PSL02/6VI10, B/PSL03/4VI09), „równość” 
(ND01/30), „braterstwo” (ND01/30) oraz „porządek społeczny” (ND01/30). 
Wszystkie te wartości traktowane są jako pozytywne oraz prawdopodobnie au-
toteliczne. Podkreśla się również wśród polityków PSL pozytywne znaczenie 
„wartości chrześcijańskich” (ND02/14) oraz „godności człowieka” (ND02/14, 
B/PSL02/6VI10, B/PSL03/21IX10). Przedstawiciele tego ugrupowania poli-
tycznego piszą także bezpośrednio, iż ważna jest dla nich „konserwatywna wi-
zja wartości” (ND02/14), a w swoim postępowaniu i podejmowanych decy-
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zjach politycznych odnoszą się do takich wartości, jak: „miłość międzyludzka” 
(ND02/14, B/PSL02/6VI10), „szacunek (B/PSL02/11XI10, B/PSL06/11VI10, 
B/PSL07/5VI10), „prawda” (ND02/14, B/PSL02/6VI10), „chrześcijańskie 
miłosierdzie” (ND02/14) i „pokój” (B/PSL02/6VI10), „dialog” (ND02/14, 
B/PSL02/11XI10, B/PSL06/11VI10, B/PSL07/5VI10, B/PSL11/13VI10, B/
PSL12/18VI10) oraz „kompromis” (ND02/14, B/PSL02/11XI10). Podkreśla-
ją również rolę „sprawiedliwości” (B/PSL02/6VI10) jako pozytywnej i ważnej 
wartości.

Interesujące są dwie ostatnie wartości. Brak określenia, czy politycy PSL 
traktują je jako instrumentalne czy autoteliczne, wydaje się jednak, że sama 
natura dialogu i kompromisu będzie go sytuować na pozycji instrumental-
nej – jako narzędzie osiągania innych wartości. Ma to natomiast interesujące 
z punktu widzenia ideologii edukacyjnych implikacje. Występuje tu podkre-
ślenie jako wartości zjawiska, które właściwie nie zobowiązuje. Traktowa-
nie dialogu jako znaczącej i pozytywnej wartości może się wiązać z chęcią 
zachowania plastyczności, możliwości dostosowania się, również w sferze 
aksjologicznej, do wymogów czy to „silnego” w społeczeństwie bądź poli-
tyce, czy wymogów poprawności. Czyżby mogło to być związane z bezideo-
wością? A może jest wynikiem chęci pozostania w sferze „bezpieczeństwa”? 
Albo może wskazaniem na neoliberalny i jednocześnie neomarksistowski 
pluralizm poglądów aksjologicznych i zezwoleniem na relatywizację war-
tości? 

Przyglądając się danym, które uzyskano ze wszystkich źródeł, można 
stwierdzić obecność wielu wartości nawiązujących – na podstawie przyję-
tych wskaźników – do wartości charakterystycznych dla neokonserwatyzmu 
i neoliberalizmu, a także dla nurtów radykalnych. Wielu polityków PSL od-
wołuje się bowiem do wartości związanych z patriotyzmem, godnością ludz-
ką, prawdą, miłością międzyludzką oraz etyką chrześcijańską, co pozwala 
myśleć o neokonserwatywnych korzeniach tego ugrupowania politycznego. 
Z drugiej strony politycy PSL mówią o wolności, dialogu, kompromisie, co 
wydaje się łączyć z neoliberalizmem. Część z nich opowiada się również po 
stronie wartości, jakie są kojarzone z nurtem radykalnym: pokój, solidar-
ność, dobro wspólne, braterstwo, równość. Jak zatem widać, wartości po-
lityków PSL z określonego przedziału czasowego nie dają podstaw do jed-
noznacznego zakwalifi kowania tego ugrupowania do konkretnej ideologii 
edukacyjnej i rodzą pytania o charakter tego ugrupowania politycznego oraz 
o przyczyny takiego stanu – czy jest to przemyślana, ukryta strategia, czy 
może wynika z braku świadomości aksjologicznej w odniesieniu do kwestii 
politycznych.
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Wartości leżące u podstaw ideologii edukacyjnych
polityków SLD

Podstawową wartością, do której odwołują się autorzy analizowanych pro-
gramów wyborczych SLD, jest wolność (PW-SLD07, s. 8, PW-SLD09, s. 1, 
W/SLD01), rozumiana jako:  „jako wolność wyboru, przekonań, nauki, 
sztuki, swobód obywatelskich i stylu życia oraz zrozumienie dla innych” 
(PW-SLD07, s. 8), również wolność w odniesieniu głównie do nauki („wol-
ność badań naukowych i absolutnie tej wolności nauki też trzeba strzec”) 
(W/SLD01). Takie ujęcie tej wartości implikuje przyjęcie kolejnych: „wolność 
to jednocześnie tolerancja i neutralność światopoglądowa świeckiego pań-
stwa. Wolność ograniczają jedynie konstytucyjnie zagwarantowane prawa 
człowieka oraz reguły demokratycznego państwa” (PW-SLD07, s. 8). A za-
tem widać tu odniesienia do takich wartości, jak tolerancja (PW-SLD07, s. 8, 
GW04/3, RZ02/26) oraz szacunek dla poglądów i odmienności innych ludzi 
(PW-SLD09, s. 1) i związany z nim „szacunek dla drugiego człowieka” bez 
względu na między innymi wykształcenie (B/SLD01/19X07, B/SLD01/7X07), 
„akceptacja” (B/SLD01/17III09) i „życzliwość” (B/SLD01/17III09), a także 
„neutralność” (PW-SLD09, s. 1, 8, W/SLD01) oraz „różnorodność” (BP07-
-SLD) światopoglądowa. 

Kolejną z ważnych dla tej partii wartości jest „równość” (PW-SLD07, s. 8,
RZ02/26, B/SLD02/20III09) wszystkich obywateli zapewniana przez pań-
stwo, a także „braterstwo” (PW-SLD07, s. 8) rozumiane jako: „solidaryzm 
społeczny, budowanie silnych więzi, w których ludzie służą sobie wzajemną 
pomocą i dzielą się wspólnie wytwarzanym dobrobytem” (PW-SLD07, s. 8). 
Można również odnaleźć odwołanie do „uniwersalnych wartości humani-
stycznych” (PW-SLD07, s. 8). Warto spojrzeć tu na kontekst, w jakim funk-
cjonuje to sformułowanie, ponieważ wiele on wyjaśnia z punktu widzenia 
ideologii edukacyjnych. Otóż przedstawiciele SLD deklarują: „w  konflikcie 
między konserwatywnymi regułami społecznymi a modernizacją stajemy po 
stronie uniwersalnych humanistycznych wartości. Chcemy stwarzać człowie-
kowi coraz szerszą przestrzeń do samorealizacji. Jedynym ograniczeniem tej 
zasady jest dobro wspólne” (PW-SLD07, s. 8). Jak zatem widać, politycy SLD 
zwracają uwagę, że samodzielnie określają swoje wartości, starając się nie fa-
woryzować kwestii konserwatywnych czy liberalnych. Nie stając po żadnej 
ze stron, starają się realizować swoją wartość czy zasadę – neutralność świa-
topoglądową. Niemniej jednak preferowane tutaj wartości są czytelne i dość 
łatwe do jednoznacznego ich zaklasyfi kowania do tych, które stanowią pod-
stawę nurtu radykalnego ideologii edukacyjnych. Ważne wydaje się nawią-
zywanie w ich zakresie do haseł rewolucji francuskiej, co znowu wskazuje na 
lewicowe korzenie skonstruowanych programów wyborczych. Warto powtó-
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rzyć, iż największą wagę przywiązuje się tutaj do takich wartości, jak wolność, 
równość, braterstwo, pozostałe są uznawane za ważne, ale brak określenia ich 
priorytetowości. 

Negatywnie za to oceniana jako wartość jest „homofobia” (GW04/3), któ-
ra – jak się wydaje – zostaje tu potraktowana jako negacja pozytywnej war-
tości równości wszystkich ludzi bez względu na płeć, orientację seksualną, 
pochodzenie. Jako pozytywne wartości o sensie autotelicznym i dużej wadze 
traktują politycy SLD po prostu „człowieka” (GW02/20) oraz „społeczeń-
stwo” (GW02/20). Te ostatnie wartości jednak odczytywane są w kontekście 
widocznych w myśleniu i działaniu przedstawicieli tej partii politycznych 
założeń antropologicznych charakterystycznych dla neomarksizmu oraz 
socjaldemokracji. Człowiek i społeczeństwo mogą być przecież ujmowane 
jako wartość przez przedstawicieli innych ugrupowań politycznych, ale ich 
rozumienie będzie inne, zabarwione odmiennymi, ważnymi dla nich war-
tościami i założeniami. Pojawia się w tym kontekście również „dobro dzieci” 
(B/SLD01/17III09) traktowane jako wartość pozytywna i ważna.

Ambiwalentny stosunek można zobaczyć w odniesieniu do warto-
ści chrześcijańskich, do których zaliczają politycy SLD „miłość bliźniego” 
(B/SLD01/23II09), „życzliwość” (B/SLD01/23II09), „pokorę” (B/SLD01/
23II09) oraz „pomoc potrzebującym” (B/SLD01/23II09). Jak pisze Joanna 
Senyszyn: „Wartości chrześcijańskie, takie jak miłość bliźniego, życzliwość, 
pokora, pomoc potrzebującym, trzeba mieć w sercu i wcielać w życie. Na 
pewno należy ich uczyć w seminariach duchownych. W  ustawach być nie 
muszą” (B/SLD01/23II09). Negatywnie natomiast politycy SLD odnoszą się 
do traktowania jako wartości: „dobrobytu materialnego” (B/SLD01/17III09), 
„pozycji społecznej” (B/SLD01/17III09) oraz „kariery” (B/SLD01/17III09). 
Najlepiej pokaże to cytat: „w hierarchii ważności dobro dzieci oraz akcepta-
cja i życzliwość otoczenia ustąpiły pola dobrobytowi materialnemu, pozycji 
społecznej i zawodowej karierze” (B/SLD01/17III09).

Podsumowując i biorąc pod uwagę dane ze wszystkich źródeł materiału 
badawczego, można spróbować określić wartości polityków SLD w określo-
nym przedziale czasowym badań własnych za w większości wywodzące się 
z nurtu radykalnego ideologii edukacyjnych. Wskazywać na to może wy-
stępowanie tutaj takich wartości, jak równość, tolerancja, specyfi cznie pod-
kreślanie neutralności światopoglądowej, dominacja wartości związanych 
z „być” nad „mieć”. Nawet wolność, jak się wydaje wartość podstawowa dla 
neoliberalizmu, jest w przypadku polityków SLD specyfi cznie zabarwiona – 
poprzez podkreślanie roli równości, tolerancji oraz solidaryzmu społeczne-
go, duży nacisk na szacunek wobec różnic między ludźmi. Istotne, że część 
z tych wartości, zwłaszcza na blogu J. Senyszyn, wydaje się przedstawiona 
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jako racjonalna i jedynie możliwa, uniwersalna, ponieważ wynikająca z praw 
człowieka, bez wskazania na genezę takiego ich ujmowania.

Wartości współczesnych polityków polskich jako
podstawa ideologii edukacyjnych 

Sfera aksjologiczna, jak pokazuje współczesna pedagogika, jest podstawą 
edukacji w jej szerokim znaczeniu. Stanowi też podstawę każdego rodzaju re-
fl eksji oraz działania – również tego na poziomie politycznym – i warunkuje 
aprobowanie jednych i odrzucanie drugich decyzji, rozwiązań i propozycji. 
Obecność wartości w świadomości ludzi powoduje między innymi możność 
zaistnienia ideologii edukacyjnych, zarówno w sferze samego wychowania 
i kształcenia, jak i w tej, która odpowiada za tworzenie formalnych warun-
ków jej funkcjonowania. Dlatego ważne jest analizowanie ich pośród polity-
ków – warunkują postrzeganie rzeczywistości społecznej i edukacyjnej. 

Jak można zobaczyć, w badanych źródłach materiałów badawczych od-
naleziono bezpośrednio określane wartości, chociaż nie zawsze są wyeks-
ponowane i dobrze widoczne pośród innych treści. W większości analizo-
wanych przypadków wydają się sygnalizować deklarowaną przynależność 
ideologiczną poszczególnych partii, chociaż w niektórych wypadkach (PSL) 
trudno przypisać je jednoznacznie do jakiejś ideologii edukacyjnej. Już na 
tym poziomie widoczne jest nakładanie się wartości charakterystycznych dla 
różnych rodzajów ideologii politycznych i wychowawczych. Część polityków 
należących do konkretnych ugrupowań wskazuje wiele wartości o względnie 
dużej spójności (PiS, SLD). Inne ugrupowania nie odnoszą się do nich sze-
roko, a sposób ich rozumienia nie jest jasny (PO). Czy zatem nie ustosunko-
wują się w swych działaniach do żadnych wartości? Czy może nie potrafi ą ich 
wyartykułować lub nie widzą związków między sferą aksjologiczną a działa-
niem politycznym? W części przypadków rodzą się też pytania o bezideowość 
ugrupowań politycznych lub też wprowadzenie jako podstawowych wartości, 
które nie zobowiązują, pozwalają na zachowywanie poprawności politycznej 
w każdej sytuacji, pozostawianie sobie furtki. Analiza innych części składo-
wych ideologii edukacyjnych umożliwi, mam nadzieję, bliższe przyjrzenie się 
temu problemowi, a także w dokładniejszy sposób przedstawienie poglądów 
dotyczących szeroko rozumianej edukacji wśród współczesnych polskich po-
lityków. 
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6.2. Problemy wychowania i kształcenia w Polsce

Jednym ze składników ideologii edukacyjnej w przyjętym znaczeniu są syg-
nalizowane współczesne problemy związane z szeroko rozumianą edukacją 
w Polsce. Te brane pod uwagę i omawiane przez polskich polityków należą-
cych do różnych partii o dużym znaczeniu politycznym w latach 2007–2010 
mogą wskazywać na poglądy dotyczące edukacji popularne w wybranych 
ugrupowaniach. Dlatego warto przyjrzeć się problemom polskiej edukacji, 
które wymieniają współcześni polscy politycy. Uwzględniając liczbę opisa-
nych problemów w porównaniu z innymi przyjętymi składnikami ideologii 
edukacyjnych, odnaleziono najwięcej danych wskazujących na nie (oraz pro-
pozycje rozwiązań przedstawione w następnym rozdziale). To zatem wokół 
nich koncentrują się wypowiedzi polityków i to właśnie ich sposób widzenia 
przez współczesnych polskich polityków może stanowić podstawę do wnio-
skowania o innych czynnikach ideologii edukacyjnych polskich polityków. 

Problemy współczesnej polskiej edukacji według
polityków PiS

Politycy PiS zwracają uwagę na wiele problemów funkcjonujących we współ-
czesnej rzeczywistości edukacyjnej – poniżej przedstawiono, zgodnie z przy-
jętym założeniem, jedynie te odnoszące się do edukacji szkolnej i wyższej. 
Ponieważ jest ich dość dużo, zostały podzielone na kilka grup problemo-
wych, dotyczących organizacji i administracji szkolnictwa, pracy szkoły, jej 
celów i treści oraz osiąganych rezultatów, metod działania, problemów wy-
chowawczych, działalności nauczyciela, kwestii szkolnictwa wyższego.

W ramach kwestii związanych z organizacją i administracją szkolnictwa 
obowiązkowego i  ponadgimnazjalnego do ważnych, negatywnie ocenia-
nych trudności polskiej edukacji politycy PiS zaliczają: „prywatyzację szkół” 
(PW09-PiS, s. 95) lub „sposób jej przeprowadzania” (W/PiS/02), ich „zamy-
kanie” (W/PiS01) oraz „powstawanie szkół elitarnych” (PW09-PiS, s. 96), co 
jest związane z odtwarzaniem nierówności społecznych (W/PiS01). Proble-
mem dla polityków PiS jest także „sytuacja fi nansowa edukacji” (W/PiS01). 
Poza tym ważnymi zagadnieniami problemowymi są „system egzaminów 
zewnętrznych” (PW09-PiS, s. 100), „kwestionowanie egzaminu maturalnego 
z religii” (nadobowiązkowego) (PW09-PiS, s.  100) oraz „wyniki zewnętrz-
ne jako podstawowy wskaźnik pracy szkoły” (PW09-PiS, s. 101). Pojawia 
się również kwestia „braku bezpieczeństwa w szkołach” (PW07-PiS, s. 44). 
Wszystkie tak postrzegane problemy są krytyką neoliberalnych rozwiązań 
wprowadzanych w sferę edukacji oraz ich praktycznych skutków. Cieka-
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wi jednak kwestia krytyki powstawania szkół elitarnych, kiedy w ideologii 
neokonserwatywnej, która wydaje się charakterystyczna dla członków PiS, 
akceptuje się ogólnie rzecz biorąc elitaryzm kształcenia. Być może chodzi tu 
o fakt, iż dzieje się to na podstawowych szczeblach kształcenia. 

Współczesną polską edukację ganią również przedstawiciele PiS w swoim 
programie ze względu na planowaną „dezintegrację państwowego nadzoru 
pedagogicznego” (PW09-PiS, s. 95) i „zastąpienie kuratoriów prywatnymi 
zespołami eksperckimi” (PW09-PiS, s. 104, W/PiS01), więc co za tym idzie 
– „pozbawianie państwa prawa do zatwierdzania programów” (RZ02/3). 
Ponieważ za problemy edukacji uznawane są również: „fi nansowanie szkół 
przez samorządy” (PW09-PiS, s. 101, 104), „kształtowanie programów przez 
samorządy” (PW09-PiS, s. 105), a także „decentralizacja oświaty” (RZ02/3), 
można uznać, iż politycy tej partii uznają za kwestię niewłaściwą dla funkcjo-
nowania polskiego systemu wychowania i kształcenia zbyt duże oddelegowa-
nie zadań związanych z systemem oświaty na władze samorządowe. Wynika 
to z problemów samorządów z utrzymywaniem żłobków, przedszkoli i szkół. 
Ogólnie rzecz biorąc, politycy PiS podkreślają „niezadowalające działanie 
systemu szkolnego” (PW09-PiS, s. 96). I w tym wypadku mamy do czynie-
nia z krytyką rozwiązań łączących się z neoliberalnymi zmianami w edukacji 
z pozycji neokonserwatywnych. Zwraca się również uwagę na kwestie nieko-
rzystnych zmian związanych z otwarciem dostępności do funkcji dyrektora 
szkoły – problemem jest to, że „dyrektor szkoły nie musi już mieć pedago-
gicznego wykształcenia, przede wszystkim musi być menadżer, nie mając 
pojęcia o edukacji, a wiedząc, jak robić pieniądze” (W/PiS01), a poza tym 
„przekazuje się te szkoły stowarzyszeniom” (W/PiS01).

To niezadowolenie z działania polskiej szkoły wiąże się w oczach polity-
ków PiS z reformami systemu oświatowego. I tak krytykują oni reformę zmie-
niającą system szkolnictwa i wprowadzającą gimnazjum oraz 3-letnie liceum. 
Według nich „gimnazja się nie sprawdziły” (RZ01/2), a „rząd AWS-u w koń-
cu lat 90., dokonał reformy całego sytemu oświaty, łącznie z wprowadzaniem 
gimnazjum, to był, teraz się okazało, błąd” (W/PiS01). Inny przedstawiciel 
PiS również wypowiada się o tej reformie negatywnie: „reforma oświatowa 
(…) niestety trochę była nietrafi ona z uwagi na systemowość, czyli wpro-
wadzenie szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, jako gimnazjum 
i szkoły średniej, to było niedobre” (W/PiS02). Reforma wieku szkolnego też 
jest krytykowana: 

ten pomysł z 6-latkami w szkole, znaczy ten przymus, który w tej chwili wchodzi w ży-
cie (…). Dlatego że no nie można przeprowadzać tego rodzaju zmian bez pieniędzy. 
Czyli nie zapewniwszy przygotowania tych szkół na przyjęcie tych dzieci. I wrzucanie 
tych sześciolatków do nieprzygotowanych do tego szkół jest nonsensem. A chodzi 
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wyłącznie o to, żeby tych dzieci się pozbyć z  systemu, młodych ludzi, którzy będą 
szybciej wchodzić na rynek pracy (W/PiS01). 

Jak widać, wypowiadający się wskazuje przy okazji motywację, która, jak 
uważa, kieruje politykami wprowadzającymi te zmiany i według niego wyjaś-
nia „pęd” do jak najszybszego zastosowania ich w praktyce: związaną z wy-
mogami rynku pracy. Co ważne, wypowiedź ta właściwie nie neguje samej 
reformy, jak się wydaje, polityk ten akceptuje możliwość posyłania do szkoły 
dzieci 6-letnich, za problem jednak uważa sposób jej wdrażania. Ponownie 
zatem uwidoczniona zostaje w  takim widzeniu problemów edukacyjnych 
krytyka oświaty wprowadzanej pod auspicjami neoliberalnymi (uleganie 
presji rynku pracy, brak udogodnień dla rodzin wychowujących dzieci), kie-
rowana ze stanowisk neokonserwatywnych.

Do kolejnej grupy problemów wskazywanych przez polityków PiS moż-
na zaliczyć kwestie związane z pracą szkoły, jej celami, treściami oraz re-
zultatami chodzenia do tej instytucji. W tej grupie pojawiają się trudności 
czy niedogodności, które dotyczą funkcjonujących programów nauczania 
i wychowania dzieci i  młodzieży. W tej sferze za problemy uznano w do-
kumentach programowych tej partii: „niewłaściwą podstawę programową” 
(PW09-PiS, s. 96), która wiąże się z „ograniczeniem treści wychowawczych 
w programach” (PW09-PiS, s. 96) oraz „wprowadzaniem do nauczania treści 
niezgodnych z interesem narodowym i dziedzictwem kulturowym” (PW09-
-PiS, s. 107). Problemem jest też według polityków tej partii „pomysł ogra-
niczenia liceum ogólnokształcącego do jednej klasy, to znaczy, że jedna klasa 
jest ogólnokształcąca, a dwie pozostałe to kurs przygotowawczy do wybranej 
matury” (W/PiS01), ponieważ „uczniowie tracą właściwie możliwość pozna-
nia dziedzin wiedzy, które są podstawowe dla tego, co nazywamy świadomoś-
cią narodową czy poczuciem tożsamości narodowej. Historia, literatura, to 
zostało tak ograniczone, że właśnie tego nie ma już” (W/PiS01). Widoczne są 
tutaj wyraźne odniesienia do neokonserwatyzmu. Wskazują na to nie tylko 
dostrzegana w krytyce reformy dbałość o jakość kształcenia i ograniczanie do 
tradycji, ale także zarzucanie ogólności kształcenia, a wraz z nim przedmio-
tów pozwalających na tworzenie świadomości narodowej.

Zjawiska te łączą się również z powstałym na skutek zmian w polskiej 
edukacji „chaosem autorskich programów nauczania” (PW09-PiS, s. 96). 
Wszystko to powoduje między innymi „nadmiar podręczników” (PW09-PiS, 
s. 96) oraz ich „niską jakość” (PW09-PiS, s. 96). Pojawiają się też problemy 
ze zbyt wysokimi kosztami podręczników (W/PiS01). Poza tym występują 
„problemy z realizacją etyki w szkołach” (RZ01/4), a także trudności z „wpro-
wadzaniem mundurków” (RZ01/16). Ważne jest także to, iż „dzieci wracające 
z zagranicy nie nadążają za rówieśnikami” (RZ01/30). Wszystko to znowu 
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wiąże się z krytyką neoliberalnych zmian wprowadzanych w obszarze szkol-
nictwa polskiego. Odwrócenie tych tendencji wskazuje na neokonserwatyw-
ne podłoże takiego ujmowania problemów współczesnej polskiej edukacji.

Przedstawiciele PiS wymieniają też takie problemy, jak: „bardzo wyraź-
ne obniżanie się poziomu wykształcenia młodych ludzi” (W/PiS01), mimo 
zwiększających się współczynników scholaryzacji – „poprawiło się, nie za-
wsze za tym rosnącą ilością szła jakość, no i  to wykształcenie jest (…) za-
równo w szkole średniej, jak i w wielu szkołach wyższych niestety słabe” 
(W/PiS01). Jak wskazuje jeden z polityków należących do PiS, współcześnie 
mamy do czynienia z 

dramatycznie pogarszającym się stanem wiedzy. To nie jest tylko taka wiedza pod-
ręcznikowa czy encyklopedyczna, to także brak jakiegoś takiego, czegoś, co można by 
nazwać pewnego rodzaju kodem kulturowym, to znaczy, że jest jakiś język, którym 
porozumiewamy się ze sobą, prawda? Ja mówię o czymś do studentów, a oni rozumie-
ją, bo skończyli szkołę. A oni nie rozumieją już, nie mają pojęcia, o czym ja mówię, 
nie czytają książek i nie ma żadnej też zachęty czy pomysłu na wdrażanie ich do tego, 
żeby cokolwiek czytali (W/PiS01). 

Problemem według polityków PiS są również rozwiązania dotyczące ma-
tury. Dla nich jest ona sposobem obniżania poziomu polskiego szkolnictwa, 
polega bowiem przygotowanie do niej i ona sama na: „wdrażaniu młodych 
ludzi do testów maturalnych, których wymagania są obniżane, a w tym roku 
jedna czwarta maturzystów nie zdała, mimo tego obniżania” (W/PiS01). Poza 
tym krytykuje również „sposób przygotowania się, że można przystąpić do 
matury i zdać maturę, nie przeczytawszy żadnej lektury, nie znając, tak orien-
tując się gdzieś tam troszkę” (W/PiS01). Dzieje się tak dlatego, że według tego 
polityka obecna „matura jest testem pewnych umiejętności, a nie wiedzy. 
I te umiejętności niekoniecznie sprawdzają się, gdy nie ma za nimi wiedzy” 
(W/PiS01). Nacisk na wiedzę, nie tylko umiejętności, krytyka standaryzacji 
oceniania uczniów i zmniejszanych wymagań, mających na celu poprawienie 
wskaźników, a nie dobro ucznia, ponownie wskazują na neokonserwatywną 
ideologię edukacyjną.

Obok kwestii programowych pojawiają się również problemy współczes-
nego polskiego wychowania i kształcenia odnoszące się do metod stosowa-
nych w szkołach oraz rezultatów edukacji szkolnej. Jak uważają politycy PiS, 
do problemów współczesnej polskiej edukacji należą: „»równanie w dół« jako 
popularna praktyka” (PW09-PiS, s. 95), „uczenie się pod testy” (PW09-PiS, 
s. 96, 100) połączone ze „schematyzmem zadań maturalnych” (PW09-PiS, 
s. 102). Wszystko wiąże się z  niewłaściwym przygotowaniem uczniów 
w trzech różnych ważnych dla współczesnego funkcjonowania umiejętnoś-
ciach: „niedostateczne rozwijanie samodzielnego myślenia, rozwiązywania 
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problemów, korzystania z informacji” (PW09-PiS, s.  100). Ogólnie rzecz 
biorąc, ważnymi problemami są „kryzys wychowania w szkole” (PW09-PiS, 
s. 98), przyjmowanie, „że szkoła już nie ma wychowywać, ma uczyć, uczyć 
i tyle. Od wychowania są rodzice. Media, nie wiem, co jeszcze” (W/PiS01). 
Związany jest on między innymi z „zachowaniami patologicznymi uczniów” 
(PW09-PiS, s. 96, 100), łączącymi się z „inicjacją alkoholową, nikotynową 
i narkotykową uczniów” (PW09-PiS, s. 97). Większość z opisanych proble-
mów prowadzi do konserwatywnego ujęcia edukacji przez polityków PiS, do-
tyczą bowiem krytyki ukazywanych w literaturze skutków zmian w edukacji 
wprowadzanych w związku z neoliberalnym jej ujmowaniem.

Kolejna grupa problemów występujących w edukacji według polityków 
PiS to kwestie trudne wynikające z  funkcjonowania nauczyciela w szkole. 
Członkowie PiS wymieniają takie problemy edukacyjne, jak: „niska pozycja 
społeczna zawodu nauczyciela” (PW09-PiS, s. 97, W/PiS01), która wiąże się 
ze „słabą pozycją nauczyciela w stosunku do rodziców” (PW09-PiS, s. 106), 
co powoduje „słabą współpracę nauczycieli z rodziną” (PW09-PiS, s. 97) oraz 
„słabą pozycją nauczyciela w stosunku do szkolnej administracji” (PW09-PiS, 
s. 106), łączącą się z procesem „biurokratyzacji działania szkoły, nauczyciela” 
(PW09-PiS, s. 101). Politycy tego ugrupowania zwracają również uwagę na: 
„brak odpowiedniego przygotowania pedagogicznego nauczycieli” (PW09-
-PiS, s. 106, W/PiS01) oraz „negatywną selekcję do zawodu nauczyciela” 
(PW09-PiS, s. 106, W/PiS01) i „brak powołania” (W/PiS02). Te wskazywa-
ne w polskiej przestrzeni edukacyjnej problemy mogą posłużyć później do 
próby pośredniego wnioskowania o roli ucznia i  nauczyciela w szkole. Jak 
bowiem widać, rysuje się powyżej pewien obraz trudności w obszarze eduka-
cji, które wiążą się z wszelkim funkcjonowaniem nauczyciela w placówkach 
szkolnych. Przedstawione tu problemy wydają się oddawać neokonserwa-
tywną ideologię edukacyjną – politycy PiS wskazują bowiem na problemy 
związane z obniżeniem autorytetu nauczyciela w społeczeństwie. Wizję na-
uczyciela jako autorytetu i mistrza natomiast proponuje właśnie ideologia 
neokonserwatywna.

Zarzuty odnoszą się również do środowiska nauczycielskiego, według 
jednego z polityków należących do PiS: także „środowisko nauczycielskie 
jest bardzo tak życzeniowo nastawione do świata, prawda, do swojej pracy” 
(W/PiS01), i z jednej strony „nie potrafi  (…) upomnieć się o to, o co powinno 
się upominać” (W/PiS01), a z drugiej ucieka się do rozwiązań patologicznych, 
takich jak „korupcja w postaci korepetycji. Nauczyciel źle uczy w klasie, ale 
dobrze uczy po godzinach, prawda, po lekcjach. Prywatnie. Często tych sa-
mych uczniów, których ma w klasie, co jest już skandalem. Albo podsyłają 
sobie” (W/PiS01). Według tego polityka brakuje pieniędzy na dokształcanie 
nauczycieli (W/PiS01), a „cała ścieżka awansu zawodowego jest nonsensem. 
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Na poziomie tam trzydziestoparolatków właściwie zamyka ścieżkę awansów” 
(W/PiS01). Jednocześnie krytykując środowisko nauczycielskie, politycy PiS 
starają się je zrozumieć i wskazują przy tym pewne problemy współczesnej 
polskiej edukacji, które przeszkadzają nauczycielom w dobrej i rzetelnej pra-
cy. Należy do nich podejście do ucznia i kształcenia, gdzie „nauczyciel nie 
może wymagać od ucznia ani wychowania, ani zachowania, uczeń jest z ob-
niżonym zachowaniem (…) ani jakichś nadzwyczajnych, nadzwyczajnego 
wysiłku, chyba że koniecznego do uczenia się” (W/PiS01). Spowodowane jest 
to koniecznością przystosowania edukacji do „wyzwań rynku pracy, szkoła 
ma być przyjazna, uczeń nie ma być zestresowany, nie należy go denerwować, 
prawda, za bardzo od niego wymagać, bo zacznie się źle czuć w tej szko-
le” (W/PiS01). Wszystko to doprowadziło do kolejnej trudności – takiej, że 
„bez promocji uczeń też przechodzi do następnej klasy” (W/PiS01). Takim 
problemem jest również brutalizacja życia szkolnego, która może prowadzić 
do przemocy wobec nauczycieli (W/PiS02). Wszystko to sprawia, że praca 
nauczyciela staje się coraz cięższa i trudniejsza, a przy niskiej płacy powoduje 
powstawanie wymienionych powyżej patologii i kłopotów w środowisku na-
uczycielskim. Wskazane różnorakie problemy związane z pracą nauczyciela 
wydają się wynikać z nieprzystawania rzeczywistości edukacyjnej do ideału 
nauczyciela jako autorytetu.

Ostatnią grupą problemów współczesnej polskiej edukacji wyliczanych 
przez polityków PiS są kwestie dotyczące szkolnictwa wyższego oraz nauki, 
wpływające zwrotnie na procesy edukacyjne na wcześniejszych stadiach roz-
woju człowieka. Według polityków PiS polska edukacja wyższa boryka się 
z takimi problemami, jak: „nierówny poziom polskich uczelni” (PW09-PiS, 
s. 108) oraz „inercyjne struktury i reguły funkcjonowania nauki” (PW09-
-PiS, s. 108), przejawiające się według polityków PiS „małym stopniem za-
stosowań nauki w gospodarce” (PW09-PiS, s. 108) oraz „małym wkładem 
polskiej nauki w światową wiedzę” (PW09-PiS, s. 108). Twórcy programu 
wyborczego tej partii politycznej podkreślają, iż „szkolnictwo wyższe nie 
tworzy optymalnych warunków rozwoju naukowego” (PW09-PiS, s. 108) 
oraz „nie godzi elitarności z egalitaryzmem dostępu do studiów” (PW09-PiS, 
s. 109), co powoduje „odtwarzanie nierówności społecznych” (PW09-PiS, 
s. 108) przez system studiów wyższych. W tym obszarze ważnymi proble-
mami dla przedstawicieli PiS są również „obniżenie poziomu studiów” 
(RZ02/21) oraz „standaryzacja nauczania na uczelniach” (RZ02/21). Oprócz 
tych bardziej ogólnie sformułowanych problemów nękających edukację na 
poziomie wyższym wymienia się także nieco bardziej szczegółowe. Dotyczą 
one „powiększania własnych budżetów poprzez przyjmowanie zbyt dużej 
liczby studentów lub tworzenie nowych kierunków studiów” (PW09-PiS, 
s. 110), co powoduje „obniżenie standardów edukacyjnych” (PW09-PiS, 
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s. 110). Co do treści studiów wyższych politycy PiS uznają, iż obecnie funk-
cjonuje „zbyt wiele kierunków o wąskim zakresie” (PW09-PiS, s. 110) oraz 
„niewłaściwy model studiów doktoranckich” (PW09-PiS, s. 112). Wskazu-
ją również na problem „małej liczby studentów kierunków technicznych” 
(PW09-PiS, s. 111) i nadmierną liczbę osób o małych szansach na rynku pra-
cy, kończących kierunki humanistyczne i społeczne: 

produkuje się absolwentów, którzy nie mają przecież (…) szans znalezienia dla siebie 
miejsca na rynku pracy. (…) To jest z takich kierunków, które się niesłychanie roz-
winęły, dlatego że kształcenie jest tanie, czyli nie wymaga nakładów, wymaga stosun-
kowo mało nakładów. Wystarczy tablica i wykładowca, wręcz można zorganizować 
sobie to. Tak samo z przedsiębiorczością, tak samo z politologią, to są takie kierunki, 
które wyprodukowały absolwentów, którzy teraz nie mają pracy (W/PiS01).

Krytykują również polskie szkolnictwo wyższe za „płatne studia na pań-
stwowych uczelniach” (PW09-PiS, s. 114) oraz „niskie nakłady na naukę” 
(PW09-PiS, s. 108). W tym przypadku ponownie można zobaczyć łączenie 
problemów współczesnej polskiej edukacji z konsekwencjami wprowadza-
nia zmian w duchu neoliberalizmu. Z jednej strony problemy szkolnictwa 
wyższego z punktu widzenia polityków PiS wydają się bowiem związane ze 
zjawiskami opisywanymi jako negatywne skutki neoliberalnych przemian 
edukacji. Z drugiej strony problemy wynikające z małego wkładu w światową 
naukę oraz niewielkiej liczby zastosowań w gospodarce mogą być związane 
z akceptacją pewnych kwestii łączących się z neoliberalizmem. W tej grupie 
wskazują również politycy PiS na takie niedociągnięcia czy trudności, które 
w najbliższym czasie dotkną szkół wyższych, zwłaszcza tych, „które powstały 
mniej więcej 10 lat temu, to są te państwowe szkoły zawodowe, które miały 
kształcić na miejscu, prawda? Na poziomie licencjatu, miały kształcić tak, 
aby ludzie młodzi mogli ograniczyć koszty” (W/PiS01). Problemy są także 
konsekwencją nowej reformy szkolnictwa wyższego, 

która ogranicza taką bardzo specyfi czną polską patologię właściwie, czyli tę wielo-
etatowość pracowników, nauczycieli akademickich. Ogranicza to w sposób sztuczny, 
bo administracyjnie, to nie rozwiąże problemu, bo oni nie dlatego podejmują drugą 
pracę, trzecią, czwartą, że lubią pracować, jeździć po Polsce, tylko zmuszeni są do tego 
sytuacją fi nansową. No, ale ta reforma po prostu administracyjnie im ogranicza tę 
możliwość, ale te państwowe wyższe szkoły zawodowe funkcjonowały przede wszyst-
kim właśnie dzięki drugim etatom nauczycieli akademickich z  dużych ośrodków 
(W/PiS01). 

Tym samym widać tu odniesienia do neoliberalizmu, związane z postula-
tem dostosowania kształcenia na poziomie wyższym w większym stopniu do 
rynku pracy. Z drugiej strony widoczna jest krytyka administracyjnie narzu-
canych rozwiązań, które nie uporają się według polityków PiS z problemem 
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polskich uczelni i ich pracowników. Można zadać pytanie, czy rzeczywiście 
pracownicy naukowi są zmuszeni ekonomicznie do podejmowania prac na 
kolejnych etatach. Jak się wydaje, może ich do tego zmuszać nie obiektywna 
konieczność ekonomiczna, ale funkcjonujący w sferze społecznej model ży-
cia zakładający „posiadanie” i „użycie” jako wyznaczniki szczęścia czy powo-
dzenia życiowego.

Co interesujące, politycy PiS widzą źródła większości problemów zwią-
zanych z edukacją nie tylko w samej polskiej polityce, w partii rządzącej, ale 
i w samym trybie podejmowania decyzji politycznych. Jak mówi jeden z nich:

ocena tej sytuacji edukacyjnej wynika oczywiście z oceny ekipy, która nią kieruje, 
czyli Ministerstwa Edukacji. I ja mam bardzo krytyczny stosunek, aż tak krytyczny, 
że uważam, że w ciągu tych 20 lat to jest najgorsze ministerstwo, które bardzo szko-
dzi polskiej szkole. Na różnych polach, na różnych poziomach szczegółu, można po-
wiedzieć i oczywiście dużo tu wymieniać, (…) ale mam takie przekonanie, że to jest 
szkodliwa działalności i nie wiem, czy ona wynika tylko z takich pewnych przesłanek 
może właśnie nawet ideologicznych pani minister, (…) czy wynika z nieudolności, 
bałaganu (W/PiS01). 

Drugi zaś stwierdza: „to można przyporządkować do każdej jednej dzie-
dziny naszego życia publicznego w Polsce. Najpierw się robi, a potem się 
dopiero puka w głowę, że zrobiliśmy źle. (…) Bo w sejmie, mam wrażenie, 
że się też nie liczy logika, tylko liczy się arytmetyka, czyli w tej demokracji 
większość decyduje i nie masz nic do gadania” (W/PiS02). Krytyka MEN jest 
zrozumiała, ponieważ w tym czasie PiS było partią opozycyjną, a w drugim 
przypadku problem wydaje się niezwykle istotny, gdyż brak głębszej refl eksji 
nad podejmowanymi decyzjami politycznymi może prowadzić do fatalnych, 
przerażających skutków. 

Próbując dokonać podsumowania opisanych powyżej problemów współ-
czesnej polskiej edukacji przedstawianych przez polityków PiS w różnych 
źródłach materiału badawczego, należy zwrócić uwagę na wielość i zróżnico-
wanie kwestii trudnych przejawiające się w wykazywaniu ich na wielu pozio-
mach i w licznych obszarach edukacji. Wiele z tych problemów wychowania 
i kształcenia charakterystycznych dla współczesnej Polski jest krytyką skut-
ków wprowadzania w życie społecznej ideologii neoliberalnej i pozwala na 
zaliczenie osób ją głoszących do neokonserwatywnej ideologii edukacyjnej. 
Zwłaszcza widoczne to jest w akcentowaniu trudności, które we współczes-
nym świecie przeżywa rodzina wychowująca dzieci, oraz krytyce zbyt małej 
roli państwa w wychowaniu i kształceniu, podkreślaniu obniżania jakości 
kształcenia poprzez jego standaryzację i rezygnację z wykształcenia ogólnego 
oraz nacisku na wiedzę i umiejętności związane z kulturą. Niemniej jednak 
pojawiają się również pewne odnośniki do neoliberalnego rozumienia rze-
czywistości edukacyjnej przez polityków PiS, dotyczące głównie rynku pracy 
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i wyrównywania szans, chociaż zdają się one być w mniejszości i są zabarwio-
ne dominującym neokonserwatywnym podejściem.

Problemy współczesnej polskiej edukacji według
polityków PO

Także w wypadku polityków PO odnaleziono w zebranym materiale badaw-
czym wiele odniesień do problemów współczesnej polskiej edukacji, dla-
tego też zostaną one podzielone na kilka grup. Pierwszą z nich są kwestie 
ogólne związane z organizacją systemu oświatowego. Według członków tego 
ugrupowania politycznego do problemów polskiej edukacji należą: „centra-
lizacja oświaty” (GW01/28) i „brak nadzoru pedagogicznego” (GW01/28). 
Jako trudność widzi się tu również zbytnią „autonomię szkoły” (GW01/28), 
co jest interesujące ze względu na wcześniej podkreślany problem związany 
z centralizacją oświaty; jak się wydaje, brak tu spójności między wypowie-
dziami polityków PO. Do ważnych kwestii przedstawiciele PO zaliczają „brak 
modelu edukacji, która by sprostała zadaniom cywilizacyjnym i potrzebom 
gospodarki” (PW07-PO, s. 45). Krytykuje się również „zmiany, jakie poczy-
niono w systemie oświaty w ostatnich dwóch latach podczas tzw. rewolucji 
Giertychowskiej” (PW07-PO, s. 51). Problemem jest też to, iż „Roman Gier-
tych był ministrem edukacji” (GW01/3), a więc niewłaściwy wybór człowie-
ka do pełnionej funkcji w  rządzie. Przedstawiciele tego ugrupowania jako 
kwestię problematyczną wskazują także ideologizację oświaty w latach 2005–
–2007 (GW01/24, GW01/28), łącząc ją – jak się wydaje – z okresem sprawo-
wania przez wymienionego powyżej ministra funkcji publicznej. Poza tym 
pojawia się zarzut, że „lekcje religii mogą stanowić sposób indoktrynacji dla 
PiS” (GW04/9). Co interesujące, swoich działań nie łączą w żaden sposób 
z ideologią czy to społeczną, czy edukacyjną, co w świetle problematyki ni-
niejszej pracy jest stwarzaniem pozoru i może być związane z nieświadomy-
mi lub świadomymi próbami nieujawniania ideologii kryjącej się za propo-
nowanymi przez polityków PO zmianami.

Odnosząc się do kwestii formalnych, politycy PO wskazują dodatkowo 
takie problemy współczesnej polskiej edukacji, jak: „kosztowność małych 
szkół” (GW02/2) oraz „bałagan w nazewnictwie szkół” (GW04/7), a także 
istnienie „małych możliwości dotarcia do rodziców z informacjami na temat 
zmian w edukacji” (B/PO13/10V09). Jeden z przedstawicieli PO mówi, iż 
właściwe poinformowanie rodziców przyczyniłoby się do większej akceptacji 
społecznej zmian związanych z pójściem 6-latków do szkół oraz – prawdo-
podobnie – zakończyłoby protesty rodziców oraz wysyłanie dzieci do przed-
szkoli zamiast do szkoły. Pojawia się również kwestia „braku dofi nansowania 
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do podręczników dla 6-latków w zerówkach” (RZ02/15). Ważnym problemem 
współczesnego wychowania i kształcenia instytucjonalnego jest też to, że 

edukacja jest zbyt mocno zbiurokratyzowana. (…) Problem polega na tym, że, po 
pierwsze, ustawy są mało precyzyjne, w związku z tym pojawia się wiele rozporzą-
dzeń. Nie wszystkie rozporządzenia są dobrze przemyślane i one wymuszają pewne 
działania biurokratyczne, a kolejnym etapem, gdzie rodzi się biurokracja w nadmier-
nej ilości, są organy kuratoryjne, kontrolne itd. Tam się ciągle też rodzą nowe pomy-
sły, jak to udokumentować, ciągle jest jeszcze tak, że za bardzo wierzymy papierom, 
a za mało człowiekowi (W/PO01). 

To interesujące, zwłaszcza że to rządy PO właśnie wprowadziły różnorakie 
reformy wymagające od nauczycieli zwiększonego dokumentowania swoich 
działań i osiągnięć w porównaniu ze stanem wcześniejszym. Z jednej strony 
wydaje się to kwestią niespecyfi czną, ale z drugiej strony komentarz o chęci 
likwidowania państwowych organów kontrolnych nad edukacją prowadzi ku 
neoliberalnej wizji szkolnictwa.

Kolejną grupą problemów współczesnej polskiej edukacji według polity-
ków należących do PO są te związane z jej celami, treściami i rezultatami. 
Przedstawiciele tej opcji politycznej zauważają, że „większości problemów 
programowych ciągle nie rozwiązano” (PW07-PO, s. 51), a „wyniki naucza-
nia nie są jednak zadowalające” (PW07-PO, s. 51) co pokazuje przykładowo 
„słabe przygotowanie do egzaminów uczniów liceów profi lowanych i tech-
ników” (PW07-PO, s. 51) oraz „niezłe wyniki testów młodzieży z dużych 
miast oraz bardzo słabe średnie wyniki młodzieży ze wsi i z małych miast” 
(PW07-PO, s. 51). Wszystkie te bolączki uznawane są za ważne, ale brak tu-
taj określenia stopnia łatwości czy trudności ich pozytywnego rozwiązania. 
Jak widać z wymienionych powyżej problemów, obraz kłopotów współczes-
nej edukacji w programie wyborczym PO wiąże się głównie z nastawieniem 
na rezultat związany z tak zwanymi obiektywnymi metodami sprawdzania 
wiedzy uczniów, co sugeruje neoliberalne podłoże ideologiczne. Prawdopo-
dobnie mamy tu do czynienia również z adaptacyjnym modelem edukacji 
– na co może wskazywać uznanie za kwestię problematyczną braku dopa-
sowania polskiej edukacji do zadań cywilizacyjnych i gospodarczych, jakie 
stawia przed człowiekiem współczesność. Odniesienia do dostosowania edu-
kacji do gospodarki oraz nacisk na obiektywne egzaminy zewnętrzne będą 
się mieściły w ideologii neoliberalnej. Niemniej jednak zwraca się tu uwagę 
na odtwarzanie przez system oświatowy nierówności, co jest elementem neo-
marksizmu.

Posłowie i senatorzy należący do PO w przypadku szkół za problemy uwa-
żają takie kwestie, jak: „niedostosowanie do dzieci metod nauczania w kla-
sach pierwszych” (GW02/13) oraz „małe możliwości dla uczniów zdolnych” 
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(RZ04/1)– są to zjawiska, które wymagają poprawy. Co do rezultatów uczenia 
się wskazują wiele trudności z egzaminem maturalnym. Zwracają oni także 
uwagę na niebezpieczny wpływ takich zjawisk w polskiej edukacji, jak: „han-
del prezentacjami maturalnymi z języka polskiego” (GW02/23), „brak od-
zwierciedlenia w prezentacjach maturalnych rzeczywistej wiedzy uczniów” 
(GW02/23), związanych głównie z opanowaniem pamięciowym bez rozu-
mienia prezentowanej wiedzy. Przywołują też „oszustwa egzaminacyjne” (B/
PO13/25IV09), jakich w ramach matur dopuszczają się nie tylko uczniowie, 
ale i osoby dorosłe odpowiedzialne za naukę i wychowanie młodego poko-
lenia.

Część problemów współczesnej polskiej edukacji wymienianych przez 
polityków należących do PO wiąże się z uczniem i jego sytuacją. Przedsta-
wiciele tego ugrupowania wskazują tu „przeciążenie uczniów” (GW01/28), 
„brak pomocy uczniom zagrożonym patologią” (GW01/28). Wspomina się 
także o zachowaniach patologicznych uczniów (PW07-PO, s. 53) jako kwestii 
ważnej dla współczesnej edukacji. Kolejną kategorią są zagadnienia dotyczą-
ce nauczycieli i ich sytuacji. Według polityków PO problemami są „ubezwłas-
nowolnienie nauczycieli” (GW01/28), fakt, iż „wynagrodzenie nauczyciela 
jest jeszcze dalekie od ideału” (W/PO01) oraz kwestie bardziej podstawo-
we: „brak nauczycieli dobrze przygotowanych do pracy” (W/PO02) i „słabe 
ich przygotowanie do działania w zawodzie” (W/PO02), czy wręcz „niedo-
kształcenie” (W/PO02). Być może jest to związane z kolejnymi problemami 
polskich nauczycieli w oczach polityków PO, a więc z marazmem środowi-
skowym i niechęcią do zmian: „jest jakaś taka tendencja do zapobiegania ja-
kimkolwiek zmianom. Taki marazm środowiskowy” (W/PO01).

Kolejna kategoria trudności pojawiających się w edukacji według po-
lityków PO to kwestie odnoszące się do szkolnictwa wyższego. Wymienia 
się „brak sukcesów polskiej nauki” (PW07-PO, s. 51) oraz „niskie nakła-
dy na naukę” (PW07-PO, s. 51). Wskazując na problemy związane ze sferą 
edukacji na poziomie wyższym, członkowie PO zaliczają do nich również 
następujące kwestie: „większość maturzystów wybiera kierunki humani-
styczne” (RZ02/9), podczas gdy zwiększa się rynkowe zapotrzebowanie na 
inżynierów oraz osoby mające wykształcenie ścisłe, „małą konkurencyjność 
polskich uczelni” (GW04/2), „plagiaty prac na uczelniach” (RZ04/12) oraz 
fakt, że „polscy naukowcy nie wykorzystują unijnych pieniędzy” (RZ02/17). 
Wszystkie te trudności uznane są za znaczące – na podstawie samego faktu, 
iż pojawiają się one w wypowiedziach polityków oraz o politykach w anali-
zowanych dziennikach. Brakuje jednak bezpośredniego określenia, czy dany 
problem jest z tych trudniejszych lub łatwiejszych do rozwiązania. Występuje 
nastawienie na rezultat jako ważny wyznacznik problematyczności pewnej 
sfery działania czy funkcjonowania społecznego. Kładzie się duży nacisk na 
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fundusze, pieniądze – ogólnie rzecz biorąc – kwestie ekonomiczne, co ma 
związek z liberalną wizją edukacji w ujęciu polityków PO. 

Ogólnie wskazuje się na obniżenie poziomu edukacji: „na podstawie 
również moich rozmów z ludźmi, których uczę, pracuję z nimi (…), no to 
z bólem stwierdzam, że są kompletnie w mojej dziedzinie niedokształceni. 
(…) mam bardzo, bardzo poważny problem w porozumiewaniu się na temat 
bardzo różnego rodzaju przenośni, metafor, symboli” (W/PO02). Trudności 
związane z „porozumieniem się w kwestiach literatury” (W/PO02) związane 
są zapewne z niskim poziomem czytelnictwa w Polsce. Zauważanie obniża-
jącej się jakości polskiej oświaty jest charakterystyczne dla wszystkich ideo-
logii edukacyjnych, trudno zatem przypisać tu jednoznaczne odniesienia. 
Niemniej jednak zwrócenie uwagi głównie na humanistyczne przedmioty 
może sugerować, co interesujące, raczej poglądy bliskie neokonserwatyzmo-
wi. Również w przypadku edukacji wyższej problemem według polityków 
PO są patologie związane z obniżoną jakością studiów. 

Najgorsze w edukacji jest to, że przychodzi do mnie absolwent po pracę, mówi 
fajnie i otrzymuje, pokazuje mi dyplom podpisany przez mojego kolegę, który jest 
autorytetem (…). Potem się okazuje, że to jest kompletny nieudacznik. I teraz ja mam 
prawo wezwać tego mojego kolegę i mówię, słuchaj, zrób coś z tym, bo ja nie mogę 
tego rozwiązać. To ty mu dałeś 5, na jakiej podstawie? (W/PO02). 

Problemami polskiej edukacji są brak odpowiedzialności nauczycieli za 
studiujących, związany prawdopodobnie ze zwiększeniem się liczby studen-
tów przypadających na jednego nauczyciela akademickiego, oraz naciski na 
przyjmowanie więcej uczących się ze względu na fundusze. Jest to krytyka 
stanu edukacji akademickiej oparta na neokonserwatywnym punkcie widze-
nia. 

Przyglądając się przedstawionym kwestiom, które wyodrębniają w  rze-
czywistości edukacyjnej politycy PO, można stwierdzić, że część z nich 
odnosi się do zjawisk uważanych za trudności z punktu widzenia ideologii 
neoliberalnej. Przykładami mogą być problemy z dostosowaniem oświaty 
do rynku pracy, podkreślanie nadmiernej biurokratyzacji edukacji oraz zbyt 
małej konkurencyjności czy kwestie ekonomiczne, takie jak niewłaściwe fi -
nansowanie edukacji i złe wykorzystywanie dostępnych środków unijnych 
na potrzeby wychowania, kształcenia czy nauki. Co ciekawe, większą rolę 
w edukacji przypisuje się nauczycielowi, tym samym obarczając go – jak się 
wydaje – dużo większą odpowiedzialnością za proces wychowania i kształ-
cenia. Wskazywać na to może krytyka skierowana w ich stronę. Może to 
być z jednej strony cecha ideologii neoliberalnej, dużo wymagającej od na-
uczyciela, którego traktuje się jak przewodnika młodych poszukujących 
wiedzy, a z drugiej strony również wyróżnik ideologii neokonserwatywnej, 
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obarczającej go całą odpowiedzialnością za proces wychowania i kształcenia. 
W większości politycy PO opowiadają się za reformami inicjowanymi przez 
rząd, ale jednocześnie wymieniają problemy związane z wprowadzaniem ich 
w życie. Pojawiają się też pewne problemy, które można interpretować jako 
część radykalnej ideologii edukacyjnej, ale jest ich mało i wydają się zabar-
wione neoliberalnym podejściem. Poza tym niektóre z wymienianych przez 
polityków PO trudności nie da się zakwalifi kować do żadnej z  opisanych 
ideologii edukacyjnych.

Problemy współczesnej polskiej edukacji według
polityków PSL

W przypadku problemów edukacji postrzeganych przez polityków PSL od-
naleziono sporo takich przykładów, niemniej jednak żaden z nich nie fi gu-
rował w programie wyborczym obowiązującym w latach 2007–2010. Brak 
jest jakichkolwiek odniesień do edukacji w całości analizowanego programu 
wyborczego tego ugrupowania. Jak się wydaje, PSL uznawana za ostatnią par-
tię klasową związaną z polską wsią może nie interesować się w tak dalekim 
stopniu edukacją w tradycyjnym rozumieniu interesów grup społecznych 
i reprezentujących ich ugrupowań politycznych. Brak wskazań na problemy 
edukacyjne można tłumaczyć następująco: albo politycy PSL uważają polską 
edukację za dobrą, a zatem niemającą znaczących czy zasługujących na uwa-
gę problemów, albo nie dostrzegają problemów, które występują w  polskiej 
edukacji, albo – w końcu – ta sfera życia publicznego nie jest dla nich jedną 
z istotnych kwestii z punktu widzenia realizacji interesów docelowej grupy czy 
zbiorowości. Która z tych odpowiedzi jest najtrafniejsza, trudno powiedzieć. 

Określenia problemów i trudności współczesnej polskiej edukacji poja-
wiają się jednak w innych źródłach składających się na materiał badawczy. 
Część z nich dotyczy problemu „niskiej jakości nauczania” (B/PSL02/17IX10) 
– cóż bowiem z tego, iż mamy wysoki wskaźnik scholaryzacji polskiego spo-
łeczeństwa, jeżeli nie idzie on w parze z jakością kształcenia oraz wychowa-
nia dzieci i młodzieży. Poza tym zwraca się uwagę na to, iż „rodzice coraz 
częściej próbują scedować swoje obowiązki wychowawcze na nauczycieli” 
(B/PSL03/14X10) oraz na „niezrozumienie, jakim rodzice nieraz darzą na-
uczycieli” ich dzieci (B/PSL03/14X10). Jest to ważny problem, który powi-
nien zostać zlikwidowany, brakuje natomiast określenia stopnia trudności 
czy łatwości jego rozwiązania. W tym przypadku można chyba mówić o pre-
ferowaniu neokonserwatywnego poglądu na wychowanie i kształcenie. 

Pojawia się również odniesienie do edukacji na poziomie wyższym: coraz 
liczniejszego występowania „plagiatów prac na uczelniach” (RZ04/12) oraz 
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„walka jedynie o pozyskanie osoby, i myślę przede wszystkim o prywatnych 
uczelniach, i pieniędzy, natomiast z tym poziomem jest różnie” (W/PSL01). 
Jak się wydaje, problem ten jest niespecyfi czny i nie może jednoznacznie 
wskazywać na konkretną ideologię edukacyjną. Można sądzić, iż problema-
tyka ta nieszczególnie interesuje polityków PSL. W mniemaniu polityków 
PSL niektóre aspekty reformy szkolnictwa wyższego również są problemem. 
Otóż jeden z przedstawicieli tego ugrupowania stwierdza: „pojawiają się co-
raz, myślę, takie brutalniejsze pomysły jednak, próba ograniczenia możli-
wości kształcenia: pomysły na odpłatność, na blokowanie – jeden kierunek, 
następny, to jest ograniczanie zdobywania wiedzy” (W/PSL01). Podkreślając 
rolę państwa oraz edukacji młodych ludzi, wskazuje też jednocześnie prob-
lem „nierówności edukacyjnych”, do jakich może to rozwiązanie prowadzić 
(W/PSL01). Ale także stwierdza niezbyt dużą wagę tej kwestii, wskazując na 
jej uciążliwość, ale do pokonania: „ale to nie zrobiło jakiegoś wielkiego, czyli 
ta płatność, jakiegoś spustoszenia, bo ja jednak widzę, że młodzież z ubogich 
rodzin studiuje, kształci się” (W/PSL01). Kolejnym problemem szkolnictwa 
wyższego jest patologia, którą określa następująco: „walka jedynie o pozyska-
nie osoby, i myślę przede wszystkim o prywatnych uczelniach, i pieniądze” 
(W/PSL01).

Przyglądając się problemom i trudnościom, jakie wymieniają w obszarze 
edukacji politycy PSL, należy stwierdzić, po pierwsze, iż wskazują oni na sto-
sunkowo niewiele zjawisk trudnych. Przywołują niepokojące próby scedowa-
nia obowiązków wychowawczych na nauczycieli w szkole. Zwracają uwagę 
na kwestie, które w sferze edukacyjnej mogą wywoływać nierówności, prze-
noszące się w  późniejsze życie społeczne. Problemy dotyczące szkolnictwa 
wyższego bez szerszej perspektywy wydają się niespecyfi czne. Pokuszenie się 
o  interpretację tak przedstawionych problemów polskiej edukacji na rzecz 
konkretnej ideologii edukacyjnej w tym przypadku byłoby niewłaściwe. Jak 
się bowiem wydaje, przeplatają się tutaj elementy neokonserwatywne oraz ta-
kie, które uznaje się za charakterystyczne dla nurtu radykalnego – co byłoby 
interesującą mieszanką ideową. 

Problemy współczesnej polskiej edukacji według
polityków SLD

Również politycy należący do SLD we wziętym pod uwagę okresie wskazują 
dużą liczbę problemów w obszarze współczesnej edukacji – dlatego też poni-
żej zostały one uporządkowane w większe, luźne grupy. Jedną z kategorii, ja-
kiej dotyczą, są trudności związane z administracją i organizacją oświaty. Za 
duże problemy uznają politycy SLD „urynkowienie edukacji” (PW07-SLD, 
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s. 9), a także „cofnięcie oświaty w rozwoju”, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie 
dotyczące programów (GW01/3), oraz „ideologizację oświaty w latach 2005–
–2007” (GW01/24, GW01/28), łączącą się według posłów oraz senatorów 
SLD z „braniem młodzieży i oświaty za twarz przez PiS” (GW01/3). Po-
nownie musi tu paść stwierdzenie o tworzeniu przez polityków SLD pozoru. 
Ideologię widzą bowiem w działaniach polityków PiS, nie dostrzegają jej na-
tomiast u podstaw własnego myślenia i działania w obszarze edukacji. Two-
rząc pozór oparcia w działaniu jedynie na argumentach racjonalnych czy na-
ukowych, zamazują lub ukrywają pochodzenie proponowanych przez siebie 
wizji człowieka i społeczeństwa. 

Z ogólnych problemów całej sfery wychowania, a zwłaszcza kształcenia, 
przywoływany przedstawiciel SLD wymienia również niską jakość polskiego 
systemu oświaty: „poziom dla mnie jest nie do przyjęcia” (W/SLD01) oraz 
„niedostosowanie oferty edukacyjnej do rynku pracy, do wyzwań rynku pra-
cy” (W/SLD01). Postulat dostosowania edukacji do wymagań rynkowych 
wydaje się bardziej związany z neoliberalnym podejściem do wychowania 
i kształcenia.

Problemami według polityków SLD są również kwestie dotyczące celów, 
treści i rezultatów edukacji. Należą do nich „wyrzucenie ze szkoły dyskusji 
o seksualności” (GW01/28), „nieskuteczność wychowania do życia w rodzi-
nie” (B/SLD01/5X10), „wprowadzanie i odwołanie ze szkół edukacji seksual-
nej” (B/SLD01/6IV09), a także nieodpowiednie prawo odnoszące się właśnie 
do wychowywania dzieci: 

obecny stan prawny i faktyczny nie odpowiada wymogom nowoczesnego państwa 
przygotowującego młodzież do podejmowania najważniejszych decyzji w życiu. 
Mamy do czynienia ze złym prawem, w którym względy światopoglądowe spowo-
dowały wzrost niekorzystnych zjawisk społecznych, wśród których wymienić można 
między innymi nieprzystosowanie dzieci i młodzieży do radzenia sobie w sytuacjach 
zagrożenia przestępczością seksualną, wzrost podziemia aborcyjnego oraz wypacze-
nia świadomości seksualnej obywateli i postaw wobec świadomego rodzicielstwa 
(B/SLD01/ 29IX10). 

Problemy te uważane są za bardzo ważne, brak jednak bezpośrednich od-
niesień do stopnia trudności czy łatwości wprowadzenia zmian, które mogą 
doprowadzić do ich zniknięcia. Tym propozycjom wydaje się przydany walor 
naukowości, racjonalności czy swoistej bezideowości, zaprzeczający ich ideo-
logicznym czy światopoglądowym uwarunkowaniom. Nasuwa się pytanie, 
czy to wynik manipulacji mającej na celu ukrycie ideologicznych podstaw 
interpretacji rzeczywistości społecznej czy brak świadomości.

Inny rodzaj problemów koncentruje się wokół kwestii religii i etyki w szko-
le. Według polityków SLD należą do nich: „brak organizacji zajęć z etyki” 
(RZ04/5), „indoktrynacja religijna w szkole” (B/SLD01/23 XI07), a ogólniej 
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rzecz biorąc, sama obecność „religii w  szkołach” (B/SLD01/23 II09) oraz 
„religia na świadectwach” (B/SLD01/23 XI07). Poza tym wskazują na „brak 
umieszczania religii na pierwszej lub ostatniej lekcji” (B/SLD01/23XI07), co 
powoduje niemożność jej ominięcia przez dzieci tych rodziców, którzy nie 
życzą sobie uczestnictwa ich potomstwa w tych zajęciach. Wszystkie te kwe-
stie widziane są jako ważne, ale brak bezpośredniego określenia stopnia trud-
ności czy łatwości w ich rozwiązaniu. Ważnym problemem jest również brak 
neutralności światopoglądowej w szkole: 

Szkoła powinna być też neutralna światopoglądowo. Co w przypadku polskiej 
szkoły stoi pod poważnym znakiem zapytania, przede wszystkim z uwagi na obec-
ność religii w szkole i brak faktycznie alternatywnej oferty, bo lekcje etyki są często 
fi kcją, czy jeżeli jest kilkoro dzieci, czy są to pojedyncze osoby, ale również programy 
nauczania powinny być oparte na  doświadczeniach i ustaleniach naukowych, tak? 
(W/SLD01). 

Krytyka stanu współczesnej oświaty połączona z podkreśleniem koniecz-
ności zachowania neutralności światopoglądowej szkoły wydaje się wskazy-
wać na radykalną ideologię edukacyjną. Pojawia się również kwestia „powta-
rzania tych samych partii materiałów w nieskończoność” (W/SLD01).

Do podstawowych problemów współczesnej polskiej edukacji politycy 
SLD zaliczają brak równości w polskiej oświacie. W tym kontekście przy-
wołują „segregację dzieci i młodzieży w szkołach” (PW07-SLD, s.  9) oraz 
kierowanie polityką edukacyjną w taki sposób, jak rząd PiS, Samoobrony 
i LPR, oparty na „ograniczeniu światopoglądowym, homofobii i zastrasza-
niu” (PW09-SLD). Przypisując takie cechy przedstawicielom tych partii poli-
tycznych, jednocześnie politycy SLD twierdzą, że sami ich nie posiadają. Tym 
samym tworzą pozór, przyznając jedynie swojemu punktowi widzenia pozy-
tywne aspekty i racjonalność, a ukrywając lub zamazując odmienne treścio-
wo, ale o podobnym charakterze istotowym, przesłanki myślenia i działania 
w sferze oświaty. 

Zastrzeżenia polityków SLD budzą również reformy szkolne. Do ważnych 
problemów według nich należą takie kwestie, jak: „podział na gimnazjum 
i liceum jest no, co najmniej dyskusyjny, również ze względów wychowaw-
czych” (W/SLD01), „przyspieszanie edukacji szkolnej bez uproszczenia wy-
chowania przedszkolnego, bez przygotowania szkół, to kolejny absurd ekipy 
rządzącej” (W/SLD01). Natomiast na kolejnych poziomach szkoły zauwa-
żają „likwidację szkolnictwa zawodowego czy znaczące jego ograniczenie” 
(W/SLD01). Problemem jest również forma matury: 

jeżeli w naukach humanistycznych uczeń musi, maturzysta zgadywać, co autor miał 
na myśli, formułując to pytanie i mimo że, jak to bywa w naukach humanistycznych, 
zwłaszcza w polonistyce, wiele odpowiedzi jest poprawnych, to trzeba zgadnąć, którą 
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autor miał na myśli, prawda? I traktowanie nauk humanistycznych tak jak matematy-
ki czy fi zyki, chemii, jest bez sensu (W/SLD01).

Część z wymienianych problemów dotyczy sytuacji nauczyciela w Polsce. 
Za trudności politycy SLD uznają: „dezawuowanie dorobku kilku pokoleń 
nauczycieli w tym członków Związku Nauczycielstwa Polskiego” (PW09-
-SLD), „zubożenie nauczycieli” (ND01/20), „uniemożliwienie nauczycielom 
poszukiwania nowości” (GW01/28). 

Inne problemy dotyczą zaś szkolnictwa wyższego. Pojawiają się tu „nad-
produkcja [studentów takich kierunków, jak – przyp. D.J.] marketing, zarzą-
dzanie, dziennikarstwo, jeżeli chodzi o studia, o poziom wyższy, to przykład” 
(W/SLD01), a także kwestia kontroli politycznej nad uniwersytetami: „nasła-
nie na UJ kontroli Komisji Akredytacyjnej. To prawdziwy skandal. Nie wolno 
tak traktować szacownego uniwersytetu i podważać zaufania do profesorów 
tylko dlatego, że jedna z prac magisterskich krytykuje czy nawet szkaluje waż-
ną osobę w państwie” (B/SLD01/6IV09). Jako problem określone są również 
przez polityków SLD niskie płace pracowników naukowych, na co wpływa 
ograniczenie wieloetatowości: 

na poziomie wyższym płace młodych pracowników naukowych są absurdalne, to jest 
niedopuszczalne. Na poziomie doktora czy powiedzmy doktora habilitowanego było 
lepiej, ale w sensie materialnym, ponieważ była możliwość do pewnego momentu 
wieloetatowości. Teraz to ograniczono, no, to coś za coś, to trzeba umożliwić na pod-
stawowym etacie wyższe zarobki (W/SLD01).

Próbując podsumować wskazywane przez polityków SLD problemy 
i trudności edukacyjne we wszystkich źródłach materiału badawczego, moż-
na uznać, że w większości odsyłają one do nurtu radykalnego ideologii eduka-
cyjnych. Krytyka zaistniałej sytuacji w edukacji, zwracanie uwagi na kwestie 
równościowe oraz neutralności światopoglądowej, podkreślanie wagi wycho-
wania seksualnego oraz etyki jako sposobu „obiektywnego” przygotowania 
młodych ludzi do życia w społeczeństwie – wszystko to wskaźniki takiego 
sposobu ujmowania edukacji. Jak można zauważyć, zdarzają się też nawią-
zania do ideologii neoliberalnej – zwłaszcza postulaty dostosowywania edu-
kacji do rynku pracy. Niemniej jednak te elementy chyba są zdominowane 
przez kwestie, które można zaliczyć do ideologii radykalnej. Co interesujące, 
kilka razy pojawiają się próby dyskredytacji innych ideologii czy światopo-
glądów jako ideologicznych przy niewypowiedzianym założeniu, iż politycy 
SLD takowymi się nie kierują, wybierając drogę racjonalnego lub naukowego 
uzasadniania stanowiska. Wydaje się to zafałszowywać ideologiczne podłoże 
twierdzeń głoszonych przez polityków SLD, choć nie wiadomo, czy zabieg 
ten jest podejmowany celowo, czy rzeczywiście przedstawiciele tej partii nie 
są świadomi ideologicznych podstaw własnych przekonań.
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Problemy współczesnego wychowania i kształcenia
według polskich polityków 

Przedstawione problemy współczesnej polskiej edukacji odnoszą się do wielu 
kwestii i obszarów edukacji. Politycy o różnej przynależności partyjnej wska-
zują podobne problemy, wydające się niespecyfi cznymi, ale jednak w więk-
szości sposób ich komentowania i interpretacji umożliwia odróżnienie ideo-
logii edukacyjnych. Rozumienie problemów współczesnej edukacji pozwala 
rozróżniać ideologie edukacyjne poszczególnych partii w  prawie każdym 
przypadku, chociaż w większości nie pojawiają się one w sposób „czysty” 
i jednoznaczny, ponieważ zawierają elementy, które mogą być uznane za na-
leżące do innej ideologii, odmiennej niż dominująca wśród polityków dane-
go ugrupowania politycznego. Najwięcej odnośników wynikających z ideolo-
gii neokonserwatywnej można odnaleźć w poglądach na problemy edukacji 
w PiS, neoliberalnej – PO, radykalnej zaś – SLD. Ale w każdej z nich pojawia-
ją się odchylenia od typu idealnego danej ideologii edukacji. Najciekawsze 
połączenie można znaleźć wśród polityków PSL – z jednej strony ideologia 
konserwatywna, z drugiej zaś – radykalna. Trudno powiedzieć, która domi-
nuje lub z czego taka mieszanina wynika. Jak się wydaje, partia ta pozostaje 
otwarta na różne idee, rezygnując tym samym z własnego określonego profi lu 
ideologicznego (co może być bardzo wygodne; elastyczność przekonań prze-
kłada się na możliwości kompromisu z każdą opcją ideową).

6.3. Propozycje rozwiązywania bieżących trudności
w obszarze edukacji 

Nie tylko kwestia problemów, które wskazuje się w rzeczywistości edukacyj-
nej, może pomóc w próbach określenia ideologii edukacyjnych współczes-
nych polityków polskich. Za jeden ze składników ideologii edukacyjnych 
mogą być uważane propozycje zmian oraz rozwiązania problemów w obsza-
rze edukacji wprowadzane, akceptowane lub też oczekiwane przez współ-
czesnych polskich polityków w latach 2007–2010. Warto nad nimi, podobnie 
jak nad kwestiami trudnymi, zastanowić się na początku rozważań, ponieważ 
mogą one stanowić podłoże rozumienia i wnioskowania o elementach, które 
potencjalnie przynależą do konkretnej ideologii edukacyjnej. 

6. Zakresy hybrydyzacji ideologii edukacyjnych przez polityków Pis, Po, PSL, SLD...
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Rozwiązania w sferze edukacji proponowane przez
polityków PiS

Łatwiej będzie poddać analizie różne pomysły i propozycje polityków PiS, 
dzieląc je na większe grupy, ponieważ jest to kategoria analityczna o dużej 
liczbie uzyskanych danych. Jedną z grup propozycji i rozwiązań problemów 
współczesnej polskiej edukacji według polityków PiS są kwestie związane 
z funkcjonowaniem szkoły jako instytucji edukacyjnej z punktu widzenia 
zarządzania systemem oświaty oraz sprawowania nad nim kontroli. Nale-
żą do nich postulaty: „zgodności polityki oświatowej z interesem narodo-
wym” (PW09-PiS, s. 95) oraz „z dziedzictwem chrześcijańskim” (PW09-PiS,
s. 95), a także konieczność przeznaczenia „wyższych nakładów na edukację” 
(PW07-PiS, s. 47). Politycy PiS mówią o zmianach w systemie szkolnym, 
obiecując: „zwiększymy autonomię szkół” (PW09-PiS, s.  95) oraz „zwięk-
szymy odpowiedzialność jednostek samorządu terytorialnego za ich utrzy-
manie” (PW09-PiS, s. 95). To interesująca obietnica zawarta w programie 
wyborczym z 2009 roku, zwłaszcza że w przypadku problemów polskiej 
edukacji politycy PiS wymieniają właśnie decentralizację oświaty i zbyt dużą 
odpowiedzialność samorządów połączoną z niewłaściwym fi nansowaniem 
szkół. Propozycje polityków PiS dotyczą również tworzenia „systemu wspar-
cia szkół na wsi i w małych miastach, tak aby ich poziom nauczania nie od-
biegał w istotny sposób od szkół w ośrodkach wielkomiejskich” (PW09-PiS, 
s. 99) oraz „regionalnego systemu pracy z młodzieżą szczególnie uzdolnioną” 
(PW09-PiS, s. 99). Jak zatem widać, część z przedstawionych tu postulatów 
bez wątpienia wywodzi się z neokonserwatywnej ideologii edukacyjnej: doty-
czące podkreślania zgodności wychowania i kształcenia z dziedzictwem i in-
teresem narodowym, a także wspierania kształcenia osób szczególnie uzdol-
nionych. Rozwiązanie odnoszące się jednak do zwiększenia autonomii szkół 
i odpowiedzialności władz samorządowych za szkolnictwo oraz wyrównywa-
nie szans bardziej wiążą się z kwestiami charakterystycznymi dla koncepcji 
liberalnych. 

Chcąc wspierać edukację młodych obywateli naszego kraju zdolnych i/lub 
w trudnej sytuacji ekonomicznej, politycy PiS deklarują, że „podwyższona 
zostanie wysokość stypendiów Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji 
Narodowej” (PW09-PiS, s. 99), a „pobieranie stypendium socjalnego zosta-
nie uzależnione od zadowalających wyników nauczania i zachowania ucznia” 
(PW09-PiS, s. 99). Poza tym zapowiadają „zwiększone środki fi nansowe na 
zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę szkolną w ramach 
tzw. wyprawki szkolnej” (PW09-PiS, s. 99) i „dodatkową kwotę przeznaczoną 
z budżetu państwa dla samorządu jako formę nagrody (rekompensaty) za 
działania podejmowane na rzecz oświaty” (PW09-PiS, s. 101). Co do zdro-
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wia uczniów przedstawiciele tej opcji politycznej deklarują, że „do szkół pod-
stawowych powrócą regularne kontrole dentystyczne” (PW09-PiS, s. 100). 
Wszystkie te rozwiązania wydają się powiązane z neokonserwatywnym po-
glądem na oświatę, łączą się ze wspieraniem rodziny i uczniów, zwłaszcza 
uzdolnionych.

W tej grupie propozycji oraz rozwiązań proponowanych przez polityków 
PiS mieszczą się również kwestie dotyczące przywrócenia roli kuratorium 
i kuratora oraz podkreślanie znaczenia kontroli pedagogicznej placówek 
oświatowych utrzymanej w dotychczasowy sposób. Członkowie PiS dekla-
rują, że „odbudują państwowy nadzór pedagogiczny” (PW09-PiS, s. 105), 
a „podstawowym zadaniem nadzoru pedagogicznego będzie skuteczne egze-
kwowanie wymagań dotyczących jakości kształcenia oraz warunków naucza-
nia i wychowania” (PW09-PiS, s. 105), natomiast „kurator oświaty będzie od-
powiedzialny za narodowy charakter edukacji” (PW09-PiS, s. 105). Porusza 
się tu też kwestie dotyczące likwidacji szkół, a właściwie mówiące o jej utrud-
nieniu: w „procedurze decydowania o ewentualnej likwidacji szkoły zostanie 
utrzymana równowaga między kompetencjami organu prowadzącego i orga-
nu nadzoru pedagogicznego” (PW09-PiS, s. 101). Podkreślanie roli państwa 
i państwowego nadzoru oraz znaczenia narodowego charakteru edukacji wy-
daje się zatem prowadzić do neokonserwatywnej ideologii edukacyjnej leżą-
cej u podstaw tych propozycji.

Obecne są jednak jeszcze inne postulaty dotyczące pracy szkoły. Należą 
do nich plany: „zlikwidowania zbędnej biurokracji w szkołach” (PW09-PiS, 
s. 95), rozwijania „nowoczesnego szkolnictwa zawodowego” (PW07-PiS, 
s. 70, PW09-PiS, s. 95, W/PiS02) oraz „rozwoju infrastruktury technicznej 
i informatycznej szkół” (PW07-PiS, s.  70). Według polityków PiS również 
ważne jest, aby „wspierać kształcenie ustawiczne” (PW09-PiS, s. 95) oraz 
„wyeliminować mechanizm zaniżania wymagań” (PW09-PiS, s. 99), w czym 
może pomóc „zniesienie oceny »dopuszczający«” (PW09-PiS, s. 99). Zna-
czące wydaje się opowiadanie się za „modelem powszechnej szkoły średniej 
dającej wykształcenie możliwie wszechstronne” (PW09-PiS, s. 100), a więc 
także za „likwidacją liceów profi lowanych” (RZ01/19), oraz deklarowanie 
konieczności „sprzyjania współpracy szkół z  organizacjami harcerskimi, 
sokolimi i sportowymi” (PW09-PiS, s. 97, 132). Rozwiązaniem będzie po 
prostu stworzenie „szkół, które kształcą na wysokim poziomie” (W/PiS02). 
Wszystkie deklaracje i postulowane rozwiązania są widziane jako pozytywne, 
ważne dla rozwoju i odpowiedniego funkcjonowania obszaru edukacji oraz 
skuteczne, jeśli zostaną wprowadzone. Widać tu mieszanie się postulatów 
pochodzących z dwóch porządków ideologicznych. Wszechstronne i ogólne 
wykształcenie, współpraca szkoły z innymi organizacjami wychowawczymi, 
dbałość o wysoką jakość edukacji wiążą się z konserwatyzmem, ale już po-

6. Zakresy hybrydyzacji ideologii edukacyjnych przez polityków Pis, Po, PSL, SLD...



168 Hybrydy ideologii edukacyjnych polskich polityków 

stulat likwidacji biurokracji wydaje się bardziej charakterystyczny dla liberal-
nej ideologii edukacji, przynajmniej w sferze deklaracji (co nie zawsze wiąże 
się, jak pokazuje E. Potulicka, z rezultatami działania zmian neoliberalnych 
w procesach edukacyjnych).

Odnotowano ambiwalentny stosunek polityków PiS do kwestii obniżenia 
wieku szkolnego do lat 6, w materiale badawczym część danych wskazuje na 
pozytywne ustosunkowanie wobec tego rozwiązania (RZ01/5), część zaś – 
negatywne (GW02/1, RZ02/1, RZ02/8), a część ambiwalentne: „rzecz pod-
stawowa, to zatrzymać ten przemysł 6-latków do szkół i rozłożyć go przynaj-
mniej w czasie – kilku lat, żeby szkoły zdążyły się przygotować” (W/PiS01). 
Również niezdecydowanie widoczne jest w kwestii gimnazjów. Według nie-
których uzyskanych danych „likwidacja gimnazjów” (RZ01/2) jest uważa-
na za rozwiązanie negatywne, a według innych za pozytywne: „likwidujmy 
gimnazja i  róbmy szkołę podstawową, tak jak było 4-letnią szkolę średnią, 
przywróćmy technika, przywróćmy zasadnicze szkoły” (W/PiS02). Całkiem 
negatywnie za to odbierane są przez polityków PiS próby wprowadzenia ta-
kich rozwiązań, jak: „pomysł dodawania liceum” (W/PiS01), a także „komer-
cjalizacja szkół” (GW02/2). Jak widać, krytykowane są rozwiązania liberalne, 
przykładowo związane z komercjalizacją szkół.

Porusza się również kwestie egzaminów zewnętrznych, głównie matury 
oraz osób przygotowujących pytania do testów maturalnych. Politycy PiS 
proponują następujące rozwiązania: „zasadę osobistej odpowiedzialności za 
błędy w arkuszach egzaminacyjnych” (PW09-PiS, s. 100) oraz „podniesienie 
wynagrodzeń egzaminatorów i  weryfi katorów” (PW09-PiS, s. 100). Jest to 
prawdopodobnie związane z postulatem „usunięcia wad systemu egzaminów 
zewnętrznych” (PW09-PiS, s. 95). Aby to było możliwe, według polityków 
należących do PiS potrzebne są działania dotyczące ustaleń wobec egzami-
nów zewnętrznych: „system egzaminów zewnętrznych zostanie zharmoni-
zowany z podstawą programową i standardami wymagań egzaminacyjnych” 
(PW09-PiS, s.  100), „testy egzaminacyjne będą formułowane tak, aby da-
wały uczniom więcej swobody wypowiedzi i własnej inwencji” (PW09-PiS, 
s. 100), poza tym „poniechane zostaną procedury oceny prac egzaminacyj-
nych według klucza odpowiedzi” (PW09-PiS, s. 100) a „w egzaminach będą 
uwzględniane rozwiązania premiujące uczniów wybitnych” (PW09-PiS, 
s. 100). Jak się wydaje, mamy tu próby rozstrzygnięcia problemów związanych 
z egzaminami zewnętrznymi już od jakiegoś czasu zgłaszanych przez środo-
wiska nauczycielskie i akademickie, a powiązane z neoliberalnymi zmianami 
wprowadzanymi współcześnie do polskich szkół. Widoczna krytyka skutków 
neoliberalnych ideologii edukacyjnych wprowadzonych w życie wydaje się 
więc czerpać inspirację z neokonserwatyzmu. Należy jednak zwrócić uwagę, 
że nie są one całkowicie odrzucane, lecz proponuje się głównie ich modyfi -
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kację, co może stanowić o częściowym poparciu dla rozwiązań związanych 
z neoliberalizmem. 

Kolejna grupa propozycji polityków PiS dotyczy szkoły, jej wewnętrznej 
organizacji pracy jako całości i pracy nauczycieli oraz treści programowych 
i wychowawczych w niej realizowanych. Część z postulatów i rozwiązań od-
nosi się do kwestii bezpieczeństwa w szkole, a zatem wprowadzenia takich 
rozwiązań, jak: „program »Bezpieczna szkoła«” (PW07-PiS, s. 69), a w 2009 
roku właściwie powrót do niego (PW09-PiS, s. 97, GW01/1, RZ01/1), co wią-
że się z kwestią wprowadzenia mundurków (GW01/1, GW01/29, RZ01/1, 
RZ01/16, ND01/5) i ich dofi nansowania (RZ01/10) oraz zastosowaniem 
„systemów monitoringu w szkołach” (PW07-PiS, s. 69, PW09-PiS, s. 97). 
Dodawano, że każda „szkoła będzie zobowiązana do przygotowania wraz 
z rodzicami »małego programu bezpieczeństwa«” (PW07-PiS, s. 69). Mamy 
tu zatem do czynienia z naciskiem na profi laktykę działań chuligańskich 
i przestępczych oraz wprowadzeniem punitywnej atmosfery wokół pewnych 
zachowań, związanej głównie z karaniem. Można to również zobaczyć w ko-
lejnych postulatach, które odnaleziono: „surowo ścigać i karać rozpowszech-
nianie narkotyków wśród uczniów” (PW07-PiS, s. 69) oraz „przeciwdziałać 
zachowaniom patologicznym wśród uczniów” (PW09-PiS, s. 95, 96). Aby 
rozwiązać problemy edukacji, trzeba „wprowadzić ład i porządek w szkole. 
Pod każdym względem. Nie, nie znęcać się nad kimś, absolutnie, bo to do 
niczego nie prowadzi dobrego. Natomiast mówię: uczyć – wymagać” (W/
PiS02). Działania w celu wzmocnienia dyscypliny szkolnej wydają się zgodne 
z neokonserwatywną ideologią edukacyjną, ale ciekawa jest propozycja za-
kładania monitoringu w szkołach. Daleko posunięte środki bezpieczeństwa 
łatwo mogą się przekształcić w  element totalitaryzujący ideologię eduka-
cyjną, doprowadzić atmosferę szkolną do wysokiego stopnia punitywności, 
ograniczając znacząco wolność uczniów i nauczycieli do minimum. Można 
sobie zadać pytanie, czy przedstawiciele PiS są świadomi tego, jakie konse-
kwencje może mieć taka propozycja.

W przypadku opieki nad dzieckiem w szkole oraz pomocy uczniom o róż-
nych zdolnościach można zauważyć następujące postulaty: „opiekę pedago-
giczną w szkołach podstawowych od godziny 6 do 18, co najmniej dla dzieci 
w klasach 1–3” (PW09-PiS, s. 132) oraz „wspieranie wszelkich form zajęć 
pozalekcyjnych” (PW07-PiS, s. 70, PW09-PiS, s. 97, 132). Według polityków 
PiS ważne są również „większa dostępność form pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej dla nauczycieli i uczniów” (PW09-PiS, s. 97), związana mię-
dzy innymi z „utworzeniem środków wsparcia wychowawczego, zajmujących 
się uczniami zakłócającymi proces dydaktyczno-wychowawczy” (PW09-PiS, 
s. 97), oraz wprowadzenie dwóch rodzajów systemów wspomagających uczą-
cych się: „mechanizm szczególnej pomocy dla uczniów mających trudności 
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z należytym opanowaniem materiału nauczania” (PW09-PiS, s. 99) oraz „sy-
stem opieki dydaktycznej nad uczniem zdolnym” (PW09-PiS, s. 99), zwią-
zany ze „wspieraniem najzdolniejszych uczniów” (PW07-PiS, s. 70). Poza 
tym przedstawiciele tej opcji politycznej uważają, że „uczeń musi mieć moż-
liwość uzyskania pomocy w odrabianiu lekcji w swojej szkole” (PW09-PiS, 
s. 132) i wskazują na pozytywne znaczenie „dożywiania dzieci w szkołach” 
(GW01/19). Postulaty odnoszące się do pomocy uczniom oraz ich rodzicom, 
również związane z opieką nad dzieckiem – jak się wydaje – łączą się w dal-
szej perspektywie ze szkołą o przedłużonym dniu. Pojawiają się tu także po-
nownie wynikające z nastawień proelitarnych koncepcje szczególnej pomocy 
uczniom zdolnym. Wydają się więc te propozycje wiązać z neokonserwatyw-
ną ideologią edukacyjną. Pomoc zaś nauczycielom ma też zapewnić – „po-
wstanie Narodowego Instytutu Wychowania” (PW09-PiS, s. 95, 98).

Inne plany dotyczące szkoły artykułowane przez polityków PiS odnoszą 
się do treści programowych oraz podręczników. Przedstawiciele tej opcji 
politycznej deklarują „uporządkowanie podstawy programowej nauczania” 
(PW09-PiS, s. 95, 99), „nadanie zdecydowanie wyższej rangi ocenie z zacho-
wania” (PW09-PiS, s. 97) oraz „przywrócenie wychowania patriotycznego” 
(PW09-PiS, s. 98), związanego ze „stymulowaniem stosowania przez szkoły 
poglądowych form wychowania patriotycznego” (PW09-PiS, s. 98), a także 
wprowadzaniem „nowoczesnych propozycji programowych i metodycznych 
w dziedzinie wychowania patriotycznego” (PW09-PiS, s. 98). Proponują oni 
zmiany w programie matematyki w liceum (GW01/2), a dokładniej mó-
wiąc – ograniczenie treści nauczania, i opowiadają się za „religią wliczaną 
do średniej” (GW01/25, GW01/29). Mówią o pozytywnych skutkach „za-
kazu propagandy homoseksualnej w szkołach” (GW04/4) oraz „lekcji PO 
[przysposobienia obronnego – przyp. D.J.] prowadzonych przez munduro-
wych” (RZ01/13). Postulat zakazu propagandy homoseksualnej w szkołach 
formułowany przez członków PiS wskazuje na ideologiczność takich treści 
pojawiających się w szkole, a związanych z poglądami kojarzonymi z innymi 
ideologiami edukacyjnymi i partiami je reprezentującymi – świadomie lub 
nieświadomie politycy tego ugrupowania pokazują swój sposób rozumienia 
rzeczywistości edukacyjnej jako nieideologiczny lub postulują „pośrednio” 
lub „nie wprost” zachowanie w szkole innego typu rozwiązań ideologicznych. 
Tworzą więc oni pozór, jak gdyby ich sposób rozumienia był jedynie racjo-
nalny, zapominając lub nie dostrzegając obecnych w swoim rozumowaniu 
przesłanek fi lozofi cznych i ideologicznych koncepcji człowieka i społeczeń-
stwa.

Według polityków PiS rozwiązaniem problemów polskiej szkoły jest to, 
aby „wymagać (…) nie tylko wiedzę, merytorykę, ale sposób zachowania 
i wychowania przede wszystkim” (W/PiS02) oraz „przyzwyczajać do pracy” 
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(W/PiS01), co będzie miało pozytywne rezultaty i w szkole, i w późniejszym 
życiu uczniów. Zwracają również uwagę na konieczność zmian w  progra-
mach szkolnych – pozytywnym rozwiązaniem ważnym dla współczesnej 
polskiej edukacji byłoby wprowadzenie „jednoznacznie określonego progra-
mu nauczania we wszystkich tych klasach i poziomach szkoły” (W/PiS02). 
Jednak to wydaje się kłócić z postulatem większej autonomii samorządów, 
wykazującym pokrewieństwo z konserwatyzmem.

Co do podręczników – politycy PiS uznają, iż powinny powstać „precyzyj-
ne kryteria tworzenia i oceny podręczników szkolnych” (PW09-PiS, s. 100), 
co wiązałoby się ze „zwiększeniem wymagań stawianych dopuszczanym do 
użytku podręcznikom” (PW09-PiS, s. 100). Jak zatem widać, mamy tu moc-
ny nacisk na zagadnienia związane z nauczaniem patriotyzmu w szkole oraz 
kolejne nawiązania do kwestii podniesienia jakości kształcenia poprzez od-
powiednie podręczniki oraz ulepszoną podstawę programowa – brak jednak 
bardziej konkretnych wytycznych. Waga przyznawana ocenie z zachowania 
i kwestia podkreślania wychowania patriotycznego wydają się wypływać 
z neokonserwatywnej wizji edukacji.

Można również odnaleźć postulaty dotyczące nauczyciela, które dla poli-
tyków PiS są ważne i skuteczne. Należą do nich deklaracje „unowocześnienia 
systemu kształcenia, doskonalenia i awansowania nauczycieli” (PW09-PiS, 
s. 95) oraz „awansu materialnego wysoko kwalifi kowanych i rzetelnie pra-
cujących nauczycieli” (PW09-PiS, s. 95, W/PiS02), co wiąże się z „uprosz-
czeniem awansu zawodowego nauczycieli” (GW01/23, RZ01/25). Mamy tu 
zatem podkreślenie roli nauczyciela oraz prób wspomożenia go w pracy, 
głównie poprzez edukację i lepsze pensje dla najlepiej pracujących – co skąd-
inąd może otwierać drogę do niezdefi niowanej uznaniowości, ocena pracy 
wiąże się bowiem z kryteriami przyjmowanymi przez oceniającego, a te mogą 
być zapośredniczone ideologicznie. 

Politycy PiS jako pozytywne i mające wywrzeć dobry wpływ na pol-
ską szkołę oceniają propozycje „odbiurokratyzowania pracy nauczyciela” 
(GW01/23). Uważają także, że „nauczyciele [powinni być – przyp. D.J.] posy-
łani na Wyspy za dziećmi, by uczyć polskiego, historii i geografi i” (RZ01/30), 
aby po powrocie do kraju nadążały one za rówieśnikami. Negatywnie za to 
politycy PiS odnoszą się do pomysłu, że „dyrektor szkoły nie musi być na-
uczycielem” (GW02/1) – wiąże się to z krytyką wszelkich prób komercja-
lizacji szkół. Tym samym negatywnie podchodzą do „przekazywania szkół 
innym podmiotom” (RZ02/1). Dobrym natomiast rozwiązaniem według 
przedstawicieli tego ugrupowania politycznego byłby „większy wpływ samo-
rządów na wybór dyrektora szkoły” (RZ02/1). Widoczne są tu więc nawiąza-
nia do dominującej roli państwa w przypadku oświaty oraz krytyka wynika-
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jących z liberalnej ideologii edukacyjnej koncepcji osadzania na stanowisku 
dyrektorskim osób niezwiązanych zawodowo z edukacją. 

Ostatnią wielką grupą rozwiązań i postulatów polityków PiS są deklaracje 
i działania dotyczące edukacji na poziomie studiów wyższych. Przedstawiciele 
tej partii politycznej podkreślają przede wszystkim kwestie unowocześnienia 
polskiej nauki oraz studiów wyższych. Proponują „rozwój i reformy szkolni-
ctwa wyższego” (PW07-PiS, s. 67, 68) wiążące się między innymi z „wyższy-
mi nakładami na szkolnictwo wyższe i naukę” (PW07-PiS, s. 67) i „przysto-
sowaniem uczelni wyższych do wyzwań gospodarczych” (RZ01/14). Można 
sądzić, iż zauważają związek między kadrą uczącą w ośrodkach kształcenia 
wyższego a jakością studiów, ponieważ deklarują działania związane bez-
pośrednio z uczeniem oraz takie, które mają dopomóc w rozwoju polskiej 
nauki. Postuluje się: „promocję szans dla naukowców, aby swoje ambicje 
i interesy życiowe wiązali z Polską” (PW07-PiS, s. 67), „budowanie nowo-
czesnej bazy naukowej” (PW07-PiS, s. 67) oraz „ustanawianie instrumentów 
pozwalających na lepsze wykorzystanie osiągnięć naukowych w gospodarce” 
(PW07-PiS, s. 68). Może w tym pomóc „powołanie Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju” (PW07-PiS, s. 68), a rozwój rodzimej kadry może być sty-
mulowany poprzez „wzbogacenie form pomocy materialnej dla studentów 
i doktorantów” (PW07-PiS, s. 68) oraz „otwarcie polskich uczelni dla Polonii 
z różnych stron świata” (PW07-PiS, s. 68).

Politycy PiS chcą „znosić bariery rozwoju naukowego oraz promować silne 
szkoły wyższe” (PW07-PiS, s. 69) poprzez takie działania, jak: „wytypowanie 
»wiodących uczelni« i kierunków” (PW09-PiS, s. 109), na których „prowa-
dzenie (…) wiodące uczelnie będą otrzymywać zdecydowanie więcej środ-
ków z budżetu państwa” (PW09-PiS, s. 110) w postaci „dotacji na kształcenie 
zamawiane przez właściwego ministra – w dziedzinach szczególnie ważnych 
dla rozwoju kraju” (PW09-PiS, s. 110), „zwiększenie swobody tworzenia pro-
gramów nauczania przez same uczelnie” (PW09-PiS, s. 111) oraz „ogranicze-
nie ilości kierunków studiów” (PW09-PiS, s. 111). Dla polityków PiS również 
ważnym, pozytywnym i  skutecznym sposobem udoskonalenia edukacji na 
poziomie wyższym jest „system obiektywnej oceny dorobku pracowników 
naukowo-dydaktycznych i mechanizmów utraty zatrudnienia” (PW09-PiS, 
s. 111) oraz „regulacje stymulujące większą mobilność kadr akademickich” 
(PW09-PiS, s. 111), do których, jak się wydaje, można zaliczyć: „delegowanie 
pracownika naukowo-dydaktycznego między uczelniami na określony czas” 
(PW09-PiS, s. 111), a także „wprowadzenie ustawowej reguły, że kandydaci 
na samodzielne stanowisko naukowo-dydaktyczne nie mogą rekrutować się 
spośród osób aktualnie zatrudnionych w danej uczelni” (PW09-PiS, s. 111). 
Celem takich zmian ma być powstanie dobrej kadry naukowej, która pozo-
stanie w Polsce i będzie jej służyć swą wiedzą, co wydaje się wynikać z neo-
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konserwatywnego poglądu na rzeczywistość edukacyjną. Niemniej jednak 
proponowane środki osiągnięcia tego celu są mieszaniną koncepcji neokon-
serwatywnych i neoliberalnych, dostosowanych do jego zrealizowania. A za-
tem pewne idee neoliberalne są tu zapożyczane i podporządkowywane celom 
wywodzącym się z neokonserwatyzmu, co znowu przypomina o tezie, iż nie-
które idee pierwotnie liberalne są przyjmowane współcześnie przez wszystkie 
ideologie społeczne, a więc i edukacyjne.

„Bezpłatne studia” (GW03/2, GW03/5) to rozwiązanie jedynie właściwe 
dla polityków PiS, co wiąże się z krytyką zapowiadanego w 2010 roku wpro-
wadzenia „opłat za drugi kierunek” (GW04/10). „Płatne studia bez umów” 
(RZ01/24) – krytykują propozycje rozwiązania koalicji rządzącej odnoszącej 
się do konieczności zawierania umów szkół prywatnych ze studentami. Pozy-
tywnymi, skutecznymi i ważnymi sposobami ulepszenia edukacji na pozio-
mie wyższym według polityków PiS będzie też to, że „warunkiem uzyskania 
dyplomu, ukończenia uczelni na poziomie licencjackim lub magisterskim 
jest przedstawienie przez kandydata samodzielnej pracy pisemnej, która musi 
być powszechnie dostępna w Internecie” (PW09-PiS, s. 112), a „posiadanie 
wystarczających kwalifi kacji do wykonywania danego zawodu będzie spraw-
dzane w drodze egzaminu państwowego” (PW09-PiS, s. 111). Pomocą mają 
służyć również „nowy system stypendialny” (PW09-PiS, s. 114) oraz „zajęcia 
wyrównawcze z przedmiotów ścisłych na kierunkach ścisłych” (RZ01/20). 
Można również zauważyć jednoznaczne postawy wobec prac niesamodziel-
nych; mówi się o „anulowaniu tytułów nabytych poprzez plagiat” (PW09-PiS, 
s. 112). Deklarowana powyżej większa autonomia szkół wyższych dotycząca 
tworzenia własnych programów nauczania jest jednak nieco ograniczona we-
dług propozycji polityków należących do PiS – „kompetencje do dokonywa-
nia weryfi kacji będzie mieć Państwowa Komisja Akredytacyjna lub jej nowy 
odpowiednik” (PW09-PiS, s. 110). Można także zauważyć pewne pomysły 
uregulowania kwestii związanych z doktorantami. Twórcy programu PiS pro-
ponują „ustanowienie wymogu udziału w przewodzie doktorskim dwóch re-
cenzentów zewnętrznych” (PW09-PiS, s. 112) oraz zapewnienie doktorantom 
pracy pozwalającej na rozwój naukowy: „doktoranci związani z działalnością 
naukowo-dydaktyczną uczelni uzyskają status asystentów zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę na czas określony” (PW09-PiS, s. 112).

Propozycje uregulowań sfery edukacji odnoszącej się do szkolnictwa wyż-
szego również wykazują większe nawiązania do neokonserwatywnej ideolo-
gii edukacyjnej. Co prawda podkreślanie związków edukacji z gospodarką 
było charakterystyczne pierwotnie głównie dla kierunków liberalnych, ale 
pewne kwestie liberalne weszły do kanonów myślenia i działania neokonser-
watystów. W tej grupie propozycji ponownie mamy przemieszanie porządku 
neokonserwatywnego i umiarkowanie liberalnego, chociaż, jak się wydaje, 
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środki liberalne są podporządkowane celom wywodzonym raczej z neokon-
serwatywnej ideologii edukacyjnej. Co ważne, trudno określić tu hierarchię 
proponowanych rozwiązań i sposobów udoskonalenia każdego obszaru edu-
kacji. Wszystkie przedstawione pomysły, deklaracje i oparte na nich działania 
polityków PiS są uznawane za pozytywne i ważne oraz skuteczne – na co 
wskazuje głównie kontekst wypowiedzi. 

Starając się podsumować całość przedstawionych propozycji zmian i roz-
wiązań, które sprawiają lub też sprawiłyby, iż polska edukacja byłaby lepsza, 
należy podkreślić, że w przypadku polityków PiS odnaleziono ich bardzo 
dużo i dotyczą one zróżnicowanych obszarów szeroko rozumianej edukacji. 
W większości postulaty te tworzą względnie spójny obraz i kierują badacza 
głównie ku cechom charakterystycznym dla ideologii neokonserwatywnej 
(podkreślanie jednolitości programów, wagi wykształcenia ogólnego, znacze-
nia kwestii związanych z treściami ugruntowanymi kulturowo). Kilkakrotnie 
pojawiają się również rozwiązania mogące być odczytywane jako neoliberal-
ne, ale są traktowane jak środki i podporządkowane celom, które wywodzą 
się z neokonserwatywnego spojrzenia na edukację. Jak się wydaje, politycy 
PiS przejęli część postulatów tradycyjnie liberalnych, osadzając je jednak 
w swoich wartościach, koncepcjach i  wynikających z nich rozwiązaniach, 
które zabarwiły te kwestie w nieco inny sposób niż w neoliberalizmie.

Rozwiązania w sferze edukacji proponowane przez
polityków PO

Przyglądając się materiałowi badawczemu zebranemu dla polityków na-
leżących w okresie badań do PO, można stwierdzić dużą liczbę propozycji 
i rozwiązań dotyczących współczesnej polskiej edukacji oraz ich spore zróż-
nicowanie. W odniesieniu do edukacji można wyróżnić kilka właściwości 
edukacji, wokół których ogniskują się poszczególne wypowiedzi polityków 
tego ugrupowania. Jedną z nich są ogólne wytyczne związane z edukacją. 
W tej kategorii politycy PO mówią o  „dostępie do edukacji” (PW07-PO, 
s. 41), wskazując na konieczność jej powszechności, oraz opowiadają się za 
„stworzeniem modelu edukacji akcentującym uczenie się przez całe życie” 
(PW07-PO, s. 45). We współczesnej rzeczywistości takie postulaty mogą być 
wiązane z każdym typem ideologii edukacyjnej. 

Kolejną grupą propozycji obecną w danych dotyczących polityków PO są 
rozwiązania odnoszące się do systemu szkolnego i jego działania w ramach 
ogólnych i formalnych. Członkowie tej opcji politycznej deklarują „wprowa-
dzenie mechanizmów konkurencyjnych o charakterze rynkowym do oświa-
ty” (PW07-PO, s. 52) oraz „rozwój oświaty niepublicznej” (PW07-PO, s. 51). 
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Politycy PO proponują również takie rozwiązania dla systemu oświaty, jak 
„niezmniejszanie nakładów na edukację pomimo niżu” (GW01/28). Poza tym 
można odnaleźć deklaracje „likwidacji” (RZ01/2) lub „zmian w gimnazjach” 
(RZ01/2), a także „zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym” (PW07-PO, 
s. 52). Co bardzo ciekawe, politycy PO postulują „wprowadzenie bonu oświa-
towego jako podstawy tworzenia (…) budżetu szkół i placówek oświatowych” 
(PW07-PO, s. 53). Ten ostatni pomysł wywodzi się z ideologii edukacyjnej 
nurtu radykalnego i znajduje się w programie wyborczym partii deklarującej 
się jako liberalna. Podkreślanie konkurencyjności i prywatyzacji oświaty jest 
już natomiast rozwiązaniem stricte liberalnym. Pozytywnymi rozwiązania-
mi problemów współczesnej polskiej edukacji dla polityków PO są również 
takie kwestie jak „komercjalizacja szkół” (GW02/2, GW02/12). Przedstawi-
ciele tej partii politycznej proponują też „likwidację określeń przymiotni-
kowych w nazwach szkół” (GW04/7) oraz „stworzenie nowego centralnego 
systemu instytucji edukacyjnych (KOJE)” (GW04/12, RZ04/10), co właści-
wie jest planem przeorganizowania oświaty na jej najwyższych instytucjo-
nalnych szczeblach. Pozytywnie patrzą także na możliwości „łączenia szkół 
podstawowych z przedszkolami oraz gimnazjów z liceami w gestii wspólnego 
zarządzania” (GW04/13, GW04/14, GW04/16, RZ04/9, RZ04/10). Poza tym 
politycy PO deklarują chęć wprowadzenia „zmian w edukacji konsultowa-
nych społecznie” (B/PO13/10V090) oraz poprawianie „poziomu edukacji 
matematycznej naszego społeczeństwa” (B/PO13/29V09).

Politycy PO popierają rozwiązania wprowadzone przez większość parla-
mentarną, czyli głównie przez członków PO, takie jak: „zmiany w ustawie 
o systemie edukacji” (W/PO01) oraz „zmiany ustawy o informacji oświato-
wej” (W/PO01). Mówiąc o systemie edukacyjnym, podkreślają konieczność 
jego uelastycznienia: 

ten system musi być elastyczny, musi umieć odpowiadać na zapotrzebowanie rynku, 
jeżeli młody człowiek jest zdecydowany, że po gimnazjum rozpoczyna szkolnictwo 
zawodowe, ma jakiś tam swój wymyślony sposób na życie, to cudownie. Ale równo-
cześnie, jeśli realizuje on tę podstawę kształcenia ogólnego, jaka jest zapisana w jego 
programie, to w każdym momencie swojego życia może wrócić do przygotowania do 
matury czy do podjęcia studiów, jakie chce (W/PO01).

Inne propozycje dotyczące szkoły odnoszą się do takich działań, jak 
„zwiększenie autonomii szkół” (PW07-PO, s. 52) oraz „zwiększenie autono-
mii dyrektorów szkół” (PW07-PO, s. 52), a także „przekazanie szkół samo-
rządom” (PW07-PO, s. 51) lub „innym podmiotom” (RZ02/1, RZ02/8), co 
właściwie wiąże się z uspołecznianiem i prywatyzacją szkół, oraz „większy 
wpływ samorządów na wybór dyrektora szkoły” (RZ02/1), z zastrzeżeniem, 
że „dyrektor szkoły nie musi być nauczycielem” (GW02/1). W kwestiach or-
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ganizacyjnych postulują również stworzenie „rad oświatowych szkół, składa-
jących się z przedstawicieli władzy samorządowej i nadzoru pedagogicznego 
oraz rodziców” (PW07-PO, s. 52).  Szkoła ma zatem bardziej być związana ze 
społecznością, w której funkcjonuje, a przedstawione tu propozycje wpisują 
się zasadniczo w neoliberalne podejście, akcentujące decentralizację systemu 
oświaty i łączenie go bardziej ze społeczeństwem obywatelskim i władzą sa-
morządową na danym terenie. 

Postulaty te współwystępują z następnym. Politycy PO zwracają bowiem 
uwagę na konieczność znalezienia rozwiązań dotyczących nadmiernej biu-
rokratyzacji panującej w systemie edukacyjnym, podkreślając przy tym, iż 
to politycy powinni się starać bardziej precyzyjnie redagować dokumenty 
prawne, nie zmuszając jednocześnie dyrektorów i nauczycieli do zwiększania 
liczby „papierów” w obiegu: 

ciągle jeszcze edukacja jest zbyt mocno zbiurokratyzowana. I to jest jedno, trzeba bar-
dzo nad tym popracować. Problem polega na tym, że, po pierwsze, ustawy są mało 
precyzyjne, w związku z tym pojawia się wiele rozporządzeń. Nie wszystkie rozpo-
rządzenia są dobrze przemyślane i one wymuszają pewne działania biurokratyczne, 
a kolejnym etapem, gdzie rodzi się biurokracja w nadmiernej ilości, są organy kurato-
ryjne, kontrolne itd. (…) (W/PO01). 

Jak się wydaje, są tu opisane wprost obecne postulaty neoliberalnej ideo-
logii edukacyjnej w odniesieniu do polskiej rzeczywistości edukacyjnej. 

Co do szkolnictwa obowiązkowego – można odnaleźć jeszcze propozy-
cje „obniżenia wieku szkolnego do lat sześciu” (PW07-PO, s. 53, GW02/1, 
GW02/12, GW02/28, GW04/16, GW04/17, RZ02/1, RZ02/8, RZ01/5, 
W/PO01) oraz „zerówki dla pięciolatków” (PW07-PO, s. 53, GW04/16, 
GW04/17), chociaż politycy uznają „możliwość przedłużenia okresu 
przejściowego dla 6-latków” (GW02/27). Pozytywną próbą kompromi-
su byłoby „umieszczenie sześciolatków w osobnych klasach” (RZ02/12, 
B/PO13/25III09), nie z siedmiolatkami, dopóki do szkoły będą chodzić dwa 
roczniki, chociaż akceptują też możliwość „przyjmowania sześciolatków do 
klas z siedmiolatkami – jeśli nauczyciel dobrze sobie radzi z indywidualizo-
waniem pracy, to również może być dobre rozwiązanie” (B/PO13/25III09). 
Elastyczność w tworzeniu oddziałów przedszkolnych oraz klas I dla sześcio-
latków wydaje się bardzo ważna – wszystko dla dobra dzieci: „może połączyć 
przedszkole i szkołę podstawową w zespół i niech klasa pierwsza dla sześ-
ciolatków będzie na tym lepiej wyposażonym końcu korytarza. Będą i dobre 
warunki, i program odpowiedni. (…) Byle tylko wszystkie dzieci wcześniej 
chodziły do przedszkola i ich rodzice akceptowali rozpoczęcie przez nie 
nauki szkolnej” (B/PO13/3V09). Ta elastyczność w podejściu do tworzenia 
i funkcjonowania szkół wydaje się korzystać z neoliberalnej ideologii edu-
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kacyjnej, zwłaszcza że jest popierana argumentami fi nansowymi i wiązana 
z  decentralizacją oświaty i delegowaniem decyzji na poziom samorządów. 
Katarzyna Hall pozytywnie ocenia także kwestie wspólnych nowych progra-
mów dla dzieci uczęszczających do zerówek: „pięciolatki i sześciolatki zaczy-
nają pracę według nowych programów. Na pewno powinny robić to razem. 
Na pewno są w stanie przez rok dobrze przygotować się do nauki szkolnej” 
(B/PO13/25III09). Należy podkreślić, że wszystkie z powyżej przedstawio-
nych propozycji i rozwiązań problemów polskiej edukacji są uważane przez 
polityków PO za ważne, pozytywne oraz skuteczne. Ta reforma jest dobrym 
rozwiązaniem, ponieważ „poprawi się dostęp nie tylko pięciolatków do edu-
kacji przedszkolnej, ale i trzy- i czterolatków. Bo również te zamożne sześcio-
latki wtedy zwolnią miejsca w tych najlepszych przedszkolach dla młodszych 
i biedniejszych” (B/PO13/10III09). 

Pojawia się jednak u jednego z polityków PO krytyka wprowadzonego 
w życie rozwiązania w postaci systemu szkolnego 6 + 3 + 3: „na przykład ja 
mogę powiedzieć, że absolutnie uważam, choć ktoś powie, że jestem dziad-
kiem, co jest prawdą, ale, ale że tamten system 4-letniego liceum był lep-
szy” (W/PO02). Brak jednak tu uzasadnienia tego poglądu – wydaje się, że 
to właściwie tylko jego sposób interpretacji, bez szczególnych odniesień pe-
dagogicznych czy ideologicznych. Być może ten indywidualizm, gloryfi kacja 
własnego sądu mogą wskazywać na liberalizm jako głębokie podłoże myśle-
nia przywołanego posła. 

Poza tym powinno się zostawić, zdaniem polityków PO, „więcej czasu na 
wprowadzenie mundurków” (RZ01/17), co uzasadniane jest głównie kwe-
stiami fi nansowymi (z punktu widzenia rodziców dzieci szkolnych), niemniej 
jednak do samego pomysłu „mundurków” (GW01/29) są nastawieni nega-
tywnie. Co ciekawe, politycy PO uważają za właściwe „badanie inteligencji 
dzieci” (GW02/13), co według nich pozwoliłoby ułatwić dostosowanie treści 
i metod stosowanych w szkole i edukacji pozaszkolnej do ich poziomu, nie 
zauważając, iż może to prowadzić do działań dyskryminujących. Jak zatem 
widać, podkreśla się tutaj indywidualne podejście, zarówno do samych ucz-
niów, jak i do szkół. Politycy PO z takimi postulatami, jak: akceptacja prywa-
tyzacji i komercjalizacji szkół, stawianiem w centrum kwestii fi nansowych, 
uelastycznianie sposobu organizacji szkolnictwa i umożliwienie łączenia się 
placówek mniejszych, wydają się najbardziej czerpać z neoliberalnej ideologii 
edukacyjnej.

Konsekwencje badania inteligencji dzieci wydają się potencjalnie kłócić 
z inną propozycją, dotyczącą wprowadzania jak największej równości wśród 
uczniów. Podkreślają bowiem wagę prowadzenia polityki wyrównującej 
szansę dzieci i młodzieży, określając ją jako pozytywne i  skuteczne narzę-
dzie poprawy sytuacji: „program dla dzieci z rodzin o niskim statusie ekono-

6. Zakresy hybrydyzacji ideologii edukacyjnych przez polityków Pis, Po, PSL, SLD...



178 Hybrydy ideologii edukacyjnych polskich polityków 

micznym” (B/PO02/5V09), związany między innymi z „pomocą w postaci 
dofi nansowania zakupu podręczników [, która – D.J.] będzie przyznawana 
dzieciom z  rodzin spełniających kryterium dochodowe” (B/PO02/5V09), 
ponownie wskazując na pozytywne znaczenie i skuteczność proponowanego 
rozwiązania.

Inne kwestie ogólne odnoszą się głównie do zmian w obszarze nadzoru 
nad szkolnictwem. Politycy PO proponują „nowoczesny nadzór pedagogicz-
ny” (GW01/28), związany, jak się wydaje, z „ograniczeniem praw kuratoriów” 
(GW04/12) i przejściem w kierunku prywatnego sektora. Negatywnie odno-
szą się członkowie przedstawianego ugrupowania do „obowiązku pytania ku-
ratora przez samorządy o zdanie przy likwidacji szkół” (GW02/2), uważając, 
iż decyzja ta powinna pozostawać w gestii samorządów. A zatem proponują 
zmniejszenie roli państwa w procesach edukacyjnych, co jest wskaźnikiem 
liberalnego podejścia do edukacji. Co więcej, według nich „należy bardzo 
wyraźnie oddzielać zadania czysto edukacyjne – na przykład informujące 
o znaczeniu przeprowadzanych wyborów i roli Parlamentu Europejskiego – 
od tych, które są agitacją wyborczą” (B/PO13/30III09). Wskazuje się więc na 
konieczność zachowania szkoły jako instytucji niepodlegającej wpływom po-
litycznym. Warto jednak zauważyć, iż czasem granica między „nieuprawnio-
ną” agitacją wyborczą a „prawomocnym i właściwym” informowaniem może 
być cienka, a pewne treści ukazywane jako neutralne mogą nieść za sobą za-
łożenia ideologiczne. Dlatego takie rozwiązanie może być problemem.

Część z  postulowanych zmian w obrębie szkolnictwa powinna według 
polityków PO dotyczyć egzaminów, które zdaje się na kolejnych szczeblach 
oświatowych. Przedstawiciele tego ugrupowania opowiadają się za „egzami-
nami zewnętrznymi” (PW07-PO, s. 51) oraz proponują „przywrócenie ma-
turze rangi najważniejszego egzaminu” (PW07-PO, s. 52), a także „zagwa-
rantowanie spójności matury z systemem matur w krajach UE” (PW07-PO, 
s. 52). Pojawia się propozycja, by „oceny gimnazjalne i maturalne przelicza-
no na skale” (chodzi o bezwzględne przeliczanie wyniku, aby móc zachować 
czy uzyskać obiektywność) (B/PO13/29V09). Politycy PO postulują rów-
nież utworzenie „banku zadań maturalnych układanych przez ekspertów” 
(GW04/5), a także „zmiany w maturze z języka polskiego” (GW02/23) oraz 
wprowadzenie „fi lozofi i jako przedmiotu maturalnego” (RZ02/22). Chcą, 
by matematyka była przedmiotem obowiązkowym na maturze: „sprawa 
matematyki (…) to jednak uważaliśmy te dziedziny za, jak każdy myślący 
obywatel, za królowę nauk. I ja witam z radością to, że matematyka wraca” 
(WPO02). Podkreślają więc politycy PO indywidualizację w odniesieniu do 
ucznia, nauczyciela, szkoły, związaną z ograniczeniem wpływów państwa 
i preferowanym zwiększeniem autonomii tych podmiotów. Poza tym propo-
nuje się wprowadzenie „zmian zasad przeprowadzania egzaminów zawodo-
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wych, by uwzględnić kwalifi kacje zdobyte poza szkołą” (PW07-PO, s. 52). Ta 
ostatnia kwestia również wydaje się bardziej kojarzyć z radykalnymi koncep-
cjami edukacji, mamy tu zatem kolejny akcent ideologii nurtu radykalnego 
obok innych – kierujących się bardziej ku neoliberalizmowi.

Dodatkowo przedstawiciele tej opcji politycznej proponują różne roz-
wiązania dotyczące programów i treści nauczania. Wskazują na konieczność 
„stworzenia spójnej podstawy programowej” (PW07-PO, s. 52, GW01/28, 
B/PO02/5V09) oraz zalecają 

uporządkowanie sposobu edukowania, czyli tzw. podstawy programowej. Uporząd-
kować tak, żeby dziecko, które przychodzi do liceum, regularnie rozwijać do momen-
tu wyjścia z tego systemu. To uporządkowanie podstawy nigdy nie udało się do końca. 
Proszę pamiętać, że reforma jak gdyby objęła szkoły podstawowe, gimnazja, ale tak 
naprawdę nigdy nie dotarła do szkół ponadgimnazjalnych. Dzisiaj jesteśmy na takim 
etapie, że od 3 lat mamy jednolitą podstawę programową. Ona sobie maszeruje, ona 
sobie idzie przez szkołę podstawową, rozpoczęła swoją karierę w gimnazjach i teraz 
w 2012 trzeba kontynuować tę podstawę programową jednolitą dla wszystkich szkół 
zawodowych (mówię tu o kształceniu ogólnym) i dla szkolnictwa ponadgimanzjalne-
go ogólnego przygotowującego do matury (W/PO01). 

Powiązane są z tym kwestie dotyczące nowych podręczników: 

obowiązywanie w szkołach nowych podręczników dla uczniów rozpoczynających 
naukę w I klasie szkoły podstawowej, w I klasie ogólnokształcącej szkoły muzycz-
nej pierwszego stopnia, w  I  klasie gimnazjum, w I klasie ogólnokształcącej szkoły 
muzycznej drugiego stopnia, w  I  ogólnokształcącej klasie szkoły sztuk pięknych 
i IV ogólnokształcącej klasie szkoły baletowej (B/PO02/5V09). 

Zgodnie z nią „szkoła wybiera konkretne treści” (GW01/28). 
Pozytywne i ważne znaczenie miałyby „odchudzenie programów” 

(GW01/24, GW01/28) oraz dodatkowy „miesiąc poza klasą na realizację in-
nych sposobów kształcenia” (RZ02/11) – dni w trakcie roku szkolnego, które 
można poświęcić innym formom nauki – a także „nacisk na umiejętności” 
(GW01/28) w edukacji. Z punktu widzenia polityków PO pożądane było-
by również „podniesienie poziomu nauczania języków obcych” (PW07-PO, 
s. 52). Za to negatywnie mówią o „specjalnej edukacji dla uczniów zagrożo-
nych patologią” (GW01/28), nawiązując krytycznie do programu „Zero tole-
rancji” popieranego przez przedstawicieli LPR oraz PiS. Politycy PO opowia-
dają się również za „uczeniem o prawach człowieka od I klasy” (GW02/29) 
oraz za „etyką dla wszystkich chętnych” (GW01/24, GW01/28, RZ02/10), 
a  właściwie „efektywnym dostępem do etyki” (GW04/9), co teraz nie za-
wsze i wszędzie występuje. Przy okazji ambiwalentnie odnoszą się do oce-
ny z religii wliczanej do średniej – w niektórych artykułach jest ta kwestia 
ukazana z akceptacją (GW01/24), w innych zaś jest krytykowana (GW01/25, 
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GW01/29). Koncentrując się na umiejętnościach oraz proponując różnorod-
ność zajęć i form ich prowadzenia, wydają się opierać na neoliberalnej ideo-
logii edukacji, akcentującej pluralizm poglądów edukacyjnych oraz metod 
i technik wychowania i kształcenia, a także konieczność dostosowywania ich 
do potrzeb i zainteresowań podmiotów edukacji.

Według propozycji jednego z polityków PO – dzieci i młodzież powinno 
się uczyć podobnie jak w USA: „w tej amerykańskiej szkole podstawowej był 
podział na, na te kierunki. To nie jest tak, że na przykład, jak ja się uczyłem 
czy teraz dzieci się uczą, że jest biologia, zoologia, tak to tam w podstawów-
kach, to oni tam i uczą się przez rok czy dwa tylko tego jednego przedmio-
tu, na tym etapie już” (WPO02). A zatem jednocześnie pozytywnie odnosi 
się do większej specjalizacji edukacji już nawet na poziomie podstawowym 
(co przeczy jej postulatowi ogólności kształcenia), a także do zmian orga-
nizacji uczenia dzieci i młodzieży. Proponuje również proste przenoszenie 
wypróbowanych i stosowanych w innych miejscach wzorców. Takie podej-
ście może być inspirowane neoliberalną ideologią edukacyjną, ona bowiem 
kładzie nacisk na wczesną specjalizację nauczania, związaną z indywiduali-
zacją kształcenia, a próbując tworzyć uniwersalistyczną i dominującą kulturę 
wszędzie, może stanowić przesłankę do bezpośrednich prób przenoszenia 
obcych wzorców na teren edukacji tłumaczonych ujednoliconym charakte-
rem współczesnej kultury.

Co ciekawe, w propozycjach PO dla obszaru edukacji można odnaleźć po-
stulaty odnoszące się do wychowania i kształcenia osób niepełnosprawnych. 
Otóż według przedstawicieli tej partii politycznej powinny nastąpić „zmiany 
w systemie edukacji niepełnosprawnych” (PW07-PO, s. 44), związane między 
innymi ze „zwiększeniem dostępności szkół wyższych dla niepełnospraw-
nych” (PW07-PO, s. 44) oraz „zapewnieniem niepełnosprawnym profesjo-
nalnych usług doradztwa zawodowego i  pośrednictwa pracy” (PW07-PO,
s. 44). Sama obecność tej tematyki wydaje się interesująca. Można sądzić, iż 
politycy PO czerpią tu z ideologii radykalnej i  sugerowanej przez nią rów-
ności w dostępie do edukacji, związanej z brakiem dyskryminacji. Podobne 
kwestie porusza się wobec dzieci chorych czy umierających. Takie rozwiąza-
nie, jakie funkcjonuje obecnie, uważa się za pozytywne i ważne i wymienia 
się: „szkoły integracyjne” (W/PO02) oraz szkoły przyszpitalne (W/PO02). 
Niewielu polityków zwracało uwagę na te właśnie kwestie, trudno klasyfi ko-
walne z punktu widzenia ideologii edukacyjnych. 

Członkowie PO proponują również rozwiązania związane z  różnymi 
formami pracy z uczniem uzdolnionym. Opowiadają się za opracowaniem 
„systemu pracy z uczniami zdolnymi” (RZ04/1) oraz „nową formą olimpiad 
przedmiotowych” (RZ04/1), biorących pod uwagę także „olimpiady dla gim-
nazjalistów” (RZ04/1). Sugerują też „zorganizowanie konferencji metodycz-
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nej dotyczącej nauczania przedmiotów ścisłych” (RZ02/9), która mogłaby 
pomóc w nauczaniu tych treści. Uczeń powinien się rozwijać również poza 
lekcjami w szkole, dlatego należy zdobyć „środki unijne na zajęcia pozalek-
cyjne” (GW01/28). Porusza się także kwestie podręczników. Politycy PO za 
pozytywne rozważania uważają „dopłaty do podręczników z nową podstawą 
programową dla klas I–III i I gimnazjum” (RZ02/16) oraz „wyposażenie bi-
bliotek w komplety podręczników” (GW01/28). Takie przedstawienie spo-
sobów ulepszenia edukacji może być ujmowane z punktu widzenia różnych 
ideologii i trudno je tutaj jednoznacznie zaklasyfi kować.

Pewne odniesienia odnaleziono też w stosunku do nauczycieli. Politycy 
PO pozytywnie oceniają takie rozwiązania, jak: „uproszczenie sposobów 
nagradzania nauczycieli” (RZ02/23) i ogólnie „podwyżki dla nauczycieli” 
(B/PO05/16XII10), do czego potrzebne jest „przeredagowanie budżetu, żeby 
nauczyciele dostali podwyżkę” (W/PO01). Sugerują wprowadzenie zmian do 
systemu płac nauczycielskich na wzór amerykański, gdzie:

system wynagradzania nauczycieli jest bardzo prosty, ich wynagrodzenie zależy od 
dwóch czynników. Jednego to są lata pracy, prawda, jeżeli dojdzie tu, to ma pensję 
taką. A drugiego to jest wykształcenie i poprawianie kwalifi kacji. No, jeżeli poprawia 
kwalifi kacje, to jego salary to będzie takie, prawda. A (…) jeżeli nie poprawia, to się 
okaże, że będzie taka (W/PO02).

Natomiast zróżnicowane oceny są związane ze „świadczeniami kompen-
sacyjnymi dla nauczycieli”, które są wskazywane zarówno jako rozwiązanie 
negatywne (GW02/11), jak i pozytywne (GW02/24). Innymi propozycjami 
ważnymi dla edukacji polskiej współcześnie, choć bez określenia stopnia ich 
skuteczności, są pewne kwestie odnoszące się do zmian związanych z zawo-
dem nauczyciela. W tym przypadku proponuje się „zmienienie Karty Nauczy-
ciela i uczynienie procedury awansu bardziej rozsądnymi” (B/PO13/18IX10), 
czego możliwość widzi między innymi w „zmianach dotyczących awansowa-
nia i motywowania nauczycieli, żeby dyrektor szkoły miał lepsze możliwości 
realnego wzmacniania i wspierania swoich nauczycieli na każdym etapie ich 
rozwoju zawodowego” (B/PO13/17VI10). Aby edukacja w Polsce stawała się 
coraz lepsza, według polityków PO konieczne jest 

poprawienie jeszcze sposobu kształcenia nauczycieli i sposób ich doskonalenia, czy-
li taki system pomocy nauczycielowi w  bardzo trudnych sytuacjach, z którymi się 
borykają cały czas. Kiedyś, 20 czy 30 lat, dosyć dobrze funkcjonowały takie ośrod-
ki doradztwa, ośrodki metodyczne, one się gdzieś tam po drodze pogubiły. Są takie 
miejsca, gdzie działają rewelacyjnie, i są takie, które w ogóle nie. (…) Więc kształcenie 
nauczycieli, doradztwo dla nauczycieli, wzmocnienie nauczyciela samego, który pra-
cuje, jest tutaj szalenie potrzebne” (W/PO01), a także wprowadzenie większej „soli-
darności w odpowiedzialności za edukację” (W/PO01).
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Podstawą powinno być tu „dobre przygotowanie do tego zawodu właśnie” 
(W/PO02). Politycy PO widzą zatem nauczyciela jako eksperta i metodyka, 
i to w tych obszarach pragną polepszyć jego kwalifi kacje, co wydaje się czer-
pać z neoliberalnej wizji edukacji i roli nauczyciela.

Niektóre z odnalezionych danych wskazują na kwestie związane z opieką 
i wychowaniem w szkołach. Politycy PO pozytywnie oceniają takie rozwiąza-
nia, jak „poprawa opieki w szkołach” (GW02/12), „dofi nansowanie do osob-
nych świetlic dla 6-latków” (GW02/25) oraz „dofi nansowanie do budowy 
ogródków »jordanowskich« przy szkołach” (GW02/25). Promuje się również 
„budowanie orlików” (B/PO02/13XII10), „budowę lodowisk” (GW04/20) 
oraz „obserwatoriów astronomicznych (B/PO02/13XII10): „ma powstać 14 
obserwatoriów astronomicznych”. Będą działały jak orliki – w  godzinach 
szkolnych będą z nich korzystać uczniowie, a po południu wszyscy chętni” 
(B/PO02/13XII10).

Mocno podkreśla się też propozycje zmian funkcjonowania szkolnej 
świetlicy:

wprowadzenie obowiązku dokumentowania pracy świetlicy jest krokiem do pewnego 
uporządkowania tego trudnego, opisanego stanu rzeczy. Potrzeby opiekuńcze szkół 
rosną (B/PO13/18IX10); z uwagi na bezpieczeństwo dzieci i na to, aby była jakaś szan-
sa na atrakcyjność zajęć świetlicowych i ich wychodzenie naprzeciw faktycznym po-
trzebom rozwoju dzieci, jest wymóg tych nie więcej niż 25 dzieci pod opieką jednego 
nauczyciela (B/PO13/18IX10). 

Również za kwestię pozytywną uważają politycy PO to, że

dyrektor powinien zobowiązać jednego z nauczycieli świetlicy do bycia koordynato-
rem zajęć i zadań tam realizowanych, odpowiedzialnym za kompletną dokumentację 
jej pracy. Rzeczywiście wydaje się, że właściwy byłby za te dodatkowe zadania od-
powiedni dodatek motywacyjny – choćby jak za wychowawstwo (B/PO13/18IX10). 

Opowiadają się więc zarówno za uporządkowaniem, ale i większym zbiu-
rokratyzowaniem opieki nad dzieckiem w szkołach. Według E. Potulickiej305 
to jedna z konsekwencji zmian o charakterze neoliberalnym, za którymi wy-
dają się opowiadać politycy PO, niemniej jednak kłóci się to z chęcią odbiu-
rokratyzowania edukacji wskazywanego jako sposób rozwiązania polskich 
problemów ze szkołą.

Politycy PO zwracają uwagę nie tylko na lekcje w szkołach, ale także na 
kwestie wyrównawcze oraz wychowawcze. Podkreślają, że „zajęcia o cha-
rakterze dydaktyczno-wyrównawczym powinny być prowadzone w  gru-
pach o liczebności do 8 uczniów” (bez ograniczenia dolnego, czyli nawet dla 

305 E. Potulicka, Pytanie o skutki neoliberalizmu. Aspekt społeczny, [w] Neoliberalne...,  s. 
323–338.
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jednego potrzebującego) (B/PO13/24X10) oraz wskazują sposoby uczenia 
dzieci patriotyzmu: „robienie w  szkołach z najmłodszymi uczniami biało-
-czerwonych kotylionów i radosne przeżywanie naszego narodowego święta” 
(B/PO13/12XI10). Negatywnie wypowiadają się w kwestii „wyprowadzenia 
religii ze szkoły” (B/PO05/18IX10). Jak zatem można przypuszczać, poja-
wiają się pomysły nawiązujące nieco do neokonserwatyzmu, w części zaś do 
neoliberalnej koncepcji urozmaicenia edukacji i dostosowania do potrzeb. 

Kolejna grupa rozwiązań czy propozycji polityków PO jest natomiast 
związana z kształceniem na poziomie zawodowym – pozytywnie mówi się 
o „zmianach w systemie kształcenia zawodowego” (GW02/26) oraz „fi lmach 
promujących uczenie się w zawodówkach” (RZ04/6). Zaczyna się więc doce-
niać kwestie związane z nauczaniem zawodu i ten pion szkolnictwa. Więk-
szość proponowanych rozwiązań koncentruje się jednak głównie na pomocy 
fi nansowej, która wydaje się stanowić podstawę działań i rozwiązań propo-
nowanych przez PO.

Ostatnią grupą propozycji dla współczesnej polskiej edukacji według 
polityków PO są rozwiązania dotyczące szkolnictwa wyższego. Pozytywnie 
widziane przez polityków PO „zmiany w szkolnictwie wyższym” (RZ04/3, 
B/PO05/25X10) wiążą się również między innymi ze „zwiększeniem rywali-
zacji między uczelniami” (RZ03/7), osiąganymi za pomocą „konkursowego 
podziału funduszy krajowych w nauce” (RZ02/17, RZ04/7) oraz zasady po-
dążania „pieniędzy do uczelni »za studentem«” (RZ03/7). W tym zakresie 
według członków tej partii powinno się wykonać następujące posunięcia: 
„dopasowanie programów studiów do wymogów rynku pracy” (PW07-PO, 
s. 53), „zmiany w systemie kształcenia nauczycieli” (PW07-PO, s. 53), a tak-
że „wsparcie uczelni, dużych uniwersytetów, które są okrętami fl agowymi 
polskiego szkolnictwa wyższego” (PW07-PO, s. 54); dodatkowym bodźcem 
może być również zapewnianie „dodatkowych pieniędzy na badania dla 
ośrodków wiodących” (GW04/2). Politycy PO bez problemu zgadzają się na 
„jeden kierunek bezpłatny” (GW04/2), ale w przypadku drugiego popierają 
zmianę dotychczasowego systemu: „drugi kierunek bezpłatny dla 10% najlep-
szych” (GW04/2). Oznacza to, że „pozostali chcący studiować dwa kierunki 
będą musieli pokryć samodzielnie ich koszt” (GW04/8, GW04/10). Należy 
zauważyć, że przeforsowanie zmian dotyczących odpłatności drugiego kie-
runku może stanowić dla polityków tego ugrupowania wstęp do późniejszej 
całkowitej odpłatności za studia, choć na razie niewyartykułowanej, co tym 
bardziej wskazuje na neoliberalny charakter tej zmiany. 

Poza tymi kwestiami mamy do czynienia z popieraniem różnych form 
wyrównywania szans osób biedniejszych poprzez tworzenie bodźców eko-
nomicznych pozwalających im na studiowanie: „ułatwienie brania kredy-
tów studenckich” (GW03/4, RZ03/1) oraz „korzystniejsze kredyty studen-
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ckie” (GW04/8), a także „brak opłat za poprawki i suplementy” (GW04/10), 
zwłaszcza na uczelniach prywatnych oraz na studiach zaocznych. Ważne jest 
również „zapewnienie dostępu do oferty najlepszych uczelni osobom gorzej 
sytuowanym z terenów biedniejszych” (PW07-PO, s. 54). Proponuje się też 
„nacisk na umiejętności zdobywane na studiach” (RZ04/8), a zatem odejście 
od modelu czysto teoretycznej nauki. 

Kwestia szkolnictwa wyższego wiąże się także z rozwojem nauki. Pomysły 
polityków PO na ten obszar życia społecznego wiążą się z takimi propozycja-
mi, jak: „konsolidacja i integracja badań naukowych z gospodarką” (PW07-
-PO, s. 53) i „przemysłem” (RZ04/7), „wprowadzenie elementów interna-
cjonalizacji polskiej nauki” (PW07-PO, s. 54) oraz „zmiana mechanizmów 
fi nansowania nauki” (PW07-PO, s.  54). Wszystko to łączy się z rozwojem 
młodej kadry naukowej. Politycy PO proponują „promocję kariery i awan-
su naukowego młodszej kadry akademickiej przez większą mobilność mię-
dzynarodową” (PW07-PO s. 54) oraz „lepszy system stypendialny” (PW07-
-PO, s. 54), w tym „wyższe stypendia dla doktorantów” (GW04/2, GW04/8, 
GW04/10), a także „przymus wymiany naukowców pomiędzy uczelniami” 
(GW04/8) oraz ograniczenie pracy naukowców do maksymalnie dwóch 
etatów (GW04/2, GW04/8, GW04/10). Również ważnym i pozytywnym 
rozwiązaniem dla przedstawicieli PO jest „kara za plagiat – strata tytułu na-
ukowego” (RZ04/12) oraz „możliwość zostania rektorem przez menedżera” 
(RZ02/5), co jest równoznaczne z poparciem dla zmiany w dotychczasowym 
systemie zarządzania uczelnią wyższą. 

Jeden z przedstawicieli PO sugeruje, że pozytywnym rozwiązaniem by-
łoby wprowadzenie przez Polskę w systemie studiów rozwiązania funkcjo-
nującego w USA: visiting professor (W/PO02). Poza tym sugeruje uczenie co 
najmniej dwóch profesji na jednym kierunku studiów, co ułatwiłoby absol-
wentom odnalezienie się na rynku pracy. Jak mówi:

w takich zawodach, nazwijmy to w elitarnych, czyli w sztuce, to jest tak, że student 
uniwersytetu w Nowym Jorku to uczy się, nie wiem, no, pisarstwa, warsztatu pisar-
skiego, nazwijmy to, że jest na studiach fi lologicznych, a równocześnie dodatkowo 
uczy się tylko i wyłącznie aktorstwa. Tam są nauczyciele, zawodowcy, którzy uczą 
ich aktorstwa. I nie jest tak, że on nic więcej poza aktorstwem nie umie, tylko w razie 
czego on ma tę wiedzę uzupełnioną. Nieraz tak próbuję namówić fajnych ludzi do 
tego, żeby próbowali, no nie da się włączyć teraz kierunku AK, na przykład aktorstwo 
i uniwersytet równocześnie. W tym systemie się nie da. Ale wiele osób nie mieści się 
w tym zawodzie (W/PO02). 

To podejście wydaje się bardzo pragmatyczne, ale z drugiej strony opiera
się na chęci przeniesienia na grunt polski pewnych rozwiązań, prawdopo-
dobnie bez wglądu na możliwości ich wprowadzenia na terenie Polski.
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Wszystkie te metody są widziane jako pozytywne, ważne i skuteczne – 
brak jest jednak możliwości określenia ich hierarchii, ponieważ wszystkie są 
podobnie traktowane i żadna nie wygląda na szczególnie wyróżniona. Do-
minują rozwiązania wywodzące się z  ideologii neoliberalnej, akcentującej 
konieczność dostosowania edukacji do obecnego i przyszłego rynku pracy. 
Konkurencyjność, rywalizacja, wymiana międzyuczelniana i międzynaro-
dowa mają zapewnić powodzenie polskiej nauce i studentom. Pojawiają się 
jednak różne propozycje, których celem ma być wyrównanie dostępu do edu-
kacji na poziomie wyższym, co może wiązać się zarówno z koncepcją neoli-
beralną, jak i neomarksistowską. 

Próbując podsumować przedstawione kwestie odnoszące się do rozwią-
zań i propozycji zmian wskazywanych jako ważne i pozytywne przez poli-
tyków PO, można powiedzieć, iż partia ta łączy właściwie w swojej ideologii 
edukacyjnej postulaty, które w teoretycznych opracowaniach tej problema-
tyki odnosić się będą zarówno do neokonserwatyzmu, jak i neoliberalizmu, 
a także nurtu radykalnego. Przeważają interpretacje liberalne, niemniej poja-
wiają się również konserwatywne (odniesienia patriotyczne) i radykalne (po-
ruszanie rozwiązania problemów nierówności oraz tolerancji). Neoliberalne 
podejście może zabarwiać idee przejęte z innych ideologii edukacyjnych, one 
jednak istnieją i wskazują na hybrydowy charakter poglądów członków tego 
ugrupowania.

Rozwiązania w sferze edukacji proponowane przez
polityków PSL

Propozycje i rozwiązania dotyczące zmian w obszarze edukacji, które miały-
by pozytywnie wpływać na wychowanie i kształcenie we współczesnej Pol-
sce, przedstawiają również członkowie PSL. Należą do nich: „powszechny 
i bezpłatny dostęp do wiedzy” (PW07-PSL, s. 6), „inwestowanie w edukację” 
(B/PSL03/3X07), a także „nowy system fi nansowania oświaty i nauki” (PW07-
-PSL, s. 6) oraz „opracowanie i wdrażanie strategii rozwoju gminnej oświaty” 
(B/PSL10/27X10, B/PSL11/27X10). Sposobem radzenia sobie z niekorzystny-
mi zjawiskami w edukacji może być również według polityków PiS „udziela-
nie pomocy dyrektorom placówek oświatowych w przygotowaniu projektów 
mających na celu pozyskiwanie środków na rozszerzenie oferty zajęć poza-
lekcyjnych, wycieczek edukacyjnych, wyrównywanie szans edukacyjnych” 
(B/PSL10/27X10, B/PSL11/27X10). Według nich ważny jest też powrót do 
„kształcenia zawodowego. (…) muszą być pieniądze na praktyki zawodowe, 
i taki absolwent szkoły zawodowej, jaka by ona nie była, musi być absolwen-
tem i pracownikiem wykwalifi kowanym” (W/PSL01). 

6. Zakresy hybrydyzacji ideologii edukacyjnych przez polityków Pis, Po, PSL, SLD...
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Kolejną ważną i skuteczną z punktu widzenia polityków PSL propozycją 
jest „wspieranie uczniów i  studentów tak, aby brak pieniędzy nie stanowił 
przeszkody w zdobywaniu wykształcenia i umiejętności” (PW07-PSL, s. 6), 
a także „rozwijanie systemu stypendialnego dla dzieci i młodzieży za wybit-
ne osiągnięcia w nauce, sporcie” (B/PSL10/27X10, B/PSL11/27X10). W tym 
obszarze wychowania i kształcenia przedstawiciele tej partii opowiadają się 
za „obniżeniem wieku szkolnego” (RZ02/1, RZ02/8) oraz „przekazywaniem 
szkół innym podmiotom” (RZ02/1, RZ02/8) w razie zaistnienia takiej ko-
nieczności. Popierają również „większy wpływ samorządów na wybór dy-
rektora szkoły” (RZ02/1). Opowiadają się także za „świadczeniami kompen-
sacyjnymi dla nauczycieli” (GW02/11, GW02/22, GW02/24). Pozytywnie 
wypowiadają się politycy PiS o wprowadzeniu takich rozwiązań, jak „budo-
wa przyszkolnych sal gimnastycznych” (B/PSL10/27X10, B/PSL11/27X10) 
oraz „wręczenie wyróżnień Znaków Jakości Interkl@sa. Przyznawanie godła 
jest ogólnopolską inicjatywą, której głównym celem jest promowanie szkół 
przygotowujących uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informa-
cyjnym” (B/PSL10/5X10). Popierają też „program »Słoneczna szkoła«: wdro-
żenie programu instalacji kolektorów słonecznych na budynkach szkolnych” 
(B/PSL10/27X10, B/PSL11/27X10).

Poza tym przedstawiciele tej opcji politycznej postulują „iPady do szkoły 
zamiast podręczników” (RZ03/6) i/lub „używanie podręczników przez kilka 
roczników” (RZ04/3) oraz „wprowadzenie nauczania na odległość i bezpłat-
nego dostępu do Internetu” (PW07-PSL, s. 6). Znów nie są to zbyt specy-
fi cznie określone rozwiązania, które bez wątpliwości można by przypisać do 
konkretnej ideologii edukacyjnej. Postulaty te są zbliżone do reprezentowa-
nych przez członków PO w podobnym czasie i wydają się powiązane w więk-
szości z neoliberalnym spojrzeniem na edukację, chociaż mogą być również 
traktowane jako radyklane.

Niektóre wprowadzone lub też proponowane przez inne ugrupowania 
polityczne rozwiązania czy projekty, ewentualnie propozycje, są natomiast 
krytykowane w prasie przez polityków PSL – a zatem widziane negatyw-
nie. Należą do nich takie polityczne zamysły, jak: „mundurki” (GW01/29) 
oraz „likwidacja gimnazjów” (RZ01/2). W tym drugim przypadku politycy 
PSL wskazują, iż należałoby dobrze się przyjrzeć sytuacji i zastanowić przed 
wprowadzaniem kolejnych zmian w systemie oświatowym. Kwestią spor-
ną jest problem „religii wliczanej do średniej”, ujmowany raz negatywnie 
(GW01/25), a raz pozytywnie (GW01/29). Jak zatem widać, brak w tym przy-
padku jednoznacznego stanowiska. 

Co do edukacji wyższej – politycy PSL wskazują postulat: „zmian w szkol-
nictwie wyższym” (RZ04/3). W ramach szkolnictwa wyższego, według jedne-
go z polityków PSL, „powinno się ułatwiać młodzieży zdolnej, pracowitej, co 
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do której jej dotychczasowa droga kształcenia jest sprawdzona, tym ludziom 
trzeba, powinniśmy zdecydowanie pomagać” (W/PSL01), ponieważ „dla tej 
młodzieży najzdolniejszej, pracowitej, której chce się uczyć, to jest interes 
państwa” (W/PSL01), a „wspomaganie studiów i studentów jest najtańszym 
kosztem, jakie państwo może ponieść, bo w sumie przychodzi czas dorosły, 
koniec studiów i  ci ludzie odpracowują to wszystko dla państwa, dla spo-
łeczności” (W/PSL01). Politycy tej partii są również „przeciwni zdecydowa-
nie opłatom za studia” (W/PSL01). Poza tym, zdaniem przedstawicieli tego 
ugrupowania, „trzeba preferencje dać tym uczelniom, które mają wyjątkowe 
osiągnięcia, kształcą kompleksowo młodzież, natomiast trzeba pomału ogra-
niczać pomoc dla tych uczelni, które różne wpadki mają” (W/PSL01). Tym 
samym zauważalny jest ambiwalentny stosunek do zmian wprowadzanych 
przez PO, zwłaszcza wobec płatności za drugi kierunek.

Próbując podsumować, należy stwierdzić, że w porównaniu z PiS i PO nie 
odnaleziono aż tak wielu rozwiązań i propozycji mających polepszyć sytuację 
współczesnej polskiej edukacji. Te, które zostały odnotowane, nie wskazu-
ją bezpośrednio i  bezdyskusyjnie na jedną tylko ideologię edukacyjną. Jak 
można sądzić, wiele elementów przedstawionych w tej problematyce odnosi 
się do kwestii związanych z neokonserwatywnym spojrzeniem na szeroko ro-
zumianą edukację, inne natomiast prowadzą badacza ku wnioskom o przy-
należności do nurtu radykalnego. Nieco mniej elementów mogłoby należeć 
do neoliberalnej ideologii edukacyjnej, ale wydają się one złagodzone, jakby 
przytłumione przez obecność innych kwestii ważnych, a odwołujących się do 
odmiennych ideologii. W przypadku polityków należących do PSL trudno 
zatem mówić w kontekście ich propozycji i rozwiązań w sferze szeroko rozu-
mianej edukacji o jednoznacznej przynależności ideologicznej. 

Rozwiązania w sferze edukacji proponowane przez
polityków SLD

Ostatnią partią, której propozycje udoskonalenia współczesnej polskiej edu-
kacji należy rozważyć, jest SLD. Członkowie SLD w swoich programach 
partyjnych proponują w tym zakresie takie działania, jak: „określenie pod-
stawowych zadań edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji 
przedszkolnej i systemu szkolnictwa zawodowego” (BP07-SLD) oraz „refor-
ma podręczników szkolnych: ograniczenie wiedzy encyklopedycznej, w myśl 
zasady: mniej wkuwania – więcej myślenia” (PW09-SLD). W zakresie sy-
stemu oświatowego członkowie SLD proponują „przyjazne szkoły i klasy” 
(PW09-SLD, s. 2), co może sugerować zwrot w stronę ucznia i tym samym 
odniesienia do radykalnych koncepcji ideologicznych dotyczących edukacji. 

6. Zakresy hybrydyzacji ideologii edukacyjnych przez polityków Pis, Po, PSL, SLD...
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Ważną, pozytywną i skuteczną metodą poprawy edukacji może być według 
polityków SLD wykorzystanie do jej prowadzenia nowoczesnych techno-
logii. Przedstawiciele tej opcji politycznej w swoim programie wyborczym
z 2009 roku zapewniają również, że „podwoją liczbę komputerów w szkołach, 
zapewnią bezpłatny dostęp szkół do sieci Internetu. Cel – komputer na każ-
dej szkolnej ławce” (PW09-SLD, s. 2, GW01/28). 

Przedstawiciele tego ugrupowania politycznego popierają „apolityczność 
edukacji” (GW01/28), ponieważ „szkoła powinna być też neutralna świato-
poglądowo” (W/SLD01), oraz przeznaczenie większych fi nansowych „środ-
ków na edukację” (GW01/24, GW01/28). Opowiadają się również za „obni-
żeniem wieku szkolnego do 6 lat” (GW01/28, GW02/1, GW02/12, RZ01/5, 
RZ02/8), co wiąże się z pójściem „5-latków do zerówki” (GW01/28), ponie-
waż „wcześniejsze rozpoczęcie nauki przez dzieci to rozwiązanie idące w do-
brym kierunku” (B/SLD02/13III09), ale powinno się wprowadzić do ustawy 
„przepis, zobowiązujący ministerstwo do przedstawiania Sejmowi stanu 
przygotowania szkół. Ministerstwo będzie miało prawo żądać od gmin, czy 
innych organów prowadzących szkoły, wszelkich informacji dotyczących 
obniżenia wieku szkolnego” (B/SLD02/13III09), ponieważ „konieczne jest 
kompleksowe dostosowanie szkół” (B/SLD02/13III09). Do dobrych i waż-
nych pomysłów zaliczają „komercjalizację szkół” (GW02/2, GW02/12), 
związaną z „przekazywaniem szkół innym podmiotom” (RZ02/1, RZ02/8), 
a także popierają „obowiązek pytania kuratora przez samorządy o zdanie 
przy likwidacji szkół” (GW02/2). Oceniają pozytywnie i jako ważną propo-
zycję „wydłużenie nauki w liceum” (PW09-SLD, s. 2, GW01/24, GW01/28). 
Co do gimnazjów przedstawiciele SLD nie mają sprecyzowanego zdania – 
nie opowiadają się ani za likwidacją gimnazjów, ani przeciw (RZ01/2), su-
gerując konieczność lepszego rozeznania sytuacji. Jak się wydaje, propono-
wane postulaty można w większym stopniu uznać za właściwe radykalnemu 
nurtowi ideologii edukacyjnych. Kwestia jednak komercjalizacji szkół jako 
pozytywnego rozwiązania już wskazuje na neoliberalizm, więc występują 
również odniesienia i do tej ideologii edukacyjnej. Lepsze wychowanie oraz 
kształcenie dzieci i młodzieży politycy SLD chcą zapewnić dzięki „mniej-
szym klasom” (GW01/28) oraz większej liczbie „psychologów szkolnych” 
(GW01/28).

Pomoc wychowankom mają zagwarantować „stypendia dla uczniów i stu-
dentów” (PW09-SLD, s. 1), co spowoduje według polityków SLD wyrównanie 
szans osób o różnym statusie społecznym i ekonomicznym – „zasada rów-
nych szans: każdy potrzebujący tego uczeń lub student będzie miał dostęp do 
stypendium” (PW09-SLD, s. 2), i równościowa edukacja (B/SLD01/15VI10). 
Równość ma się odnosić nie tylko do ekonomicznych aspektów nauki, ponie-
waż politycy SLD popierają także „równy dostęp do edukacji” (W/SLD01). 
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Istotne są też „równe szanse, więc to znaczy wyrównywanie również szans, 
zwłaszcza w wypadku, gdy chodzi o rodziny mniej zamożne czy wręcz bied-
ne, bo system stypendialny musi być sprawny i nie tylko oparty o środki euro-
pejskie, a również o własne, środki państwowe i samorządowe” (W/SLD01). 
Według polityków SLD „idealny model edukacji to taki, że, po pierwsze, jest 
drożny we wszystkich kierunkach” (W/SLD01). Jak się wydaje, znajdują się 
tu elementy wskazujące na neoliberalną lub radykalną ideologię edukacyjną 
twórców tego programu: odnoszą się do kwestii równości oraz negatywnej 
oceny wiedzy encyklopedycznej z koniecznością uczenia myślenia. 

Równość będzie możliwa tylko wraz z „obowiązkiem szkolnym (…) po-
przedzonym obowiązkiem przedszkolnym” (B/SLD02/13III09). Zdaniem po-
lityków SLD „państwo powinno stworzyć powszechny i dostępny dla wszyst-
kich system edukacji przedszkolnej, natomiast placówki prywatne powinny 
być alternatywą oraz ofertą uzupełniającą” (B/SLD02/13III09) i powinno się 
wprowadzić „prawne zagwarantowanie budowy nowych przedszkoli i szkół, 
które musiałoby nadążać za budową nowych osiedli” (B/SLD02/13III09). I to 
„samorząd musi wygospodarować środki na budowę nowych przedszkoli 
i szkół” (B/SLD02/13III09). Chcą także rozwoju szkolnictwa zawodowego, 
ponieważ, jak twierdzi jeden z nich: „idea, że każdy w Polsce powinien skoń-
czyć szkołę średnią, jest szczytną ideą, ale nierealistyczną” (W/SLD01). To 
ciekawe spostrzeżenie w kontekście promowania wyrównywania szans dla 
wszystkich i może wskazywać bardziej na liberalne podejście do rzeczywi-
stości edukacyjnej.

Mówiąc o sytuacji nauczyciela, politycy SLD proponują podwyżki wy-
nagrodzeń dla nauczycieli (BP07-SLD, GW01/28, B/SLD1/23XI2007, 
W/SLD01), „bezpłatne doskonalenie zawodowe dla nauczycieli” (PW09-SLD, 
s. 2) oraz „świadczenia kompensacyjne” (GW02/11, GW02/22, GW02/24). 
Sugerują również, że najlepszym oraz najbardziej skutecznym środkiem do 
poprawy sytuacji polskiej oświaty będzie „zacieśnianie współpracy ze Związ-
kiem Nauczycielstwa Polskiego oraz wszystkimi organizacjami i osobami, 
które chcą czynnie przeciwdziałać postępującej degradacji polskiego systemu 
edukacji” (BP07-SLD). Politycy SLD uważają, że musimy zrobić wszystko, 
by mieć „dydaktyków, którzy nie traktują tego jako kary boskiej i tylko jako 
misje, ale to jest związane ze statusem materialnym” (W/SLD01). Poza tym, 
jak podkreśla jeden z członków tego ugrupowania, ważną kwestią jest za-
chowanie nauczycielskich przywilejów, co może pomóc w tworzeniu dobrego 
systemu oświatowego: „my bronimy statusu nauczyciela, w każdym bądź ra-
zie, oczywiście Kartę Nauczyciela trzeba dostosować, ale nauczyciel też musi 
mieć pewne gwarancje, możliwości rozwoju. I pewne gwarancje zatrudnie-
nia, to nie może być tak, że nie zna dnia ani godziny, więc Karta Nauczyciela 
działa przynajmniej stabilizująco w tym zawodzie” (W/SLD01). Pomocą dla 
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nauczyciela może być według polityków SLD „stworzenie rankingu podręcz-
ników” (GW01/28). Propozycje te jednak wydają się raczej niespecyfi czne, 
chociaż akcent na rolę państwa czy społeczności, a nie odpowiedzialność jed-
nostki, może sugerować podejście neomarksistowskie.

Politycy SLD proponują też pewne zmiany w programie nauczania obej-
mujące angielski od 1 klasy (GW01/28), negatywnie natomiast odnoszą się 
do „religii wliczanej do średniej” (GW01/25, GW01/29, RZ01/8), propo-
nując „zniesienie (…) wliczania ocen z religii do średniej oceny w  szkole” 
(B/SLD02/24IX07) i „odrębne świadectwo z religii” (GW01/24, GW01/28), 
a nawet „wyrzucenie religii ze szkół” (B/SLD01/27IX10). Krytykują „mun-
durki” (GW01/28, GW01/29), wskazując na konieczność „zmiany przepisów 
znoszących obowiązek noszenia przez uczniów kontrowersyjnych mundur-
ków” (B/SLD02/16IV09). Radykalny charakter proponowanych zmian wi-
doczny jest zwłaszcza w  rozwiązaniach mających na celu ateizację szkoły. 
Jeśli chodzi o treści nauczania, wskazują, że „programy nauczania powinny 
być oparte na doświadczeniach i ustaleniach naukowych” (W/SLD01), a poza 
tym „młodzieży w Polsce też trzeba umożliwić możliwie wcześnie rozwijanie 
własnych zainteresowań” (W/SLD01). Negatywnie odnoszą się do wprowa-
dzonej przez rząd reformy: „obowiązkowa matematyka to też nie jest do-
bry pomysł. Są wręcz uczniowie dyslektyczni, to już w ogóle, ale generalnie 
w przypadku matury to profi l powinien wybrać egzaminu sam” (W/SLD01).

Postulują również „łatwy dostęp do edukacji seksualnej” (B/SLD01/ 
11VI10), ponieważ „projektodawcy” [przedmiotu: wychowanie seksualne 
– przyp. D.J.] „przewidują ogromną rolę w prewencji nadużyć seksualnych 
popełnianych na dzieciach i młodzieży” (B/SLD01/29IX10). Popierają umoż-
liwienie dalszej nauki i pomoc dziewczynom w ciąży, zwracając uwagę na 
takie rozwiązania jak „uprawnienie dla uczennicy w ciąży do skorzystania 
z urlopu i pomocy niezbędnej do ukończenia edukacji” (B/SLD01/29IX10) 
oraz wskazując, że

na wniosek uczennicy w ciąży szkoła ma obowiązek udzielić jej urlopu oraz innej 
pomocy niezbędnej do ukończenia przez nią edukacji, w miarę możliwości nie po-
wodując opóźnień w zaliczaniu przedmiotów. Jeżeli ciąża, poród lub połóg powoduje 
niemożliwość zaliczenia w terminie egzaminów ważnych dla ciągłości nauki, szkoła 
zobowiązana jest do wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminu dogodnego dla 
uczennicy, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy (B/SLD01/29IX10). 

Takiego rodzaju propozycje rozwiązań w sferze edukacji wydają się sztan-
darowym przejawem ideologii radykalnej.

Politycy tego ugrupowania uwzględniają też potrzeby uczelni wyższych, 
deklarując, iż „budżet państwa będzie fi nansowo wspierał rozwój wyższych 
uczelni publicznych” (PW09-SLD, s. 2), co powinno powodować „zwiększa-
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nie odsetka pieniędzy z budżetu przeznaczanych na edukację i na rozwój ba-
dań naukowych” (W/SLD01), w tym „również płac nauczycieli i pracowników 
naukowych” (W/SLD01). Jak się wydaje, proponują model pomocy charak-
terystyczny dla państwa opiekuńczego, a zatem odwołują się do neomarksi-
stowskich podstaw myślenia o edukacji. Przedstawiciele tego ugrupowania 
uważają za negatywne „opłaty za drugi kierunek” (GW04/10), kwestionując 
tym samym wprowadzany projekt rządowy, odwołujący się do neoliberali-
zmu. Poza tym ważną propozycją polityków SLD jest kwestia przeznaczenia 
„unijnych środków na studencki program Erasmus” (B/SLD01/10V09). Jeden 
z polityków SLD wskazuje możliwość oparcia systemu studiowania na specja-
lizacji, przywołując doświadczenia innych krajów: „Stany Zjednoczone stoją 
na specjalizacji. Oczywiście, można robić wiele uwag do ich systemu eduka-
cyjnego (…) Natomiast te sukcesy, które w nauce, w przemyśle uzyskują, to 
polega na specjalizacji” (W/SLD01). W przypadku studiów wyższych polityk 
ten popiera takie działania, jak „system stypendialny, oparty na stypendiach 
europejskich (…) skierowany na kierunki inżynierskie i ścisłe, nauki ścisłe, 
nauki techniczne” (W/SLD01), jednocześnie podkreślając, iż „państwo pol-
skie też musi się przyłożyć z własnych środków do tych zachęt dla młodzieży” 
(W/SLD01). Poza tym akcentuje w przypadku studentów również koniecz-
ność rozwijania ich zainteresowań, tak jak u uczniów na niższych stopniach 
kariery szkolnej, jak się wydaje, wracając do poprzednich stwierdzeń odno-
szących się do specjalizacji. Podkreśla, że „na wczesnym etapie rozwijamy 
zainteresowania uczniów i później studentów” (W/SLD01). Stawia zatem na 
indywidualność jednostek i mocno rozwinięty system pomocy dla uczniów 
i studentów, co ingeruje w radykalny punkt widzenia.

Reasumując, w przypadku polityków należących do SLD i rozwiązań oraz 
propozycji zmian w zakresie szeroko rozumianej edukacji przedstawianych 
w różnorakich źródłach materiału badawczego większość z wskazanych po-
wyżej kwestii odnosi badacza głównie do elementów charakterystycznych dla 
nurtu radykalnego ideologii edukacyjnych. Znajdują się tam również pewne 
wypowiedzi, które wydają się mieć raczej rodowód neoliberalny, nie jest jed-
nak ich wiele, i, jak można sądzić, są interpretowane według dominującego 
nurtu ideologicznego. W przypadku tej problematyki nie ma wątpliwości co 
do tego, jaka ideologia edukacyjna dominuje wśród polityków należących do 
tego ugrupowania. 

6. Zakresy hybrydyzacji ideologii edukacyjnych przez polityków Pis, Po, PSL, SLD...
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Propozycje i rozwiązania w sferze edukacji według współczes-
nych polskich polityków 

Wnioskując po liczbie propozycji i rozwiązań ocenianych pozytywnie i ne-
gatywnie przez współczesnych polskich polityków, ta problematyka zajmuje 
najwięcej miejsca w ich myśleniu o edukacji, a zatem istotą w nim jest obmy-
ślanie działań, rozwiązań praktycznych, uzasadnianych za pomocą odwołań 
do różnych ideologii politycznych i edukacyjnych. Co interesujące, właściwie 
w przypadku członków żadnej z analizowanych partii nie można powiedzieć, 
przyglądając się ich poglądom związanym z tą kategorią analityczną, że pro-
ponują rozwiązania problemów edukacyjnych czerpiące z jednej tylko ideo-
logii edukacyjnej. Zasadniczo jedna z wyróżnionych ideologii edukacyjnych 
dominuje w większości propozycji, pojawiają się jednak również w mniej-
szym lub większym stopniu rozwiązania zdające się opierać na jednej lub 
dwóch z pozostałych. W wypadku tego składnika ideologii edukacyjnej na-
kładanie się poszczególnych idei różnych typów, nawiązujących do odmien-
nych koncepcji człowieka i społeczeństwa, wydaje się najlepiej widoczne.

Politycy przedstawiają swoje propozycje w taki sposób, jakby były one 
uniwersalną prawdą, jedyną możliwą odpowiedzią na problemy współczes-
nej polskiej edukacji, wskazując czasami na ideologiczność przekonań, ale nie 
własnych, tylko przeciwników politycznych. Czyżby byli zatem nieświadomi 
pobudek i koncepcji, które wpływają na ich myślenie i działanie? A może nie 
potrafi ą ich wyartykułować? Czy może udają, świadomie zafałszowując lub 
zamazując przynależność ideologiczną, wypełniając jedno z podstawowych 
zadań ideologii: jak najszersze rozprzestrzenienie się? A może te zapożycze-
nia różnych rozwiązań z  innych ideologii edukacyjnych, włączone do ich 
światopoglądu, wydają się politykom najlepszym sposobem na odideologi-
zowanie swojego myślenia? Na podstawie przeprowadzonych badań nie da 
się jednoznacznie odpowiedzieć na te pytania.

6.4. Cele wychowania i kształcenia jako element
ideologii edukacyjnych 

W literaturze przedmiotu można zobaczyć, że cele edukacji, czyli pewne 
stany, jakie grupy, społeczności czy też jednostki chcą osiągnąć w procesie 
wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży, a także dorosłych, mogą doty-
czyć jednej z trzech kwestii: odpowiedniej wiedzy w szerokim jej rozumie-
niu, w postaci konkretnych treści lub określonych przedmiotów, które uczeń 
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powinien opanować w toku swojej edukacji, umiejętności uznawanych przez 
osoby czy grupy kreujące teleologię edukacyjną za najważniejsze do przyswo-
jenia przez wychowanków w procesie wychowania i kształcenia, oraz różne 
postawy, które powinien sobą reprezentować człowiek po przejściu danego 
cyklu edukacyjnego. Wszystkie cele edukacji wiążą się więc z wizją człowieka 
i społeczeństwa, jaka jest preferowana przez osoby czy grupy odpowiedzial-
ne za procesy edukacyjne, z ideałem wychowawczym. Niewątpliwie stanowią 
one jedną z ważniejszych części każdej ideologii edukacyjnej – również tych 
reprezentowanych przez polskich polityków należących do różnych ugrupo-
wań politycznych ważnych w sferze publicznej w latach 2007–2010. 

Pewne cele edukacyjne w każdym z opisanych powyżej obszarów można 
odnaleźć w rozmaitych źródłach materiału badawczego. Te dane są ważne dla 
problematyki poruszanej w badaniach własnych – cele mogą być istotnymi 
wskazówkami pomocnymi w określaniu konkretnych ideologii edukacyjnych 
poszczególnych współczesnych polityków polskich oraz partii politycznych, 
do których przynależą. Poniżej przedstawiono wyniki z uwzględnieniem po-
działu na trzy różne rodzaje celów edukacyjnych. 

Cele wychowania i kształcenia według polityków PiS

Zacznijmy zatem analizę celów edukacyjnych według Prawa i Sprawiedli-
wości, a dokładnie od proponowanych przez przedstawicieli tej partii celów 
dotyczących szeroko rozumianej wiedzy. Jak się wydaje, politycy należący do 
PiS proponują głównie cele dość szeroko zakreślone. Po pierwsze w progra-
mach tej partii podkreśla się znaczenie wiedzy naukowej (PW09-PiS, s. 95) 
– to właśnie ona ma stanowić podstawę nauczania we wszelakiego rodzaju 
szkołach. Szkoła powinna przekazywać każdemu człowiekowi wszechstronne 
wykształcenie (PW09-PiS, s. 95), które wiąże się przede wszystkim z postulo-
waną przez PiS równowagą między kształceniem humanistycznym a ścisłym 
(PW07-PiS, s. 67, PW09-PiS, s. 95). Przedstawiciele tej partii twierdzą, że pod 
jej rządami „powszechna szkoła średnia będzie dawać wykształcenie moż-
liwie wszechstronne, odpowiadające wzorom »kulturalnego informatyka« 
i »zinformatyzowanego humanisty«” (PW09-PiS, s. 95). Dużą wagę przywią-
zuje się tu również do „treści patriotycznych w obrębie różnych przedmiotów 
humanistycznych” (PW07-PiS, s. 67), gdzie podstawa programowa powin-
na być skonstruowana tak, aby mogła stanowić „intelektualną podbudowę 
jego [ucznia] osobowości społecznej, polskiej tożsamości narodowej i cnót 
obywatelskich” (PW09-PiS, s.  99). Zmiany programowe powinny według 
członków PiS objąć też przedmioty humanistyczne – ich celem winno być to, 
aby powstał „korpus wiedzy humanistycznej i historycznej budującej wspól-

6. Zakresy hybrydyzacji ideologii edukacyjnych przez polityków Pis, Po, PSL, SLD...
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notę narodową” (GW01/2). Podkreśla się rolę takich celów odnoszących się 
do wiedzy jak znajomość historii, a zwłaszcza tej dotyczącej drugiej wojny 
światowej oraz lat dominacji komunizmu; „popularyzowana jest na każdym 
szczeblu nauczania wiedza na temat historii PRL i II wojny światowej” (B/
PiS01/9X10). Służy temu między innymi IPN. Tym samym partia ta nawią-
zuje do tradycyjnego ujęcia polskiej szkoły i nauki, preferując wizję człowie-
ka wszechstronnie i ogólnie (w pewnych granicach) wykształconego, wycho-
wanego na treściach patriotycznych obecnych w wiedzy przekazywanej na 
różnych przedmiotach, opowiadając się jednocześnie przeciwko daleko po-
suniętej specjalizacji. Wydaje się zatem jednoznacznie czerpać z elementów 
charakterystycznych dla neokonserwatywnej ideologii edukacyjnej.

Podkreśla się jednocześnie w poddanych analizie programach wyborczych 
PiS znaczenie wiedzy kryjącej się pod nazwą „wiedzy niezbędnej we współ-
czesnym świecie” (PW09-PiS, s.  95). Jej przekazywanie winno pozostawać 
jednym z najważniejszych celów edukacyjnych. Odnosząc się do wiedzy, jaką 
powinno się nabywać w procesie edukacji, przedstawiciele tej partii wska-
zują również na pewne bardziej szczegółowe kwestie. Mówią o „informaty-
ce” (PW09-PiS, s. 100) oraz o „wprowadzeniu języka angielskiego jako obo-
wiązkowego już od I klasy szkoły podstawowej” (PW09-PiS, s. 100), a także 
„drugiego języka nowożytnego od pierwszej klasy gimnazjum” (PW09-PiS, 
s. 100). Tym samym twórcy programów wyborczych tej partii pokazują jej 
członków jako zwolenników zróżnicowanej, ogólnej nauki, odnoszącej się 
zarówno do przedmiotów uznawanych za tradycyjne, jak i potrzebnych w ży-
ciu we współczesnym świecie. 

Innymi celami dotyczącymi wiedzy, postulowanymi przez polityków na-
leżących do PiS, są takie kwestie, jak: „wyrzucenie z programu matematyki 
w liceum zagadnień z logiki, rachunku prawdopodobieństwa, różniczek, czę-
ści trygonometrii” (GW01/2) oraz związane z tym „wprowadzenie do liceum 
na matematyce logarytmów i funkcji wykładniczych” (GW01/2). Podkreśla 
się również konieczność uwzględnienia na lekcjach religii „zagadnień z etyki 
w programie” (ND03/5). Zwraca się uwagę na znaczenie i pozytywną funkcję 
nauki historii (W/PiS01, W/PiS02), a także matematyki (W/PiS02): „jeżeli 
wykreśla się naukę historii, na tematy, powiedzmy takie, matematyczno-lo-
giczne nie kładzie się takiego nacisku, to jest błąd” (W/PiS02). Ważna jest też 
nauka języka ojczystego: „naturalnie język polski bezwzględnie” (W/PiS02).

Próbując podsumować zagadnienia dotyczące celów edukacyjnych odno-
szących się do wiedzy w przypadku polityków PiS, należy zaznaczyć, że więk-
szość wskazanych tutaj celów prawdopodobnie można zaliczyć do elementów 
związanych z ideologią edukacyjną neokonserwatywną. Potwierdzają to, ge-
neralnie mówiąc, opowiadanie się za kształceniem ogólnym oraz przedmio-
tami uznawanymi za najważniejsze i ogólne, a także nacisk na przedmioty 
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wiążące człowieka z jego kulturą narodową. Jak można sądzić, pojawiają się 
również elementy bardziej pasujące do neoliberalnej ideologii edukacyjnej, 
dotyczące nauczania informatyki oraz języka angielskiego, a zatem pewnych 
treści przystosowujących człowieka do rynku pracy. Niemniej jednak, jak już 
podkreślano wcześniej, liberalne poglądy przeniknęły do neokonserwaty-
zmu, współtworząc jego nową, współczesną postać.

Jako cele edukacyjne mogą być też traktowane pewne umiejętności. 
Członkowie PiS w obrębie tej kategorii wymieniają w swoich dokumentach 
programowych umiejętności „potrzebne współcześnie” (PW-PiS09, s. 95), 
określając je jednak mianem „sprawności”. Twórcy programu wyborczego 
PiS przywiązują dużą wagę do tak zdefi niowanych umiejętności. W analizo-
wanym materiale badawczym można również odnaleźć postulaty nabywa-
nia w procesie edukacji „umiejętności informatycznych” (PW-PiS09, s. 98) 
oraz umiejętności „współżycia w społeczeństwie” (PW-PiS09, s. 98). Ważne 
są także umiejętności dziś zbyt słabo rozwijane przez praktykę edukacyjną. 
Należą do nich „umiejętności myślenia” (PW-PiS09, s. 99), „rozwiązywania 
problemów” (PW-PiS09, s. 99) oraz „korzystania z dostępnych informacji” 
(PW-PiS09, s. 99). Jest to konieczne między innymi ze względu na to, że „ma-
tura jest testem pewnych umiejętności, a nie wiedzy. I te umiejętności nieko-
niecznie sprawdzają się, gdy nie ma za nimi wiedzy” (W/PiS01). Podkreśla 
się wobec tego, iż samo skupienie się na umiejętnościach jest złe, kiedy nie 
stoi za nimi wiedza. To ona pozwala w pełni korzystać z tych umiejętno-
ści. Edukacja nie powinna się więc skupiać jedynie na umiejętnościach, ale 
przede wszystkich dostarczać wiedzy. Przesłanie to wskazuje na wiedzę jako 
główny cel edukacji i podstawę dla umiejętności, a to, jak można sądzić, jest 
najbardziej charakterystyczne podejście dla ideologii neokonserwatywnych.

Znowu brak tu określenia przywiązywanej do poszczególnych kwestii 
wagi, a  o pozytywnej ocenie świadczyć może ich zamieszczenie w progra-
mie wyborczym PiS. Jak się zatem wydaje, proponowane cele edukacyjne 
są raczej niespecyfi czne, wynikają bowiem z potrzeb współczesnego społe-
czeństwa. Mogą jednak być interpretowane jako cele bardziej wskazujące na 
neoliberalne podejście (umiejętności potrzebne na rynku pracy, myślenia, 
rozwiązywania problemów, informatyczne są ważne dla tego nurtu ideologii 
edukacyjnych). Kwestia umiejętności jako celów edukacyjnych nie jest zbyt 
rozbudowana w przypadku wszystkich źródeł materiału badawczego odno-
szących się do polityków PiS. Większość z przedstawionych powyżej umiejęt-
ności widzianych pozytywnie przez członków tego ugrupowania może nale-
żeć do ideologii neoliberalnych, a także do neokonserwatywnych, zwłaszcza 
w przypadku oceny samych umiejętności jako niewystarczających i takich, 
które muszą pozostać poparte wiedzą. 

6. Zakresy hybrydyzacji ideologii edukacyjnych przez polityków Pis, Po, PSL, SLD...
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W materiale badawczym dotyczącym polityków Prawa i Sprawiedliwości 
również można odnaleźć pewne postawy traktowane jako pożądane rezul-
taty w procesie edukacji, a zatem i jego cele. Do ważnych postaw z punktu 
widzenia tej partii politycznej należą „poczucie tożsamości narodowej” (PW-
-PiS09, s. 100) czy „świadomość narodowa” (W/PiS01) oraz „patriotyzm” 
(PW-PiS07, s. 67, 95, PW-PiS09, s. 98), który często pojawia się w różnych 
kontekstach związanych z edukacją i nie tylko w obydwu poddanych analizie 
programach wyborczych tej partii politycznej. Jak to określają sami politycy 
w programie:

polski system edukacji już od przedszkola powinien wpajać młodemu pokoleniu 
wartości i postawy patriotyczne. Oprócz uwzględniania treści patriotycznych w pro-
gramach przedmiotów takich jak historia, język polski i  wiedza o  społeczeństwie, 
polityka oświatowa będzie stymulować stosowanie przez szkoły poglądowych form 
wychowania patriotycznego (PW-PiS09, s. 98). 

Do ważnych postaw, które winny być rozwijane w procesach wychowania 
i kształcenia, według osób wiążących swoją karierę polityczną z PiS, należą 
również „cnoty obywatelskie” (PW-PiS09, s. 100), „wzory dobrego zachowa-
nia” (PW-PiS09, s. 95, 97) oraz „kultura języka” (PW-PiS09, s. 95, 97). Do 
nie mniej ważnych zaś można zaliczyć postawy związane ze stosunkiem do 
innych członków społeczeństwa – „takt” (PW-PiS09, s. 95, 97), „życzliwość” 
(PW-PiS09, s. 95, 97), „prawość” (PW-PiS09, s. 95, 97), „solidarność” (PW-
-PiS09, s. 98) oraz „identyfi kacja” (PW-PiS09, s. 98) z innymi członkami swo-
jej wspólnoty i ze wspólnotą jako całością. 

Ponownie nie można tutaj odnaleźć żadnych bezpośrednich określeń do-
tyczących nastawienia i wagi danej postawy. O jednym i drugim można wnio-
skować jedynie pośrednio, z samego ich wymienienia w pozytywnym lub 
negatywnym kontekście w ważnych partyjnych dokumentach politycznych. 
Do wszystkich przedstawionych powyżej celów edukacyjnych obrazujących 
postawy, które powinny charakteryzować wychowanka i ucznia, politycy PiS 
odnoszą się pozytywnie, i uważają je za ważne; brak jednak tu możliwości 
rozróżnienia, które z nich są priorytetami, a które wątkami pobocznymi. 
Warto również zwrócić uwagę, iż w dokumentach programowych PiS zosta-
ła odnaleziona największa liczba określeń odnoszących się do postaw jako 
celów wychowania i kształcenia. Wydają się one wywodzić z neokonserwa-
tywnej ideologii edukacyjnej i wiązać się z wartościami preferowanymi przez 
polityków tej partii. Większość z przedstawionych postaw z różnych źródeł 
materiału badawczego opisujących tę kategorię analityczną z punktu widze-
nia polityków należących do PiS wskazuje zatem na neokonserwatywną ideo-
logię edukacyjną. Mówi się więc tutaj o postawach związanych z poczuciem 
wspólnoty kulturowej oraz patriotyzmem, podkreśla wagę i pozytywne zna-
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czenie dobrych zwyczajów i właściwego zachowania. Wszystko to wydaje się 
mieścić według przyjętych wskaźników we wspomnianej ideologii edukacyj-
nej i to dość wyraźnie. 

Cele wychowania i kształcenia według polityków PO

Kwestię celów edukacyjnych w aspekcie wiedzy można również odnaleźć 
w różnych źródłach materiału badawczego odnoszących się do polityków 
Platformy Obywatelskiej, między innymi w  dokumentach programowych 
tego ugrupowania. Przeważają bardziej konkretne ujęcia pewnych celów edu-
kacyjnych dotyczących wiedzy – łączące się z wprowadzeniem danych treści 
lub też przedmiotów nauczania. Mniej natomiast jest bardziej ogólnikowych 
określeń, chociaż w niektórych przypadkach nieco trudno o rozstrzygnięcie, 
użyte bowiem wyrażenia mogą mieć konotacje zarówno szersze, jak i węższe. 

Według przedstawicieli tej partii politycznej każdy człowiek powinien 
w procesie edukacji nabyć wiedzę dotyczącą „podstaw i zasad przedsiębior-
czości” (PW07-PO, s. 52) oraz „podstaw prawa” (PW07-PO, s. 52), które 
winny być jednym z  głównych aspektów wiedzy człowieka nowoczesnego. 
Zwraca się tu także uwagę na wiedzę z zakresu matematyki oraz nauk przy-
rodniczych, gdyż ta pierwsza jest uważana „za królowę nauk” (W/PO02), 
a „niebagatelny wpływ na rozwój gospodarczy kraju ma kształcenie technicz-
ne” (PW07-PO, s. 52). Z tego też powodu proponują politycy PO „obowiąz-
kowy egzamin maturalny z zakresu właśnie matematyki” (PW07-PO, s. 52). 
Członkowie PO stwierdzają również, że „przysposobienie obronne w szko-
łach zostanie zastąpione nowym przedmiotem – edukacja dla bezpieczeń-
stwa” (B/PO02/20V09), a  lepsze poznanie nauk ścisłych ma „zachęcać do 
zgłębiania nauk ścisłych” (B/PO02/13XII10), co powinno także wiązać się 
z „zafascynowaniem ich wszechświatem, pozwoleniem na bezpośrednie ob-
serwowanie ciał niebieskich” (B/PO02/13XII10).

Podobnie jak ich koledzy z PiS, politycy PO sugerują wprowadzenie 
jednego „języka obcego już od I klasy szkoły podstawowej” (PW07-PO, 
s. 52), bez jednak jego specyfi kacji i bez szczególnego uwzględnienia języka 
angielskiego. W ogóle celem edukacji powinna być „lepsza nauka języków 
obcych” (GW01/28). Powinno to wyglądać w ten sposób, że „edukacja ję-
zykowa [rozpoczyna się – dop. D.J.] w pierwszej klasie szkoły podstawowej 
i kontynuuje [się] ją przez 12 lat, nie wracając ciągle do korzeni, nie zaczyna-
jąc (…) kilkakrotnie od początku, tylko kontynuując, rozwijając, no to nie ma 
takiego ucznia, którego nie jesteśmy w stanie nauczyć” (W/PO01). Za ważny 
cel edukacji PO uznaje w swoich programach „edukację kulturalną” (PW07-
-PO, s. 73), rozszerzającą w tym zakresie wiedzy społeczeństwa. Wskazu-
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je również na znaczenie nauki „historii najnowszej” (B/PO13/1VI09, B/
PO13/18IVI09, W/PO01) oraz ogólnie rzecz biorąc, „historii i patriotyzmu” 
(B/PO13/12XI09, W/PO01). Politycy podkreślają też pozytywną wagę tego, 
aby „informować o znaczeniu przeprowadzanych wyborów, roli, zadaniach 
i  znaczeniu Parlamentu Europejskiego oraz o  zasadach ustalania wyników 
wyborów” (B/PO13/30III09).

Jeden z członków PO opowiada się także za prowadzeniem w szkołach 
wychowania seksualnego jako ważnego przedmiotu mającego duże znacze-
nie dla współczesnej młodzieży, podpowiadając przy tym treści, które powin-
ny się tam znaleźć: „zajęcia z wychowania seksualnego. (…) jeżeli ja mówię 
o seksie w postaci piękna, miłości, oddania, drżenia rąk, oczekiwania, emo-
cji związanych z przytuleniem i przy okazji mówię też o  technikach, które 
pozwolą im zapobiegać zmartwieniom różnego rodzaju, to wtedy ta mło-
dzież nie irytuje się i nie robi sobie tak zwanych podśmiechujków, prawda” 
(W/PO02).

Proponuje się także, aby „religia w szkole była dla chętnych” (GW04/9) 
oraz aby odbywały się „lekcje etyki w szkołach” (GW04/9) dla wszystkich 
zainteresowanych. Te postulaty uważane są przez członków PO za pozytyw-
ne, ale brakuje określenia ich wagi. To samo odnosi się do propozycji, aby 
w  programach wychowawczych szkoły znalazło się miejsce dla omawiania 
zarówno z  dziećmi i młodzieżą, jak i z dorosłymi kwestii „dopalaczy oraz 
konsekwencji ich zażywania” (GW04/11, GW04/15), oraz aby w szkołach po-
nadgimnazjalnych mogła występować „fi lozofi a jako przedmiot do wyboru” 
(RZ02/22) na maturze. Również większy nacisk na fi lozofi ę i literaturę powi-
nien być kładziony na studiach wyższych (W/PO02). Członkowie tej partii 
politycznej natomiast mają zastrzeżenia co do przekazywania „wiedzy ency-
klopedycznej” (GW01/28).

Jak zatem widać, mamy tu do czynienia z bardziej konkretnym postawie-
niem kwestii celów edukacyjnych w zakresie różnorakiej wiedzy, aczkolwiek 
jeszcze nie na tyle sprecyzowanym, aby można mówić o celach na poziomie 
operacyjnym. Podobnie jak w przypadku PiS również w badanym progra-
mie wyborczym trudno określić, jaką wagę przedstawiciele przykładają do 
poszczególnych kwestii przedstawionych powyżej. Samo ich wymienienie 
w programie wyborczym w pozytywnym znaczeniu stanowi o tym, iż są one 
ważne dla członków tej partii politycznej. Można chyba zaliczyć przywołane 
postulaty dotyczące celów edukacyjnych w obrębie wiedzy za względnie no-
woczesne i modne, odnoszące się do wiedzy praktycznej, uważanej za istotną 
w demokratycznym społeczeństwie kapitalistycznym. Wydają się najbardziej 
powiązane z neoliberalną wizją człowieka i społeczeństwa, ale mają jednak 
jeszcze jedną cechę, bardzo ważną. Sprawiają wrażenie „bezpiecznych” – 
właściwie trudno jest cokolwiek zarzucić, gdy słucha się jedynie przedsta-
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wionych powyżej określeń dotyczących treści czy przedmiotów, które powin-
ny zostać wprowadzone do wychowania i kształcenia według polityków PO. 
Tym samym postulaty te wydają się mało specyfi czne i oczywiste we współ-
czesnych społeczeństwach demokratycznych, chociaż można zauważyć ich 
neoliberalne zabarwienie. Czyżbyśmy mieli do czynienia ze wspomnianym 
wcześniej triumfem myśli liberalnej we  współczesnej refl eksji społecznej 
i politycznej, znieczulającym na pewne założenia oraz idee odnoszące się do 
możliwych, ale nie uniwersalnych modeli, kreujących rzeczywistość społecz-
ną państw demokratycznych?

Traktowanie matematyki jako jednego z ważniejszych przedmiotów może 
być łączone z myśleniem zakorzenionym w neokonserwatyzmie. Wychowa-
nie seksualne jest tu pokazane jako pewien kompromis między poglądami 
konserwatywnymi a radykalnymi i może nosić znamiona neoliberalne. Kwe-
stia natomiast poznania literatury oraz fi lozofi i jest tu raczej powiązana nie 
z ogólnym wykształceniem, ale z użytecznością w najbardziej pragmatycz-
nym sensie – w wykonywanych działaniach zawodowych – można zatem ująć 
ją też jako wynikającą raczej z neoliberalnej ideologii edukacyjnej. Jak więc 
widać, znajduje się tu wiele odniesień do wywodzących się z neoliberalizmu 
celów edukacyjnych, pojawiają się jednak również takie, które odwołują się 
do neokonserwatywnej wizji świata. Przyglądając się całości celów edukacyj-
nych obecnych we wszystkich źródłach materiału badawczego, a odnoszą-
cych się do szeroko rozumianej wiedzy, w przypadku polityków PO dominuje 
podejście neoliberalne, aczkolwiek pojawiają się także postulaty mogące być 
uważane za elementy ideologii edukacyjnej o profi lu neokonserwatywnym 
lub też radykalnym. 

Wśród umiejętności traktowanych jako cele edukacyjne przez członków 
PO znajdują się nieco inaczej sformułowane kwestie, ale o podobnym zna-
czeniu jak te przedstawione przez PiS. Członkowie PO wskazują bowiem, 
iż edukacja powinna sprzyjać nabywaniu umiejętności „potrzebnych w do-
rosłym życiu” (PW-PO07, s. 52). To bardzo ogólnikowe stwierdzenie, nie-
ujawniające konkretnego programu i zabarwienia ideologicznego tej partii 
politycznej. Inne umiejętności ważne z punktu widzenia członków PO to 
„umiejętności informatyczne” (PW-PO07, s. 45) – podobnie jak w programie 
PiS – oraz przywódcze” (PW-PO07, s. 52), a zwłaszcza „wykazywania przy-
wództwa i przedsiębiorczości” (RZ04/8). Pozytywne nastawienie można po-
znać tutaj ponownie po ich wymienieniu w kontekście określeń dotyczących 
dążeń czy powinności procesów edukacyjnych, a wagę jedynie poprzez to, 
że znalazły się w tekście programu wyborczego. Celami edukacyjnymi w za-
kresie umiejętności, które mocniej akcentują ukierunkowanie ideologiczne, 
są uznawane za ważne przez przedstawicieli Platformy Obywatelskiej „umie-
jętności potrzebne na rynku pracy” (PW-PO07, s. 52, GW01/28). Niemniej 
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jednak w dalszym ciągu są one niedookreślone, a przywołane tak ogólne ha-
sło pozwala na różne domysły i interpretacje. Niemniej jednak można uznać 
przedstawione powyżej cele jako wywodzące się z neoliberalizmu.

Poza tym wymienia się takie umiejętności, jak: „podejmowanie decyzji” 
(GW01/28), „otwierania się na kulturę innych” (GW01/28), związane z umie-
jętnością „systematycznego uczestnictwa w kulturze” (RZ04/8), a także „my-
ślenia matematycznego” (GW01/28). Ponadto dla polityków PO pozytywną 
funkcję jako cel edukacji pełnią również umiejętności „planowania włas-
nej kariery zawodowej lub naukowej” (RZ04/8), „współpracy” (RZ04/13), 
„działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy” (RZ04/8) oraz „zbierania 
informacji z różnych źródeł” (RZ04/13). Jako pozytywne cele wychowania 
i kształcenia przedstawiciele tej opcji politycznej wskazują też umiejętności 
„działania na rzecz dziedzictwa narodowego” (RZ04/8). Traktowana jako 
pozytywna i istotna jest również umiejętność „uczestniczenia w życiu pub-
licznym” (B/PO13/1VI09), powiązana z taką umiejętnością, jak „rozumienie 
mechanizmów życia społecznego” (B/PO13/1VI09). Oprócz tego ważną i po-
zytywną umiejętnością, której podstawą ma być edukacja, jest „umiejętność 
uczenia się przez całe życie” (B/PO13/10V09) – gdyż: „wszyscy uczymy się 
całe życie i do tego musimy także przygotowywać się w naszych szkołach” 
(B/PO13/10V09).

Próbując podsumować wszystkie umiejętności widziane jako cele wycho-
wania i kształcenia przez polityków PO, należy podkreślić, iż – w porówna-
niu z propozycjami polityków innych ugrupowań – jest ich sporo. Większość 
można uznać za powiązane z ideologią neoliberalną, szczególnie te, które 
podkreślają znaczenie umiejętności potrzebnych na rynku pracy oraz właś-
ciwych dla prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim, 
a mniejszą część można zaliczyć do takich, które są charakterystyczne dla 
nurtu neokonserwatywnego ideologii edukacyjnych, zwłaszcza te odnoszące 
się do uczestnictwa w kulturze i dziedzictwie narodowym naszego kraju. 

W przypadku celów edukacyjnych odnoszących się do preferowanych po-
staw – również one pojawiają się u polityków należących do Platformy Oby-
watelskiej. Między innymi występuje tu kwestia „odpowiedzialności za swoje 
postępowanie, za siebie” (PW-PO07, s. 52). „Szkoła powinna przygotowywać 
do życia w nowoczesnym społeczeństwie: uczyć odpowiedzialności za siebie 
(…) (PW-PO07, s. 52) i  rozumienia odpowiedzialności, jaka związana jest 
z udziałem w wyborach” (B/PO13/30III09). Postawa ta może wskazywać na 
ideologię liberalną jako tę, do której odnoszą się przedstawiciele tej partii 
politycznej, o ile jej pojawienie się zostanie poparte także innymi kategoria-
mi analitycznymi. Postawa ta jest częścią przygotowania do życia we współ-
czesnym społeczeństwie, a jej rozumienie jest inne niż w przypadku takiej 
postawy interpretowanej w porządku neokonserwatywnym, co wynika z od-
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miennych wizji człowieka i społeczeństwa. Podobnie jak wcześniej, kwestię 
wagi i nastawienia do tej propozycji można wywnioskować jedynie z faktu 
umieszczenia jej w dokumencie partyjnym. 

Według przedstawicieli PO do pewnych postaw, które powinien reprezen-
tować każdy człowiek, a zatem do szeroko rozumianych celów edukacyjnych 
należą „przygotowanie do życia w nowoczesnej Polsce i Europie” (GW01/28) 
oraz „wrażliwość na dziedzictwo kulturowe” (GW01/28), a także „poszano-
wanie praw człowieka” (GW02/29). Ważnymi i pozytywnymi kwestiami we-
dług polityków przynależących do tej opcji politycznej są również takie po-
stawy, „jak wrażliwość społeczna” (RZ02/11) oraz „aktywność obywatelska” 
(RZ02/11). Powinno się też w edukacji kształtować takie postawy, jak: „przy-
wiązanie do idei wolności” (B/PO13/1VI09) „i tolerancji” (B/PO13/1VI09) 
oraz „patriotyzm” (B/PO13/12XI09). Poza tym ważne jest też według K. Hall 
„promowanie wśród uczniów postaw obywatelskich” (B/PO13/30III09), 
„świadomości europejskiej” (B/PO13/30III09). 

Wszystkie te postawy przez przedstawicieli opisywanej partii politycz-
nej są widziane jako pozytywne, ale brakuje im porządkującej hierarchii – 
nie można określić, która jest mniej lub bardziej ważna. Zostały uznane za 
istotne ze względu na samo ich pojawienie się w wypowiedziach polityków 
oraz o politykach PO. W przedstawionych powyżej danych można odnaleźć 
postawy charakterystyczne dla neoliberalizmu, jak te dotyczące współżycia 
społecznego, ale również takie, które zalicza się raczej do nurtu radykalnego 
ideologii edukacyjnych, jak poszanowanie praw człowieka, czy neokonser-
watywnego w przypadku postulatu kształtowania u  wychowanków wrażli-
wości na ojczystą kulturą i jej dziedzictwo. Brak tu zatem możliwości jedno-
znacznego określenia ideologii edukacyjnej polityków PO. Ale najważniejsze 
postawy, które powinien wypracować w trakcie trwania procesów wychowa-
nia i kształcenia uczeń/wychowanek, są związane głównie z uczestnictwem 
społecznym oraz koncepcjami społeczeństwa obywatelskiego. W większości 
można uznać je zatem za najbardziej charakterystyczne dla neoliberalnego 
podejścia do edukacji. Niemniej pojawiają się też pewne określenia postaw, 
które bardziej wskazywałyby na preferowanie ideologii edukacyjnej neokon-
serwatywnej i radykalnej. Jest ich jednak nieco mniej, stanowią jakby dopeł-
nienie głównego nurtu rozumienia i działania w edukacji polityków omawia-
nego ugrupowania. 

Cele wychowania i kształcenia według polityków PSL

Polskie Stronnictwo Ludowe to następna partia polityczna, której koncepcje 
celów edukacyjnych w obszarze wiedzy, umiejętności oraz postulowanych 
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rezultatów w sferze postaw należy omówić. Bezpośrednich odniesień do tej 
kategorii badawczej w zakresie wiedzy nie można jednak odnaleźć w  pro-
gramach wyborczych tej partii politycznej: PSL w swoim programie wybor-
czym ważnym w latach 2007–2010 odnosi się do edukacji krótko, stąd brak 
postulatów dotyczących celów wychowania i kształcenia dzieci, młodzieży 
oraz osób dorosłych. Podobnie kwestia ta przedstawia się w przypadku arty-
kułów prasowych. W trzech analizowanych dziennikach w latach 2007–2010 
nie odnaleziono żadnych bezpośrednich nawiązań do celów wychowania 
i kształcenia w obrębie wiedzy, które według polityków tej opcji politycznej 
powinny być realizowane. Cele wychowania i kształcenia odnoszące się do 
wiedzy, jaką powinniśmy zdobywać w  procesie edukacji, nie pojawiły się 
również we wpisach członków PSL na blogach. Co prawda temat edukacji jest 
poruszany, ale akurat te kwestie nie znajdują zainteresowania u przedstawi-
cieli PSL. Także w przypadku wywiadów nie odnaleziono żadnych odnośni-
ków do wiedzy, jaką powinni posiąść uczniowie i wychowankowie w trakcie 
różnych procesów edukacyjnych. Można zrozumieć, że politycy nie będą się 
zajmować ustanawianiem szczegółowych celów edukacyjnych, ale dziwi brak 
chociażby najmniejszej i najbardziej ogólnej wzmianki na ten temat. Nasuwa 
się pytanie, czy politycy tej partii nie mają poglądów w tej materii, czy też 
może akurat nie były one prezentowane w określonych źródłach materiału 
badawczego w ustalonym czasie, odpowiadającym kampaniom wyborczym 
lat 2007–2010.

Cele edukacyjne odnoszące się do pożądanych czy preferowanych umie-
jętności człowieka można traktować jako pewien wycinek wizji człowieka 
konkretnej zbiorowości, grupy społecznej czy instytucji. Mogą one zatem 
przybliżać do określenia ideologii edukacyjnej tych właśnie kategorii spo-
łecznych. W przypadku PSL nie odnaleziono materiału, który wskazywałby 
na bezpośrednie nawiązania do tej kategorii analitycznej. A zatem w odnie-
sieniu do tej kategorii analitycznej nie można wysnuć żadnych wniosków do-
tyczących polityków PSL ze względu na brak danych.

Jedynie cele edukacyjne związane z postawami, jakie powinny zostać zin-
ternalizowane przez wychowanków i uczniów w szeroko ujętych procesach 
edukacyjnych, znajdują się w materiale badawczym uzyskanym dla polity-
ków PSL (a dokładniej w wywiadzie z politykiem PSL). W części postawy 
akceptowane, uznawane za pozytywne i ważne, odnoszą się do wychowania 
obywatela, człowieka umiejącego żyć we współczesnym świecie. Podkreśla 
się właśnie postawy związane z byciem dobrym obywatelem: „student, absol-
went kończący uczelnię czy to średnią, czy wyższą, i nie tylko wiedzę zdoby-
wa, ale został w nim ukształtowany jakiś bardzo pozytywny duch człowieka 
– obywatela” (W/PSL01) oraz z wrażliwością społeczną: „człowiek niosący, 
wrażliwy, o! w ogóle społecznie” (W/PSL01), ponieważ szkoły oraz wychowa-
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nie pozaszkolne „szykują do pomocy społeczeństwu” (W/PSL01). Przykła-
dem mogą być oddziały Ochotniczej Straży Pożarnej: „są armie strażaków, 
którzy sami się zorganizowali po wsiach, po gminach. To jest wychowanie 
pozytywne” (W/PSL01). Oprócz kwestii związanych z wychowaniem pro-
społecznym, obywatelskim, podkreślają również pozytywne znaczenie ucze-
nia takich postaw jak „chęć rywalizacji” (W/PSL01), a także „rygoru” (W/
PSL01) oraz „uczenie się dyscypliny w bardzo przyjemny, pozytywny sposób” 
(W/PSL01). Wszystkie z zaprezentowanych tu postaw są ujmowane jako po-
zytywne i ważne, brak jednak możliwości wyznaczenia dla nich jakiejkolwiek 
hierarchii.

Jak zatem widać, większość z przedstawionych powyżej informacji świad-
czy, iż polityk PSL skupia się głównie na takich celach edukacyjnych w za-
kresie postaw, które sytuują się w ideologii edukacyjnej neoliberalnej we-
dług przyjętych w rozdziale metodologicznym wskaźników. Odnosi się to 
zarówno do chęci rywalizacji, jak i do kwestii związanych z wychowaniem 
obywatelskim, współcześnie zdominowanym przez interpretację neoliberal-
ną. Niemniej pewne zagadnienia łączą się również z neokonserwatywnym 
spojrzeniem na edukację – te odnoszące się do dyscypliny i rygoru. Są one 
jednak w wyraźnej mniejszości. Trudno natomiast cokolwiek wnioskować na 
podstawie informacji z jednego tylko źródła. Należałoby jeszcze skomento-
wać brak odnośników do celów wychowania w programie PSL – jak może 
się wydawać, ta kwestia może być przez członków omawinego ugrupowania 
uważana za mało istotną lub też oczywistą, stąd brak bezpośrednich odnie-
sień. Warto przy tym podkreślić, że takie podejście (brak werbalizacji) może 
prowadzić do braku możliwości lub utrudnień w osiągnięciu tych celów lub 
nieporozumień co do ich realizacji.

Cele wychowania i kształcenia według polityków SLD 

Zgodnie z przyjętym powyżej tokiem analizy należy przejść do przedstawi-
cieli kolejnej partii politycznej – Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Zagad-
nienia, które mogą zostać zaklasyfi kowane jako cele edukacyjne dotyczące 
wiedzy, podobnie jak w przypadku PO, są bardziej konkretne – przedstawi-
ciele tej partii przedstawiają propozycje pewnych treści, które powinny być 
powszechne w edukacji, oraz przedmioty, jakie na różnych szczeblach oświa-
ty powinny znaleźć się w programie. Jest ich mniej niż w przypadku celów 
edukacyjnych zakładanych przez PiS i PO, ale pojawiają się. 

Warto na początek zaprezentować pogląd na edukację ujęty w programach 
partyjnych analizowanej partii. Otóż można w programie wyborczym z roku 
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2007 odnaleźć taki zapis: „wiedza to wielki potencjał współczesnej Polski. 
Przesądy tradycjonalistów nie mogą stawiać tamy rozwojowi nauki” (PW07-
-SLD, s. 10). Już w pierwszym określeniu dotyczącym wiedzy mamy do czy-
nienia z mocnym zaakcentowaniem stanowiska przez odniesienia w opozycji 
do konserwatywnego nurtu widzenia wychowania i kształcenia. Używając 
pojęcia „tradycjonaliści”, twórcy programu wyborczego przedstawiają siebie, 
swoją partię i jej członków jako „nowoczesnych” czy „postępowych”, umie-
jętnie tworząc dychotomię bez jej bezpośredniego artykułowania, spychając 
zatem przeciwstawny sposób interpretacji świata na margines. 

Reprezentanci SLD sugerują wprowadzenie do szkół edukacji seksualnej 
(PW07-SLD, s. 10, PW09-SLD s. 2), twierdząc, iż „wychowanie seksualne nie 
może być sprawą ideologiczną – to nauka o człowieku i europejski standard” 
(PW07-SLD, s. 10). Wiąże się to z podstawową dla tej partii wartością, któ-
rą jest tolerancja, szacunek dla odmienności bez względu na przynależność 
narodową, etniczną, orientację seksualną itp. Przedmiot „wiedza o seksual-
ności człowieka powinien być realizowany od nauczania początkowego przez 
wszystkie etapy edukacji szkolnej” (B/SLD01/29IX10). W jego ramach każdy 
uczeń czy wychowanek powinien zdobywać wiedzę odnoszącą się do takich 
kwestii, jak: „świadome rodzicielstwo” (B/SLD01/29IX10), „seksualność 
człowieka” (B/SLD01/29IX10) i jego „zdrowie” (B/SLD01/29IX10), w  tym 
„sposoby zabezpieczenia się przed chorobami przenoszonymi drogą płcio-
wą” (B/SLD01/29IX10). Promuje się również „edukację w zakresie zabezpie-
czania się przed nadużyciami seksualnymi” (B/SLD01/29IX10) oraz „rzetel-
ną i wolną od indoktrynacji edukację seksualną” (B/SLD01/29IX10). Należy 
podkreślić jeszcze sposób mówienia o wychowaniu seksualnym. Politycy 
SLD w swoim programie piszą, że nie może być ono kwestią ideologiczną, 
jest standardem i tak powinno być traktowane. Tym samym przedstawiają 
swoją koncepcję wychowania seksualnego jako jedyną i  uniwersalną moż-
liwość, uzasadnioną naukowo i standardami europejskimi, za ideologiczne 
uznając wszelkie próby traktujące seksualność człowieka inaczej. Ale prze-
cież u podstaw proponowanego przez polityków SLD projektu wychowania 
seksualnego leżą pewne założenia dotyczące człowieka, których członkowie 
tego ugrupowania wydają się nie dostrzegać. W związku z tym deprecjonu-
ją przeciwników politycznych, przypisując im etykietę ideologii negatywnie 
odbieraną społecznie, podczas gdy sami nie są świadomi lub też celowo za-
mazują ideologiczne podstawy własnych propozycji.

Przedstawiciele tej partii mówią także o konieczności wprowadzenia do 
edukacji szkolnej „fi lozofi i” (PW09-SLD, s. 2) oraz „podstaw nowoczesnej 
gospodarki” (PW09-SLD, s. 2). Podkreślają „rolę matematyki” (GW01/28). 
Zgadzają się z politykami z PiS w kwestii wprowadzenia „języka angielskiego 
jako przedmiotu obowiązkowego już od I klasy szkoły podstawowej” (PW09-
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-SLD, s. 2) oraz wskazują ogólnie na „lepszą niż teraz naukę języków ob-
cych” (GW01/28). Nie sprzeciwiają się religii w szkołach (PW09-SLD, s. 2), 
o ile korzystanie z lekcji etyki będzie powszechnie dostępne oraz możliwe dla 
wszystkich chętnych, a ocena z tego przedmiotu będzie wystawiana na osob-
nym świadectwie. Jeden z polityków SLD wskazuje jako na pozytywny przed-
miot w szkole etykę, krytykując wcześniej obecność religii: „szkoła powinna 
być też neutralna światopoglądowo. Co w przypadku polskiej szkoły stoi pod 
poważnym znakiem zapytania, przede wszystkim z uwagi na obecność religii 
w szkole i brak faktycznie alternatywnej oferty, bo lekcje etyki są często fi kcją, 
czy jeżeli jest kilkoro dzieci, czy są to pojedyncze osoby (W/SLD01). Innymi 
słowy, docenia rolę etyki jako ważnej dla dobrego funkcjonowania człowieka 
we współczesnym świecie, neguje zaś religię jako coś koniecznego. Wska-
zuje się również na konieczność uczenia historii przynajmniej na poziomie 
elementarnym: „podstawowe informacje powinny być przekazane w szkole, 
z dziedziny historii, również tym, którzy idą w innej tematyce, na pewnym 
ogólnym poziomie ta wiedza powinna być przekazana” (W/SLD01). Poza 
tym „programy nauczania powinny być oparte na doświadczeniach i ustale-
niach naukowych” (W/SLD01).

Zdecydowanie negatywne odniesienie przedstawicieli tego ugrupowania 
politycznego można natomiast odnaleźć wobec „wiedzy encyklopedycznej” 
(GW01/28) – co jest związane z krytyką neokonserwatywnego podejścia 
i jego oceny przez polityków tej opcji politycznej, jest ona jednak zbyt mało 
specyfi czna i niewystarczająca jako przesłanka jednej ideologii edukacyjnej. 
Jak widać, mamy do czynienia z bardziej konkretnymi dookreśleniami celów 
edukacyjnych w obrębie wiedzy (przedmiotów), którą winien posiadać każdy 
człowiek według polityków SLD. Brak natomiast dokładnego podsumowania 
treści, jakie w danej dziedzinie powinny znaleźć się w obrębie tych opisanych 
przedmiotów – mamy zatem dość ogólne i nośne hasła, podkreślające nowo-
czesne podejście tej partii do edukacji i sytuujące ją jako partię nowoczesną, 
odwołującą się do laickiego rozumienia świata społecznego. Znowu można 
wskazać jedynie nastawienie polityków SLD do pewnych zagadnień, trudno 
natomiast określić ich wagę. Część z tych kwestii można uznać za radykalne, 
a inne – za neoliberalne. Próbując podsumować najważniejsze cele edukacyj-
ne odnoszące się do wiedzy w przypadku polityków SLD, należy stwierdzić, 
że większość z nich można uznać za składniki radykalnej ideologii edukacyj-
nej. Pewne elementy mogłyby być potraktowane jako neoliberalne, ale nie 
jest ich wiele. Pojawia się również kwestia nauczania historii, która mogłaby 
być odczytywana w duchu neokonserwatyzmu, przeważają tu jednak krytyka 
oraz próby zdyskredytowania takiego sposobu myślenia o edukacji. 

Skoro omówiliśmy kwestię wiedzy, przejdźmy do opisu pożądanych umie-
jętności w materiale badawczym dotyczącym polityków SLD. Wskazuje się tu 
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na rozwój „umiejętności poznawczych” (BP07–SLD) oraz „umiejętności we-
ryfi kowania oraz falsyfi kowania otrzymywanych/docierających do jednostki 
informacji” (BP07-SLD) na różne tematy. Obydwa te rodzaje umiejętności, 
które powinny wykształcać się w procesach edukacyjnych, są opisane, po 
pierwsze, jako pozytywne (kwestia konieczności ich realizacji w edukacji), 
po drugie, jako bardzo ważne dla współczesnego człowieka i społeczeństwa. 
Odnoszą się one do nurtu radykalnego ideologii edukacyjnych ze względu na 
wynikające z nich konsekwencje myślenia o człowieku wykształconym jako 
samodzielnie myślącym i niezależnym od różnego rodzaju uwarunkowań 
pozaracjonalnych czy pozanaukowych.

W innych materiałach badawczych, według polityków należących do 
SLD, ważnymi (jeśli przyjąć założenie, iż samo ich pojawienie się w tekście 
jest wyznacznikiem ich wagi) oraz pozytywnymi umiejętnościami, jakie po-
winny być przyswojone przez ucznia/wychowanka, są umiejętności: „myśle-
nia” (GW01/28) oraz „uczenia się” (GW01/28), a także „wyboru” (GW01/28) 
i „poszukiwania odpowiedzi” (GW01/28). Z nimi łączą się również „umie-
jętność dyskusji” (GW01/28), a także wszelkie umiejętności „związane z lo-
giką” (GW01/28). Wszystkie te kwestie powinny stanowić rezultat wychowa-
nia współczesnego człowieka. Wszystkie bowiem wiążą się z koniecznością 
uwzględnienia w wychowaniu i  kształceniu głównie umiejętności związa-
nych z samodzielnym myśleniem, co jest charakterystyczne dla radykalnego 
lub neoliberalnego podejścia do kwestii edukacji. 

W materiale badawczym zebranym dla polityków SLD odnaleziono pew-
ne postawy, które politycy należący do tej partii politycznej stawiają jako cel 
przed edukacją człowieka czy społeczeństwa polskiego. Według przedstawi-
cieli tego ugrupowania człowiek powinien się cechować postawą „tolerancji” 
(PW09-SLD, s. 2, GW01/28) wobec wszelkiej odmienności, a także „goto-
wością na zmieniające się dynamicznie warunki współczesnej rzeczywisto-
ści” (BP07-SLD), „otwartością umysłu” (GW01/28) oraz „głębokim, świa-
domym patriotyzmem” (GW01/28, W/SLD01). Obie te postawy widziane są 
jako pozytywne, a zarazem ważne dla współczesnego człowieka, zwłaszcza 
podkreśla się wagę otwartości umysłu i gotowości do zmian. Postawa na-
tomiast „dyskryminująca” (PW09-SLD, s. 4) kogokolwiek – ze względu na 
„wyznanie, rasę, narodowość, płeć czy orientację seksualną” (PW09-SLD,
s. 4) – według dokumentów programowych SLD jest postawą negatywną i nie 
powinna być nabywana w  żadnym podstawowym środowisku wychowaw-
czym, a z pewnością nie w szkole. Jak się zatem wydaje, odnalezione w tym 
źródle postawy jako cele edukacyjne można uznać za charakterystyczne dla 
ideologii edukacyjnej w nurcie radykalnym.

Również pozytywnymi postawami, które powinny być nabywane przez 
dzieci i  młodzież w procesach edukacyjnych, są: „kształtowanie wol-
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nych od przemocy, partnerskich relacji między kobietami i  mężczyznami”
(B/SLD01/29IX10) oraz „odpowiedzialnego rodzicielstwa” (B/SLD01/29IX10). 
Natomiast negatywną i nieważną z punktu widzenia rozwoju osobistego 
i społecznego postawą, która jest przekazywana przez system eduka-
cyjny, choć nie powinno to mieć miejsca, jest „współzawodnictwo”
(B/SLD01/23XI07). Widać tutaj wyraźne przeciwstawienie się postawom 
neoliberalnym wiążącym się z konkurencją oraz rywalizacją. Poza tym mamy 
tu do czynienia z postawami powiązanymi z celami edukacyjnymi ważnymi 
dla tego samego polityka w obszarze wiedzy. Pod tym względem występują 
zatem spójność oraz nawiązanie do postaw charakterystycznych dla nurtów 
radykalnych ideologii edukacyjnych. 

Interesujące jest też podkreślanie postawy patriotycznej – to nawiązanie 
do kwestii, jak by się wydawało, neokonserwatywnej. Niemniej jeśli potrak-
tujemy patriotyzm jako związany z  kwestiami kulturowymi w rozumieniu 
właśnie radykalnym, wtedy można byłoby uznać go za część radykalnej ideo-
logii wychowania, gdyż nacisk byłby położony gdzie indziej. Kontekst poja-
wienia się określenia może jednak wskazywać na neokonserwatywny sposób 
jego rozumienia. Próbując podsumować postawy, które według polityków 
SLD powinny być celami wychowania i kształcenia, większość z nich moż-
na uznać za należące do ideologii edukacyjnej w nurcie radykalnym. Pewne 
odchylenia są wątpliwe i mogą być różnie interpretowane, trudno zatem po-
wiedzieć o nich cokolwiek niepodważalnego. Jak się jednak wydaje, politycy 
SLD to jedni z najbardziej „czystych” ideologicznie w kontekście analizowa-
nej problematyki partii politycznych, chociaż i tu pojawiają się wątpliwości 
– elementy procesu hybrydyzacji.

Cele wychowania i kształcenia według współczesnych polskich 
polityków

Ze względu na większą przejrzystość analizy przedstawione cele edukacyjne 
według współczesnych polityków polskich zostały podzielone na trzy różne 
grupy. Warto jednak spróbować na koniec zebrać je razem, co pozwoli na 
podsumowanie i może otworzyć nowe pola interpretacji. 

W przypadku polityków należących do PiS dominują w wypowiedziach 
o celach edukacyjnych odniesienia do nurtu neokonserwatywnego ideologii 
edukacyjnych, chociaż pojawiają się w zakresie umiejętności kwestie zwią-
zane z  neoliberalizmem. Programy wyborcze, podkreślając wagę edukacji, 
wskazują możliwe i pożądane do realizacji cele w zakresie wszystkich trzech 
ich rodzajów: wiedzy, umiejętności i postaw. Najwięcej jest jednak odniesień 
do wiedzy i dlatego to ona wydaje się najważniejsza dla członków tej par-
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tii politycznej. W przypadku danych dotyczących celów neokonserwatywna 
ideologia, z której czerpią przedstawiciele PiS, będzie zatem przesunięta bar-
dziej w stronę koncepcji neoliberalnych.

Cele wychowania i kształcenia pozytywnie widziane i akceptowane przez 
polityków PO mają wydźwięk w większości neoliberalny. Niemniej jednak 
należy zwrócić uwagę, że pojawia się dość dużo elementów należących do in-
nych ideologii – neokonserwatyzmu czy nurtu radykalnego. Wygląda to tak, 
jakby politycy tego ugrupowania dobierali sobie pewne cele również z innych 
opcji, które wydają się im właściwe, tworząc razem mieszaninę neoliberali-
zmu i innych idei im odpowiadających. Taka postawa może się wiązać znowu 
z liberalizmem, gdzie człowiek jest wyznacznikiem prawdy. Co ważne, dużo 
jest odniesień do każdego z rodzajów celów, a zatem i wiedza, i umiejętności, 
i pewne postawy wydają się ważne dla członków tego ugrupowania.

Politycy PSL natomiast nie wypowiadają się w wybranych źródłach ma-
teriału badawczego o celach edukacyjnych poza postawami, jakie powinno 
się według nich osiągać za pomocą wychowania i kształcenia głównie dzie-
ci i młodzieży. W przypadku postaw dominują głównie takie ich określenia, 
które prowadzą do neoliberalnych oraz neokonserwatywnych ideologii edu-
kacyjnych, które tu zdają się łączyć w myśleniu członków tego ugrupowa-
nia. Proponowane postawy są dość bezpieczne, prawdopodobnie mogłyby 
zostać zaakceptowane przez każdego innego przedstawiciela polskiej sceny 
politycznej. Należy zwrócić uwagę na brak jakichkolwiek odniesień do celów 
edukacyjnych w programie partii. Być może traktowane są jako coś oczywi-
stego, a może nie interesują polityków PSL, brak jednak artykulacji ich w pro-
gramach wyborczych, chociażby w najogólniejszej formie, może stawiać pod 
znakiem zapytania deklaracje dotyczące wagi edukacji dla polskiego społe-
czeństwa. 

Politycy ostatniej z branych pod uwagę partii politycznych – SLD – 
w swoich wypowiedziach nawiązujących do celów edukacyjnych w każdym 
z przedstawionych zakresów wydają się najbardziej jednomyślni. Prawie 
wszystkie odniesienia do tej kategorii analitycznej, jak można sądzić, przyna-
leżą do nurtu radykalnego ideologii edukacyjnych lub mogą być w ten spo-
sób interpretowane. Pojawiają się pewne wtrącenia z neoliberalizmu, ale po 
pierwsze nie są najistotniejsze, a po drugie bardzo odbiegają od pozostałych. 
Są umiejętnie wkomponowane i tworzą z  innymi postulatami logiczną ca-
łość. Można odnaleźć odniesienia zarówno do wiedzy, jak i umiejętności oraz 
postaw, a zatem trudno powiedzieć, aby jakaś sfera była dla członków tego 
ugrupowania najważniejsza.

Ogólnie rzecz biorąc, znaleziono raczej niezbyt wiele nawiązań do celów 
edukacyjnych w porównaniu z danymi dotyczącymi problemów współczes-
nej polskiej edukacji oraz propozycji ich rozwiązania, a najwięcej w zakresie 
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wiedzy, mniej w przypadku postaw i najmniej w kwestiach umiejętności. Nie-
które partie nawet w swoich programach wyborczych nie zawierają własne-
go „pomysłu” na współczesnego człowieka. Wydaje się to niepokojące. Brak 
wyraźnego określenia, co chce się osiągnąć, musi budzić konfl ikty między 
politykami w toku podejmowania decyzji o edukacji i doprowadzić do sytu-
acji promowania wychowania nieadekwatnego lub też zakłamanego wobec 
całokształtu warunków społecznych i procesów edukacyjnych, jak i konkret-
nych sytuacji wychowawczych i  dydaktycznych. Brak artykulacji może ro-
dzić pytania o nieznajomość lub celowe zamazywanie faktów, mające służyć 
przedstawianiu własnych koncepcji jako uniwersalnych i aideologicznych. 
Nie tylko jednak kwestia sposobu widzenia celów edukacyjnych wyznacza 
ideologie edukacyjne. Należy spojrzeć na kolejne kategorie analityczne, dzię-
ki którym będzie można dokładniej opisywać ideologie poszczególnych poli-
tyków i partii, do których należą.

6.5. Rola nauczyciela i/lub wychowawcy oraz ucznia i/
lub wychowanka w wypowiedziach polityków

Kolejną ważną kwestią w analizie ideologii edukacyjnych współczesnych 
polskich polityków zgrupowanych w danych partiach politycznych są próby 
określenia roli wychowawcy i/lub nauczyciela oraz wychowanka i/lub ucznia 
jako podstawowych podmiotów każdej relacji pedagogicznej. Powinien ten 
obraz wynikać z przyjętych koncepcji edukacji, wartości oraz celów wycho-
wania i kształcenia, wywodzić się z istotnej z punktu widzenia niniejszej ana-
lizy koncepcji człowieka charakterystycznej dla każdej ideologii edukacyjnej 
i stanowić jej uszczegółowienie. Tym samym wydaje się dobrym wskaźnikiem 
ideologii edukacyjnych polityków, zarówno w kontekście jednostkowym, jak 
i grupowym, czyli partyjnym.

Rola nauczyciela/wychowawcy i ucznia/wychowanka według 
polityków PiS

W kwestiach odnoszących się do nauczyciela/wychowawcy politycy PiS kon-
centrują się w swoich dokumentach programowych głównie na dwóch za-
gadnieniach: jego zadań oraz praw. Otóż określając rolę nauczyciela/wycho-
wawcy, stawiają oni przez nim następujące zadania: „poświęcanie szczególnej 
uwagi uczniom zakłócającym proces uczenia” (PW09-PiS s. 96) oraz „podej-
mowanie inicjatyw zwiększających skuteczność edukacji” (PW09-PiS s. 96). 
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Jak się wydaje na podstawie analizy kontekstu tych wypowiedzi, nie są to 
jedyne zadania nauczyciela, ale istotne współcześnie ze względu na problemy 
występujące w polskim systemie kształcenia i wychowania. Można tu zatem 
zobaczyć podkreślenie znaczenia funkcji diagnostycznych i niemal terapeu-
tycznych nauczyciela/wychowawcy oraz nacisk na podejmowanie przez niego 
działań ukierunkowanych na poprawę jakości procesów edukacyjnych. Takie 
określenie jego roli oraz zaznaczenie aspektu zwiększenia efektywności może 
wskazywać na neokonserwatywne podejście do tej kategorii analitycznej, 
ponieważ traktuje nauczyciela jako osobę nadrzędną w relacji pedagogicz-
nej, taką, od której zależy skuteczność. Politycy PiS akcentują, iż nauczyciel 
i wychowawca powinien się wyróżniać „kompetencjami merytorycznymi” 
(ND01/29). Drugą natomiast kwestią, jaką uznają za ważną i  pozytywną, 
jest cecha związana z osobistym stosunkiem osoby uczącej i wychowującej 
do swojej pracy. Politycy PiS uważają, że wychowawca powinien charakte-
ryzować się również „twórczą pasją” (ND01/29). Jak zatem można zobaczyć, 
właściwie brak tu znaczących wyznaczników konkretnych ideologii eduka-
cyjnych, a raczej występuje odwołanie się do pewnych „oczywistości”. Cie-
kawe jest podkreślenie pasji i kreatywności, ponieważ neokonserwatyzm, 
który wydaje się adekwatny dla tej partii z punktu widzenia przedstawionych 
wcześniej kategorii analitycznych, nie musi się łączyć z takimi cechami wy-
chowawcy oraz nauczyciela.

Pojawia się kwestia przywrócenia pewnych praw dotąd przysługujących 
nauczycielom, wyrażana przez krytykę sytuacji obecnej. Jak wskazuje jeden 
z badanych polityków PiS, „obecnie nauczyciel nie może wymagać od ucz-
nia ani wychowania, ani zachowania, uczeń jest z obniżonym zachowaniem 
przede wszystkim (…) ani jakichś nadzwyczajnych, nadzwyczajnego wysił-
ku, chyba że koniecznego do uczenia się” (W/PiS01), dodając również, że 
„nauczyciel właściwie traci, że tak powiem, narzędzia do tego, żeby coś od 
ucznia wymagać, żeby zmusić go do jakiegoś wysiłku, do pracy” (W/PiS01). 
Obie te sprawy są widziane jako negatywne. Wobec tego rola nauczyciela 
z nich wynikająca mówi o pewnych zadaniach nauczyciela i  wychowawcy 
związanych ze stawianiem wymagań odnośnie do wiedzy i zachowania, a tak-
że zmuszaniem dzieci i młodzieży do włożenia wysiłku w naukę. To ostatnie 
jest konieczne, ponieważ „jeśli się młodego człowieka nie zmusi, no to, to jest 
naturalne, że sam się nie będzie (…) tego wysiłku podejmował” (W/PiS01). 
Podobnie sprawę stawia kolejny z badanych członków PiS, który podkreśla, 
że „nauczyciele dawniej (…) potrafi li przekazać i wymagać” (W/PiS02), oce-
niając to pozytywnie i wyrażając aprobatę dla takiego podejścia do roli na-
uczyciela i wychowawcy. To wszystko od razu przenosi nas do zagadnienia 
roli ucznia i wychowanka, który przedstawiony jest tutaj, jak można sądzić, 
jako podmiot bierny lub oporny, który dopiero dzięki działaniom nauczyciela 
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może zmieniać siebie zarówno w zakresie wiedzy, jak i zachowania w spo-
sób widziany jako dobry czy właściwy przez tego właśnie wychowawcę czy 
nauczyciela. Takie spojrzenie wydaje się wynikać z krytyki wyników reform 
opartych na zindywidualizowaniu wychowania i kształcenia oraz oparcia się 
głównie na indywidualności dziecka – realizujących zatem neoliberalne po-
dejście do edukacji. Stawianie na zwiększenie wymagań wobec uczniów oraz 
danie nauczycielowi większych możliwości ich egzekwowania łączy się z neo-
konserwatywną ideologią edukacyjną. 

Co do praw członków tej grupy zawodowej – znowu nie wszystkich, ale 
istotnych dziś ze względu na aktualną sytuację zawodową nauczycieli/wycho-
wawców – politycy PiS mówią o  „docenieniu” (PW09-PiS s. 95), „należy-
tym wynagrodzeniu” (PW09-PiS s. 95) oraz „roli podmiotowej w procesie 
wychowania” (PW09-PiS s. 96), zauważając coraz bardziej instrumentalne 
traktowanie wychowawców jako „narzędzi” wytwarzających wyedukowane 
jednostki. Podkreślają więc rolę nauczyciela w relacji pedagogicznej, stara-
jąc się wykazać, że nie może on być traktowany przedmiotowo. Jest to kry-
tyka skutków neoliberalnych zmian w sferze edukacji, sytuujących ucznia 
jako jednostkę w centrum procesu edukacyjnego i przypisujących porażki 
nieodpowiednim metodom nauczania lub złemu przygotowaniu nauczyciela 
do wypełniania roli zawodowej. Jak się zatem wydaje, jest ona prowadzona 
z pozycji neokonserwatywnych wizji człowieka jako osoby.

Nauczyciele i wychowawcy są również określani poprzez swoje cechy oso-
bowe przez polityków PiS. Pozytywnie oceniają oni znaczenie i wagę trak-
towania swojej pracy przez nauczycieli i wychowawców, którzy powinni być 
„osobami z powołaniem” (W/PiS01), ponieważ najlepiej wspomina się „pro-
fesorów, (…) to byli tacy nauczyciele z powołania” (W/PiS02). Poza tym kry-
tycznie wypowiadają się o takim wykonywaniu zawodu nauczyciela, który 
powiązany jest z bardzo formalnym oraz niemal lekceważącym stosunkiem 
do wykonywanych zadań dydaktycznych i  wychowawczych, podkreślając 
konieczność łączenia w pracy tych dwóch obszarów edukacji: „przychodzi 
ktoś, dzień dobry, do widzenia, dziękuję, odrobiłem swoje. Wtedy nauczyciel 
był wychowawcą, on poświęcał czas później” (W/PiS02). Koncepcja szkoły 
jako miejsca jedynie nauki oraz nauczyciela jako zwykłego pracownika wy-
wodząca się z neoliberalnego podejścia do edukacji jest poddawana krytyce. 
Powołanie oraz łączenie funkcji dydaktycznych i wychowawczych wydają się 
związane z neokonserwatywną ideologią edukacyjną. 

Jak zatem kształtuje się w PiS zagadnienie dotyczące wychowanka/ucz-
nia i jego roli w procesach edukacyjnych? Otóż politycy tego ugrupowania 
mówią bezpośrednio o wychowanku/uczniu głównie w aspekcie jego rozma-
itych praw. Zaliczają do nich zwłaszcza „poczucie bezpieczeństwa w szkole” 
(PW09-PiS s. 95), „satysfakcję z uczęszczania do szkoły” (PW09-PiS s. 95) 
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oraz „rolę podmiotową w procesie wychowania” (PW09-PiS s. 95). Politycy 
tej partii widzą więc wychowanka/ucznia znowu z punktu widzenia współ-
czesnych problemów i zagrożeń obecnych w polskiej szkole. Wskazując na 
poczucie bezpieczeństwa, wydają się odnosić również do wagi funkcji pro-
fi laktycznej nauczyciela/wychowawcy, podobnie satysfakcja z chodzenia do 
szkoły wiąże się raczej ze szkołą i postawą nauczyciela/wychowawcy, niż od-
nosi do działań wychowanka/ucznia. Brak zatem tu podkreślenia jego aktyw-
ności, co pojawia się dopiero w trzecim z wymienionych praw wychowanka/
ucznia dotyczących jego roli podmiotowej we wszelkich procesach eduka-
cyjnych. Mamy więc tu do czynienia z przypisywaniem większej roli wycho-
wawcy niż wychowankowi, co może stanowić argument za uznaniem tego 
podejścia za bliższe neokonserwatyzmowi. 

Negatywnie ocenia jeden z przedstawicieli PiS zbytnie pobłażanie ucz-
niom w szkole: „uczeń nie ma być zestresowany, nie należy go denerwować, 
prawda, za bardzo od niego wymagać, bo zacznie się źle czuć w tej szkole” 
(W/PiS01), wskazując jednocześnie, jak można sądzić, że to nauka jest celem 
przebywania w szkole, nie zaś dobre samopoczucie każdego wychowanka za 
wszelką cenę. Inny polityk, odwołując się do własnych wspomnień, ujmuje 
zadanie ucznia jako solidne i rzetelne uczenie się. Jak mówi: „myśmy się mu-
sieli uczyć, nie było zlituj się” (W/PiS02). W obrębie praw dziecka przyznaje 
uczniom i wychowankom prawo do zabierania głosu w sprawie swojej edu-
kacji, podkreślając jednak inne aspekty: „dzieci też się mogą wypowiadać, 
tylko że wie pani, to jest inna waga tego wszystkiego. Trzeba się liczyć też 
i traktować je poważnie, bo dzieci nieraz mają naprawdę takie zdania o tym 
wszystkim, co nas otacza dookoła, że hej” (W/PiS02). Ponownie pojawia się 
tutaj krytyka nadmiernej indywidualizacji nauczania i wychowania oraz zbyt 
dużego skupienia się na stanach emocjonalnych dziecka, a zatem i koncentra-
cji całego procesu wychowawczego i dydaktycznego na jednostce i jej odczu-
ciach. Należy brać pod uwagę opinię ucznia, gdyż jest przecież podmiotem 
i osobą ludzką, ale ma ona mniejszą wagę. Podkreśla się przewagę nauczycie-
la w relacji pedagogicznej. Wszystko to prowadzi ku ujęciom ucznia i wycho-
wanka zgodnym z neokonserwatywną wizją edukacji.

Próbując podsumować i spojrzeć na wskazywaną przez polityków PiS 
rolę nauczyciela i wychowawcy oraz ucznia i wychowanka, można zauważyć, 
iż należą one raczej do nurtu neokonserwatywnego ideologii edukacyjnej. 
Wskazują na to głównie podkreślanie przewagi nauczyciela i wychowawcy 
w relacjach pedagogicznych oraz łączność między wychowawczymi oraz dy-
daktycznymi zadaniami nauczyciela. Skromniejszą rolę jako podmiotu bar-
dziej pasywnego albo aktywnego, lecz o mniejszym znaczeniu jego działania, 
przypisuje się uczniowi i/lub wychowankowi. O neokonserwatywnych pod-
stawach takiego sposobu rozumienia tych dwóch podmiotów mówi również 
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wyprowadzana przy okazji krytyka edukacyjnych konsekwencji neoliberal-
nych reform edukacyjnych. Wnioski te odnoszą się zarówno do informacji 
uzyskanych z wywiadów z przedstawicielami PiS, jak i do całości przedsta-
wionych powyżej danych z różnych źródeł materiału badawczego, chociaż 
niektóre z nich pozostają niejednoznaczne i trudne do zakwalifi kowania. 

Rola nauczyciela/wychowawcy i ucznia/wychowanka 
według polityków PO

Odniesienia do roli nauczyciela/wychowawcy i ucznia/wychowanka nie po-
jawiają się w dokumentach programowych PO, ale są obecne w innych źród-
łach materiału badawczego. Według danych każdy wychowawca/nauczyciel 
powinien mieć „elastyczne podejście do pracy z uczniem” (RZ02/11), pro-
wadzić „działania innowacyjne” (RZ02/23), ponieważ „nie można się oba-
wiać (…) na przykład tworzenia programów, my mówimy, piszemy pod-
stawę programową tak, żeby na każdym poziomie określać, czego dziecko 
powinno się nauczyć, prawda, jakie umiejętności powinno nabyć. A jakimi 
metodami pracuje nauczyciel, to jest jego rzecz” (W/PO01). Jego zadaniem 
jest „działalność organizacyjna na rzecz szkoły” (RZ02/23) oraz „współpra-
ca szkoły ze środowiskiem lokalnym” (RZ02/23). Ważną i pozytywną kwe-
stią wydają się również według polityków PO nauczycielskie „działania na 
rzecz oświaty w wymiarze regionalnym” (RZ02/23). Kolejnymi pozytywny-
mi i ważnymi zadaniami, które stawiają przed nauczycielami i wychowaw-
cami wspomniani politycy, są „rozwój najważniejszych umiejętności ucz-
niów” (RZ02/23) oraz „rozwiązywanie problemów uczniów o  charakterze 
socjalnym lub wychowawczym” (RZ02/23). Zdaniem Katarzyny Hall każdą 
osobę uczącą i wychowującą dziecko lub dzieci powinna cechować „zwykła 
uczciwość” (B/PO13/25IV09): „z pracą przy wychowywaniu dzieci, kiero-
waniu szkołą, powinny pożegnać się osoby, które świadomie lekceważą pra-
wo, stwarzając dzieciom możliwość nieuczciwego podejścia do egzaminów. 
Szkoła demoralizująca uczniów powinna przestać istnieć” (B/PO13/25IV09). 
Ważne jest „ziarno pozytywnego nastawienia do zawodu” (B/PO13/17VI10) 
„i do niesienia pomocy swoim uczniom” (B/PO13/17VI10). Wszystkie te 
zadania uważane są za pozytywne i ważne, wyrażone są głównie jako po-
winności nauczyciela. Ciekawe jest odniesienie się do rozwoju umiejętności 
uczniów – traktowanych jako najważniejsze – podczas gdy (jak można było 
zobaczyć w jednym z poprzednich rozdziałów dotyczących celów wychowa-
nia i kształcenia) przy nazwaniu konkretnym tychże umiejętności następuje 
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duży problem. Co zatem należałoby do tych najistotniejszych umiejętności? 
Przedstawiciele PO nie dookreślają ich, trudno zatem powiedzieć. Część 
z tych kwestii bezpośrednio nawiązuje do neoliberalnego ujmowania pro-
cesów edukacyjnych: elastyczność, innowacyjność to ważne cechy człowieka 
właśnie z tego punktu widzenia. Ale do interpretacji nauczyciela jako eks-
perta w swojej dziedzinie i metodyka nie pasują określenia jego zadań na 
poziomie działania na rzecz oświaty, rozwiązywania problemów uczniów czy 
współpracy ze środowiskiem lokalnym. Te wydają się bardziej oddawać wizję 
nauczyciela zaangażowanego w życie społeczne, a więc właściwego radykal-
nej ideologii edukacyjnej.

Za prawo nauczyciela uznaje się przygotowanie do wykonywania swoje-
go zawodu, wskazując kierunek tych zmian: „musi, po pierwsze, być lepiej 
przygotowany, prawda? Musi być przygotowany bardziej praktycznie do wy-
konywania swojego zawodu, a i bardziej indywidualnie” (W/PO01). Prak-
tyczne umiejętności działania są tu mocno podkreślane: „musi mieć napraw-
dę świetne umiejętności. Trzeba nauczyciela wzmocnić w umiejętnościach 
i trzeba go wzmocnić w procesie wychowawczym. Wzmocnienie nauczyciela 
tylko i wyłącznie ze względu na sferę działania” (W/PO01). Z drugiej stro-
ny nauczyciel traktowany jest tu również jako jednostka, która „musi dostać 
bodźce, żeby lepiej działać” (W/PO01). Interesująca jest, jak się wydaje, kon-
cepcja nauczyciela jako człowieka zewnątrzsterownego – jakie bodźce będzie 
otrzymywał, tak będzie działał. Skąd takie podejście, skoro reszta kwestii 
związanych z tym problemem wynika z neoliberalizmu, głoszącego wolność, 
indywidualizm i samorealizację jako główne cechy człowieka?

Poza tym ważne są tu kompetencje osobowe i formalne – branie odpo-
wiedzialności za swoją pracę, zarówno wobec wychowanków i uczniów, jak 
i wobec społeczeństwa i państwa: „jeżeli każdy będzie brał odpowiedzialność 
i z tej odpowiedzialności będzie rozliczony, jeżeli będziemy umieli bardzo 
precyzyjnie wyznaczyć wartość dodaną na każdym etapie kształcenia, szkoły 
gimnazjalnej, szkoły ponadgizmnazjalnej, to też tylko plus” (W/PO01). Poza 
tym do ważnych cech osobowych nauczyciela zalicza się pracowitość i kul-
turalność: „jeżeli sami jesteśmy pracowici, jeżeli sami jesteśmy kulturalni”
(W/PO01). Podkreślenie indywidualizmu w  pracy nauczyciela, odpowie-
dzialności rozliczanej za pomocą ilości wypełnionych zadań oraz praktycz-
nej, metodycznej wiedzy w procesie przygotowania do zawodu wskazuje jed-
noznacznie na neoliberalne podejście do tego aspektu edukacji. Do ważnych 
cech osobowych nauczyciela należy również takt: „nauczyciel musi mieć bar-
dzo dużo taktu, żeby nie pouczać innych” (W/PO02).

Poza tym jeden z badanych polityków PO określa nauczyciela jako prze-
wodnika, eksperta starającego się pomóc uczniom i wychowankom poznawać 
prawdę, jednocześnie ujmuje rolę ucznia jako badacza i jego dominację: „mu-
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siałem udowadniać to wnikliwemu bardzo, szukającemu prawdy studentowi” 
(W/PO02). Przy okazji krytykuje model „tradycyjny” nauczania i uczenia, 
związany z biernością, niechęcią do zadawania pytań: „byłem dwukrotnie czy 
trzykrotnie ostatnio na zajęciach. No, już nie mówię o tym, co było jeszcze
10 lat temu. I okazuje, się, że ja 1,5 godziny mówię i nikt nie zadaje pytania” 
(W/PO02). Wskazuje tym samym na uczniów i wychowanków, wyliczając ich 
prawa – prawo do zadawania pytań i podawania w wątpliwość słów swojego 
nauczyciela i wychowawcy, jak również do dyskusji i udowodnienia tez, które 
nauczyciel stawia. W tym aspekcie przeczy sam sobie – jak przedstawiono 
wcześniej, uważa, że on nie może podważać autorytetu nauczyciela, prowa-
dząc zajęcia, ale uczniowie mogą to robić i mają do tego prawo. Autorytet 
nauczyciela traktuje jak ważną wartość, ale taką, która bez przerwy może być 
poddawana ocenie i weryfi kacji przez uczących się. Określenia nauczyciela 
jako eksperta i przewodnika, a ucznia jako badacza i poszukiwacza, aktywne-
go zdobywcę wiedzy, wychodzi z neoliberalnej ideologii edukacyjnej. 

Próbując podsumować powyżej przedstawione kwestie odnoszące się do 
roli nauczyciela i/lub wychowawcy oraz ucznia i/lub wychowanka, trzeba 
stwierdzić, że mamy tu do czynienia z wieloma elementami wskazującymi 
na neoliberalne podejście do edukacji. Politycy PO bowiem preferują rolę 
nauczyciela jako eksperta i metodyka, który w obecnej chwili potrzebuje 
wzmocnienia w praktycznym działaniu, charakteryzującego się pozytywny-
mi cechami osobowymi i pracującego z powołania w tym zawodzie, umieją-
cego indywidualnie podejść do swoich wychowanków i/lub uczniów, samych 
będących indywidualnościami. Uczeń przedstawiany jest jako osoba aktyw-
nie poszukująca wiedzy, mogąca podawać w wątpliwość wiedzę i autorytet 
nauczyciela. Wydaje się stanowić centrum procesu wychowawczego i dydak-
tycznego, element dominujący całą relację pedagogiczną. Ale zaskakująco 
mało tych odniesień do roli ucznia pojawia się w badanym materiale źródło-
wym, jak na liberalne podejścia, gdzie ta refl eksja powinna skupiać się właś-
nie na jego osobie. Wszystko to będzie zatem związane z neoliberalnym nur-
tem ideologii edukacyjnych, chociaż występują w wypowiedziach polityków 
PO również kwestie, które trudno zakwalifi kować do konkretnego jej typu.

Rola nauczyciela/wychowawcy i ucznia/wychowanka według 
polityków PSL

Informacje dotyczące przypisywanej roli nauczyciela/wychowawcy i ucznia/
wychowanka odnaleziono jedynie na blogach i w wypowiedziach w wywia-
dach członków PSL. Jakie zatem cechy i zadania przypisują poszczególni po-
litycy tej partii nauczycielom i wychowawcom? Część z  odniesień dotyczy 
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cech osobowych, jakimi powinna się charakteryzować każda osoba ucząca 
i wychowująca dzieci. Należą do nich „cierpliwość” (B/PSL09/13X10) oraz 
„dobre serce” (B/PSL09/13X10). Jak stwierdza jeden z przedstawicieli PSL: 
„praca nauczyciela to nie tylko sposób zarabiania na chleb, ale przede wszyst-
kim wielka misja” (B/PSL03/14X10), poza tym według niego „nauczyciele [są 
– przyp. D.J.] rzeźbiarzami przyszłości” (B/PSL03/14X10). We wpisach tego 
polityka PSL można również znaleźć takie stwierdzenie:

wykształcenie, jakie nauczyciele przekazują uczniom, jest dobrem niezbywalnym, 
które kształtuje młodego człowieka i ma wpływ na to, jaki będzie on w przyszłości, 
jakie będą jego wartości, jakimi zasadami będzie się kierował, jaki będzie arsenał wie-
dzy, z którego będzie korzystał, zmieniając świat w miejscu, które wybierze dla siebie 
(B/PSL03/14X10). 

Natomiast inny uważa za ważne i pozytywne zadanie nauczyciela i wy-
chowawcy „wskazanie właściwej drogi naszej młodzieży” (B/PSL09/13X10). 
Podkreśla również, iż „zawód nauczyciela to także duże wyzwanie” 
(B/PSL03/14X10). Wszystkie te kwestie uznawane są za pozytywne i waż-
ne. Według PSL rolą nauczyciela jest dawanie dobrego przykładu, gdyż tylko 
dzięki niemu może wychowywać i nauczać: „dzięki przykładom czy wycho-
waniom ludzi starszych, profesorów” (W/PSL01). 

Jak można zobaczyć, posłowie z PSL podkreślają wagę głównie roli na-
uczyciela jako wychowawcy i osoby przekazującej wiedzę. Samo pojawienie 
się słowa „przekazywanie” może sugerować czynną rolę nauczyciela, podob-
nie jak porównanie go do rzeźbiarza. Nie udało się odnaleźć bezpośrednich 
odnośników do roli ucznia, ale takie określenie wychowawcy i nauczyciela od 
razu narzuca przypuszczenie, iż politycy PSL widzą wychowanka jako osobę 
bierną (lub mniej aktywną) w procesie dydaktycznym i wychowawczym. Wy-
chowanek jest bardziej tworzywem kształtowanym przez nauczyciela i wy-
chowawcę, materiałem. Przekazywane przez wychowawcę wartości, zasady, 
wiedza, pozwalają wychowankowi na podejmowanie decyzji i samodzielne 
życie w dorosłości. Jak zatem można sądzić, mamy tu nawiązanie raczej do 
neokonserwatywnej ideologii edukacyjnej, podkreślającej większe znaczenie 
nauczyciela. W przypadku polityków należących do PSL można zatem mó-
wić o niewielkiej liczbie odniesień do roli nauczyciela i/lub wychowawcy oraz 
braku nawiązań do kategorii roli ucznia i/lub wychowanka. Te, które udało 
się odnaleźć, wydają się łączyć przede wszystkim z neokonserwatywną ideo-
logią edukacyjną. Wskazują na to odwołania do kulturowej roli nauczycie-
la i/lub wychowawcy, uznawanie go za rodzaj autorytetu, podkreślanie jego 
dominującej roli w relacji pedagogicznej. Chociaż część wypowiedzi znowu 
jest niespecyfi czna i trudno określić ich przynależność ideologiczną. Ogólnie 
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rzecz biorąc, takie ujęcie roli nauczyciela i wychowawcy wydaje się mało wy-
raźne – nikt bowiem nie jest w stanie się z nim nie zgodzić. 

Rola nauczyciela/wychowawcy i ucznia/wychowanka według 
polityków SLD

Próbowano powyżej przedstawić poglądy dotyczące roli nauczyciela i wy-
chowawcy oraz ucznia i  wychowanka w szeroko rozumianych procesach 
edukacyjnych wśród polityków należących do trzech najważniejszych partii 
politycznych w latach 2007–2010. Nie sposób jednak zapomnieć o kolejnym 
ugrupowaniu obecnym na polskiej scenie politycznej i w życiu publicznym 
– SLD. Spróbujmy zatem przyjrzeć się, jak przedstawiciele tej partii widzą 
rolę nauczyciela i wychowawcy oraz ucznia i wychowanka. Pierwszym źród-
łem informacji branym pod uwagę są programy wyborcze tego ugrupowania. 
W dokumentach formalnych tej partii jednak nie odnaleziono bezpośred-
nich odnośników do interesującego nas tematu. 

W innych źródłach materiału badawczego wszakże takie kwestie są 
obecne. Zadania, które stawiają przedstawiciele SLD nauczycielom, to „po-
szukiwanie nowości” (GW01/28) oraz „rozwój zainteresowań swoich pod-
opiecznych” (W/SLD01), a także takie uczenie, które pozwoli każdemu na 
rozwijanie siebie i swoich możliwości, ponieważ „ludzie mają różny poziom 
przyswajania wiedzy, (…) a każdy musi mieć szansę życiową” (W/SLD01). 
Te odniesienia do roli nauczyciela mogą sugerować nurt radykalny ideologii 
edukacyjnych. Po pierwsze zwrócono uwagę na równość, konieczność otrzy-
mania szansy życiowej przez każdego człowieka, a zatem wychowanka i ucz-
nia, którą ma zapewnić nauczyciel i  wychowawca. Po drugie występują tu 
nawiązania do wielości uzdolnień i zainteresowań oraz konieczności mocno 
zindywidualizowanego procesu nauczania, co również wskazywałoby raczej 
na radykalne podejście do edukacji.

W przypadku roli ucznia/wychowanka odnaleziono tylko jedno odnie-
sienie – Wojciech Olejniczak na swoim blogu stwierdza, iż „każde dziecko 
w Europie ma prawo uczyć się w przedszkolu” (B/SLD02/20V09). Podkre-
śla zatem prawo dziecka do edukacji przedszkolnej. Ale biorąc pod uwagę 
to określenie, zachodzi wątpliwość przy jednoznacznym przypisywaniu do 
ideologii edukacyjnej. Jak więc widać, ta problematyka nie jest poruszana 
w zebranym materiale badawczym prawie wcale. Jest to interesujące, ponie-
waż zazwyczaj to właśnie politycy należący do partii o charakterze lewico-
wym bardzo interesują się edukacją, a zwłaszcza prawami ucznia.

6. Zakresy hybrydyzacji ideologii edukacyjnych przez polityków Pis, Po, PSL, SLD...
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Rola nauczyciela/wychowawcy i ucznia/wychowanka według 
współczesnych polityków polskich 

Przyglądając się wszystkim przedstawionym powyżej odniesieniom do roli 
nauczyciela i/lub wychowawcy oraz ucznia i/lub wychowanka można od-
nieść wrażenie, iż właściwie nie jest to temat bardzo interesujący dla polskich 
polityków. Trzeba podkreślić, że nawet w branych pod uwagę dokumentach 
formalnych konkretnych partii, występujących w latach 2007–2010 na pol-
skiej scenie politycznej, ta – jak się wydaje – istotna kwestia, nie jest poru-
szana bezpośrednio w większości analizowanych deklaracji programowych 
czy wyborczych. Jedynym wyjątkiem jest program PiS z 2009 roku, w którym 
można odnaleźć kilka bezpośrednich odniesień właśnie do tej problematyki. 
Wywiady były natomiast źródłem najbardziej obfi tującym w informacje do-
tyczące poglądów współczesnych polityków polskich na temat roli nauczy-
ciela/wychowawcy oraz ucznia/wychowanka. W większości przypadków 
dość jednoznacznie określały one typy ideologii edukacyjnych, które repre-
zentują poszczególni przedstawiciele różnych ważnych w latach 2007–2010 
partii politycznych, chociaż w pewnych sytuacjach zaprezentowanych powy-
żej mogą się pojawiać pewne wątpliwości. Można sądzić, iż te kategorie nie 
są traktowane jako bardzo istotne przez współczesnych polskich polityków. 
Być może dlatego, że wydają się one wynikać z bardziej ogólnych koncepcji 
dotyczących oglądu świata i rzeczywistości edukacyjnej, z przedstawianych 
problemów i rozwiązań w sferze politycznej. Niewykluczone, iż nie mają oni 
pomysłu czy całościowej wizji określającej ten aspekt życia społecznego lub  
dokładne określenia dotyczące wychowawcy i nauczyciela oraz wychowanka 
i ucznia nie są tak bardzo użyteczne w walce politycznej.

6.6. Metody i środki preferowane
przez polityków w edukacji

Starając się odnaleźć elementy ideologii edukacyjnych wśród gąszczu poglą-
dów współczesnych polskich polityków, można zwrócić uwagę również na 
postulowane lub krytykowane przez poszczególnych członków badanych 
ugrupowań politycznych sposoby działania w procesach edukacyjnych, od-
noszące się do pewnych metod, technik i środków działania w procesach 
edukacyjnych, oceniane z ich punktu widzenia pozytywnie lub negatywnie 
w wychowaniu i kształceniu, narzędzi, które powinny być lub też są używane 
w  szeroko rozumianej edukacji. Warto się przyjrzeć proponowanym przez 
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polityków rozwiązaniom dotyczącym tych kwestii, gdyż mogą one mocno 
znaczyć różnorodność między politykami różnych opcji. 

Metody i środki edukacji preferowane przez polityków PiS

Zacznę od polityków PiS, próbując wskazać zawarty w materiale badawczym 
sposób widzenia metod, technik, środków i narzędzi stosowanych oraz pre-
ferowanych w wychowaniu i kształceniu. Politycy tej partii postulują wpro-
wadzenie multimedialnych pomocy w procesie wychowania i kształcenia 
młodych pokoleń. Proponuje się tu wykorzystanie „edukacyjnych stron in-
ternetowych” (PW09-PiS s. 98) oraz „nowoczesnych metod przekazywania 
wiedzy” (PW09-PiS s. 99, 100). Wydaje się to związane ze stwierdzeniem 
używania przez współczesnych uczniów i  wychowanków internetu jako 
środka czy narzędzia zdobywania wiedzy, chociaż bez określenia stosunku 
do tej kwestii: „rozwój Internetu, prawda, tych rozmaitych form zdobywania 
wiedzy inaczej niż w szkole, inaczej niż na wykładzie, rozwój jest tak szybki, 
że my nie nadążamy za nim. I prawdę mówiąc, nie bardzo wiem, co z tego 
wyniknie, bo trudno to przewidzieć” (W/PiS01). Jak widać, jedna z postu-
lowanych metod działania jest dość szczegółowa, druga natomiast bardzo 
ogólna. Istotne wydaje się jednak słowo „przekazywanie”. Podkreśla się także 
znaczenie aktywnej roli nauczyciela stosującego nowoczesne metody (praw-
dopodobnie przez wykorzystanie multimedialnych pomocy dydaktycznych), 
ale zwraca się uwagę na bardziej tradycyjne, bierne metody pracy pedago-
gicznej lub wychowawczej. Być może użycie epitetu „nowoczesne” odnosi się 
w tym kontekście bardziej do form organizacyjnych lub też narzędzi, które 
według polityków tego ugrupowania należy stosować w szeroko rozumianej 
edukacji. To wydaje się wskazywać na neokonserwatywny ogląd edukacji, 
dopuszczający ewolucyjne zmiany w zakresie wychowania i kształcenia.

Występuje również krytyka metod, technik i narzędzi wykorzystywanych 
przez zwolenników neoliberalizmu, prowadzona z punktu widzenia neokon-
serwatywnej ideologii edukacyjnej. Według jednego z przedstawicieli PiS ta-
kie metody stosuje się w szkole: „uczeń nie ma być zestresowany, nie należy 
go denerwować” (W/PiS01), a to powoduje narastającą falę problemów zwią-
zanych z edukacją dzieci i młodzieży, objawiającą się między innymi w obni-
żeniu jakości kształcenia we współczesnej Polsce.

Zastanawiając się nad przedstawionymi powyżej odniesieniami do kwestii 
łączących się z różnymi metodami, technikami, środkami i narzędziami pra-
cy, jakimi posługuje się lub też powinien (albo nie) posługiwać się nauczyciel 
i wychowawca według polityków PiS, można stwierdzić, po pierwsze, małą 
ich liczbę w analizowanych materiałach. Po drugie natomiast, wydają się one 
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naprowadzać na ideologię edukacyjną neokonserwatywną ze względu na 
krytykę rozwiązań związanych z tak zwanym bezstresowym wychowaniem 
oraz ostrożnym podejściem do nowoczesnych metod oraz środków uczenia 
się i  nauczania powiązanych z nowymi i  rozwijającymi się możliwościami 
technologicznymi. 

Metody i środki edukacji preferowane przez polityków PO

Metody, techniki, środki i narzędzia wychowania i kształcenia, które są bez-
pośrednio wymienianie przez polityków kolejnej z analizowanych partii – 
PO – dzielą się na wykorzystywane obecnie, poddane negatywnej ocenie oraz 
na postulowane, które wartościuje się pozytywnie. Do pierwszej grupy metod 
i technik działania edukacyjnego należą według przedstawicieli tego ugrupo-
wania politycznego: „przekazywanie wiedzy encyklopedycznej” (PW07-PO 
s. 51), „kontrolowanie” (PW07-PO s. 53) oraz „karanie” (PW07-PO s. 53). 
A zatem krytykuje się metody związane z tradycyjnym sposobem rozumie-
nia procesów edukacyjnych. Do postulowanych przez polityków tej partii 
metod i środków działania w procesie wychowania oraz kształcenia można 
natomiast zaliczyć „wykorzystanie multimediów” (PW07-PO s. 51), „e-tech-
nologię” (PW07-PO s. 51), a  także „kształcenie na odległość” (PW07-PO 
s. 51), prowadzenie „internetowego kółka zainteresowań” (RZ04/1) – ogólnie 
rzecz biorąc: „wykorzystanie współczesnych technologii komunikacyjnych 
w pracy z uczniem zdolnym” (RZ04/1). Proponuje się zatem częstsze sięganie 
do nowoczesnych osiągnięć techniki w procesach edukacyjnych, zwiększa-
jących prawdopodobnie elastyczność procesów edukacyjnych. Na ideologię 
edukacyjną może wskazywać jedynie odrzucenie biernych i behawiorystycz-
nych metod wychowania i  kształcenia, ale w świetle współczesnych badań 
pedagogicznych i psychologicznych wydaje się to i tak cechą niespecyfi czną 
ze względu na ogólną naukową krytykę tychże. Takie jednak gloryfi kujące 
podejście do najnowocześniejszych narzędzi edukacji może być związane 
z neoliberalną ideologią edukacyjną akceptującą wszelkie kwestie łączące się 
z postępem technologicznym. 

Z drugiej strony politycy PO proponują takie metody i techniki, jak: „po-
gadanki dla uczniów w szkole” (GW04/15), „pogadanki dla rodziców w szko-
le” (GW04/15), „elementy wykładów” (GW04/15), „oglądanie fi lmu i jego 
omówienie” (B/PO13/18IVI09) – a zatem za dobre, pozytywne i ważne są 
uważanie metody poglądowe. Ale pojawiają się również odniesienia do in-
nych rodzajów metod wychowania i kształcenia. Należą do nich: „warsztato-
we dyskusje” (GW04/15), „niestandardowe metody nauki przedmiotów ści-
słych, np. brydż” (RZ02/9), „obserwacja przyrodnicza w terenie” (RZ02/11), 
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a także „realizacja projektów podnoszących wrażliwość społeczną” (RZ02/11) 
oraz „realizacja projektów podnoszących aktywność obywatelską” (RZ02/11). 
Wskazuje się też na pozytywny wpływ: „pracy w zespołach (przy projektach 
edukacyjnych)” (RZ04/13) oraz „nowego systemu nagród dla wybitnych” 
(RZ04/1). Mamy zatem nawiązania do metod nagradzania, projektowej oraz 
problemowej. Politycy PO proponują więc bardzo szeroki zakres metod wy-
chowania i kształcenia, jednak i tak podstawą pozostają metody poglądowe. 
Widać tu też nacisk na indywidualizację stosowanych metod, technik i narzę-
dzi kształcenia, które powinny być wybierane przez szkołę i nauczycieli oraz 
dostosowane do poszczególnych uczniów. 

Według polityków PO pozytywnymi i  ważnymi metodami są również: 
„jednolity system pozwalający na porównywanie wyników testów gimnazjal-
nych” (RZ02/18), a także „esej jako metoda sprawdzająca wiedzę z fi lozofi i” 
(RZ02/22) oraz „test jako metoda sprawdzająca wiedzę z fi lozofi i” (RZ02/22). 
Wskazuje się tu głównie na sposoby sprawdzenia wiedzy w sposób wystanda-
ryzowany, zobiektywizowany i porównywalny, chociaż uznaje się inne meto-
dy sprawdzania wiedzy z przedmiotów, w których rozwiązań danego proble-
mu może być wiele. Taki nacisk na obiektywne i wystandaryzowane metody 
oceniania zapewniające porównywalność wyników uczniów i szkół sugeruje 
neoliberalne podejście od edukacji leżące u podstaw myślenia polityków PO.  

Pojawiają się również odniesienia do metod łączących się z  bezpośred-
nim poznawaniem treści edukacyjnych, powiązanych z „zafascynowaniem 
ich [uczniów – przyp. D.J.] wszechświatem” (PO02/13XII10), przedstawiane 
na przykładzie fi zyki (a właściwie astronomii): „pozwolenie na bezpośrednie 
obserwowanie ciał niebieskich” (PO02/13XII10). Część z odniesień dotyczy 
sposobu wyboru metod, technik, narzędzi wychowania i kształcenia. Otóż 
według polityków PO to „szkoła wybiera metody” (GW01/28), ale z dru-
giej strony powinny one być „dostosowane do rodzajów inteligencji dzieci” 
(GW02/13). Mamy więc do czynienia ze zróżnicowanym akceptowaniem 
i brakiem jednoznacznego oznaczenia metod, technik, sposobów, środków 
i narzędzi wychowania oraz kształcenia. Taki pluralizm dopuszczanych me-
tod wydaje się charakterystyczny zarówno dla neoliberalnej, jak i radykalnej 
ideologii edukacyjnej, powinien być zatem odczytywany w kontekście całości 
uzyskanych wyników. 

Podkreśla się możliwość korzystania na gruncie metodyki wychowania 
i  kształcenia z doświadczeń obcych, już sprawdzonych na świecie: „moż-
na czerpać ze wzorów, które są, znaczy z takich wzorców, które już istnieją” 
(W/PO02). Pozytywnie wypowiadają się o egzaminach ustnych jako spraw-
dzających wiedzę oraz prowadzących do bezpośredniego kontaktu między 
nauczycielem/wychowawcą a  uczniem/wychowankiem (W/PO02). Nato-
miast z rezerwą o nauce i egzaminach w postaci testów: 
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nie trafi łem na etap tak zwanej nauki testowej. Ja nie wiem, czy to można takie sfor-
mułowanie użyć, (…) ale w moim przygotowaniu do wejścia w dorosłość zawodową 
to ja pisałem wypracowanie, prawda, albo odpowiadałem, na egzaminie ustnym, od-
powiadałem analizując zagadnienie, jakie dostałem (W/PO02). 

Mamy tu odwołania o charakterze neokonserwatywnym, nawiązujące ra-
czej do uznawanych za bardziej tradycyjne metod kształcenia i wychowania, 
przy jednoczesnym – co ciekawe – pochwalaniu korzystania ze wzorów ob-
cych, co wydaje się bardziej charakterystyczne dla neoliberalizmu. Pojawia 
się zatem krytyka rozwiązań neoliberalnych, które doprowadziły do domina-
cji egzaminowania poprzez testy.

Większość przedstawionych powyżej różnych środków, technik, narzędzi 
wychowania i kształcenia uważanych za pozytywne i negatywne według po-
lityków PO można uznać za elementy przynależne do neoliberalnej ideologii 
edukacyjnej. Głównie ze względu na gloryfi kację nowinek technologicznych 
i ich zastosowanie w procesie edukacji, próby jak najbardziej zobiektywizo-
wanego uzyskiwania i porównywania wyników egzaminów na różnych stop-
niach oświaty, a także nacisk na wielość różnych metod, które powinno się 
według polityków PO stosować w edukacji, przy zachowaniu dystansu wobec 
metod i technik uznawanych za tradycyjne. Pojawiają się odniesienia kieru-
jące w  stronę neokonserwatyzmu, jednak jest ich mniej i dotyczą głównie 
jednego posła należącego do ugrupowania politycznego biorącego udział 
w wywiadzie.

Metody i środki edukacji preferowane przez polityków PSL 

Politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego polecają w edukacji używać „no-
woczesnych narzędzi edukacyjnych: tablicy interaktywnej i  classmatów 
(B/PSL10/26IX10). Ponownie mamy tu nawiązanie do wytworów nowoczes-
nej technologii stosowanych w  edukacji. Nacisk na kwestie używania no-
woczesnej techniki w edukacji wydaje się jednak niespecyfi czny przy braku 
obecności innych metod, technik i narzędzi aprobowanych lub widzianych 
jako negatywne przez przedstawicieli tego ugrupowania. Według nich edu-
kacja najlepiej odbywa się „dzięki przykładom czy wychowaniom ludzi star-
szych, profesorów” (W/PSL01).

Wydaje się, że nawiązania do wykorzystywania w procesach edukacyj-
nych jak najnowocześniejszych środków i narzędzi mogą zostać uznane za 
część ideologii neoliberalnej (chociaż jest to dyskusyjne ze względu na brak 
innych wskaźników), ale postulowanie jednej tylko metody wychowawczej 
jako najważniejszej jest zbyt mało specyfi czne, by móc stwierdzić coś na pew-
no. Wobec tego zbyt mało tu informacji, aby móc wnioskować o ideologii 
edukacyjnej PSL na podstawie tej kategorii analitycznej. 
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Metody i środki edukacji preferowane przez polityków SLD

Politycy tego ugrupowania nie dają zbyt wielu możliwości do interpretacji. 
Mamy bowiem w dokumentach formalnych jedynie odniesienie do „nauki 
w grupach” (PW09-SLD) czy „uczenia w zespołach” (GW01/28) jako postu-
lowanej pozytywnej metody pracy edukacyjnej. Wojciech Olejniczak wska-
zuje na swoim blogu ważne i pozytywne narzędzie używane współcześnie 
w edukacji: „to w średniowieczu kontrolowano, kto może mieć dostęp do 
wiedzy – dziś już nie. A bezpłatny i powszechny dostęp do Internetu musi 
stać się jednym z podstawowych celów, jaki powinniśmy sobie stawiać w Unii 
Europejskiej” (B/SLD02/2VI09). Ważnym narzędziem edukacyjnym jest 
zatem internet, a dostęp do niego dla wszystkich jest według tego polityka 
warunkiem dobrej, równej edukacji. Co więcej, ze względu na komentarz 
posła, można tak rozumiane narzędzie zaliczyć do radykalnej ideologii edu-
kacyjnej. W wypowiedziach innego polityka SLD pojawia się jednak pewna 
nieufność wobec nowych technologii: „w  epoce komputerów, internetu, ta 
wiedza przecież jest dostępna, ale też podstawowe informacje powinny być 
przekazane w szkole” (W/SLD01). Poza tym w nawiązaniu do metod, technik 
i narzędzi edukacyjnych zwraca uwagę na doświadczenie jako podstawę na-
uki: „empiria przede wszystkim to podstawa wiedzy, zwłaszcza wiedzy w na-
ukach ścisłych, a oczywiście także w naukach humanistycznych” (W/SLD01). 
Podkreśla się więc tutaj znaczenie metod wychowania i kształcenia opartych 
na praktycznym doświadczeniu przez ucznia zjawisk czy stanów rzeczy, wią-
żącym się z osobistym zaangażowaniem w zdobywanie wiedzy i umiejętno-
ści oraz kształtowanie postaw. Jak się zatem wydaje, jednocześnie akcentuje 
konieczność aktywności ucznia i/lub wychowanka w procesach szeroko ro-
zumianej edukacji. Taki nacisk najbardziej charakterystyczny jest dla nurtu 
radykalnego ideologii edukacyjnych, pozostałe kwestie są natomiast mało 
specyfi czne i trudno określić ich przynależność.

Na blogu Joanny Senyszyn wskazuje się natomiast metodę wychowywa-
nia głównie dzieci – posłanka ta zauważa, iż współcześnie w Polsce „bije się 
dzieci” (B/SLD01/18VI10), oceniając ten sposób „radzenia sobie” z wycho-
waniem i  kształceniem dzieci i młodzieży negatywnie. Taka jednak ocena 
„metody edukacji” jest niespecyfi czna i trudno ją zakwalifi kować do kon-
kretnej ideologii edukacyjnej. 

Przyglądając się całości poglądów polityków SLD charakterystycznych 
dla tej kategorii analitycznej, należy stwierdzić, iż, po pierwsze, takich wy-
powiedzi jest stosunkowo mało, po drugie zaś, część z ich wydaje się mało 
specyfi czna, nieokreślająca ideologii edukacyjnej tego ugrupowania politycz-
nego. Część natomiast może przynależeć do ideologii radykalnej, zwłaszcza 
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ta wskazująca na zapewnienie równości dostępu do różnych narzędzi eduka-
cyjnych oraz promująca uczenie się poprzez doświadczenie. 

Metody i środki edukacji jako element ideologii
edukacyjnych współczesnych polskich polityków 

Jak widać, niewiele zostało odnalezionych odniesień do kwestii różnorakich 
akceptowanych przez współczesnych polskich polityków metod, technik 
i narzędzi wychowania i kształcenia. W dokumentach formalnych analizo-
wanych powyżej tylko trzy partie spośród branych pod uwagę odwołują się 
bezpośrednio do wykorzystywanych oraz postulowanych metod i  technik 
w procesach edukacyjnych. Należą do nich PiS, PO oraz SLD. W dokumen-
tach programowych PSL brak takich odniesień. W przypadku prasy i wpi-
sów na blogach danych na ten temat również było niewiele i nie pojawiły 
się we wszystkich ugrupowaniach politycznych, a  w  wywiadach, chociaż 
występowały, to nie były rozstrzygające. Przypisanie odnotowanych wypo-
wiedzi dotyczących metod, technik i narzędzi wychowania i kształcenia do 
konkretnych ideologii edukacyjnych stanowiło trudne zadanie i w większości 
wypadków jest tylko przypuszczeniem opartym na całościowym widzeniu 
edukacji przez polityków danego ugrupowania. 

Można sądzić, że kwestia metod, technik i narzędzi wychowania i kształ-
cenia nie jest dla współczesnych polskich polityków priorytetem. Jest to zro-
zumiałe – być może nie czują się oni ekspertami mogącymi wypowiadać się 
w tej dziedzinie. Niewykluczone też, że dokładne określenie metod, technik 
i narzędzi edukacji nie jest potrzebne współczesnym politykom do wypełnia-
nia swoich funkcji i walki o głosy wyborców i władzę polityczną. Niemniej 
jednak podstawowa świadomość co do tego, jakimi sposobami ich poglądy 
na szeroko rozumianą edukację przekazywane społeczeństwu będą realizo-
wane w rzeczywistości wychowawczej i dydaktycznej, wydaje się potrzebna.

6.7. znaczenie grup, instytucji, środowisk społecznych 
w edukacji w poglądach polityków 

Grupy i instytucje społeczne tworzące środowiska biorące udział w procesie 
wychowania i kształcenia lub takie, które powinny w nich brać udział, a także 
znaczenie poszczególnych z nich, są kolejną ważną kwestią z punktu widze-
nia analizy ideologii edukacyjnych współczesnych polityków polskich. Mogą 
one różnicować wybrane ideologie i zwracać uwagę na problemy współczes-
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nego świata potrzebujące potencjalnie ideologicznego rozwiązania. Spró-
bujmy zatem przyjrzeć się, jak politycy współcześnie ważnych ugrupowań 
politycznych widzą rolę danych grup i instytucji społecznych w zjawiskach 
edukacyjnych, co może doprowadzić nas do określenia ideologii edukacyj-
nych poszczególnych ugrupowań i polityków doń należących. 

Rola grup i środowisk społecznych w edukacji według polity-
ków PiS

Podkreślenie wagi pewnych grup czy środowisk społecznych jest obecne 
w materiale źródłowym uzyskanym dla polityków należących w tym czasie 
do PiS. Wskazuje się tutaj, iż „rodzice” (PW09-PiS s. 97) i „szkoła” (PW09-
-PiS s. 97) to dwa najważniejsze środowiska uczestniczące w procesach wy-
chowania i kształcenia. Biorąc pod uwagę pozytywną ocenę tego stanu rze-
czy, te instytucje społeczne powinny nadal odgrywać ważną rolę w procesie 
edukacji. Akcentowanie roli rodziny i akceptowanie szkoły jako miejsca 
edukacji wydaje się wskazywać zgodnie z przyjętymi wskaźnikami na neo-
konserwatyzm u podłoża myślenia i edukacji polityków PiS. Ponadto według 
polityków tego ugrupowania to „państwo” (GW03/5) powinno pełnić waż-
ną funkcję w szeroko rozumianych procesach edukacyjnych. Przedstawiciele 
PiS zwracają uwagę, że obowiązkiem jego jest dbanie o edukację: „państwo 
musi (…) zabezpieczyć odpowiednie kształcenie” (W/PiS01), ponieważ ona 
tworzy przyszłe elity narodu, wpływa na rozwój gospodarczy i społeczny ca-
łej społeczności. Krytykuje się przy tym delegowanie obowiązków względem 
edukacji na władze samorządowe: 

państwo zrzuca z siebie odpowiedzialność za edukację, stara się przerzucić tę odpo-
wiedzialność na samorząd. Tymczasem państwo jest od tego, żeby mogło w takich 
podstawowych kwestiach wypełniać swoje zobowiązania: bezpieczeństwo, zdrowie 
i opieka, no i edukacja. To trzy najważniejsze. Jeśli (…) odpowiedzialność za edukację 
[jest przerzucana – przyp. D.J.] na samorządy, a za tym nie idą wystarczające środki, 
które by te samorządy dostały na rozwój edukacji, no to jest oczywiste, że dla samo-
rządów edukacja staje się takim dzieckiem niechcianym (W/PiS01). 

Inny z badanych polityków PiS również podkreśla rolę państwa w eduka-
cji, a zwłaszcza w jej części formalnej – systemie oświatowym, opowiadając 
się za szkołami publicznymi: „szkoły publiczne, bo państwo za coś odpo-
wiada” (W/PiS02). Komentarz dodany do roli tego środowiska pozwala na 
uchwycenie neokonserwatyzmu jako ideologii edukacyjnej leżącej u podstaw 
takiej interpretacji. Przedstawienie państwa jako szczególnie odpowiedzial-
nego za edukację wydaje się zgadzać z neokonserwatywnym podejściem do 
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edukacji, gdzie również pojawia się wątek krytyki delegacji uprawnień pań-
stwowych na niższe szczeble administracji.

Co interesujące, jeden z badanych polityków stwierdza wagę trzech śro-
dowisk: „szkoła, Kościół, rodzina (…), jeżeli te nożyce się rozerwą, to nic 
z tego nie będzie. To musi być kompatybilne na tyle, że jeden podmiot, drugi 
podmiot, trzeci podmiot wzajemnie się uzupełnia, ale muszą się rozumieć. 
Bo jeżeli tego nie będzie, nie wychowamy młodzieży” (W/PiS02). Ważne 
z punktu widzenia szeroko rozumianej edukacji są zatem dla niego takie gru-
py i instytucje, jak: rodzina, szkoła (utożsamiana z państwem) i Kościół. To 
one odgrywają pozytywną i istotną rolę w procesach wychowawczych oraz 
dydaktycznych. Dlatego też istotne jest nie tylko ich odpowiednie działanie 
w przedstawionych sferach, ale także ich współdziałanie i zgodność między 
wszystkimi środowiskami wychowawczymi. Wskazane tu podejście prawdo-
podobnie można zaliczyć do neokonserwatywnego nurtu ideologii edukacyj-
nych. Ciekawe jest proponowanie zgodnego współoddziaływania głównych 
środowisk wychowawczych. Z jednej strony takie podejście wydaje się uza-
sadnione, choć jego realizacja jest mało prawdopodobna we współczesnym 
świecie. Ale, co ważne, z drugiej strony takie propozycje mogą sprzyjać roz-
wojowi ideologii w wychowaniu, bo przecież wszelkie systemy totalitarne sta-
rały się ujednolicić wpływ edukacyjny wielu różnych środowisk wychowaw-
czych, wykorzystując te istniejące lub tworząc nowe.

Rola grup i środowisk społecznych w edukacji według
polityków PO

Również politycy PO wskazują na pewne instytucje, które ich zdaniem są 
pozytywne i znaczące dla procesów wychowania i kształcenia. Według twór-
ców programu PO w procesach edukacyjnych współcześnie najważniejszą 
funkcję pełni „rodzina” (PW07-PO, s. 41) i powinna pozostać istotnym ele-
mentem edukacyjnej układanki. Niemniej jednak większą niż do tej pory 
rolę w wychowaniu i kształceniu młodych pokoleń powinny odgrywać takie 
grupy i instytucje społeczne, jak: „państwo” (PW07-PO, s. 51), „przedsiębior-
stwa” (PW07-PO, s. 52), różnorakie „placówki specjalistyczne” (PW07-PO, 
s. 53), „samorząd” (PW07-PO, s. 42) oraz „społeczność lokalna” (PW07-PO, 
s. 53, RZ02/23), a w jej obrębie podkreśla się znaczenie „fundacji politycz-
nych – ich podstawową rolą jest organizacja szeroko rozumianej edukacji po-
litycznej” (B/PO08/27X10). Ich znaczenie powinno być większe dla rozwoju 
systemu edukacji i jak najlepszego rozwoju każdego członka społeczności, 
której strukturę społeczną te instytucje współtworzą. Ważne jest podkreśle-
nie w przypadku polityków należących do tej partii politycznej roli przedsię-
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biorstw czy fi rm, które mogą i powinny brać udział w przygotowaniu edu-
kacyjnym młodych pokoleń. Jak się wydaje, ta właśnie instytucja społeczna 
ukierunkowuje nas ku liberalnej ideologii edukacyjnej. Może na tę ideologię 
wskazywać również wielość grup, instytucji i środowisk, które według polity-
ków PO mają i powinny uczestniczyć w wychowaniu. 

Ważna jest także dla polityków PO wielość instytucji społecznych – „róż-
norodność tych placówek, które wspierają edukację” (W/PO02). Do nich 
zalicza się między innymi różnorakie instytucje kulturalne, które prowadzą 
również edukację nieformalną. Jak mówi jeden z polityków: „misyjność tych 
instytucji kulturalnych, ona się opiera na tym, że my mamy służyć rozwojo-
wi i dlatego w moich działaniach w tej chwili poselskich czy przedtem (…) 
bardzo łatwo potrafi ę określić misyjność krakowskich czy tam polskich pla-
cówek, kulturalnych, czy instytucji” (W/PO02). A zatem wprowadza się tu 
kwestie konieczności wykorzystywania w edukacji, zarówno tej formalnej, 
jak i nieformalnej, pozaszkolnej, rozmaitych instytucji, które mogą wspoma-
gać edukację, w tym również instytucji kulturalnych, a więc pewnych części 
lokalnego środowiska, w jakim zachodzą konkretne procesy wychowawcze 
i dydaktyczne. Proponowana wielość instytucji i środowisk edukacyjnych 
wydaje się określać ideologię edukacyjną wspomnianego polityka w neoli-
beralizmie.

Reasumując, przedstawiciele PO podkreślają wielość oraz różnorodność 
instytucji, grup społecznych czy środowisk, które mają i również powinny 
mieć swój udział w szeroko rozumianej edukacji. Wszystkie z wymienionych 
są uważane za pozytywne i ważne, niemniej jednak trudno określić ich hie-
rarchię – brak tu wskazań na najważniejsze grupy i instytucje dla wychowa-
nia i  kształcenia. Nawiązanie do tak dużej różnorodności środowisk, grup 
i instytucji, a także zwracanie uwagi na kwestie przedsiębiorczości i jej roli 
w wychowaniu i kształceniu dzieci, młodzieży, dorosłych, może wskazywać 
na neoliberalne podejście do edukacji.

Rola grup i środowisk społecznych w edukacji według
polityków PSL 

Z kolei politycy należący do PSL jako najważniejsze dla procesów edukacyj-
nych uważają „mądrych rodziców, którzy odpowiednio przygotują (…) do 
samodzielnej wędrówki przez świat” (B/PSL03/01VI09), a „najlepszym roz-
wiązaniem byłoby, aby opiekę nad dzieckiem we wczesnym okresie sprawo-
wali rodzice, a najlepiej matka” (B/PSL09/28IX10). Jak zatem widać, podkre-
śla się tutaj rolę rodziny, a zwłaszcza matki – co od razu kieruje nas w stronę 
neokonserwatywnego osądu świata wychowania i edukacji. 

6. Zakresy hybrydyzacji ideologii edukacyjnych przez polityków Pis, Po, PSL, SLD...
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Ważnymi środowiskami są różnorodne „organizacje młodzieżowe” 
(PW07-PSL s. 5), a konkretnie „harcerstwo” (PW07-PSL s. 5) oraz Ochot-
nicza Straż Pożarna (W/PSL01) jako organizacja mająca duży wpływ na 
wychowanie dzieci i młodzieży, której tradycje powinno się podtrzymywać 
i rozwijać. Podkreśla się zatem wagę instytucji czy grup powiązanych ze spo-
łecznością lokalną, w jej ramach pozostających środowiskami wychowaw-
czymi. Pojawia się również wzgląd na wagę państwa (W/PSL01), szczególną 
właśnie w obszarze edukacji: „kształcenie, cała sfera nauki jest na tyle ważna, 
wyjątkowo ważna, że nie można jej zostawić samemu sobie. To jest interes 
państwa, że tak powiem górnolotnie, aby kształcić dobrze” (W/PSL01). Także 
kwestia organizacji mających edukować na poziomie lokalnym jest związana 
z państwem: „to jest interes państwa, społeczności, żebyście byli przygoto-
wani, wyszkoleni na wypadek klęsk różnych” (W/PSL01). Podkreślanie roli 
państwa jako organizatora i ewaluatora edukacji jest charakterystyczne we-
dług przyjętych wskaźników dla neokonserwatywnej ideologii edukacyjnej.

Przyglądając się przedstawionym grupom i instytucjom ważnym i pozy-
tywnym w wychowaniu i kształceniu według polityków należących do PSL, 
można zauważyć najwięcej nawiązań do państwa jako instytucji najważniej-
szej i odpowiedzialnej za całokształt procesów edukacyjnych. Pojawiają się 
również wskazania na rodzinę oraz organizacje w środowisku lokalnym. Wy-
daje się to sugerować neokonserwatywne spojrzenie na edukację u przedsta-
wicieli tego ugrupowania.

Rola grup i środowisk społecznych według polityków SLD

Odniesienia do problematyki grup i instytucji społecznych biorących lub 
mających brać udział w wychowaniu i kształceniu można odnaleźć w mate-
riale badawczym odnoszącym się do polityków należących do SLD. Ważne 
znaczenie i pozytywną rolę w procesach edukacyjnych przypisują oni pań-
stwu, „które nikogo nie wyklucza, pomaga potrzebującym, zapewnia pracę, 
godziwe wynagrodzenie, zasłużoną emeryturę, ochronę zdrowia, bezpłatne 
szkolnictwo” (B/SLD01/18V10). Zagwarantowanie edukacji przez jej zorga-
nizowanie i bezpłatne udostępnianie jest zatem rolą państwa. Poza tym dla 
SLD ważną i pozytywnie ocenianą instytucją w edukacji człowieka jest „uni-
wersytet trzeciego wieku” (B/SLD01/5X10).

Nic pewnego nie można powiedzieć o ideologii edukacyjnej, biorąc pod 
uwagę małą liczbę uzyskanych danych. Jak się wydaje, pierwsze wrażenie 
kierowałoby nas ku neokonserwatyzmowi ze względu na podkreślanie roli 
państwa. Niemniej jednak, jak można wnioskować, byłoby to niewłaściwym 
postawieniem sprawy. Kontekst równościowy, w jakim została przedstawiona 
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rola państwa we wpisie na blogu, można uznać za część ideologii edukacyj-
nej nurtu radykalnego, a więc i całość tej wypowiedzi prawdopodobnie w ten 
sposób należy rozumieć. 

Rola grup i środowisk społecznych w wychowaniu
i kształceniu jako element ideologii edukacyjnych
współczesnych polityków polskich

Zastanawiając się nad problematyką grup społecznych czy instytucji mają-
cych znaczenie dla polityków różnorakich partii politycznych, trzeba pod-
kreślić, iż problematyka ta nie zajmuje zbytnio współczesnych polskich po-
lityków. Największa liczba i zróżnicowanie wymienianych grup, instytucji 
i środowisk mających znaczenie dla edukacji wystąpiły wśród członków PO. 
Chociaż ogólnie nie odnaleziono wielu nawiązań do tego tematu, to jednak 
pojawiły się jakieś w przypadku każdego z branych pod uwagę ugrupowań 
politycznych. Wydaje się, że kwestia jest najbardziej czytelna dla neokonser-
watywnej ideologii edukacyjnej – najłatwiej wychwycić postawę akceptacji 
dla tradycyjnych środowisk wychowawczych (rodzina) wraz z  podkreśle-
niem roli państwa. W przypadku innych ideologii edukacyjnych – dla ich 
rozpoznania więcej znaczy kontekst wypowiedzi lub zróżnicowanie danych, 
co utrudnia ich wykrycie. Na pewno potrzebne są dalsze badania, które lepiej 
i w sposób bardziej ilościowy będą ujmować tę problematykę.

6. Zakresy hybrydyzacji ideologii edukacyjnych przez polityków Pis, Po, PSL, SLD...





7. HYBRYDY IDEOLOGII EDUKACYJNYCH 
WSPÓŁCZESNYCH POLITYKÓW. 

„NOWE JAKOŚCI” W ROZUMIENIU 
RZECZYWISTOŚCI EDUKACYJNEJ?

W poprzednim rozdziale starałam się przedstawić różnorakie treści pocho-
dzące z czterech odmiennych źródeł materiału badawczego, pogrupowane za 
pomocą kategorii analitycznych, które mogą być interpretowane jako skład-
niki ideologii edukacyjnych współczesnych polskich polityków. Skupiono się 
na opisie jakościowym ważnych kwestii dla każdej z ustalonych części bada-
nego zjawiska z punktu widzenia członków wybranych czterech partii poli-
tycznych. Pogrupowane treści, które wskazują odnalezione dane z różnych 
źródeł, próbowano również przypisać do jednej z trzech ideologii edukacyj-
nych, które uznano za najlepsze do interpretacji wyników własnych, wyróż-
nionych przez M. Szymańskiego oraz B. Śliwerskiego typów współczesnych 
ideologii edukacyjnych: (neo)konserwatyzmu, (neo)liberalizmu oraz nurtu 
radykalnego. Czas spróbować się przyjrzeć całości ideologii edukacyjnych 
współczesnych polityków polskich należących do czterech branych pod uwa-
gę partii, mających największy wpływ na życie publiczne w latach 2007–2010 
i zachowujących znaczenie na scenie politycznej do dziś. Takie zestawienie 
pozwoli przekonać się, czy i jakie ideologie edukacyjne występują w całości 
myśli i działań danych polityków i ich ugrupowań politycznych, czy też może 
opracowane programy, bieżące kierunki dążeń i  osobiste opinie polityków 
wykraczają poza główne, deklarowane czy uznawane ideologie poszczegól-
nych partii, tworząc „nowe jakości”, nakładanie się czy współwystępowanie 
– hybrydy ideologii.



7.1. Mieszanie elementów ideologii edukacyjnych 
w myśleniu i działaniu polityków PiS

PiS to jedna z partii politycznych, która dość dużo miejsca i czasu poświęca 
edukacji, co jest widoczne w dużej ilości zebranych danych, opisujących każ-
dą z branych pod uwagę kategorii badawczych. Spróbujmy się przyjrzeć wy-
ciągniętym w trakcie analizy poszczególnych kwestii wnioskom składającym 
się na ideologię edukacyjną i wskazującym na jej rodzaj w przypadku polity-
ków należących do tego ugrupowania. Szczegóły można odnaleźć w tabeli 2.

Tabela 2. Elementy ideologii edukacyjnych polityków Prawa i Sprawiedliwości w poszczegól-
nych kategoriach analitycznych według źródeł uzyskanych danych

Źródło materiału

Kategoria analityczna

Programy 
wyborcze

Artykuły 
w dziennikach 
prasowych

Wpisy 
na blogach

Wywiady

Wartości nk w: nk, e: nl b.d. nk

Problemy w sferze 
edukacji nk, e: nl nk b.d. w: nk, e: nl

Rozwiązania w sferze 
edukacji w: nk, e: nl w: nk, e: nl b.d. w: nk

Cele edukacyjne,
wiedza,
umiejętności,
postawy

w: nk
w: nl
w: nk

e: nk
b.d.
b.d.

e: nk
b.d.
b.d.

w: nk
w: nk

nk

Rola nauczyciela/ 
wychowawcy i rola 
ucznia/wychowanka

w: nk e: nk b.d. nk

Metody, techniki, 
narzędzia edukacji e: nk, nl b.d. b.d. nk

Grupy, instytucje, 
środowiska ważne dla 
edukacji

nk nk b.d. nk

Legenda: „w” – większość, „e” – elementy, „b.d.” – brak danych, „nk” – neokonserwatyzm, 
„nl” – neoliberalizm, „nr” – nurt radykalny, „ns” – niespecyfi czne

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku branych pod uwag dokumentów programowych odnalezio-
no odniesienia do każdej z wyznaczonych kategorii analitycznych. Tak samo 
w przypadku wywiadów – obecne są w nich nawiązania do każdego z wyzna-
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czonych tematów. Wydaje się, iż ta kompletność może świadczyć o wadze, 
jaką przypisują politycy tego ugrupowania procesom wychowania i kształce-
nia. Dane pochodzące z artykułów prasowych są również niemal kompletne: 
w przypadku prasy nie odnaleziono informacji dotyczących różnych prefe-
rowanych czy negowanych metod, technik oraz narzędzi szeroko rozumia-
nej edukacji. Najmniej danych uzyskano zaś z blogów polityków PiS, gdzie 
zauważono jedynie odniesienia do celów edukacyjnych w zakresie wiedzy, 
które powinny być osiągane przez system szkolnictwa publicznego. Podczas 
trwania kampanii wyborczych w latach 2007–2010 blogi są najmniej popu-
larnym wśród polityków omawianego ugrupowania sposobem komunikacji 
poglądów i działań w zakresie edukacji. W przypadku polityków PiS wiele 
odniesień odnaleziono zarówno w programach wyborczych, jak i w prasie, 
i – przyglądając się treściom zaliczonym do poszczególnych kategorii anali-
tycznych – wykazują one daleko posuniętą zbieżność, w dużej liczbie przy-
padków właściwie się powtarzają, często również w  niemal niezmienionej 
formie. Jak zatem można sądzić, występuje tu duża spójność między ocenami 
i postulatami prezentowanymi w dokumentach formalnych oraz w prasie. 
Nie zachodzi ona jednak w tak dalekim stopniu w przypadku wywiadów, ale 
nie sposób pominąć faktu, iż miały one w badaniach własnych głównie rolę 
uzupełniającą.

Przyglądając się wynikom odnoszącym się do ideologii edukacyjnych wy-
nikających z  kolejnych kategorii analitycznych branych pod uwagę, należy 
podkreślić dominację kwestii, które można powiązać z konserwatywną ideo-
logią edukacyjną polityków PiS. Niemniej jednak pojawiają się tu również 
odniesienia neoliberalne. W przypadku wartości współcześni polscy polity-
cy należący do PiS odnoszą się do takich, które można zaliczyć do ideolo-
gii edukacyjnej neokonserwatywnej. Jedynie na łamach prasy pojawiają się 
zagadnienia, które uznać można za cechy właściwe ideologii neoliberalnej. 
Ocena problemów współczesnej polskiej edukacji także nosi znamiona przy-
należności w większości do ideologii neokonserwatywnej, chociaż zarówno 
w programach wyborczych PiS, jak i w wywiadach z przedstawicielami tego 
ugrupowania pojawiają się nawiązania do problemów, które wydają się bar-
dziej charakterystyczne dla neoliberalnej ideologii edukacyjnej. Podobnie 
sprawa ta wygląda w przypadku proponowanych i/lub akceptowanych roz-
wiązań w obszarze szeroko rozumianej edukacji, które mogą według człon-
ków PiS polepszyć współczesną sytuację polskiego wychowania i kształcenia 
dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Większość propozycji wydaje się powiąza-
na z neokonserwatyzmem, można jednak odnaleźć również kilka nawiązań 
do rozwiązań łączących się z neoliberalizmem – głównie w dokumentach for-
malnych oraz artykułach prasowych. 

7. Hybrydy ideologii edukacyjnych współczesnych polityków...
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Ciekawą sytuację da się zaobserwować w przypadku następnej kategorii 
analitycznej – celów edukacyjnych. Neokonserwatywne spojrzenie na obszar 
szeroko rozumianej edukacji widoczne jest w celach edukacyjnych odnoszą-
cych się do wiedzy oraz postaw uznawanych przez polityków PiS za pozy-
tywne i odpowiednie dla rozwoju każdego człowieka. W przypadku jednak 
proponowanych umiejętności mamy wiele nawiązań do nowoczesności i ży-
cia we współczesnym świecie, które spajają się bardziej, jak można sądzić, 
z neoliberalnymi ideologiami edukacyjnymi. A zatem widoczna jest tu próba 
łączenia podejścia związanego z  tradycyjnym widzeniem roli wychowania 
i kształcenia z  kwestiami przystosowania do życia w nowoczesnym społe-
czeństwie i funkcjonowania w dzisiejszej polskiej i światowej gospodarce.

W przypadku opisywania przez polityków PiS roli nauczyciela i wycho-
wawcy oraz ucznia i wychowanka, a także znaczenia w wychowaniu i kształ-
ceniu różnych grup czy instytucji społecznych bez większych wątpliwości 
można wskazać na neokonserwatywne podejście do tych kategorii analitycz-
nych. W przypadku sugerowanych oraz preferowanych, a także krytykowa-
nych metod, technik i narzędzi wychowania oraz kształcenia można zaś zo-
baczyć widoczne wcześniej w paru miejscach nakładanie się dwóch ideologii 
edukacyjnych. W większości prezentowane elementy wydają się charaktery-
styczne dla konserwatywnej ideologii edukacyjnej, ale ponownie pojawiają 
się takie, które nawiązują do liberalnego spojrzenia na rzeczywistość eduka-
cyjną – chociaż, jak w przypadku wcześniejszych, są mniej istotne. 

Przyglądając się wszystkim kategoriom analitycznym i występującym 
w nich prawdopodobnym ideologiom edukacyjnym, można zobaczyć, że 
w większości pojawiają się głównie odniesienia do konserwatyzmu jako ideo-
logii edukacyjnej charakterystycznej dla PiS. Widoczne są jednak również 
nawiązania do neoliberalizmu. Jest ich mniej w ogólnej liczbie odnotowanych 
danych, lecz wydają się dopełnieniem postulatów o strukturze neokonserwa-
tywnej, a tym samym są im podporządkowane i dobrane w sposób niekłócą-
cy się z pozostałymi wypunktowanymi w poprzednich rozdziałach danymi 
z różnych źródeł materiału badawczego. Wobec tego nakładanie się dwóch 
ideologii edukacyjnych – konserwatyzmu oraz liberalizmu – obecne w my-
śli i działaniach współczesnych polityków należących do PiS jest ponownie 
uzasadnione: już od dawna naukowcy stwierdzili powolne przenikanie nie-
których idei neoliberalnych w obszar innych ideologii, co nazwano triumfem 
liberalizmu we współczesnym świecie. Taka hybryda jest więc czymś zwy-
czajnym i niebudzącym zdziwienia. 
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7.2. Mieszanie elementów ideologii edukacyjnych 
w myśleniu i działaniu polityków PO

Przyjrzyjmy się politykom PO oraz ideologiom edukacyjnym obecnym 
w zgromadzonym materiale badawczym. Szczegóły zawarte są w poniżej pre-
zentowanej tabeli 3.

Tabela 3. Elementy ideologii edukacyjnych polityków Platformy Obywatelskiej w poszczegól-
nych kategoriach analitycznych według źródeł uzyskanych danych

Źródło materiału

Kategoria analityczna

Programy 
wyborcze

Artykuły 
w dziennikach 
prasowych

Wpisy 
na blogach Wywiady

Wartości e: nl, nk nl nk e: nk, nr
Problemy w sferze 
edukacji w: nl w: nl e: nl lub nr w: nl

Rozwiązania w sferze 
edukacji e: nl, nk, nr e: nl, nk, nr e: nl, nr w: nl

Cele edukacyjne,
wiedza,
umiejętności,
postawy

w: nl
w: nl

nl

e: nl, nr
w: nl, e: nk, nr
w: nl,e: nk, nr

w: nl
w: nl

w: nl, e: nk, 
nr

e: nl, nk, 
nr

b.d.
b.d.

Rola nauczyciela/ 
wychowawcy i rola 
ucznia/ wychowanka

b.d. nl ns e: nl

Metody, techniki, 
narzędzia edukacji w: nl w: nl w: nl e: nk, nl

Grupy, instytucje, 
środowiska ważne dla 
edukacji

w: nl nl? nl? nl

Legenda: „w” – większość, „e” – elementy, „b.d.” – brak danych, „nk” – neokonserwatyzm, 
„nl” – neoliberalizm, „nr” – nurt radykalny, „ns” – niespecyfi czne

Źródło: opracowanie własne.

Jak widać na podstawie tabeli 3, uzyskano informacje dotyczące każdej 
właściwie kategorii analitycznej ze wszystkich źródeł – brak danych widocz-
ny jest jedynie w przypadku roli wychowawcy i nauczyciela oraz wychowan-
ka i ucznia. Liczba danych uzyskanych w większości kategorii jest dość duża 
bez względu na źródło pochodzenia. Obecność problematyki edukacyjnej 
w dokumentach programowych, artykułach prasowych oraz na blogach, 

7. Hybrydy ideologii edukacyjnych współczesnych polityków...
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a także w trakcie wywiadów przemawia zatem za uznaniem jej dużego zna-
czenia przez polityków PO. 

Przyglądając się konkluzjom odnoszącym się do składników ideologii 
edukacyjnych obecnych w poszczególnych kategoriach analitycznych i każ-
dym ze źródeł, można zobaczyć, iż właściwie trudno wyciągnąć tu wnioski 
o ideologii edukacyjnej – pojawiają się bowiem składniki, które można przy-
pisać do każdej z trzech wyróżnionych i opisanych ideologii. Niemniej jed-
nak w dużej części kategorii analitycznych wyodrębniono przede wszystkim 
neoliberalne podejście do rzeczywistości edukacyjnej, chociaż odnaleziono 
również dużo elementów należących lub mogących należeć do nurtu neo-
konserwatywnego i radykalnego. 

Już w przypadku wartości można stwierdzić duże niespójności wyników. 
W programach wyborczych znajdują się nawiązania do wartości związanych 
z neoliberalizmem oraz neokonserwatyzmem, w prasie natomiast jedynie te 
łączące się z neoliberalizmem, a na blogach – z neokonserwatywnym spojrze-
niem na rzeczywistość edukacyjną. Dane z wywiadów sugerują pojawienie 
się tematów charakterystycznych dla nurtu neokonserwatywnego oraz rady-
kalnego. Współczesne problemy wychowania i kształcenia zgłaszane przez 
polityków PO charakteryzują się neoliberalnym podejściem do rzeczywi-
stości edukacyjnej we wszystkich źródłach materiału badawczego (elementy 
mówiące o możliwości radykalnego rozumienia pewnych kwestii problema-
tycznych odnoszą się do zagadnień, które można by uznać za kontrowersyjne 
w obu nurtach ideologii). Już jednak proponowane rozwiązania tych proble-
mów, mające na celu ulepszenie i udoskonalenie współczesnej sytuacji wy-
chowania i kształcenia, noszą znamiona obecności aż trzech rodzajów ideo-
logii edukacyjnych w programach wyborczych oraz artykułach prasowych. 
Na blogach sugerowane rozwiązania odwołują się jedynie do neoliberalizmu 
oraz nurtu radykalnego, a w przypadku wywiadów – tylko do neoliberali-
zmu. To pomieszanie już nawet na poziomie programów wyborczych musi 
być jednak znaczące – w dokumentach formalnych zamieszcza się raczej 
przemyślane strategie działania.

Cele wychowania i kształcenia również nie są jednoznaczne. W przypad-
ku programów wyborczych wszystkie wydają się charakterystyczne dla neo-
liberalnego oglądu rzeczywistości edukacyjnej, w reszcie natomiast danych 
z różnych źródeł materiałów badawczych, pomimo dominacji neoliberalnych 
elementów, pojawiają się także te charakterystyczne dla neokonserwatyzmu 
oraz nurtu radykalnego ideologii edukacyjnych. Ta niejednoznaczność wy-
stępuje w przypadku celów edukacji odnoszących się zarówno do wiedzy, jak 
i do umiejętności oraz prezentowanych postaw. 

Rola natomiast wychowawcy i nauczyciela oraz wychowanka i ucznia 
w większości jest przez polityków PO odnoszona do neoliberalnego oglądu 



237

rzeczywistości edukacyjnej, podobnie jak kwestia grup, instytucji czy środo-
wisk wychowawczych i dydaktycznych, które są ważne dla członków oma-
wianego ugrupowania politycznego. W przypadku preferowanych metod, 
technik i narzędzi edukacji pomimo ponownej dominacji myśli neoliberalnej 
w wywiadach pojawiają się również elementy, które można uznać za neokon-
serwatywne. 

Brak tu zatem jednoznaczności. Politycy PO już w swoim programie wy-
dają się nie zachowywać „czystości ideowej” w wielu kategoriach analitycz-
nych, nawiązując głównie do neoliberalnej ideologii edukacyjnej, ale również 
pokazując pewne elementy, które można uznać za przynależne do neokon-
serwatyzmu lub nurtu radykalnego. Tę samą sytuację można zaobserwować 
w  przypadku danych z każdego innego źródła materiału badawczego. Czy 
zatem można mówić o aideologiczności w myśli i działaniu polityków tego 
ugrupowania? Nie wydaje się to prawdopodobne. Być może rozwiązanie tego 
problemu nie znajduje się w proponowanych treściach, ale właśnie w ich ilo-
ści i niejednorodności. Taki brak jednoznaczności oraz różnorodność mogą 
także być związane właśnie z liberalizmem – który promuje wielość możli-
wych interpretacji i dróg rozwiązań. W każdym razie widoczne jest nakłada-
nie się na neoliberalizm pewnych, jak się zdaje, wygodnych czy pasujących 
według polityków PO elementów charakterystycznych dla dwóch pozosta-
łych ideologii edukacyjnych – neokonserwatyzmu oraz nurtu radykalnego. 
Trudno stwierdzić, czy to naturalnie i nieświadomie powstająca hybryda róż-
nych ideologii edukacyjnych na podstawie neoliberalnej, czy też może za-
planowane próby zebrania tego, co najlepsze z punktu widzenia polityków 
tego ugrupowania z każdej z nich. Dane dotyczące ideologii edukacyjnej po-
lityków PO są najbardziej zróżnicowane i niepewne, przynajmniej w sferze 
deklaratywnej, skonstruowane z wielu elementów różniących się genetycz-
nie, co wydaje się nie przystawać do budowania liberalnego wizerunku tego 
ugrupowania.

7.3. Mieszanie elementów ideologii edukacyjnych 
w myśleniu i działaniu polityków PSL

Wnioski odnoszące się do ideologii edukacyjnych charakteryzujących poli-
tyków PSL na podstawie uzyskanych danych z różnych źródeł badawczych 
można odnaleźć w tabeli 4.

7. Hybrydy ideologii edukacyjnych współczesnych polityków...
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Tabela 4. Elementy ideologii edukacyjnych polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego w po-
szczególnych kategoriach analitycznych według źródeł uzyskanych danych

Źródło materiału

Kategoria analityczna

Programy 
wyborcze

Artykuły 
w dziennikach 
prasowych

Wpisy
 na blogach

Wywiady

Wartości b.d. w: nk, e: nr e: nk, nl b.d.
Problemy w sferze 
edukacji b.d. ns e: nk, nr e: nr

Rozwiązania w sferze 
edukacji e: nk, nr e: nk, nr, nl e: nk, nr, nl e: nk, nr, nl

Cele edukacyjne,
wiedza,
umiejętności,
postawy,

b.d.
b.d.
b.d.

b.d.
b.d.
b.d.

b.d.
b.d.
b.d.

b.d.
b.d.

e: nl, nk

Rola nauczyciela/ 
wychowawcy i rola 
ucznia/wychowanka

b.d. b.d. e: nk e: nk

Metody, techniki, 
narzędzia edukacji b.d. b.d. e: nl? e: nk?

Grupy, instytucje, 
środowiska ważne dla 
edukacji

ns b.d. nk nk?

Legenda: „w” – większość, „e” – elementy, „b.d.” – brak danych, „nk” – neokonserwatyzm, 
„nl” – neoliberalizm, „nr” – nurt radykalny, „ns” – niespecyfi czne

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku polityków PSL wydaje się dominować ideologia neokon-
serwatywna, chociaż można zobaczyć wtręty mogące zostać zaliczone do 
innych nurtów ideologicznych, takich jak neoliberalizm lub nurt radykalny. 
Przyglądając się danym kategoriom analitycznym i źródłom materiału ba-
dawczego, można zobaczyć, iż w poszczególnych ich rodzajach odnaleziono 
informacje dotyczące odmiennych kategorii analitycznych branych pod uwa-
gę w badaniach własnych. Na przykład w programie wyborczym uzyskano 
dane odnoszące się do trzech kategorii analitycznych, takich jak rozwiąza-
nia i propozycje w sferze edukacji, a także grupy, instytucje społeczne czy 
też środowiska ważne według polityków PSL dla właściwego i dobrego ich 
przebiegu. W przypadku natomiast artykułów prasowych pewne nawiąza-
nia odnaleziono do takich składników ideologii edukacyjnych, jak wartości 
oraz rozwiązania w obszarze szeroko rozumianej edukacji. Odniesienia zaś 
do wartości, różnorakich problemów współczesnego wychowania i kształce-
nia oraz propozycji ulepszenia polskiej edukacji, a także roli wychowawcy/



239

nauczyciela oraz wychowanka/ucznia można zobaczyć na blogach przed-
stawicieli tego ugrupowania. Podobnie jak nawiązania do takich kategorii 
analitycznych, jak metody, techniki oraz różnorakie narzędzia wychowania 
i kształcenia oraz grupy i instytucje społeczne, które uczestniczą lub powinny 
to robić w procesach szeroko interpretowanej edukacji. Jak się wydaje, naj-
więcej najbardziej zróżnicowanych danych w przypadku tego ugrupowania 
zdobyto dzięki wpisom na blogach członków PSL. Za pomocą wywiadów 
uzyskano zaś dane odnoszące się do kwestii związanych z problemami oraz 
rozwiązaniami w sferze edukacji, a także z takimi kategoriami analitycznymi, 
jak cele wychowania i kształcenia oraz rola wychowawcy/nauczyciela i wy-
chowanka/ucznia. Odnaleziono też nawiązania do kwestii metod, narzędzi 
i technik edukacyjnych oraz ważnych dla wychowania i kształcenia grup, 
środowisk i instytucji społecznych. Właściwie brak tu jedynie odniesień do 
wartości jako podstaw myślenia o edukacji. Pomimo różnorodności źródeł 
materiału dotyczącego tego ugrupowania politycznego nie było dużo. 

Należy przyjrzeć się teraz wnioskom wysnutym w poszczególnych kate-
goriach analitycznych. W przypadku wartości występuje duży rozrzut przy-
należności ideologicznej wśród wskazanych przez polityków PSL w artyku-
łach i wpisach na blogach. W pierwszym z wymienionych źródeł dominują 
wartości wydające się odnosić do neokonserwatywnej ideologii edukacyjnej, 
ale zostały odnalezione również elementy nawiązujące do nurtu radykalne-
go. W przypadku zaś blogów wysnuto wnioski o obecności we wpisach po-
lityków PSL składników neokonserwatywnych oraz neoliberalnych. Jest to 
ciekawe – mamy tu bowiem już w kwestiach wartościowania elementy każdej 
z opisanych ideologii edukacyjnych. 

Przyglądając się problemom współczesnej edukacji, widać tu inny roz-
kład elementów ideologicznych. W przypadku artykułów prasowych zdobyte 
informacje wydają się niespecyfi czne, ale już we wpisach na blogach polity-
ków PSL można znaleźć odniesienia do kwestii związanych z neokonserwaty-
zmem, a także z nurtem radykalnym. Z tym ostatnim prawdopodobnie wią-
żą się również wypowiedzi uzyskane w ramach wywiadu. Na tak pomyślane 
i deklarowane problemy współczesnej polskiej edukacji członkowie tego 
ugrupowania politycznego proponują rozwiązania o mocno zróżnicowanym 
rodowodzie ideologicznym. W przypadku programu wyborczego wydają się 
one sugerować swą przynależność do ideologii edukacyjnych neokonserwa-
tywnej oraz radykalnej, w pozostałych natomiast źródłach pojawiają się ele-
menty pokazujące przynależność zarówno do dwóch wymienionych, jak i do 
trzeciej – neoliberalizmu. A zatem propozycje polepszenia czy udoskonale-
nia współczesnego wychowania i kształcenia są mieszanką pomysłów o zróż-
nicowanej genezie.

7. Hybrydy ideologii edukacyjnych współczesnych polityków...
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W przypadku celów wychowania i kształcenia odnaleziono pewne infor-
macje tylko w stosunku do postaw, jakimi powinien cechować się człowiek, 
i jedynie w wypowiedziach zawartych w wywiadach. Wskazują one na moż-
liwą przynależność do dwóch ideologii – neokonserwatywnej oraz neolibe-
ralnej. Co interesujące, brak jest jakichkolwiek odniesień do celów eduka-
cyjnych w dokumentach programowych Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
Pomijanie tak istotnych kwestii może oznaczać przywiązywanie proporcjo-
nalnie mniejszej wagi do tej problematyki lub też uznawanie jej za oczywistą, 
co może powodować niedopowiedzenia oraz komplikacje w sferze praktyki 
edukacyjnej. W sposobach pisania o edukacji i jej cechach można zobaczyć, 
że dominują elementy związane z  neokonserwatyzmem, ale w przypadku 
programów wyborczych pojawiają się również nawiązania do neoliberalne-
go oglądu rzeczywistości edukacyjnej. Role nauczyciela i wychowawcy oraz 
wychowanka i ucznia są określone dość jednoznacznie – można uznać je za 
elementy neokonserwatywnej ideologii edukacyjnej, podobnie w przypadku 
innej kategorii analitycznej – akceptowanych czy postulowanych grup, insty-
tucji społecznych, które biorą udział lub też powinny uczestniczyć w szeroko 
rozumianej edukacji. Natomiast co do metod, technik i narzędzi wychowania 
i kształcenia pojawiają się nawiązania prawdopodobnie do neoliberalizmu 
we wpisach na blogach polityków PSL oraz neokonserwatyzmu w przypadku 
wywiadu przeprowadzonego z jego przedstawicielem. 

Przewagę ilościową mają więc odniesienia do neokonserwatyzmu jako 
ideologii edukacyjnej właściwej politykom PSL. Niemniej jednak nie można 
tu mówić o znacznej przewadze, albowiem elementy należące do neolibe-
ralnego albo radykalnego oglądu rzeczywistości edukacyjnej razem wydają 
się tworzyć ich przeciwwagę. Mieszanina ideologii edukacyjnych jest raczej 
związana z ich współwystępowaniem w myśleniu i działaniu przedstawicieli 
tego ugrupowania politycznego niż z nakładaniem się – zebrano niezbyt wie-
le informacji, ale trudno mówić tu o ciągłości między danymi. Nawiązania 
do radykalnego nurtu ideologii edukacyjnych mogą się zespalać z tradycją 
i powiązaniami tej partii z myślą socjalistyczną. Neokonserwatyzm natomiast 
może być łączony z genezą tej partii politycznej – jest ona bowiem uważana 
za jedną z ostatnich partii klasowych, związanych początkowo z chłopstwem, 
obecnie w największym stopniu z rolnikami, a we wsiach i małych miastach 
odnosi również największe sukcesy wyborcze. Ponieważ tradycyjnie są to 
środowiska związane raczej z konserwatywnym oglądem świata publiczne-
go, te nawiązania w myśli i działaniu członków PSL wydają się uzasadnione. 
Z drugiej strony partia ta chce uchodzić za nowoczesną, stąd też zapewne 
pojawiające się kwestie o rodowodzie neoliberalnym. Wobec tego można tu 
mówić o hybrydzie elementów charakterystycznych dla wszystkich ideolo-
gii edukacyjnych, co utrudnia jej jednoznaczne opisanie. Widać również, 
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iż w większości kategorii analitycznych proponowane przez polityków PSL 
rozwiązania tworzą szerokie, ale niezbyt dookreślone spektrum, które łatwo 
można dopasować do wszystkich właściwie ideologii edukacyjnych i wszyst-
kich partii politycznych opisywanych w badaniach własnych. Albo więc po-
litycy tego ugrupowania chcą stworzyć szeroką płaszczyznę porozumienia, 
albo też nie formułują swoich założeń ze względów pragmatycznych – wiąże 
się to z pewnego rodzaju bezideowością czy może brakiem przewodnictwa 
konkretnych idei – co może być różnie oceniane.

7.4. Mieszanie elementów ideologii edukacyjnych 
w myśleniu i działaniu polityków SLD

Czas wreszcie na krótkie omówienie wniosków pochodzących z zaprezento-
wanych danych zdobytych z czterech źródeł materiału badawczego, a odno-
szących się do polityków SLD. Szczegółowe dane są zawarte w tabeli 5. 

Tabela 5. Elementy ideologii edukacyjnych polityków Sojuszu Lewicy Demokratycznej w po-
szczególnych kategoriach analitycznych według źródeł uzyskanych danych

Źródło materiału

Kategoria analityczna

Programy 
wyborcze

Artykuły 
w dziennikach 
prasowych

Wpisy 
na blogach

Wywiady

Wartości nr nr w: nr nr
Problemy w sferze 
edukacji nr nr nr w: nr

Rozwiązania w sferze 
edukacji w: nr w: nr, e: nl w: nr w: nr, e: nl

Cele edukacyjne,
wiedza,
umiejętności, postawy

w: nr, e: nl
w: nr
w: nr

w: nr
w: nr
w: nr

w: nr
b.d.

w: nr

w: nr
b.d.

e: nk
Rola nauczyciela/ 
wychowawcy i rola 
ucznia/wychowanka

b.d. ns ns nr

Metody, techniki, 
narzędzia edukacji ns ns ns e: nr

Grupy, instytucje, 
środowiska ważne dla 
edukacji

b.d. b.d. nr b.d.

Legenda: „w” – większość, „e” – elementy, „b.d.” – brak danych, „nk” – neokonserwatyzm, 
„nl” – neoliberalizm, „nr” – nurt radykalny, „ns” – niespecyfi czne

Źródło: opracowanie własne.

7. Hybrydy ideologii edukacyjnych współczesnych polityków...
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Można zauważyć, że dominuje tutaj radykalne podejście do rzeczywi-
stości edukacyjnej. Właściwie uzyskano informacje dotyczące wszystkich 
kategorii analitycznych, chociaż nie ze wszystkich źródeł. W przypadku do-
kumentów programowych brak odnośników zanotowano jedynie w trzech 
kategoriach analitycznych – dotyczących roli nauczyciela/wychowawcy oraz 
ucznia/wychowanka oraz grup i instytucji istotnych dla wychowania. W arty-
kułach prasowych w wyznaczonych przedziałach czasowych z objętych ana-
lizą dzienników nie odnaleziono nawiązań do wagi i znaczenia różnych śro-
dowisk dla wychowania i kształcenia. Na blogach nie dostrzeżono odniesień 
do celów edukacyjnych w zakresie umiejętności, a w przypadku wywiadów 
nie odnaleziono nawiązań do kwestii związanych z celami edukacyjnymi 
w zakresie umiejętności oraz grupami czy środowiskami, instytucjami spo-
łecznymi o dużym według członków SLD znaczeniu dla edukacji w szerokim 
rozumieniu tego zjawiska. Jak zatem widać, odkryto dość dużo danych we 
wszystkich źródłach materiału badawczego. 

Przyglądając się wartościom, które preferują politycy SLD, można stwier-
dzić ich jednoznaczność w całym zgromadzonym materiale źródłowym 
– wydają się one należeć do nurtu radykalnego bez względu na źródło po-
chodzenia danych. W dużej części odnoszą się do równości. Podobnie sy-
tuacja wygląda w związku z prezentowanymi przez członków omawianego 
ugrupowania problemami współczesnej edukacji – we wszystkich materia-
łach źródłowych da się zauważyć dominację treści łączących się z radykalną 
ideologią edukacyjną. Inaczej jednak sytuacja wygląda w przypadku kolejnej 
kategorii analitycznej – proponowanych rozwiązań i propozycji ulepszenia 
sytuacji współczesnego polskiego wychowania i kształcenia. Tutaj również 
widać zdecydowaną przewagę składników ideologicznych nawiązujących do 
nurtu radykalnego, ale w dwóch źródłach materiału badawczego – w artyku-
łach prasowych i wywiadach – odnaleziono pewne elementy, które można 
by zaliczyć do neoliberalizmu. Niemniej, jak się wydaje, są one pokrewne 
rozwiązaniom radykalnym i poniekąd je uzupełniają. 

W przypadku celów edukacyjnych we wszystkich branych pod uwagę 
zakresach: wiedzy, umiejętności oraz postaw, ponownie dominuje ideologia 
radykalna. W obszarze jednak wiedzy w programach wyborczych SLD po-
jawiają się również nawiązania sugerujące przynależność do neoliberalnej 
ideologii edukacyjnej. Co do natomiast postaw proponowanych jako cele 
edukacyjne w wywiadzie – nawiązują one raczej do neokonserwatyzmu, co 
wydaje się bardzo interesujące ze względu głównie na częste sprzeczności 
pomiędzy tymi dwoma nurtami ideologii edukacyjnych. Jak się wydaje, te 
propozycje są związane z doświadczeniami osobistymi konkretnego polityka 
SLD – to do nich się odwołuje, być może zatem w tym przypadku występu-
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je zależność pomiędzy wiekiem a zwrotem ku konserwatywnemu oglądowi 
świata. 

W przypadku natomiast roli nauczyciela i wychowawcy oraz ucznia i wy-
chowanka w większości dane wydają się niespecyfi czne, jedynie w wywia-
dach można je określić jako należące do nurtu radykalnego. Co zaś do metod, 
technik i narzędzi edukacyjnych proponowanych przez przedstawicieli SLD 
– ponownie mamy dość dużo danych wydających się niespecyfi cznymi, ale 
w wywiadach pojawiają się elementy nurtu radykalnego ideologii edukacyj-
nych. Ostatnia kategoria analityczna brana pod uwagę – grupy, środowiska 
czy instytucje społeczne – jest obecna tylko we wpisach na blogach polityków 
SLD i nawiązuje głównie do nurtu radykalnego ideologii edukacyjnych.

Przyglądając się całości danych dla kategorii analitycznych oraz wnio-
skom odnoszącym się do ideologii edukacyjnych, można stwierdzić wśród 
współczesnych polskich polityków należących do Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej zdecydowaną dominację nurtu radykalnego ideologii edukacyjnych. 
Pojawiają się elementy należące głównie do neoliberalizmu i w jednym przy-
padku do neokonserwatyzmu. Liberalne odniesienia są podrzędne i wpaso-
wane w kontekst radykalny – nie tworzą samodzielnej jakości. Nawiązania 
neokonserwatywne mogą być natomiast powiązane albo z wiekiem posła 
SLD, albo też z potocznym podejściem do postaw, do osiągnięcia których 
należy dążyć w procesach wychowania i kształcenia. Jak się wydaje, mamy 
do czynienia z hybrydą ideologii radykalnej oraz elementów liberalnej – na-
kładaniem się pewnych idei neoliberalnych na dominujące należące do nurtu 
radykalnego ideologii edukacyjnych. 

7.5. Nakładanie się i współwystępowanie elementów 
ideologii edukacyjnych w poglądach i propozycjach 
badanych polityków jako ich główna cecha 
myślenia o edukacji

Ideologie edukacyjne (rozumiane jako zbiory idei, przekonań i poglądów od-
noszących się do kwestii edukacji w jej szerokim rozumieniu, o praktycznym 
znaczeniu i nieposiadające w pełni racjonalnego i logicznego uzasadnienia, 
spokrewnione z ideologiami politycznymi i społecznymi) lub ich elementy 
przejawiają się w myśleniu i działaniu współczesnych polskich polityków. 
Prawdopodobnie sprzyja temu między innymi stosunkowo niewielka samo-
świadomość badanych polityków, widoczna głównie w odniesieniach prak-
tycznych i raczej uogólnionych. Brak jest umiejętności wskazania własnego 
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usytuowania ideologicznego, a nawet mówi się o jego nieistnieniu. Politycy 
bowiem często określają poglądy czy rozwiązania swoich oponentów jako 
ideologiczne, natomiast swoje opisują jako zdroworozsądkowe, racjonalne 
czy pozbawione jakiegokolwiek wpływu ideologicznego, zapominając, iż są 
one wytworem opartym między innymi na konkretnym wyobrażeniu czło-
wieka, społeczeństwa oraz wartości, które stanowi o odmiennych wizjach 
edukacji. Jak się zatem wydaje, świadomie bądź nieświadomie, politycy pol-
scy tworzą świat pozorów, nie uznając otwarcie swoich powiązań z określo-
nymi ideologiami społecznymi i politycznymi. Przedstawiają się jako osoby 
niekierujące się żadną ideologią – udają, maskując swoje poczynania hasłami 
„reklamowanymi” jako jedynie racjonalne i logiczne, tworząc dychotomicz-
ne podziały na „nas” i „tamtych”? A może nie wiedzą o lub nie potrafi ą wy-
artykułować pewnych treści stanowiących podłoże ich myślenia i działania? 
Trudno odpowiedzieć na te pytanie w kontekście badań własnych, ale z pew-
nością można stwierdzić, że ideologie edukacyjne istnieją i przejawiają się 
w  myśleniu i działaniu współczesnych polskich polityków, na co wskazują 
uzyskane i opisane wyniki. 

Należy zaznaczyć, że – biorąc pod uwagę kwestie ilościowe – najwięcej 
danych odnotowano w przypadku polityków należących do dwóch ugrupo-
wań politycznych: PiS oraz PO. Poza tym odnaleziono najwięcej informacji 
mogących się kwalifi kować do dwóch wyróżnionych w części teoretycznej 
składników ideologii edukacyjnych, jakimi są propozycje i rozwiązania do-
tyczące współczesnej polskiej edukacji oraz charakterystyczne jej problemy. 
Te właśnie kategorie są najważniejsze z punktu widzenia polityków głównych 
w latach 2007–2010 ugrupowań – na co wskazuje chociażby liczba odnale-
zionych odniesień do tego rodzaju problematyki. Do kategorii analitycznych 
uważanych przez współczesnych polskich polityków za najmniej istotne (bio-
rąc pod uwagę liczbę odniesień, jakie odnotowano dla konkretnej składowej 
badanego zjawiska) należą: metody, techniki i narzędzia wychowania i kształ-
cenia, rola nauczyciela i wychowawcy oraz ucznia i wychowanka (z wyjąt-
kiem przedstawicieli PiS i PO), a także znaczenie grup, instytucji i środowisk 
społecznych dla edukacji w szerokim jej rozumieniu. 

Preferencje aksjologiczne, antropologiczne i społeczne polityków są jed-
nak widoczne w przedstawionym materiale badawczym, chociaż częstokroć 
nie pojawiają się w czystych, modelowych postaciach, ale w myśleniu i dzia-
łaniu polityków należących do tego samego ugrupowania ujawniają się na-
kładające się na siebie składniki, które z punktu widzenia treści można uznać 
za komponenty różnych, wyszczególnionych w części teoretycznej ideolo-
gii edukacyjnych. I chociaż w większości przypadków pewne cechy jednej 
ideologii wydają się dominujące i specyfi cznie zabarwiają wszystkie inne, to 
jednak sama obecność domieszek wywodzących się z innych jej rodzajów 
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jest znacząca. Jak można zobaczyć na podstawie przedstawionych wyników, 
w większości politycy, mówiąc o edukacji, nawiązują przynajmniej do dwóch 
ideologii wychowawczych w więcej niż jednej z branych pod uwagę kategorii 
analitycznych. 

Dla polityków PiS podstawą ideową odnoszącą się do edukacji jest przede 
wszystkim neokonserwatyzm. Występują także nawiązania do innych ideo-
logii edukacyjnych i chociaż, ilościowo rzec ujmując, nie jest ich dużo, to 
jednak ich echa można odnaleźć w niemal każdej z wyróżnionych kategorii 
analitycznych (wyjątkiem są jedynie te odnoszące się do roli wychowawcy/
nauczyciela i wychowanka/ucznia oraz roli grup społecznych, środowisk 
i instytucji w procesach edukacyjnych). Pewne niekonsekwencje zatem obej-
mują większy zakres zjawisk. Dopełniają natomiast koncepcję neokonserwa-
tywną polityków PiS. Prawdopodobnie w przypadku polityków tej partii jest 
to związane z zaznaczonym już zwycięstwem liberalizmu, którego wybrane 
idee są włączane w inne ideologie edukacyjne i przez nie realizowane jako 
część swojego programu. Takie podejście charakteryzuje również neokon-
serwatyzm, ale brak dokładnych określeń, które to postulaty neoliberalne są 
najczęściej przejmowane przez neokonserwatystów. Prawdopodobnie różne, 
a brak dokładnego ich rozróżnienia wpływa też na pojawianie się różnego ro-
dzaju hybryd konserwatywno-liberalnych, których możemy być świadkami, 
w postaci ideologii edukacyjnych prezentowanych przez polityków PiS. 

Politycy PO zaś w swoim myśleniu i działaniu w sferze edukacji najczęś-
ciej odnoszą się do kwestii, które można zaliczyć do elementów neoliberal-
nej ideologii edukacyjnej, i to ona wydaje się tu dominować. Ale występują 
również składniki innych ideologii – zarówno neokonserwatywnych, jak i ra-
dykalnych. Ich nakładanie się jest obecne w większości wyróżnionych kate-
gorii analitycznych, nie pojawia się jedynie w przypadku roli wychowawcy/
nauczyciela oraz wychowanka ucznia, a także znaczenia grup, instytucji i śro-
dowisk społecznych w  edukacji. Pomimo wielu elementów „obcych” ideo-
logicznie neoliberalizm wydaje się dominować nie tyle w sferze treściowej, 
ile w aspekcie odnoszącym się do wielości i różnorodności proponowanych 
rozwiązań, mieszania elementów różnych ideologii edukacyjnych, dobiera-
nych na podstawie własnych odczuć. Kontekst liberalny zatem specyfi cznie 
zabarwia te odniesienia, które można by zaliczać do neokonserwatyzmu lub 
nurtu radykalnego, włączając je obręb swoich oddziaływań, tworząc hybrydę 
liberalizmu i pozostałych ideologii. 

Ideologia edukacyjna polityków PSL wydaje się szczególna, ponieważ nie 
tylko można w niej odnaleźć elementy wszystkich trzech rodzajów badane-
go zjawiska, ale także trudno z pewnością stwierdzić, które z nich dominują 
w myśleniu i działaniu przedstawicieli tego ugrupowania dotyczącym eduka-
cji. Chociaż większość odniesień nawiązuje do neokonserwatyzmu, to jednak 
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nie są one zbyt znaczące i wyraźne, a innych jest tak wiele, że niełatwo mó-
wić o jakimś konkretnym podejściu polityków PSL do kwestii edukacyjnych. 
Ta mieszanina wskazuje bardziej na współwystępowanie elementów różnych 
ideologii edukacyjnych i trudno rozstrzygać o kryterium ich doboru. Nie 
wiadomo, czy wynika to z niespójności polityków PSL na poziomie różnych 
dokumentów, wypowiedzi i programów, czy też jest to świadoma lub nie-
świadoma strategia pozwalająca na zawarcie sojuszy z wieloma przedstawi-
cielami polskiej sceny politycznej.

Natomiast SLD jest partią o względnie „najczystszym” profi lu ideologicz-
nym. Owszem, pojawiają się tutaj nawiązania do poglądów uznawanych za 
liberalne oraz konserwatywne, zwłaszcza w kategoriach analitycznych od-
noszących się do rozwiązań i propozycji dotyczących współczesnej polskiej 
oświaty, celów edukacyjnych oraz prób zdefi niowania istoty i cech edukacji. 
Wydają się one jednak podporządkowane innym, pełniącym funkcję nad-
rzędną, czynnikom, które niewątpliwie można zaliczyć do radykalnego czy 
neomarksistowskiego nurtu ideologii edukacyjnych. Z drugiej strony, to tutaj 
następuje najwięcej wskazań na ideologiczność podejścia do edukacji przed-
stawicieli innych ugrupowań politycznych, przy określeniu jawnie lub „w do-
myśle” swoich propozycji jako postępowych i zdroworozsądkowych.

Należy podkreślić, iż najwięcej przypadków nakładania się i współwystę-
powania elementów różnych typów badanego zjawiska odnotowano w przy-
padku kategorii analitycznej mówiącej o propozycjach i rozwiązaniach do-
tyczących współczesnej edukacji, czyli w tej sferze, która w największym 
stopniu odnosi się do praktyki pedagogicznej oraz jest podstawą konstru-
owania aktów prawnych umożliwiających i warunkujących jej działanie. 
Współwystępowanie składników różnych ideologii edukacyjnych zauważono 
również w kategorii dotyczącej problemów polskiej edukacji wskazywanych 
przez polityków oraz preferowanych celów wychowania i kształcenia, ale 
jest ich istotnie mniej niż w wypadku pierwszej z wymienionych. Wartości 
pod tym względem są zróżnicowane – jedna z partii nie odnosi się tylko do 
jednej ideologii edukacyjnej: SLD do neomarksizmu; w innych przypadkach 
widoczne jest nakładanie się wartości, głównie związanych z neokonserwa-
tyzmem i neoliberalizmem, tak jednak zbudowane wizje bardzo się od siebie 
różnią. Kwestie dotyczące roli nauczyciela, ucznia, grup i środowisk społecz-
nych w edukacji, a także preferowanych metod wychowania i kształcenia są 
zaś mniej zróżnicowane (co jednak może się wiązać również z dużo mniejszą 
liczbą odnalezionych danych do nich zakwalifi kowanych). 

Trzeba zaznaczyć, iż przedstawiciele różnych partii różnią się między 
sobą, ale przynależność partyjna nie jest ani jedynym, ani najważniejszym 
wyznacznikiem czy określnikiem ich poglądów dotyczących edukacji.



ZAKOŃCZENIE. HYBRYDA IDEOLOGII 
EDUKACYJNEJ – „NOWA JAKOŚĆ” CZY 

PROPOZYCJA „SPRZECZNEGO 
I NIEMOŻLIWEGO”?

Na podstawie przedstawionych wyników badań można powiedzieć, że właś-
ciwie brak współczesnych polskich polityków i partii politycznych, które by 
w swoich planach i postulatach, deklarowanych kierunkach działań i prefe-
rencjach odnosiły się w całości tylko do jednej ideologii edukacyjnej. Hybry-
dyzacja jest charakterystyczna dla każdego z opisanych przypadków. Pytanie, 
które jednak należy zadać, dotyczy tego, czy jest ona cechą wspólną ideologii 
edukacyjnych wszystkich współczesnych polityków jako zjawiska społeczne-
go, czy też może wyróżnikiem dzisiejszych partii politycznych i  sposobów 
widzenia przez ich członków rzeczywistości wychowania i kształcenia. Być 
może bowiem współczesne ideologie edukacyjne coraz częściej będą musiały 
występować w postaci różnego rodzaju hybryd bez względu na to, jaka gru-
pa jest jej podmiotem i  współtwórcą czy nosicielem. Taką sytuację można 
przecież zaobserwować w przypadku ideologii politycznych czy społecznych, 
wśród których pewne idee neoliberalne już od jakiegoś czasu są włączone 
jako ważne elementy innych koncepcji ideologicznych. Ten proces może 
zatem zachodzić również w przypadku ideologii edukacyjnych, a jego wy-
nikiem mogą być różnego rodzaju hybrydy lub raczej paraideologie: para-
konserwatywne, paraliberalne czy pararadykalne, które – jak można sądzić 
– obserwujemy w sferze ideologii edukacyjnych współczesnych polskich po-
lityków. Ale jest też możliwe, że przedstawiciele świata władzy politycznej 
w ten sposób komponują swoje myślenie i działanie w  sferze wychowania 
i kształcenia, że odnosi się ono do dwóch lub więcej ideologii edukacyjnych. 
Aby to stwierdzić, potrzebne by były dalsze badania – zarówno reprezentan-
tów współczesnych partii politycznych, jak i różnych grup społecznych. Być 
może również badania bardziej ilościowe niż jakościowe, które pozwoliłyby 
na obiektywizację uzyskanych wyników.

Należy jeszcze się zastanowić, czy występowanie elementów odnoszących 
się do zróżnicowanych ideologii edukacyjnych obecne w polityce edukacyj-
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nej i rodzinnej współczesnych polskich członków najważniejszych ugrupo-
wań politycznych w latach 2007–2010 to zjawisko pozytywne czy negatywne. 
Z jednej strony bowiem brak odwołań tylko do jednej ideologii edukacyjnej 
może oznaczać brak jednoznacznej dominacji ideologicznej w polskiej sferze 
regulacji prawnych odnoszących się do edukacji. Taki brak może być rów-
nież sygnałem proponowanego przez M. Nowaka nawiązywania do różnych 
elementów ideologicznych, które pozwalałoby na jak najlepsze ich wyko-
rzystanie dla rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych. Z drugiej jednak strony 
brak jednoznacznych odniesień do ideologii edukacyjnych może oznaczać 
także brak jednoznacznej i dookreślonej wizji wychowania i kształcenia, co 
może przekładać się na działanie po omacku oraz posługiwanie się metodą 
prób i błędów we wprowadzaniu zmian w sferze edukacji. Nie trzeba podkre-
ślać, iż takie podejście może w obszarze wychowania i kształcenia stwarzać 
więcej problemów, niż ich rozwiązywać. Pewne znamiona tego można zoba-
czyć w podejmowaniu przez polityków różnych partii odniesień do reformy 
systemu oświatowego w Polsce, łączącej się z  wprowadzeniem gimnazjów. 
Problem oceny tak przedstawionej sytuacji pozostaje zatem nierozwiązany 
i wymaga dalszych analiz. 

Istnieje również trzecia możliwość: być może ideologizacja jest obecna 
w  sferze politycznej i dąży do zagarnięcia edukacji, ale współczesne ideo-
logie są bardziej złożone i skomplikowane, przejawiają się w inny sposób, 
ulegają hybrydyzacji, bardziej ukrywając swój charakter, a my jesteśmy mniej 
wyczuleni na ich postrzeganie w sferze publicznej. Cechą hybryd ideologii 
edukacyjnych wydaje się ich płynność, zmienność i niedookreśloność, łącze-
nie kwestii, zdawałoby się, przeciwstawnych w dowolnych konfi guracjach, co 
widać w przebiegu myślenia polityków o edukacji. Elastyczność dzięki temu 
osiągnięta wpływa na możliwość wpasowania się w aktualną koniunkturę po-
lityczną i społeczną. Ta hybrydalność jednak nie sprzyja obecności w eduka-
cji jakiejś w miarę stałej opcji światopoglądowej. Nie są zatem także możliwe 
do zachowania w praktyce edukacyjnej warunki wymieniane przez J. Kost-
kiewicz306, a właściwe dla polskiej pedagogiki dwudziestolecia międzywojen-
nego, strzegące przed zwyrodnieniem światopoglądu w ideologię. Hybryda 
jawi się więc jako wyjątkowo podstępny przejaw ideologii pulsujący w prze-
strzeni polityki edukacyjnej – ze względu na swe właściwości niepoddający 
się łatwo refl eksji i ocenie. Wobec tego groźny i nieprzewidywalny.

306  J. Kostkiewicz, Kierunki i koncepcje..., s. 55–61.



ANEKS

Aneks 1. Spis i sposób kodowania programów
wyborczych partii politycznych

W spisie podano po kolei następujące informacje:
• kod programu wyborczego,
• tytuł programu wyborczego.

Kod używany w pracy własnej: XX-YYY00
• XX – oznaczenie źródła materiału badawczego: dokumentu formal-

nego – programu wyborczego,
• YYY – skrót nazwy partii politycznej tworzącej program,
• 00 – oznaczenie roku, z którego pochodzi program (dwie ostatnie 

cyfry).
Programy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości:

• PW-PiS07 – Program wyborczy PiS. Dbamy o Polskę, Dbamy o Pola-
ków.

• PW-PiS09 – Nowoczesna, solidarna, bezpieczna Polska. Program Pra-
wa i Sprawiedliwości, Kraków 2009.

Program wyborczy Platformy Obywatelskiej:
• PW-PO07 – Program PO, Polska zasługuje na cud gospodarczy. By żyło 

się lepiej. Wszystkim!, Warszawa 2007.
Program wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego:

• PW-PSL07 – Polskie Stronnictwo Ludowe. Razem tworzymy lepszą przy-
szłość. Narodowe priorytety PSL na lata 2007–2011, Warszawa 2007.

Programy wyborcze Sojuszu Lewicy Demokratycznej:
• PW-SLD07 – Konstytucja programowa SLD,
• BP07-SLD Stanowisko Krajowej Konwencji Narodowej SLD w sprawie 

polityki edukacyjnej rządu, [w:] Biuletyn po Krajowej Konwencji SLD, 
2007,

• PW-SLD09 – 100 Konkretów – Program wyborczy LiD.
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Aneks 2. Spis i sposób kodowania artykułów
prasowych 

W spisie podano po kolei następujące informacje:
• kod blogu,
• tytuł artykułu,
• data zamieszczenia artykułu,
• strona zamieszczenia artykułu.
Kod używany w pracy własnej: XX00/1
• XX – oznaczenie źródła materiału badawczego – gazety codziennej 

z zaznaczeniem jej nazwy:
– GW – „Gazeta Wyborcza”,
– RZ – „Rzeczpospolita”,
– ND – „Nasz Dziennik”,

• 00 – numer kampanii wyborczej, z której pochodzi artykuł:
– 01 – kampania przed wyborami do Sejmu RP w 2007 roku,
– 02 – kampania przed wyborami do Parlamentu Europarlamentu 

w 2009 roku,
– 03 – kampania przed wyborami prezydenckimi w 2010 roku,
– 04 – kampania przed wyborami samorządowymi w 2010 roku,

• 1 – numer porządkowy artykułu.

Brane pod uwagę artykuły z dziennika „Gazeta Wyborcza” – 8 IX–19 X 
2007:
• GW01/1 – Koniec Sejmu IV RP, 8–9 IX 2007, s. 1,
• GW01/2 – Różniczka programowa z matematyki, 8–9 IX 2007, s. 6,
• GW01/3 – Sejm rozlicza PiS, 8–9 IX 2007, s. 18,
• GW01/4 – Z kim PiS jest solidarne, 10 IX 2007, s. 2,
• GW01/6 – Giertych chce pozwać Kaczyńskiego, 10 IX 2007, s. 6,
• GW01/7 – Dzieci psują budżet, 12 IX 2007, s. 28,
• GW01/9 – Dzieci dzielą PiS w Senacie, 13 IX 2007, s. 26,
• GW01/10 – Wymodlić sobie 6, 14 IX 2007, s. 2,
• GW01/11 – PiS ma zgryz z ulgą dla dzieci, 14 IX 2007, s. 31,
• GW01/13 – Czy nas stać na dzieci?, 15–16 IX 2007, s. 31,
• GW01/14 – Jurek twarzą nowego LPR, 17 IX 2007, s. 7,
• GW01/19 – Rząd się chwali, opozycja kpi, 26 IX 2007, s. 32,
• GW01/23 – Prostszy awans nauczycieli, 3 X 2007, s. 8,
• GW01/24 – Min. Legutko unika dyskusji, 9 X 2007, s. 7,
• GW01/25 – Jak ma głosować katolik?, 12 X 2007, s. 9,
• GW01/27 – Miller i Giertych debatują o glistach, 16 X 2007, s. 7,
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• GW01/28 – Szkoła LiD, szkoła PO, 16 X 2007, s. 21,
• GW01/29 – Która partia myśli tak jak ty?, 18 X 2007, s. 22.

Brane pod uwagę artykuły z dziennika „Gazeta Wyborcza” – 10 III–5 VI 
2009:
• GW02/1 – Weto nic nie zrobi sześciolatkom, 10 III 2009, s. 6,
• GW02/2 – Sześciolatki do szkół na warunkach lewicy, 11 III 2009, s. 7,
• GW02/8 – Habilitacja do kas(tr)acji, 17 III 2009, s. 18,
• GW02/11 – Komisja daje, sejm odbierze?, 19 III 2009, s. 6,
• GW02/12 – Sześciolatki idą do szkoły, 20 III 2009, s. 1, 3,
• GW02/13 – Jaka inteligencja w dziecku?, 30 III 2009, s. 5,
• GW02/14 – PO stopuje biznes ojca, 2 IV 2009, s. 3, 
• GW02/16 – Pawlak: PSL ma swoje zasady, 6 IV 2009, s. 4–5,
• GW02/17 – Jest reklama, tylko przedszkoli brak, 11–13 IV 2009, s. 5,
• GW02/19 – Dlaczego kobiety zarabiają mniej?, 18–19 IV 2009, s. 6,
• GW02/20 – Lewica na wybory: wspomnienia i in vitro, 20 IV 2009, s. 7,
• GW02/21 – Obsiedli państwo, 21 Iv 2009, s. 4,
• GW02/22 – Nauczycielu, masz 55 lat, przepracowałeś 30…, 25–26 IV 

2009, s. 6,
• GW02/23 – Znów chcą zmieniać maturę, 5 V 2009, s. 6,
• GW02/24 – Nauczyciele: Pa, pa, szkoło, 15 V 2009, s. 3,
• GW02/25 – Sześciolatki w krainie sprawności, 15 V 2009, s. 5,
• GW02/26 – Szkoły produkują bezrobotnych, 22 V 2009, s. 7,
• GW02/27 – Sześciolatki nie idą do szkoły, 25 V 2009, s. 1, 4,
• GW02/28 – Rodzice się oswoją, 25 V 2009, s. 1, 4,
• GW02/29 – MEN wydało „Kompasik”, 29 V 2009, s. 7.

Brane pod uwagę artykuły z dziennika „Gazeta Wyborcza” – 5 VI–18 VI 
2010:
• GW03/1 – Komorowski listy pisze, 5–6 VI 2010, s. 6,
• GW03/2 – Kaczyński do młodych, 5–6 VI 2010, s. 6,
• GW03/3 – Ta złowieszcza Europride, 7 VI 2010, s. 2,
• GW03/4 – Łatwiej o kredyt, studencie, 8 VI 2010, s. 8,
• GW03/5 – Chwytliwy slogan prezesa, 10 VI 2010, s. 3.

Brane pod uwagę artykuły z dziennika „Gazeta Wyborcza” – 15 IX–17 XI 
2010:
• GW04/1 – Żłobki jak „orliki”, nianie legalne, 15 IX 2010, s. 4,
• GW04/2 – W końcu studia po nowemu, 15 IX 2010, s. 5,
• GW04/3 – Koniec Radziszewskiej?, 23 IX 2010, s. 3,
• GW04/4 – Pasztet z Radziszewską, 24 IX 2010, s. 3,
• GW04/5 – Kto napisze zadania za 45 mln złotych?, 24 IX 2010, s. 7,
• GW04/6 – Prezes Kaczyński: lojalność albo do widzenia, 27 IX 2010, 

s. 5,
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• GW04/7 – MEN: Szkołę nazwiemy „szkoła”, 28 IX 2010, s. 7,
• GW04/8 – Minister od konkurencji w nauce, 1 X 2010, s. 11,
• GW04/9 – Minister to funkcja polityczna, 1 X 2010, s. 24–25,
• GW04/10 – Studencie: za darmo tylko pierwszy raz, 6 X 2010, s. 8,
• GW04/11 – Dopalacze – zakaz w dwa tygodnie, 7 X 2010, s. 5,
• GW04/12 – Oświatowe porządki MEN, 11 X 2010, s. 10,
• GW04/13 – Szkolny ścisk, 12 X 2010, s. 2,
• GW04/14 – Uczniów mało, szkół za dużo, 12 X 2010, s. 7,
• GW04/15 – Dlaczego w szkołach nie ma dopalaczy, 19 X 2010, s. 5,
• GW04/16 – Prosto z pieluch do przedszkola, 28 X 2010, s. 1,
• GW04/17 – Dwulatki w sejmie, 29 X 2010, s. 6,
• GW04/18 – SLD: Zbudujmy tysiąc przedszkoli, 4 XI 2010, s. 6,
• GW04/19 – Premier: żłobki są moją obsesją, 6–7 XI 2010, s. 3, 
• GW04/20 – Orlikiem po wodzie, 15 XI 2010, s. 6.

Brane pod uwagę artykuły z dziennika „Rzeczpospolita” – 8 IX–19 X 2007:
• RZ01/1 – Fragmenty przemówień, Jacek Kurski, poseł PiS, 8–9 IX 2007, 

s. 3,
• RZ01/2 – Jaką Polskę zafundują nam zwycięzcy, 8–9 IX 2007, s. 4,
• RZ01/4 – Szkoły nie dają wyboru, 10 IX 2007, s. 6,
• RZ01/5 – Nauczyciele chcą posłać 6-latki do szkoły, 12 IX 2007, s. 5,
• RZ01/8 – SLD skarży religię, 14 IX 2007, s. 5,
• RZ01/10 – MEN już wie, ile kupi mundurków, 15–16 IX 2007, s. 4,
• RZ01/13 – Mundurowi poprowadzą lekcje, 19 IX 2007, s. 5,
• RZ01/14 – Polskie szkoły wyższe szybko muszą się poprawić, 20 IX 2007, 

s. 5,
• RZ01/16 – Maruderzy, szybko wkładajcie mundurki, 21 IX 2007, s. 6,
• RZ01/17 – Dajmy szkołom więcej czasu na mundurki, 24 IX 2007, s. 6,
• RZ01/19 – Ostatni rok liceów profi lowanych, 28 IX 2007, s. 6,
• RZ01/20 – Wydamy euro na korepetycje, 29–30 IX 2007, s. 4,
• RZ01/24 – Płatne studia bez umowy, 4 X 2007, s. 5,
• RZ01/25 – Nauczyciele bez teczek, 5 X 2007, s. 6,
• RZ01/27 – Przedszkola dłużej otwarte, 9 X 2007, s. 5,
• RZ01/28 – Kolejka do porodu, czyli baby-boom po polsku, 11 X 2007, 

s. 1,
• RZ01/29 – Rodzi się coraz więcej dzieci, 11 X 2007, s. 6,
• RZ01/30 – Nauczyciele polecą na Wyspy, 13–14 X 2007, s. 5.

Brane pod uwagę artykuły z dziennika: „Rzeczpospolita” – 10 III–5 VI 
2009:
• RZ02/1 – Sześciolatki czekają na podpis, 10 III 2009, s. 5,
• RZ02/3 – Blokowy kontratak Hall, 11 III 2009, s. 8,
• RZ02/5 – Będą konkursy na rektorów, 12 III 2009, s. 6,
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• RZ02/8 – Sześciolatki idą do pierwszych klas, 20 III 2009, s. 6,
• RZ02/9 – Brydż, by polubić matematykę, 23 III 2009, s. 8,
• RZ02/10 – Wybór między etyką a religią jeszcze nie teraz?, 24 III 2009, 

s. 6,
• RZ02/11 – Miesiąc poza klasą, 27 III 2009, s. 9,
• RZ02/12 – Sześciolatki osobno, 30 III 2009, s. 7,
• RZ02/15 – MEN dzieli dzieci i pieniądze, 9 IV 2009, s. 7,
• RZ02/16 – Komu MEN da pieniądze na podręczniki, 10 IV 2009, s. 9,
• RZ02/17 – Polscy naukowcy czerpią za mało z unijnej kasy, 15 IV 2009, 

s. 10,
• RZ02/18 – Czy MEN wykorzysta testy?, 23 IV 2009, s. 8,
• RZ02/21 – Nie jestem patriotą złotówki, 13 V 2009, s. 14–15,
• RZ02/22 – Co ma klucz do fi lozofi i, 21 V 2009, s. 7,
• RZ02/23 – Otwarte kryteria wyróżniania nauczycieli, 25 V 2009, s. 5,
• RZ02/24 – PO jest jak korek od butelki, 26 V 2009, s. 6,
• RZ02/26 – Oswoić Polaków ze standardami, 30–31 V 2009, s. 8.

Brane pod uwagę artykuły z dziennika „Rzeczpospolita” – 5 VI–18 VI 
2010:
• RZ03/1 – Będzie łatwiej zadłużyć się na naukę, 8 VI 2010, s. 9,
• RZ03/3 – Jak łatwiej założyć przedszkole, 9 VI 2010, s. 4,
• RZ03/4 – Prorodzinny Palikot zagłuszał PiS, 10 VI 2010, s. 4,
• RZ03/6 – Druga liga zbiera polityczny kapitał, 14 VI 2010, s. 4,
• RZ03/7 – Hej, kandydat przyjechał, 15 VI 2010, s. 6,
• RZ03/8 – Kandydaci w mateczniku konkurenta, 17 VI 2010, s. 6.

Brane pod uwagę artykuły z dziennika „Rzeczpospolita” – 15 IX–17 XI 
2010:
• RZ04/1 – Superuczniowie będą mieć lepiej, 17 IX 2010, s. 7,
• RZ04/2 – Pięciolatki w gimnazjum, 21 IX 2010, s. 1,
• RZ04/3 – Co rząd i opozycja szykują Polakom?, 22 IX 2010, s. 5,
• RZ04/4 – Maluchy uwięzione w sali, 25–26 IX 2010, s. 3,
• RZ04/5 – Niech Kościół głosi swoje tezy z ambony, 29 IX 2010, s. 17,
• RZ04/6 – Bo zawodówka jest ok, 30 IX 2010, s. 5,
• RZ04/7 – Nowe fi nansowanie badań i nowy wiceminister, 1 X 2010, 

s. 9,
• RZ04/8 – Rewolucja w uczeniu polskich studentów, 7 X 2010, s. 1,
• RZ04/9 – Licea z gimnazjami, podstawówki z przedszkolami, 11 X 

2010, s. 11,
• RZ04/10 – Minister Hall chce mieć swoje wojsko, 11 X 2010, s. 11,
• RZ04/11 – Nowy zawód: asystent rodzinny, 20 X 2010, s. 8,
• RZ04/12 – Złodziej nie będzie profesorem, 9 XI 2010, s. 6,

Aneks
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• RZ04/13 – Dobrze pracuj w grupie, dostaniesz lepszą ocenę, 17 XI 
2010, s. 7.

Brane pod uwagę artykuły z dziennika „Nasz Dziennik” – 8 IX–19 X 2007:
• ND01/1 – Minister szkodzi dzieciom, 8–9 IX 2007, s. 2,
• ND01/2 – Wraca Fundusz Alimentacyjny, 8–9 IX 2007, s. 6,
• ND01/3 – Szybsza egzekucja, 8–9 IX 2007, s. 6,
• ND01/5 – „Ciemny lud” tego nie kupi, Panie Kurski, 11 IX 2007, s. 3,
• ND01/6 – Ulga w rękach senatu, 12 IX 2007, s. 5,
• ND01/7 – Senatorów dziwi krytycyzm rządu, 14 IX 2007, s. 1, 6,
• ND01/9 – Ministrowie pozostają, immunitet Leppera również, 20 IX 

2007, s. 1, 3,
• ND01/13 – Rzeszowska zagrzewka, 24 IX 2007, s. 3,
• ND01/14 – Jak worek kamieni, 24 IX 2007, s. 3,
• ND01/16 – Wstrząs w polskiej oświacie, 25 IX 2007, s. 17,
• ND01/19 – PO na tropie socjalistów, 1 X 2007, s. 2,
• ND01/20 – Popisowa koalicja po wygranej PiS, 1 X 2007, s. 3,
• ND01/22 – Praca czeka w Polsce, 3 X 2007, s. 2,
• ND01/24 – Matura z poprawką, 5 X 2007, s. 5,
• ND01/25 – LiD chce marginalizacji Kościoła, 6–7 X 2007, s. 3,
• ND01/27 – LPR: Niemiec promuje PiS, 11 X 2007, s. 3,
• ND01/28 – Kampania dezinformuje wyborców, 12 X 2007, s. 3,
• ND01/29 – [bez tytułu], 13–14 X 2007, s. 1,
• ND01/30 – Szansa na wydźwignięcie się, 16 X 2007, s. 5,
• ND01/31 – Wybory 2007, 17 X 2007, s. 4, 5.

Brane pod uwagę artykuły z dziennika „Nasz Dziennik” – 10 III–5 VI 
2009:
• ND02/1 – Hall przekonywała do końca, 10 III 2009, s. 2,
• ND02/2 – Szkoły jakoś się przygotowują?, 11 III 2009, s. 5,
• ND02/7 – Weto do kosza?, 19 III 2009, s. 4,
• ND02/8 – Hall szuka pomocy w Internecie, 24 III 2009, s. 3,
• ND02/9 – Wierność zasadom, praca na rzecz rozwoju, 13 III 2009, s. 12,
• ND02/13 – Polityka polskich interesów i uniwersalnych wartości, 16 IV 

2009, s. 11,
• ND02/14 – PSL pomiędzy PO a PiS, 18–19 IV 2009, s. 22,
• ND02/15 – Rząd chce dać jałmużnę nauczycielom, 24 IV 2009, s. 3,
• ND02/16 – „Rodzic dzienny” zamiast mamy i taty, 5 V 2009, s. 1, 5,
• ND02/17 – Weto ludowe dla minister Hall, 26 V 2009, s. 3.

Brane pod uwagę artykuły z „Naszego Dziennika” – 5 VI–18 VI 2010:
• ND03/4 – Ideowe dossier kandydatów, 15 VI 2007, s. 11–12, 
• ND03/5 – Orzeczenie o zabarwieniu ideologicznym, 16 VI 2010, s. 11.
• 
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Brane pod uwagę artykuły z „Naszego Dziennika” – 15 XI–17 XI 2010:
• ND04/1 – Rostowskiego polityka przez radio, 17 IX 2010, s. 3,
• ND04/2 – Platforma zaczyna ofensywę, 22 IX 2010, s. 2,
• ND04/3 – Rząd uderzy w rodzinę, 24 IX 2010, s. 8,
• ND04/4 – Podcinanie wspólnej gałęzi, 30 IX 2010, s. 11–12, 
• ND04/5 – Reforma bez strategii, 8 X 2010, s. 4,
• ND04/6 – PiS wystartowało, 18 X 2010, s. 4,
• ND04/7 – Wybory z zasadami, 5 XI 2010, s. 3,
• ND04/8 – Ordery Orła Białego wręczone, 12 XI 2010, s. 6.

Aneks 3. Spis i sposób kodowania blogów polityków 

W spisie podano po kolei następujące informacje:
• kod blogu,
• autor blogu,
• adres internetowy blogu,
• ewentualnie adnotacje, ich brak oznacza blogi, które ostatecznie wzię-

to pod uwagę i na których odnaleziono odniesienia do badanych kate-
gorii analitycznych.

Kod używany w pracy własnej: B/XXX00
• B – oznaczenie źródła materiału badawczego – blogu,
• XXX – skrót nazwy partyjnej,
• 00 – numer porządkowy blogu.

Spis blogów:
Blogi polityków Prawa i Sprawiedliwości: 

• B/PiS01 – Blog Zbigniewa Girzyńskiego, http://girzynski.blog.onet.pl/,
• B/PiS02 – Blog Ludwika Dorna, http://dorn.blog.onet.pl/ – brak wpi-

sów dotyczących edukacji w określonym czasie,
• B/PiS03 – Blog Jacka Pilcha, http://jacekpilch.blog.onet.pl/ – brak wpi-

sów dotyczących edukacji w określonym czasie,
• B/PiS04 – Blog Jarosława Kaczyńskiego, http://j-kaczynski.blog.onet.

pl/ – brak wpisów dotyczących edukacji w określonym czasie,
• B/PiS05 – Blog Tadeusza Gruszki (senator) brak wpisów w określonym 

czasie.
Blogi polityków Platformy Obywatelskiej: 

• B/PO01 – Blog Pawła Grasia, http://pawelgras.blog.pl/ – brak wpisów 
dotyczących edukacji w określonym czasie,

Aneks
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• B/PO02 – Blog Andrzeja Orzechowskiego, http://andrzejorzechowski.
blog.onet.pl/,

• B/PO03 – Blog Tomasza Głogowskiego, http://tglogowski.blog.onet.
pl/ – brak wpisów dotyczących edukacji w określonym czasie,

• B/PO04 – Blog Beaty Bublewicz, http://beatabublewicz.blog.onet.pl/ – 
brak wpisów dotyczących edukacji w określonym czasie,

• B/PO05 – Blog Izabeli Leszczyny, http://izaleszczyna.blog.onet.pl/,
• B/PO06 – Blog Jerzego Fedorowicza, http://fedorowicz.blog.onet.pl/ – 

brak wpisów dotyczących edukacji w określonym czasie,
• B/PO07 – Blog Cezarego Tomczyka, http://cezarytomczyk.blog.onet.

pl/,
• B/PO08 – Blog Agnieszki Pomaskiej, http://pomaska.blog.onet.pl/,
• B/PO09 – Blog Jadwigi Rotnickiej (senator), http://jadwigarotnicka.

blog.onet.pl/ – brak wpisów dotyczących edukacji w określonym cza-
sie,

• B/PO10 – Blog Janusza Palikota, http://palikot.blog.onet.pl/ – brak 
wpisów w określonym czasie (blog zlikwidowany po odejściu z PO),

• B/PO11 – Blog Piotra Tomańskiego, http://piotr-tomanski.blog.onet.
pl/ – brak wpisów w określonym czasie,

• B/PO12 – Blog Łukasza Gibały, http://gibala.blog.onet.pl/ – brak wpi-
sów w określonym czasie,

• B/PO13 – Blog Katarzyny Hall, http://katarzynahall.blogspot.com/.
Blogi polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego: 

• B/PSL01 – Blog Waldemara Pawlaka, http://waldemarpawlak.blog.
onet.pl/ – brak wpisów dotyczących edukacji w określonym czasie,

• B/PSL02 – Blog Janusza Piechocińskiego, http://piechocinski.blog.
onet.pl/,

• B/PSL03 – Blog Aleksandra Soplińskiego, http://soplinski.blog.onet.
pl/,

• B/PSL04 – Blog Eugeniusza Kłopotka, http://eugeniuszklopotek.blog.
onet.pl/ – brak wpisów dotyczących edukacji w określonym czasie,

• B/PSL05 – Blog Mirosława Pawlaka, http://miroslawpawlak.blog.onet.
pl/ – brak wpisów dotyczących edukacji w określonym czasie,

• B/PSL06 – Blog Adama Krzyśkówa, http://adamkrzyskow.blog.onet.
pl/,

• B/PSL07 – Blog Andrzeja Pałysa, http://andrzejpalys.blog.onet.pl/,
• B/PSL08 – Blog Tadeusza Sławeckiego, http://tadeuszslawecki.blog.

onet.pl/ – brak wpisów dotyczących edukacji w określonym czasie,
• B/PSL09 – Blog Mieczysława Kasprzaka, http://mieczyslawkasprzak.

blog.onet.pl/,
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• B/PSL10 – Blog Stanisława Witaszczyka, http://stanislawwitaszczyk.
blog.onet.pl/,

• B/PSL11 – Blog Stanisława Olasa, http://stanislawolas.blog.onet.pl/,
• B/PSL12 – Blog Marka Sawickiego, http://mareksawicki.blog.onet.pl/,
• B/PSL13 – Blog Andrzeja Sztorca, http://andrzejsztorc.blog.onet.pl/  –

brak wpisów dotyczących edukacji w określonym czasie,
• B/PSL14 – Blog Mariana Starownika, http://marianstarownik.blog.

onet.pl/ – brak wpisów dotyczących edukacji w określonym czasie,
• B/PSL15 – Blog Leszka Deptuły, http://leszekdeptula.blog.onet.pl/ – 

brak wpisów w określonym czasie,
• B/PSL16 – Blog Józefa Rackiego, http://jozefracki.blog.onet.pl/ – brak 

wpisów w określonym czasie,
• B/PSL17 – Blog Edwarda Wojtasa, http://edwardwojtas.blog.onet.pl/ – 

brak wpisów w określonym czasie,
• B/PSL18 – Blog Tomasza Jędrzejczaka, http://jedrzejczak.blog.onet.pl/ 

– brak wpisów w określonym czasie.
Blogi polityków Sojuszu Lewicy Demokratycznej:

• B/SLD01 – Blog Joanny Senyszyn, http://senyszyn.blog.onet.pl/,
• B/SLD02 – Blog Wojciecha Olejniczaka, http://olejniczak.blog.onet.

pl/,
• B/SLD03 – Blog Ryszarda Kalisza, http://ryszardkalisz.bloog.pl/ – brak 

wpisów dotyczących edukacji w określonym czasie,
• B/SLD04 – Blog Tadeusza Iwińskiego, http://iwinski.blog.onet.pl/ – 

brak wpisów dotyczących edukacji w określonym czasie,
• B/SLD05 – Blog Grzegorza Napieralskiego, http://napieralski.blog.

onet.pl/ – brak wpisów w określonym czasie,
• B/SLD06 – Blog Piotra Gadzinowskiego, http://gadzinowski.bloog.pl/ 

– brak wpisów w określonym czasie,
• B/SLD07 – Blog Tadeusza Tomaszewskiego, http://tadeusztomaszew-

ski.blog.onet.pl/ – brak wpisów w określonym czasie.

Aneks 4. Wywiady – sposób kodowania 

Kod używany w pracy własnej: W/XXX00
• W – oznaczenie źródła materiału badawczego: wywiadu,
• XXX – skrót nazwy partyjnej,
• 00 – numer porządkowy wywiadu.
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STRESZCZENIE 

W książce podejmuję problematykę ideologii edukacyjnych leżących u pod-
staw myślenia i działania tych, którzy tworzą formalne ramy dla edukacji 
– współczesnych polskich polityków. Zakładam, że ideologie nadal funkcjo-
nują w świecie społecznym, chociaż zmieniły swój charakter. Nie przejawia-
ją się bezpośrednio, stały się bardziej złożone i trudniejsze do odczytania. 
W szczególny sposób występują w sferze edukacji, która jest dla nich obsza-
rem newralgicznym – nie można realizować wizji rozwoju ludzkości bez od-
powiednio ukształtowanego człowieka. Za cel poznawczy badań przyjęłam 
zrekonstruowanie ideologii edukacyjnych pojawiających się w świadomości 
oraz w działaniach współczesnych polskich polityków (członków najważniej-
szych z punktu widzenia społecznego ugrupowań zasiadających w polskim 
parlamencie w latach 2007–2010). 

Książka składa się z trzech części: 1) próby teoretycznego opisu problema-
tyki związanej z ideologiami edukacyjnymi i tłem społecznym ich funkcjono-
wania w społeczeństwie oraz w edukacji, 2) metodologicznych podstaw prze-
prowadzonych badań (gdzie zawarłam najważniejsze informacje o nich) oraz 
3) opisu przedstawienia wyników badań współczesnej polskiej rzeczywisto-
ści politycznej i edukacyjnej – analizy sposobów budowania przez polskich 
polityków myślenia i działania w obszarze edukacji szkolnej przy wskazaniu 
szczególnie na ich hybrydowy charakter. 
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