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Student uczestnikiem procesu edukacyjnego w szkole wyższej

„Student we wspólnocie akademickiej” to temat II Seminarium Dydaktyki Akade-
mickiej. Jego zadaniem jest zwrócenie uwagi na studenta – uczestnika procesu eduka-
cyjnego w szkole wyższej.

W niniejszym artykule pragniemy scharakteryzować to uczestnictwo i pokazać jego
rzeczywisty efekt, którym jest zaprezentowany przez studentów twórczy stosunek wo-
bec programu kształcenia akademickiego.

Ujmowanie studenta jako pełnoprawnego uczestnika życia akademickiego dosko-
nale wpisuje się w nową filozofię edukacyjną. Znajduje ona swój wyraz również
w szkolnictwie wyższym. Jak podkreśla K. Jaskot:

„uczelnie coraz wyraźniej ukierunkowują się na studenta i jego rozwój, a procesy edukacyj-
ne ewoluują w kierunku opartym na relacjach podmiotowych, stawiających studenta w roli
współtwórcy własnego rozwoju i tego, co w procesach edukacyjnych ma miejsce”1.

Na proces demokratyzacji szkolnictwa wyższego zwrócili uwagę również mini-
strowie w Komunikacie ze spotkania europejskich ministrów ds. szkolnictwa wyższego,
które odbyło się w Pradze 19 maja 2001 roku. Celem spotkania było omówienie postę-
pów z realizacji zadań wynikających z podpisanej 25 maja 1998 roku Deklaracji Sor-
bońskiej i 19 czerwca 1999 roku Deklaracji Bolońskiej. Ministrowie wyrazili swoje
poparcie dla koncepcji, zgodnie z którą studenci są pełnoprawnymi członkami społecz-
ności akademickiej. Podkreślili, iż potrzebne i mile widziane jest zaangażowanie uni-
wersytetów i innych instytucji szkolnictwa wyższego we współpracę ze studentami
jako kompetentnymi, aktywnymi i konstruktywnymi partnerami w działaniach na rzecz
ustanowienia „Europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego”. Ministrowie przyznali,
iż studenci powinni uczestniczyć i mieć wpływ na organizację oraz treść nauczania na
uniwersytetach i w innych instytucjach szkolnictwa wyższego2.
                                                       

1 K. Jaskot, Kompetencje edukacyjne nauczycieli akademickich jako warunek przekształceń szkoły wyż-
szej, „Pedagogika Szkoły Wyższej” 2001, nr 16, s. 7.

2 Por. Komunikat ze spotkania europejskich ministrów ds. szkolnictwa wyższego – Ku europejskiemu ob-
szarowi szkolnictwa wyższego, [w:] www.menis.gov.pl/proces_bolonski/p_prawne/km_praha.php (stan na
10 maja 2005 r.).
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Nauczyciel akademicki, bez względu na to, czy jest postrzegany jako mistrz, prze-
wodnik czy partner studentów3, zawsze powinien wdrażać studentów do aktywnego
uczestnictwa w życiu szkoły wyższej. Celem działania nauczyciela jest nie tyle przy-
swojenie przez studenta określonych treści, co optymalizacja jego rozwoju, stwarzanie
warunków dla rozwoju osobowości, indywidualnego, aktywnego otwarcia na sferę
wartości, wreszcie prowadzenie do nabycia sprawności życiowych, w tym nawyku
zdobywania wiedzy i samorozwoju4.

Uczestnictwo powinno prowadzić do zaangażowania. Jak pisze Z. Kwieciński:

„problem zaangażowania młodzieży w rozwój własny i społeczny należy do uniwersal-
nych i pierwszoplanowych problemów globalnych, współczesnych zmartwień i celów
edukacji”5.

Niestety często studenci pozostają biernymi uczestnikami procesu edukacyjnego.
K. Konarzewski, charakteryzując uczestnictwo jako miarę spontanicznego udziału

ucznia w życiu szkoły, podkreśla, iż potrzebny jest pewien poziom (niekoniecznie
najwyższy) spostrzeganej życzliwości, który staje się niezbędnym warunkiem sponta-
nicznego zaangażowania się w życie szkolnej społeczności6. Dlatego tak ważne są
relacje między uczestnikami procesu edukacyjnego w szkole wyższej.

„Konstruktywna, pełna wzajemnego zaufania atmosfera twórczej synergii wyzwala
wielkie moce ludzkiej aktywności, nie tylko dopingując do zwielokrotnionych wysiłków,
lecz wyzwalając pełną radość z sukcesów badawczych i dydaktycznych – własnych i cu-
dzych”7.

Myśląc o studentach jako uczestnikach procesu edukacyjnego, trzeba pamiętać, że
wielu z nich to niezależne, twórczo aktywne i samodzielne osoby. Każdy z nich powi-
nien być postrzegany jako niepowtarzalny podmiot, któremu należy się szacunek. Z tą
problematyką łączy się zagadnienie podmiotowego traktowania studenta.

Zdaniem M. Łobockiego, podmiotowe traktowanie związane jest z umiejętnością
akceptowania uczniów i rozumienia empatycznego, zdolnością bycia autentycznym
i rozumienia uczniów w sensie personalistycznym, gotowością porozumiewania się
z uczniami i zachowanie wobec nich umiaru swobody i przymusu8.

W nowoczesnym kształceniu akademickim – jak podkreśla S. Palka – wysoko dziś
ceniona jest

„podmiotowość nauczycieli akademickich i studentów (co łączy się z kształtowaniem po-
czucia autonomii i wolności jednostki, możliwości jej działań sprawczych)”9.

                                                       
3 Por. M.J. Szymański, Nauczyciel akademicki – mistrz, przewodnik czy partner studentów, [w:] W po-

szukiwaniu drogi. Szanse i problemy edukacji w Polsce, Kraków 2004, s. 129–134.
4 Por. K. Pacławska, Przemiany modelu edukacji nauczyciela, [w:] K. Pacławska (red.), Tradycja i wy-

zwania. Księga pamiątkowa na 75-lecie założenia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
1921–1996, Kraków 1996, s. 72–73.

5 Z. Kwieciński, Socjopatologia edukacji, Olecko 1995, s. 176.
6 Por. K. Konarzewski (red.), Sztuka nauczania. Szkoła, Warszawa 2004, s. 111–112.
7 Akademicki Kodeks Wartości, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2003, s. 7.
8 Por. M. Łobocki, Podmiotowe traktowanie uczniów, „Wychowawca” 1998, nr 7–8, s. 36–37.
9 S. Palka, Aktualne tendencje w dydaktyce akademickiej, [w:] D. Skulicz (red.), Dydaktyka akademic-

ka I. W poszukiwaniu modelu dydaktyki akademickiej, Kraków 2004, s. 35.
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„Powinno nastąpić przejście od szkoły autorytarnej do szkoły demokratycznej, od mo-
delu transmisji gotowej wiedzy przez nauczyciela do modelu komunikacji w poszukiwaniu
prawdy i otwartego dialogu” – dodaje Z. Kwieciński10.

W związku z tym student – uczestnicząc w procesie edukacyjnym – poprzez autore-
fleksję, ale także dzięki relacji z innymi, może odkrywać własną podmiotowość, tak
ważną zarówno dla niego samego, jak i dla innych. Zwłaszcza wtedy, gdy przyszła
praca zawodowa wiąże się nieodłącznie z „byciem z innymi” i „dla innych”, co ma
miejsce na przykład w przypadku studentów pedagogiki.

„Podmiotowość studenta jest jednym z ważnych warunków – może nawet najważniej-
szym – jego rozwoju w toku studiów”11.

Świadome uczestnictwo studenta we wspólnocie akademickiej wpisane jest w spe-
cyfikę roli podejmowanej przez młodzież studiującą.

„Ostatnio wysunięto koncepcję strukturalno-innowacyjną, uznającą młodzież za aktywną
siłę, która może wywierać wpływ na przemiany całego społeczeństwa. Zwolennicy tej kon-
cepcji terminem «młodzież» obejmują nie tylko uczących się i studiujących, ale też pracują-
cych i tych, którzy nie integrują się ze społeczeństwem dorosłych z własnego wyboru lub
konieczności. Wskazują także na aktywną i podmiotową rolę młodzieży, zakładają jej udział
we wprowadzaniu zmian i innowacji do istniejącego społeczeństwa zgodnie z jej (tj. mło-
dzieży) wartościami, aspiracjami i postawami społecznymi”12.

Uczestnictwo studenta w procesie edukacyjnym wynika również z jego potrzeb.
Interesująca, z punktu widzenia naszych rozważań, wydaje się klasyfikacja potrzeb
według J.B. Rottera13, a wśród nich te, które wskazują na specyficzną sytuację studenta
i jego miejsce w dydaktyce akademickiej. Należą do nich: potrzeba uznania statusu
jednostki (recognition status), która wyraża się w pragnieniu bycia postrzeganym za
osobę kompetentną; potrzeba niezależności (independence) – polega na dążności do
podejmowania decyzji w sposób samodzielny; potrzeba miłości i uczuć (love and
affection) – jednostka pragnie być akceptowana i lubiana przez innych i spotykać się
z zainteresowaniem z ich strony14.

Tworzenie warunków, w których poczucie studenta, że jego potrzeby, oczekiwania,
cele zostaną osiągnięte, może sprawiać, iż stanie się on rzeczywistym uczestnikiem
procesu edukacyjnego i kreatorem własnego rozwoju, a także rozwoju innych studen-
tów i nauczycieli akademickich.

Kolejną cechą, która jest szczególnie ważna na tym etapie edukacyjnym, jest samo-
dzielność. Wszak to przecież „studiowanie” wymaga przede wszystkim indywidualnego
zaangażowania, samodzielnej pracy w zdobywaniu wiadomości i umiejętności przez studen-
ta na podstawie odpowiedniej literatury i pod opieką kadry naukowo-dydaktycznej.

                                                       
10 Z. Kwieciński, Tekstualizacja nieobecności. Wprowadzenie, [w:] Z. Kwieciński (red.), Nieobecne

dyskursy, Toruń 1991, s. 6.
11 B. Ratuś, Pedagogiczne i formalnoprawne przesłanki podmiotowości studenta, „Pedagogika Szkoły

Wyższej” 1996, nr 4, s. 31.
12 R. Góralska, Studenci uniwersytetu końca XX wieku, Toruń 2003, s. 45.
13 B. Szmigielska, Społeczno-uczeniowa teoria osobowości Juliana B. Rottera, [w:] A. Gałdowa (red.),

Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości, wyd. 2, Kraków 1999, s. 214.
14 Por. tamże.
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W. Okoń definiuje samodzielność człowieka jako postawę umysłu, uczuć i woli,
która skłania go do chętnego podejmowania różnych zadań i odpowiedzialnej ich reali-
zacji15. Jednym z tych zadań jest refleksyjne kierowanie własnym rozwojem oraz rze-
telne przygotowanie się do profesjonalnego pełnienia przyszłych ról zawodowych.
W związku z tym trzeba mieć nadzieję, że studenci samodzielnie, bardziej otwarcie
i odważnie oraz odpowiedzialnie będą przyjmować określone postawy wobec procesu
edukacyjnego, w którym uczestniczą. Niewątpliwie wyrazem tej samodzielności i od-
powiedzialności jest prezentowane twórcze podejście do programu studiów, próba jego
kreowania i konstruowania.

T. Tomaszewski za jeden z podstawowych aspektów samodzielności człowieka
uważa „niezależność jego myśli i działań od różnych czynników”16. Stąd nauczyciel
akademicki, spełniając należycie swoją rolę, powinien tworzyć warunki sprzyjające
inicjatywie studentów w procesie edukacyjnym, a zatem podkreślać wagę samodziel-
ności, innowacyjności oraz indywidualnej odpowiedzialności. Współdecydowanie o ja-
kości procesu edukacyjnego to jeden z elementów tego otwarcia nauczycieli na potrze-
by studentów.

Osoby zajmujące się kształceniem na poziomie wyższym, które postrzegają stu-
dentów jako uczestników procesu edukacyjnego, dobrze zdają sobie sprawę z tego, iż
człowiek, aby potrafił kierować samym sobą, musi tego chcieć i mieć szansę na sku-
teczne działanie17. Student, który posiada wysokie poczucie sprawstwa, wierzy w to, że
jego cele są osiągalne. Owszem, nie wszyscy studenci „chcą” i nie wszyscy są do tego
przygotowani, ale zadaniem nauczyciela akademickiego jest również uczenie samowy-
starczalności, samodzielności i kierowania samym sobą.

W. Okoń wierzy, iż:

„obecnie nastały w Polsce warunki umożliwiające nie formalną, lecz rzeczywistą przebudo-
wę szkoły i całego systemu edukacji. Byłoby ze wszech miar pożądane, aby jednym z naj-
ważniejszych zadań w tej przebudowie stało się mądre respektowanie zasady samodzielności
– tak w procesie szkolnego wychowania, jak i w edukacji nauczycieli oraz na studiach wyż-
szych i w procesie uprawiania nauki”18.

Natomiast K. Jaskot z optymizmem twierdzi, że w ostatnich latach następuje za-
uważalna zmiana nastawienia młodzieży do studiów i studiowania. Coraz powszech-
niej traktuje ona studia jako wartość samą w sobie, ważną dla osobistego rozwoju,
jako inwestycję ekonomiczną gwarantującą lepszy start życiowy i wzmacniającą
konkurencyjność własnej osoby na rynku pracy. Podejście do studiowania jako na-
rzuconego obowiązku zostaje zastąpione koncepcją studiowania jako świadomego
tworzenia siebie, kierowania własnym rozwojem, przygotowania do kierowania roz-
wojem innych ludzi19.

                                                       
15 Por. W. Okoń, Samodzielność w edukacji szkolnej i w uprawianiu nauki. Referat na V Ogólnopolski

Zjazd Pedagogiczny pt.: „Przetrwanie i rozwój – niezbywalne powinności wychowania”, Wrocław 23–25
września 2004, s. 1 (maszynopis).

16 T. Tomaszewski, Z zagadnień psychologii samodzielności, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1958,
s. 68.

17 Por. M. Wosiński, Sam sobie sterem i okrętem..., „Charaktery” 1993, nr 10, s. 10.
18 W. Okoń, Samodzielność w edukacji szkolnej..., dz. cyt., s. 4.
19 Por. K. Jaskot, Kompetencje edukacyjne nauczycieli akademickich..., dz. cyt., s. 7.



Studenci wobec programu kształcenia akademickiego 69

Autorzy badań zakładają, że wyznacznikiem przedstawionego podejścia i konkret-
nym przejawem aktywnego uczestnictwa studentów w procesie edukacyjnym jest ich
stosunek do programu kształcenia akademickiego.

Studenci wobec programu kształcenia akademickiego – raport z badań

Charakterystyka grupy badawczej

Badania diagnostyczno-eksploracyjne wśród studentów Instytutu Pedagogiki Uni-
wersytetu Jagiellońskiego zostały przeprowadzone na przełomie października i listopa-
da 2004 roku. W skład próby badawczej weszli studenci ostatniego roku uzupełniają-
cych studiów magisterskich z trzech kierunków pedagogiki: resocjalizacji, animacji
kultury i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. W badaniach wzięło udział 52 stu-
dentów, z czego 21,2% przebadanych stanowili studenci animacji kultury; 34,6% stu-
denci pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i 44,2% studenci resocjalizacji.

Osoby do badań zostały dobrane celowo. Założono, że studenci II roku studiów magi-
sterskich posiadają bogate doświadczenie uwarunkowane realizowanym przez nich,
w ciągu ostatnich 4 lat, programem studiów z zakresu nauk o wychowaniu. Ostatni rok
studiów to także czas ustalania i precyzowania planów związanych z przyszłą karierą
zawodową. Mając na uwadze wspomniane wyżej przesłanki, przyjęto, że badani studenci
będą się charakteryzować bardziej pogłębioną refleksją na temat potencjalnych możliwo-
ści modernizacji programu kształcenia i ich kierunku niż studenci z pozostałych lat.

Przebadane osoby zostały zróżnicowane pod względem takich zmiennych, jak: płeć,
specjalizacja, doświadczenie zawodowe, motywy wyboru studiów pedagogicznych,
plany związane z przyszłą karierą zawodową. Ze względu na wysoką nadreprezentację
kobiet w próbie (na pytania zawarte w kwestionariuszu udzieliło odpowiedzi 50 kobiet
i 2 mężczyzn) zmienną płeć pominięto w analizach statystycznych.

Biorąc pod uwagę zmienną doświadczenie zawodowe, okazało się, że 26 osób za-
deklarowało, iż pracuje w zawodzie pedagoga zarobkowo lub w ramach wolontariatu,
co stanowi 50% próby badawczej. Pozostałych 26 osób w trakcie studiów było bier-
nych zawodowo. Można więc przypuszczać, że osoby te stykały się z problematyką
natury pedagogicznej przede wszystkim w trakcie zajęć na uczelni.

W przypadku zmiennej motywy wyboru studiów pedagogicznych okazało się, że
możliwe jest wyodrębnienie dwóch kategorii motywacji. Na potrzeby artykułu nazwa-
no je motywacją „pedagogiczną” oraz motywacją „pozapedagogiczną”. I tak, kierowa-
nie się motywami pedagogicznymi zadeklarowało 62,8% badanych. Wybór kierunku
studiów w tym przypadku był podyktowany: chęcią pracy z innymi ludźmi i niesienia
im pomocy, fascynacją zawodem pedagoga, pragnieniem pogłębiania wiedzy humani-
stycznej o człowieku, poczuciem powołania do zawodu, dobrym kontaktem z dziećmi
i młodzieżą. Reszta respondentów (37,2%) kierowała się motywami pozapedagogicz-
nymi, z których najważniejsze to: prestiż uczelni, magia miasta Krakowa, kontynu-
owanie tradycji rodzinnych, przypadek, łatwość egzaminu oraz brak możliwości dosta-
nia się na psychologię.
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Biorąc pod uwagę zmienną plany związane z przyszłą karierą zawodową, uzy-
skano następujący rozkład wyników: 48% osób stwierdziło, że zamierza pracować
w zawodzie pedagoga; 32,7% nie posiadało jeszcze skonkretyzowanych planów;
15,4% deklarowało chęć pracy w zawodzie innym niż pedagogiczny i 3,8% wypowie-
działo się, że chce kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

Oceny gotowości studentów do aktywnego współkreowania programu kształcenia
na studiach pedagogicznych dokonano przy pomocy autorskiego narzędzia badawcze-
go. W badaniach posłużono się kwestionariuszem ankiety, który zawierał po połowie –
pytania otwarte i zamknięte. Materiał badawczy został następnie poddany analizom
jakościowym oraz ilościowym.

Problematyka badawcza

Badanych studentów poproszono o przedstawienie własnych oczekiwań wobec
oferty programowej, proponowanej na studiach pedagogicznych. Oprócz tego badani
przedstawili własne sugestie i pomysły dotyczące zmian programu kształcenia, które
uwzględniałyby ich zainteresowania i potrzeby intelektualne. Z tego też względu uzy-
skany materiał badawczy analizowano pod kątem studenckich propozycji na temat:

– cech, które powinien posiadać program kształcenia pedagogicznego, dobrze przy-
gotowujący do przyszłej pracy w zawodzie pedagoga,

– kryteriów, zgodnie z którymi powinny być dobierane przedmioty wchodzące
w skład programu studiów pedagogicznych,

– relacji, jakie powinny zaistnieć pomiędzy treściami teoretycznymi a praktyką
w czasie trwania studiów,

– form zajęć, które powinny dominować, mając na uwadze rozwój studenckiej wie-
dzy i umiejętności pedagogicznych,

– zmian w zakresie obowiązującego kanonu ogólnopedagogicznego oraz kursów
uwzględnianych w programie kształcenia.

Cechy programu kształcenia a przygotowanie do pracy zawodowej

Bliska perspektywa ukończenia studiów jest niewątpliwie silnym bodźcem skła-
niającym studentów do pogłębionej refleksji na temat własnej przyszłości. Pojawiające
się wówczas pytania mogą dotyczyć możliwości zatrudnienia w zawodzie pedagoga,
a co za tym idzie zdolności sprostania wymaganiom stawianym ze strony potencjalne-
go pracodawcy.

Mając na uwadze obecną sytuację na rynku pracy, warto zapytać, czy realizowany na
studiach pedagogicznych program kształcenia przygotowuje studentów do wymagań,
z jakimi prawdopodobnie spotkają się absolwenci ze strony pracodawcy. W związku
z tym postanowiono zapytać respondentów o owe wymagania. Uzyskane dane zapre-
zentowano w tabeli 1.
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T a b e l a  1

Najważniejsze wymagania pracodawców w opinii studentów

Przewidywane wymagania N %20

Doświadczenie zawodowe 30 57,7

Zdolność przekładania wiedzy teoretycznej na działania praktyczne 15 28,9

Zdolność łatwego nawiązywania kontaktu 13 25,0

Kreatywność / zdolność odnajdywania się w różnych sytuacjach 17 13,5

Znajomość języków obcych 16 11,5

Dodatkowe kwalifikacje / ukończone specjalistyczne kursy 15 19,6

Kompetencje informatyczne 13 15,8

Odporność na stres 13 15,8

Umiejętność zdobywania funduszy 13 15,8

Wymagania te wiążą się z konkretnymi umiejętnościami, które powinna posiadać
osoba ubiegająca się o pracę. Studia mogą wyposażać w tak cenne atuty, jakimi są
umiejętności oraz funkcjonalna wiedza. Z badań wynika, że opinie na temat przewidy-
wanych wymagań pracodawcy korespondują z postulowanymi przez studentów zdol-
nościami, które powinien koniecznie posiadać pedagog rozpoczynający karierę zawo-
dową. Sugestie dotyczące owych umiejętności zaprezentowano w tabeli 2.

T a b e l a  2

Najbardziej cenione umiejętności w perspektywie startu zawodowego

Umiejętności N %

Interpersonalne:
– komunikacyjne
– współdziałania z innymi
– wczucia i empatii
– rozwiązywania konfliktów
– otwartości wobec innych
– tolerancji

19
15
13
19
17
16

36,5
28,8
25,0
17,3
13,5
11,5

Organizacyjne (planowania własnej pracy, jej dokumentowania,
nawiązywania współpracy z innymi organizacjami)

16 30,8

Innowacyjność i kreatywność w działaniu 13 25,0

Diagnostyczne 11 21,1

Rzeczowego przekazywania wiedzy 17 13,5

Radzenia sobie ze stresem 16 11,5

Wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce 16 11,5

Docierania do informacji 14  7,7

                                                       
20 W tabelach 1–7, procent wyborów poszczególnych kategorii dla 52 badanych. Ze względu na możli-

wość wielokrotnego wyboru, suma wyników procentowych wykracza poza 100.
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Doświadczenie zawodowe, tak wysoko cenione przez respondentów, może być
zdobywane w dwojaki sposób. Z jednej strony studenci z własnej inicjatywy poszukują
miejsc, w których mogą odbyć staż. Z drugiej zaś, uczelnia organizuje praktyki eduka-
cyjne, w trakcie których studenci mogą konfrontować wiedzę teoretyczną, wynoszoną
z zajęć, z realiami funkcjonowania konkretnych placówek edukacyjnych. Dla studen-
tów niepodejmujących pracy w zawodzie jest to jedyna możliwość zdobycia upragnio-
nego doświadczenia zawodowego. Zapytano zatem studentów o cechy dobrze zorgani-
zowanych praktyk edukacyjnych. Uzyskane wyniki zaprezentowano w tabeli 3.

T a b e l a  3

Cechy praktyk zawodowych dobrze przygotowujących do pracy pedagoga

Warunki N %

Większy wymiar godzin i systematyczność
(pozwalająca dogłębnie poznać specyfikę funkcjonowania placówki)

29 55,8

Nastawiona na praktyczną działalność studenta (np. prowadzenie zajęć) 26 50,0

Organizowana w dużej ilości placówek 19 17,3

Wybierana według preferencji studenta 17 13,5

Prowadzona w instytucjach, w których istnieje realna szansa zatrudnienia 17 13,5

Poprzedzana hospitacjami 16 11,5

Prowadzona pod opieką kompetentnego opiekuna 13 15,8

Możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego nie ogranicza się jedynie do
organizowanych przez uczelnię praktyk edukacyjnych. Mogą być one potraktowane
jako punkt wyjścia, swoisty pierwszy kontakt z placówkami, z którymi studenci mogli-
by nawiązać długotrwałą współpracę w formie wolontariatu.

W badaniach poproszono studentów o ocenę wolontariatu jako formy zdobywania
doświadczenia zawodowego. Okazało się, że 95% badanych oceniło wolontariat pozy-
tywnie. Poniżej przedstawiono kilka reprezentatywnych dla tej kategorii wypowiedzi.

Okazuje się, że wolontariat

„to doskonały sposób na zdobycie doświadczenia zawodowego, którego tak bardzo wymaga
przyszły pracodawca”.

Inny badany stwierdza:

„wolontariat to jedyna realna sposobność zdobycia koniecznych w późniejszej pracy kom-
petencji pedagogicznych”.

Wolontariat to również okazja do refleksji nad posiadanymi umiejętnościami i wie-
dzą pedagogiczną. Jeden ze studentów oświadczył:

„wolontariat pozwala mi dostrzec, jak wiele jeszcze muszę zmienić w sobie, jak dużo muszę
się jeszcze nauczyć – uczy pokory i należytego dystansu wobec siebie”.

Wolontariat to także swoiste laboratorium, w którym studenci mogą sprawdzać
własne umiejętności. Jeden z badanych powiada:
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„wolontariat pozwala sprawdzić się w roli wychowawcy, pedagoga, to jedyny sposób spraw-
dzenia teorii w praktyce”.

Istnieją jednak pewne ograniczenia, które utrudniają podejmowanie pracy w ramach
wolontariatu. Respondenci podkreślają, że

„wolontariat to dobra sprawa dla mocno zdeterminowanych i systematycznych studentów.
Niestety często koliduje ze studiami i rzutuje na oceny (po prostu brakuje czasu na naukę)”.
Inny badany dodaje: „szkoda, że bycie wolontariuszem nie jest doceniane przez uczelnię”.

Mając na uwadze uzyskane wyniki, można powiedzieć, że wolontariat jest dla stu-
dentów szansą na ich samorozwój. Warto się wobec tego zastanowić, czy ta metoda
doskonalenia kompetencji pedagogicznych nie powinna zostać formalnie włączona do
programu studiów, tak by nie kolidowała z zajęciami na uczelni, ale stanowiła ich cen-
ne uzupełnienie.

Kryteria doboru przedmiotów wchodzących w skład programu
studiów pedagogicznych

Dobór przedmiotów do programu studiów może być podyktowany różnymi racja-
mi. W badaniach próbowano ustalić studencki punkt widzenia w tej sprawie. Spytano
wobec tego o kryteria, zgodnie z którymi powinny być dobierane przedmioty budujące
program studiów. Uzyskane wyniki zestawiono w tabeli 4.

T a b e l a  4

Kryteria istotne w doborze przedmiotów wchodzących w skład programu studiów

Kryteria N %

Praktyczna przydatność 40 76,9

Oczekiwania rynku pracy 34 64,4

Zainteresowania i potrzeby studentów 26 50,0

Wpływ na rozwój osobowy studenta 16 30,8

Zdolność wyjaśniania rzeczywistości 19 17,3

Istotność dla pedagogiki jako nauki 11 11,9

Łatwość i przyjemność studiowania 11 11,9

Inne 10 10

Biorąc pod uwagę przedział ufności (p = 0,05) dla przedstawionych wartości, moż-
na powiedzieć, że jedynie „praktyczna przydatność” oraz „oczekiwania rynku pracy”
stanowią istotne kryteria dla więcej niż połowy studentów.

Okazuje się więc, że studenci chcieliby widzieć w programie przede wszystkim ta-
kie przedmioty, a zatem i treści, które wyposażają w wiedzę i umiejętności ułatwiające
zdobycie pracy oraz wykonywanie jej w sposób sprawny. Można wobec tego powie-
dzieć, że kształcenie typowo akademickie (teoretyczno-badawcze) jest wypierane przez
podejście praktyczne i technologiczne.
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Relacje pomiędzy treściami teoretycznymi a praktyką w czasie trwania studiów

Badanych studentów poproszono o ustalenie proporcji, jakie powinny zaistnieć po-
między treściami teoretycznymi a kształceniem praktycznym w trakcie trwania studiów
pedagogicznych.

Średnia wartość relacji wskazywanych przez badanych, przy odchyleniu standar-
dowym równym 1,11, wyniosła 44% dla treści teoretycznych wobec 56% dla kształce-
nia praktycznego. Biorąc pod uwagę przedział ufności (p = 0,05) dla uzyskanej śred-
niej, okazuje się, że jej wartość waha się w granicach od 41,1% do 47,4% dla teorii.
Można wobec tego przyjąć, że studenci optują za programem kształcenia, w którym
większa część treści byłaby związana z praktyką edukacyjną. Optymalny program,
zdaniem respondentów, powinien zatem zawierać od 52,6% do 58,9% praktyki.

Analiza statystyczna materiału badawczego wykazała, że istnieje istotna korelacja
pomiędzy oceną wartości treści teoretycznych, z którymi można zetknąć się podczas
studiów, a aktywnością zawodową studentów (r = –0,36, p ≤ 0,05). W grupie osób,
które podejmują pracę w zawodzie (zarobkowo lub w formie wolontariatu), średnia
wartość relacji wynosi 40,4% dla teorii, wobec 59,6% dla praktyki, zaś w przypadku
studentów nieaktywnych relacja ta równa się odpowiednio 48,4% i 51,6%. Różnica ta
jest statystycznie istotna (t = –2,71, df = 49, p = 0,009). Uwzględniając kierunek kore-
lacji, można powiedzieć, że wraz z podjęciem pracy zawodowej spada akceptacja dla
treści teoretycznych. Podejmowanie pracy w zawodzie jest wobec tego swoistym fil-
trem dla teorii, z którą studenci spotykają się podczas studiów.

Opowiadanie się za mniejszą ilością teorii względem praktyki koreluje też z jednym
z kryteriów doboru przedmiotów, które powinny wchodzić, zdaniem studentów,
w skład programu studiów. Istniejąca współzależność pomiędzy kryterium „zaintere-
sowania i potrzeby studentów” a relacjami teoria – praktyka jest na poziomie r = –0,26
dla p ≤ 0,05. Można więc wysunąć ostrożny wniosek, że wraz ze wzrostem znaczenia
teorii w relacjach z praktyką maleje znaczenie kryterium „zainteresowania i potrzeby
studentów”. Owe potrzeby i zainteresowania studentów koncentrują się wokół praktyki
oraz umiejętności przydatnych w praktyce. Im większe znaczenie przypisywane jest
praktyce edukacyjnej, z tym mniejszą ilością teorii chcieliby mieć do czynienia badani
w trakcie swych studiów.

Wniosek ten potwierdzany jest przez współzależność, która zachodzi pomiędzy
znaczeniem, jakie przypisywane jest niektórym przedmiotom kanonicznym, a wspo-
mnianą już relacją teoria – praktyka. Osoby opowiadające się za treściami związanymi
z kształceniem praktycznym zdecydowanie cenią sobie praktyki edukacyjne (r = 0,31,
p ≤ 0,05).

Odwrotne zależności pojawiają się w przypadku innych przedmiotów kanonicz-
nych, na przykład metodologii badań (r = –0,28, p ≤ 0,05), metod i technik badań pe-
dagogicznych (r = –0,29, p ≤ 0,05) oraz antropologii kulturowej (r = –0,31, p ≤ 0,05).
Studenci ceniący sobie owe przedmioty najchętniej ułożyliby program w ten sposób,
by zawierał w swych treściach więcej teorii niż praktyki. Teoretyczność pedagogiki
utożsamiana jest wobec tego z jej akademicko-badawczym modelem. Osoby opowia-
dające się za przewagą praktyki w treściach kształcenia przypisują pedagogice funkcję
służebną (pedagogika w takim wydaniu traktowana jest jako nauka praktyczna).
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Preferowane formy zajęć

O skuteczności i atrakcyjności pracy dydaktycznej decydują nie tylko stosowane
w niej metody nauczania, ale również formy organizacyjne. Te z kolei – jak twierdzi
Cz. Kupisiewicz – determinowane są przez cele, zadania kształcenia oraz właściwości po-
szczególnych przedmiotów (subdyscyplin) wykładanych na studiach21. W związku z tym,
jedne formy będą lepiej służyły prezentacji wiedzy, inne zaś ćwiczeniu umiejętności.

W badaniach próbowano ustalić, które z oferowanych przez uczelnię form zajęć są
preferowane przez studentów. Uzyskane wyniki zaprezentowano w tabeli 5.

T a b e l a  5

Formy zajęć optymalnie wpływające na rozwój wiedzy i umiejętności

Formy N %

Warsztaty 47 90,4

Konwersatoria 29 67,3

Wykłady 14 17,7

Seminaria 12 13,8

Mając na uwadze nacisk, jaki studenci kładą na rozwijanie własnych umiejętności
pedagogicznych, nie dziwi olbrzymia przewaga wyborów dokonywanych na rzecz
form ćwiczeniowych. Wniosek ten potwierdzany jest przez samych studentów. Poniżej
przedstawiono kilka uzasadnień wyborów na korzyść warsztatów i konwersatoriów.

Jeden ze studentów mówi: „warsztaty kształtują umiejętności i wiedzę”. Kolejny
badany potwierdza powyższą ocenę: „warsztaty pozwalają w największym stopniu
zdobyć umiejętności praktyczne”. Inny z respondentów podkreśla: „konwersatoria
i warsztaty są najlepsze, jeżeli chodzi o zdobywanie wiedzy teoretycznej i ćwiczenie
umiejętności”. Oprócz tego akcentowano inną ważną cechę zajęć konwersatoryjnych
i warsztatów. Ich wartość uzależniona jest od stopnia aktywności uczestników zajęć.
Wiedząc o tym, badani studenci chcą czuć się, w równej mierze co prowadzący, odpo-
wiedzialni za ich przebieg. Tezę tę ilustruje wypowiedź studenta, zgodnie z którą:
„konwersatoria i warsztaty dają możliwość swobodnego wypowiadania się i działania,
dają więcej niż monotonne monologi wykładowcy”.

Uzyskane wyniki wraz z wypowiedziami badanych skłaniają do przyjęcia założe-
nia, że idea integracji dwóch podstawowych typów aktywności poznawczej (przekaz
wiedzy i ćwiczenie związanych z nią umiejętności) urzeczywistniana jest w najwięk-
szym stopniu w trakcie warsztatów i konwersatoriów.

Zmiany w obowiązującym kanonie i swobodnie dobieranych kursach

Ilość przedmiotów na studiach pedagogicznych określona jest przez obowiązkowy
dla wszystkich studentów kanon. Oprócz tego studenci, w zależności od wybranej
specjalizacji, zobowiązani są do uczęszczania na tak zwane kursy specjalizacyjne.

                                                       
21 Cz. Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna, Warszawa 2000, s. 157.



Mariusz Noga, Sławomir Trusz76

Pedagogika, potraktowana jako dyscyplina akademicka, charakteryzuje się wielkim
bogactwem składników swej dziedziny. W związku z tym, tuż obok podstawowych
subdyscyplin, takich jak pedagogika ogólna, teoria wychowania czy dydaktyka, two-
rzone są dziesiątki innych, pochodnych, o różnym stopniu ich poznawczego zasięgu –
wyłanianych na podstawie specyficznych kryteriów22.

Owe szczegółowe subdyscypliny, po ich ugruntowaniu się, z reguły trafiają do
ogólnopedagogicznego kanonu kursów. W efekcie liczba przedmiotów, które muszą
zostać zrealizowane przez studentów w trakcie 5 lat studiów, wciąż wzrasta. Do 2004
roku kanon zawierał ponad 30 przedmiotów stricte pedagogicznych. Do tej liczby
należy dodać kursy z zakresu innych dyscyplin, z pogranicza pedagogiki, na przykład
psychologii, filozofii, kulturoznawstwa czy socjologii. Dla porównania – ilość kur-
sów obligatoryjnych na studiach psychologicznych nie przekracza 20, a na socjolo-
gicznych 7.

Mając powyższe na uwadze, zapytano studentów o to, czy ich zdaniem zakres obo-
wiązującego kanonu powinien zostać ograniczony. Rozkład uzyskanych wyników
zaprezentowano na wykresie 1.

W y k r e s  1

Studenci o potrzebie ograniczenia kanonu ogólnopedagogicznego

Tak
94,2%

Nie w iem
3,9%Nie

1,9%

Zdaniem przebadanych studentów, ilość przedmiotów obowiązkowych jest zdecy-
dowanie zbyt duża. W związku z tym kanon ten, w opinii 94,2% respondentów, powi-
nien zostać ograniczony, na rzecz swobodnie dobieranych przez studentów kursów.

Praktyka nieselektywego dodawanie kolejnych kursów do i tak obszernego kanonu
zgodna jest z ideą materializmu dydaktycznego. Można jedynie zapytać, czy wiara
encyklopedystów w to, że zdolność rozumienia określonego wycinka rzeczywistości
społecznej jest funkcją ilości opanowanego materiału nauczania z zakresu poszczegól-
nych dyscyplin, w dalszym ciągu jest możliwa do utrzymania. Odrzucenie takiego
przekonania umożliwia, w toku dyskusji, stworzenie nowoczesnego kanonu, w którego
                                                       

22 Por. S. Palka, Metodologiczne aspekty uprawiania pedagogiki, [w:] S. Palka (red.), Orientacje
w metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1998, s. 10.
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skład wchodzić będą dyscypliny naprawdę podstawowe, oraz oferty kursów pedago-
gicznych budowanej z subdyscyplin niemieszczących się w kanonie.

Do tej dyskusji można zaprosić również studentów. W związku z tym w badaniach
poproszono respondentów o wskazanie tych przedmiotów, które bezwzględnie powin-
ny się znaleźć w obowiązującym wszystkich studentów kanonie pedagogicznym. Śred-
nia ilość kursów, przy odchyleniu standardowym równym 7,9, wyniosła 23,1, jakkol-
wiek w przedziale ufności (p = 0,05) wartość ta wahała się od 20,9 do 25,3. Można
wobec tego powiedzieć, że studenci w niewielkim stopniu zmniejszyliby zakres obo-
wiązkowego kanonu.

Pomimo braku konsekwencji w deklaracjach spróbowano ustalić, które z przed-
miotów/kursów byłyby przez studentów najchętniej wybierane, jeżeli dobór ten stałby
się swobodny. Uzyskane wyniki zaprezentowano w tabeli 6.

T a b e l a  6

Rodzaj kursów preferowanych przez studentów

Kursy z zakresu N %

Psychologii 40 76,9

Języków obcych 28 53,8

Socjologii 15 28,8

Pedagogiki 19 17,3

Filozofii     4,4 17,7

Inne 17 32,7

Analiza statystyczna posiadanego materiału badawczego ujawniła, że preferencje
studentów związane z wyborem treści kursów są różnicowane w sposób istotny przez
zmienną „plany zawodowe” (t = 2,97, df = 50, p = 0,004). Studenci nieposiadający
skonkretyzowanych planów co do swej przyszłości zawodowej chętniej widzieliby
w programie studiów kursy niemieszczące się w obrębie takich dyscyplin jak: pedago-
gika, psychologia, socjologia, filozofia czy język obcy. Preferują oni kategorię „inne”.
Interpretacja owej zależności nie jest łatwa, warto jednak pytać o samopoczucie tej
grupy studentów, która nie jest w stanie określić nawet w przybliżeniu swych planów
zawodowych. Być może wskazywane przedmioty służą ich konkretyzacji. Większość
swobodnych wypowiedzi, z kategorii „inne”, to wskazania przedmiotów ściśle specja-
lizacyjnych, na przykład w przypadku animacji kultury – dziennikarstwo, zarządzanie
kulturą; w przypadku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej – przedmioty wyposaża-
jące w umiejętności zawodowe oraz konkretną wiedzę operacyjną z zakresu funkcjo-
nowania placówek, w których pedagodzy mogą podejmować pracę po studiach;
w przypadku resocjalizacji – przedmioty z zakresu prawa. Pozostałe wypowiedzi wska-
zują zapotrzebowanie na przedmioty o charakterze kulturoznawczym. Takim przed-
miotem, w opinii studentów, jest na przykład antropologia kultury.

Przedstawione tendencje celnie obrazuje wypowiedź jednego ze studentów. Jego
zdaniem wyżej wymienione przedmioty
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„dają większą możliwość znalezienia pracy po studiach. Uczestnicząc w nich, nabywa się
doświadczenia zawodowego, co pozwala łatwiej odnaleźć się w zawodzie”.

Natomiast przedmioty kulturoznawcze oferują wiedzę trafnie wyjaśniającą rzeczy-
wistość. Oprócz tego kształtują humanistyczną orientację, która, jak widać, jest cenio-
na wśród studentów, pomimo tak mocno podkreślanego podejścia instrumentalnego.

Analiza statystyczna ujawniła również, że studenci traktujący „oczekiwania rynku
pracy” jako najważniejsze kryterium doboru przedmiotów, wchodzących w skład pro-
gramu kształcenia, chętniej wybieraliby języki obce w formie swobodnie dobieranych
kursów niż studenci opowiadający się za pozostałymi kryteriami (t = –2,91, df = 50,
p = 0,005). Współzależność preferencji wyrażana jest wartością r = 0,38 dla p ≤ 0,05.
Być może ta grupa studentów traktuje język obcy jako swoistą kartę przetargową, atut
ułatwiający zdobycie pracy w Polsce lub zagranicą, mając na uwadze otwarte rynki
pracy krajów UE.

Określając funkcje pozostałych przedmiotów, które zdaniem studentów mogłyby być
swobodnie dobierane w toku ich studiów, można powiedzieć, że sprawnie poprowadzony
kurs z filozofii wyposaża studentów w wiedzę dobrze służącą wyjaśnianiu i interpretacji
rzeczywistości. Związek pomiędzy kryterium „zdolność wyjaśniania rzeczywistości”
w doborze przedmiotów do programu studiów koreluje z filozofią na poziomie r = 0,25
dla p ≤ 0,05. Można zatem powiedzieć, że studenci, którym zależy na wiedzy interpreta-
cyjnej, odnajdują ją w filozofii. Wniosek ten może dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że
wyżej wskazane funkcje intuicyjnie przypisywane są psychologii lub socjologii.

Treści zbliżone do filozoficznych, nawet w niewielki sposób, są przez studentów
traktowane w sposób nader spójny. I tak, wybór filozofii – traktowanej jako swobodnie
dobierany przedmiot fakultatywny – współgra z wyborem antropologii kulturowej
(r = 0,38, p ≤ 0,05) oraz pedagogiki ogólnej (r = 0,29, p ≤ 0,05) – postrzeganej jako
przedmiot, który powinien się znaleźć w obligatoryjnym kanonie pedagogicznym.

Analogiczna sytuacja zachodzi pomiędzy wybieraną przez studentów psychologią
a diagnostyką pedagogiczną (r = 0,32, p ≤ 0,05). Istnieje również ujemna współzależ-
ność, która dotyczy: współczesnych kierunków pedagogicznych (r = –0,32, p ≤ 0,05),
pedagogiki ogólnej (r = –0,27, p ≤ 0,05), zagadnień współczesnej kultury i cywilizacji
(r = –0,47, p ≤ 0,05), mediów w edukacji i wychowaniu (r = –0,28, p ≤ 0,05), antropo-
logii kulturowej (r = –0,39, p ≤ 0,05). Uwidacznia się zatem dystans pomiędzy stosun-
kiem wobec treści ogólnych z zakresu kulturoznawstwa i filozofii oraz bardziej kon-
kretnych, psychologicznych, tłumaczących codzienne zachowania ludzkie.

Pedagogów mogą zaciekawić relacje, jakie ujawniają się pomiędzy wyborem peda-
gogiki a pozostałymi przedmiotami, traktowanymi przez studentów jako te, które wy-
posażyły ich w najszerszą wiedzę i umiejętności pedagogiczne. Zależność taka zaist-
niała w przypadku metodyki pracy wychowawczo-opiekuńczej (r = 0,37, p ≤ 0,05),
pedeutologii (r = 0,44, p ≤ 0,05), metodyki nauczania przedmiotów pedagogicznych
z praktyką (r = 0,29, p ≤ 0,05). Ze względu na wielkość próby, wnioski na temat istnieją-
cych zależności są jednak bardzo niepewne. Dlatego też potwierdzenie występujących
tendencji wymaga bardziej rozległych badań na większej próbie. Uznanie omówionych
wyżej relacji za faktycznie istniejące pozwala wnosić, że osoby naprawdę interesujące
się pedagogiką doceniają znaczenie tych przedmiotów, które w trafny sposób opisują
i wyjaśniają rzeczywistość edukacyjną lub dostarczają praktycznych umiejętności.
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Wartości kształcące przedmiotów kanonicznych

Przedstawione wyniki korespondują z wypowiedziami studentów na temat przed-
miotów, których treści w największym stopniu wpłynęły na posiadaną przez nich wie-
dzę oraz umiejętności pedagogiczne. Rozkład wyborów zaprezentowano w tabeli nr 7.

T a b e l a  7

Przedmioty, które, zdaniem studentów, najbardziej poszerzyły ich wiedzę i umiejętności
pedagogiczne

Przedmioty N %

Psychologia społeczna 26 50,0

Psychologia rozwojowa 25 48,1

Wprowadzenie do psychologii 20 38,5

Metodyka nauczania przedmiotów pedagogicznych z praktyką 14 26,9

Komunikacja interpersonalna w wychowaniu 11 21,2

Pedagogika resocjalizacyjna 17 13,5

Socjologia, filozofia, praktyka edukacyjna 16 11,5

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 15 19,6

Dydaktyka ogólna i pedagogika ogólna 14 17,7

Etyka, metodologia badań, kultura masowa 13 15,8

Historia wychowania, pedagogika specjalna, metodologia badań, metody
i techniki badań pedagogicznych, teoria wychowania, wychowanie
seksualne i pedeutologia

12 13,8

Wprowadzenie do pedagogiki, biomedyczne podstawy rozwoju
i wychowania, andragogika, diagnostyka pedagogiczna, aksjologiczne
podstawy wychowania, seminarium dyplomowe, antropologia kulturowa

11 11,9

Może zastanawiać niezwykła dominacja przedmiotów psychologicznych, a w dal-
szej kolejności tych zajęć, na których ćwiczone są umiejętności instrumentalne, to
znaczy metodyki, oraz komunikacyjne – komunikacja interpersonalna w wychowaniu.
Treści o charakterze zbyt abstrakcyjnym, jak widać, nie trafiają tak dobrze do studen-
tów, natomiast kwestie konkretne lub doskonalące umiejętności, swoisty „warsztat”
pedagoga, są przez nich wysoko oceniane. Inaczej jest w przypadku psychologii –
nauki, która nawet jeśli oferuje treści abstrakcyjne, to jednak zawsze przekładalne na
język ludzkich zachowań. Tę tezę potwierdzają wyniki – problematyka psychologiczna
jest bardzo ceniona przez studentów. Wydaje się, że część przedmiotów pedagogicz-
nych, gdyby tylko kładziono w nich nacisk na treści psychologiczne, byłaby wyżej
oceniana przez studentów.

Stosunek wobec treści, z jakimi studenci spotykają się na zajęciach, zależny jest od
podejmowania aktywności w zawodzie. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w przy-
padku wcześniej już wspomnianych praktyk edukacyjnych, traktowanych jako przed-
miot kanoniczny. Studenci aktywni zawodowo, w większym stopniu niż bierni, traktują
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praktykę edukacyjną jako przedmiot, który w istotny sposób poszerzył ich wiedzę oraz
umiejętności pedagogiczne. Różnica ta jest statystycznie istotna (t = 2,62, df = 50,
p = 0,01). Odwrotną zależność zaobserwowano w przypadku pedagogiki ogólnej
(t = –2,22, df = 50, p = 0,03).

Można wobec tego powiedzieć, że wartość kształcąca treści przedmiotów jest rela-
tywizowana, a ich ostateczna ocena związana jest z aktywnością zawodową studentów.

Studenci różnych specjalności i ich preferencje w wyborze treści kształcenia

Należy przypomnieć, że specjalność została potraktowana w badaniach jako jedna
ze zmiennych, różnicujących stosunek studentów wobec oferowanego na studiach pe-
dagogicznych programu kształcenia. Wykonane analizy wykazały, że przewidywania
te okazały się słuszne. Kształcenie w ramach danej specjalności warunkuje stosunek do
przedmiotów – zarówno postrzeganych jako te, które w istotny sposób poszerzyły stu-
dencką wiedzę i umiejętności, jak i tych, które uznawane są za niezbędne w obligato-
ryjnym dla wszystkich studentów kanonie pedagogicznym.

Ujawnione zależności w odniesieniu do przedmiotów, które, zdaniem badanych,
w istotny sposób poszerzyły ich wiedzę i umiejętności, zostały zaprezentowane w tabeli 8.

T a b e l a  8

Korelacje pomiędzy zmienną „specjalność” a preferowanymi przedmiotami

Zaobserwowane
korelacje23

Specjalizacja

RES OW AK

Filozofia – – –0,55

Dydaktyka ogólna – –0,40 –

Pedagogika resocjalizacyjna –0,46 –0,29 –

Metodyka pracy opiekuńczo-wycho-
wawczej

–0,29 –0,45 –

Przedmioty,
które najbardziej
poszerzyły stu-
dencką wiedzę
i umiejętności

Metodyka nauczania przedmiotów pedago-
gicznych z praktyką

–0,36 –0,37 –

Filozofia – –0,29 –0,37

Logika – –0,31 –0,38

Socjologia edukacji –0,36 –0,28 –

Przedmioty
wchodzące
w skład kanonu

Edukacja ekologiczna – – –0,42

Etyka –0,29 – –

Dydaktyka ogólna –0,35 – –

                                                       
23 Podane współczynniki korelacji, wszystkie na poziomie p ≤ 0,05.
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Zaobserwowane
korelacje23

Specjalizacja

RES OW AK

Pedagogika specjalna – – –0,50

Pedagogika resocjalizacyjna 0,38 – –

Aksjologiczne podstawy wychowania –0,33 – –0,46

Diagnostyka pedagogiczna – – –0,50

Metodyka pracy opiekuńczo-wycho-
wawczej

–0,40 –0,45 –

Pedagogika ogólna –0,30 – –0,34

Pedeutologia –0,37 – –

Zagadnienia współczesnej kultury i cywili-
zacji

– – –0,38

Antropologia kulturowa – – –0,30

Metodyka nauczania przedmiotów
pedagogicznych z praktyką

–0,46 – –

Wychowanie seksualne –0,32 – –

Zaburzenia w rozwoju dzieci i młodzieży –0,27 – –

Podane miary wskazują na wysoką świadomość oraz jasne ukierunkowanie potrzeb
edukacyjnych u studentów.

Animatorzy kultury opowiadają się wyraźnie za przedmiotami o orientacji filozo-
ficznej: filozofią, logiką, aksjologicznymi podstawami wychowania, zagadnieniami
współczesnej kultury i cywilizacji. Z dystansem podchodzą do treści „bardziej przy-
ziemnych”, które odnaleźć można w takich przedmiotach, jak pedagogika specjalna,
pedagogika resocjalizacyjna czy diagnostyka pedagogiczna.

Treści te są bliższe studentom z pozostałych specjalizacji. I tak, studenci pedagogiki
opiekuńczo-wychowawczej cenią sobie: metodykę pracy opiekuńczo-wychowawczej,
dydaktykę, metodykę nauczania przedmiotów pedagogicznych, pedeutologię, socjolo-
gię edukacji, natomiast z rezerwą podchodzą do filozofii i logiki. Cenią zatem te treści,
które dotyczą sfery oświaty i dostarczają niezbędnych narzędzi służących jej wyjaśnia-
niu bądź wyposażają w umiejętności kojarzone z pracą w oświacie.

Studenci resocjalizacji podkreślają znaczenie pedagogiki resocjalizacyjnej, proble-
matyki z zakresu zaburzeń w rozwoju dzieci i młodzieży. Można również wnosić, że
orientacja zawodowa opisywanej grupy studentów kłóci się z problematyką etyczną
i aksjologiczną w wychowaniu. Być może jest tak, że rzeczywistość penitencjarna nie
pozwala na zbytnie „humanizowanie” – wikłanie się w zagadnienia etyczne. Dystans
wobec metodyki oraz dydaktyki prawdopodobnie wynika z podejścia do przewidywa-
nej aktywności zawodowej – owi studenci mają zamiar resocjalizować, a nie pracować
w oświacie czy wykładać pedagogikę.
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Wielkość i kierunek omówionych zależności mogą być potraktowane jako dobry
punkt wyjścia w projektowaniu takich planów studiów, które uwzględniałyby opisane
wyżej preferencje. Wokół nich powinien być układany program studiów, w którego
skład mogłyby wchodzić przedmioty o treściach z zakresu:

– pedagogiki resocjalizacyjnej, diagnostyki zaburzeń rozwoju – dla kierunku reso-
cjalizacja,

– dydaktyki ogólnej, socjologii edukacji, pedeutologii oraz metodyk szczegółowych
– dla pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

– filozofii, logiki, aksjologii, zagadnień z zakresu socjologii kultury oraz antropolo-
gii – dla kierunku animacja kultury.

Treści specjalizacyjne, jak się wydaje, mogłyby być uzupełniane, dla wszystkich
specjalności, bez większych oporów ze strony studentów, zagadnieniami z zakresu
subdyscyplin pedagogiki, tj. komunikacji interpersonalnej w wychowaniu, diagnostyki
pedagogicznej, pedagogiki społecznej, pedagogiki specjalnej, metodologii badań, me-
tod i technik badań pedagogicznych (przedmioty te będą wybierane przez więcej niż
połowę studentów, na poziomie ufności p ≤ 0,05). Program ten mógłby być uzupełnia-
ny jeszcze innymi przedmiotami, których wartość nie została doceniona przez studen-
tów, jakkolwiek ważnymi z punktu widzenia ich rozwoju, na przykład seminarium
dyplomowym bądź przedmiotami o wysokiej wartości eksplanacyjnej, przykładowo
biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. Ich ilość nie powinna przekroczyć
jednak optymalnego, zdaniem studentów, zakresu od 21 do 28 przedmiotów. Przydat-
ność wiedzy zdobywanej w trakcie studiowania powinna być jednak weryfikowana
w praktyce. Jeszcze raz zatem studenci podkreślają znaczenie wiedzy operacyjnej,
pozwalającej odnaleźć się w zawodzie.

Oprócz tego program powinien uwzględniać treści z zakresu psychologii. Wydaje
się, że zwiększenie ich udziału w programie spotkałoby się z pozytywnym odzewem ze
strony studentów. Wniosek ten potwierdzają ich wypowiedzi, uzyskane w ramach py-
tań otwartych. Wynika z nich, że psychologia, zgodnie zresztą z jej funkcją, jest do-
skonałym narzędziem pozwalającym wyjaśniać, interpretować, przewidywać i modyfi-
kować zachowania ludzkie, co jest nieodzowne w pracy pedagoga. Dużą popularność
psychologii można również tłumaczyć specyfiką motywacji, która popychała studen-
tów do wyboru studiów pedagogicznych. Bardzo często wskazywano takie motywy,
jak: chęć poznania i zrozumienia psychiki ludzkiej, mechanizmów zjawisk psycholo-
gicznych, wpływu wczesnego okresu życia człowieka na jego przyszłość. Podobnie
rzecz się ma z treściami z zakresu socjologii. Ich znajomość pozwala, zdaniem stu-
dentów, w trafny sposób wyjaśniać trudną rzeczywistość społeczną.

Oddolnie konstruowany program studiów powinien również kształcić w zakresie
umiejętności posługiwania się językami obcymi. W tej dziedzinie odczuwany jest wy-
raźny niedosyt. Oto wypowiedź jednego ze studentów: „potrzebne nam są języki, języ-
ki i jeszcze raz języki, a my ich po prostu nie znamy”. Znaczącym posunięciem byłoby
zatem poszerzenie oferty w tym zakresie. Zdaniem studentów, dobra znajomość języ-
ków obcych ułatwia znalezienie pracy w zawodzie lub poza nim, w kraju czy też za-
granicą.
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Podsumowanie

Zarysowane powyżej podejście wymaga przedefiniowania dotychczas istniejącego
programu studiów. Nie może być on traktowany jako zbiór odgórnie narzuconych
przedmiotów, które należy zaliczyć – „przejść i przeżyć”. Program bliski studentom to
zespół opcji kierunkowych, układany pod kątem danej specjalności. Program studiów,
dla każdej z nich, mógłby w związku z tym posiadać charakter tak zwanej ścieżki mię-
dzyprzedmiotowej, w której dominowałyby treści wskazanych już wcześniej przed-
miotów, bliskich danej specjalności.

Z drugiej jednakże strony trudno nie dostrzegać w takim podejściu niebezpie-
czeństw tkwiących w skrajnie utylitarnym traktowaniu treści kształcenia akademickie-
go. Warto wobec tego pamiętać, że świat, a tym samym i wiedza o nim, zmienia się
szybciej niż instytucja kształcąca. W konsekwencji, to, co było przydatne jeszcze
wczoraj, dziś razi nieadekwatnością. Podobnie rzecz się ma z wiedzą instrumentalną.
Warto jednak poszukiwać złotego środka – gdzieś pomiędzy wiedzą uniwersalną
a praktyczną i instrumentalną.
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