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KSZTAŁCENIE PEDAGOGÓW RESOCJALIZACJI
A POTRZEBY PRAKTYKI

Niniejszy artykuł jest skupiony wokół problemu nieadekwatności kształcenia pedagogów resocjalizacji w Polsce do potrzeb rynku pracy w instytucjach systemu resocjalizacji
i pomocy osobom zmarginalizowanym społecznie. Problem nieadekwatności wyłania
się jako refleksja wynikająca z analizy badań własnych, przeprowadzonych w ramach
przygotowywania rozprawy doktorskiej w 2005 roku. Problematyka osoby wychowawcy
w systemie resocjalizacji była w badaniach analizowana w kontekście funkcjonowania
systemu resocjalizacji w Polsce i uwarunkowań jego efektywności1.
Badaniami objętych zostało 30 osób – ekspertów, wieloletnich pracowników w systemie pomocy i resocjalizacji nieletnich. Znaczną część respondentów stanowili trzej dyrektorzy zakładów poprawczych i wychowawczych, wychowawcy i nauczyciele zakładów
poprawczych oraz kuratorzy sądowi zaangażowani w polski wymiar sprawiedliwości. Dla
porównania – wyniki badań polskich zestawiono z opiniami respondentów niemieckich,
z których wypowiedzi wyłania się obraz odmiennego od polskiego modelu kształcenia
pedagogów resocjalizacji i ich miejsca na rynku pracy w systemie pomocy i resocjalizacji
osób niedostosowanych społecznie.
Autorka nie jest w stanie sformułować gotowych odpowiedzi na pytanie: jak system
kształcenia pedagogów resocjalizacji uczynić bardziej adekwatnym do potrzeb rynku
pracy, aczkolwiek sygnalizuje i wskazuje pewne miejsca, gdzie potrzebna jest być może
częściowa zmiana na poziomie aktów prawnych lub głębsza refleksja nad systemem
kształcenia pedagogów resocjalizacji w każdej konkretnej szkole wyższej.
Od kilku lat obserwujemy spore zainteresowanie pedagogiką wśród absolwentów
szkół średnich. Zdecydowana większość młodych ludzi wybiera studia humanistyczne.
Motywów i przyczyn tych wyborów jest wiele – od systemowych, po te najbardziej
indywidualne.
Hossa w gospodarce na przestrzeni dwóch ostatnich lat powoduje obecnie zwiększające się zainteresowanie młodych ludzi studiami technicznymi, co może z czasem
zrównoważyć sytuację kadrową na rynku pracy, spowodowaną migracją zarobkową.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało raport – analizę statystyczną Głównego Urzędu Statystycznego, zawierającą dane dotyczące liczby studentów
1
J. Kusztal, System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech – analiza
porównawcza, praca niepublikowana.
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i najbardziej atrakcyjnych kierunków studiów i specjalności kształcenia w uczelniach
wyższych w roku akademickim 2003–20042.
Jednym z najpopularniejszych kierunków studiów okazuje się pedagogika, która plasuje się na drugim miejscu, zaraz po zarządzaniu i marketingu, przy czym w stosunku do
roku akademickiego 2002/2003 notuje się spadek zainteresowania zarządzaniem, a wzrost
o 5,1 tys. studentów zainteresowanych pedagogiką. Pedagogika była najpopularniejszym
kierunkiem studiów na uniwersytetach (10,2%), a ponad 1/3 studentów akademii pedagogicznych studiuje pedagogikę. W uczelniach niepublicznych dominowało zarządzanie
i marketing, pedagogika była na drugim miejscu – wybierało ją 13,3% studentów. W państwowych szkołach zawodowych młodzież najczęściej studiuje specjalności związane
z pedagogiką, podobnie jest w szkołach niepublicznych.
Analizując liczbę uczelni publicznych i niepublicznych w naszym kraju, uderza fakt, że
w 40 miastach w Polsce w uczelniach niepublicznych kształci się pedagogów; pedagogika
jest też we wszystkich miastach uniwersyteckich i w akademiach pedagogicznych.
Kilkanaście szkół wyższych z ogółu kształci pedagogów resocjalizacji. W Krakowie pedagogika resocjalizacyjna jest wykładana w kilku szkołach wyższych, zarówno
publicznych, jak i niepublicznych. Jak kształci się w naszym kraju pedagoga, a szczególnie
pedagoga resocjalizacji?
Pedagogika resocjalizacyjna jest obecnie, zgodnie z obowiązującą regulacją prawną,
specjalnością w ramach pedagogiki specjalnej (standardy kształcenia MNiSW nie wymieniają pedagogiki resocjalizacyjnej jako kierunku kształcenia na poziomie wyższym)3.
Pedagodzy kształcą się w uczelniach wyższych państwowych lub niepaństwowych,
na studiach zawodowych trzyletnich oraz na studiach uzupełniających – magisterskich.
Standardy kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia
na kierunkach pedagogicznych wytyczone przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego
i dookreślone jako „sylwetka absolwenta” w konkretnych uczelniach wyższych określają
podstawowe kompetencje do odgrywania roli zawodowej pedagoga. Kompetencje te ogniskują się w obszarach wiedzy, umiejętności oraz właściwości podmiotowych pedagoga.
Najbardziej rozbudowany jest obszar wiedzy – pedagog resocjalizacji powinien posiadać szeroką wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych i dyscyplin pokrewnych. Powinien
dobrze orientować się w filozofii, psychologii, socjologii, metodologii. Powinien umieć
sięgać do źródeł historycznych koncepcji i systemów wychowawczych oraz znać współczesne tendencje w naukach humanistycznych4.
W kształceniu pedagogów resocjalizacji kładzie się nacisk na kształcenie pewnych
układów umiejętności praktycznych oraz wykształcenie właściwości podmiotowych.
Podstawową umiejętnością ma być diagnozowanie – rozpoznawanie obszarów problemów wymagających naukowej eksploracji, stanowiących bazę wyjściową w projektowaniu własnych badań oraz w opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych planów
i programów pomocy.
Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej jest przygotowany do pracy w placówkach
oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia i w wymiarze
http://www.nauka.gov.pl, stan z dnia 3.02.2008 r.
Rozporządzenie MN i SW z dnia 12 lipca 2007 roku, Dz.U. z dnia 13 września 2007 roku, załącznik
nr 78 i 79.
4
Sylwetka absolwenta kierunku pedagogika resocjalizacyjna: http://www.uj.edu.pl, stan z dnia 3.02.2008 r.
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sprawiedliwości. Oznacza to, że pedagog taki może pracować w środowisku otwartym
– na przykład jako wychowawca środowiskowy, pedagog uliczny (street worker) oraz
w instytucjach poza środowiskiem otwartym: w zakładach wychowawczych czy poprawczych, a także w zakładach karnych.
Obecna sytuacja na rynku pracy pedagogów resocjalizacji jest niejednoznaczna.
Z jednej strony młodzi ludzie są pożądani i poszukiwani przez instytucje wychowawcze
i resocjalizacyjne, co jest spowodowane głównie przez: emigrację zarobkową, fluktuację
kadry (powód: stosunkowo niskie zarobki w strefie budżetowej); z drugiej strony absolwenci studiów pedagogicznych nie znajdują pracy w wyuczonym zawodzie, a jeśli ją
znajdują, to po krótkim czasie rezygnują z niej. Oczywiście, przyczyn takiego stanu rzeczy
należy upatrywać zarówno w uwarunkowaniach systemowych, jak i w indywidualnych
wyborach młodych ludzi.
Na podstawie Raportu Ministerstwa Sprawiedliwości o zakładach poprawczych
i schroniskach dla nieletnich za 2004 rok w schroniskach i zakładach poprawczych
zatrudnione były 1132 osoby. Standardy międzynarodowe wskazują, że dobór kadry
do pracy z nieletnimi powinien spełniać kryteria dotyczące zarówno specjalistycznego
przygotowania, jak i cech osobowościowych, etyczno-moralnych, a także praktycznych
umiejętności radzenia sobie z agresją i sytuacjami, a kryteria te zgodne są w całej rozciągłości ze standardami kształcenia pedagogów w naszym kraju5.
Kadra zakładów składa się ze specjalistów: wychowawców, nauczycieli przedmiotowych i nauczycieli zawodu, osób udzielających różnego rodzaju porad, pracowników
socjalnych, psychologów, psychiatrów i prawników.
Raport Ministerstwa Sprawiedliwości wskazuje, że prawie 90% kadry to profesjonaliści – osoby dobrze przygotowane zawodowo, wciąż podnoszące swoje kwalifikacje
w celu utrzymania wysokiego poziomu pracy resocjalizacyjnej. Jednakże tylko 9% kadry
stanowią w 2004 roku psychologowie, terapeuci i pedagodzy pracujący w zespołach
diagnostyczno- korekcyjnych.
Przekrój zawodowy kadry pedagogicznej w instytucjach systemu resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie wskazuje, że obok wykształconych pedagogów (studia zawodowe lub studia II stopnia) w systemie zatrudnione są osoby z wykształceniem
wyższym humanistycznym, jak i politechnicznym, ze specjalizacją pedagogiczną zdobytą w ramach studiów podyplomowych. Obok wykształconych pedagogów w systemie
resocjalizacji funkcjonują pracownicy socjalni, terapeuci (psychologowie lub lekarze
z określonym stopniem specjalizacji).
Przeprowadzone badania sondażowe datowane są na 2005 rok, uważam jednak, że
nie straciły na aktualności. Wyniki badań odnoszą się do dwóch obszarów kształcenia
pedagoga resocjalizacji – umiejętności praktycznych i właściwości podmiotowych.
Respondenci badań jednomyślnie wskazywali, że absolutnie konieczne do pracy
z młodzieżą w systemie resocjalizacji są „talent”, „iskra”, „dar boży”, „smykałka”,
a także „wielkie serce i twardy charakter”. Oczywiście wszyscy podkreślali konieczność
wykształcenia pedagogicznego (ale nie zawsze resocjalizacyjnego) jako podstawę pracy,
jednakże częste były też opinie, że „wykształcenie można zawsze nadrobić”. Istotne jest
5
Ministerstwo Sprawiedliwości, Raport o zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, Warszawa
2005 (za: http://www.ms.gov.pl).
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posiadanie konkretnego zawodu, gdyż wychowanka w stacjonarnych placówkach należy
przede wszystkim przygotować do życia poza zakładem; cenieni są instruktorzy zawodu,
fachowcy, obdarzeni umiejętnościami dydaktycznymi.
W praktyce rzeczywiście tak jest – duża część pracowników zakładów poprawczych
i wychowawczych to nauczyciele i instruktorzy, którzy dopiero podczas pracy uzupełniali
wykształcenie resocjalizacyjne na studiach podyplomowych lub na studiach wyższych.
Wspominając swoją drogę zawodową, respondenci podkreślali konieczność posiadania
wiedzy pedagogicznej, znajomość dydaktyki, metodyki wychowania, a także odwoływali
się do psychologii rozwojowej czy wychowawczej. Ci, którzy zaczynali pracę jako osoby
bez przygotowania z pedagogiki resocjalizacyjnej, oceniali siebie raczej negatywnie jako
młodych wychowawców, podkreślając, że wiedza o społecznym niedostosowaniu, jego
etiologii i terapii jest niezbędna, aby dobrze i bezpiecznie wykonywać swoją pracę.
Dla dyrektorów zakładów poprawczych istotną do podjęcia decyzji o zatrudnieniu
w zakładzie jest osobowość kandydata. Lepiej bowiem, w opinii dyrektorów zakładów
poprawczych czy placówek wychowawczych, zatrudnić na przykład absolwenta akademii wychowania fizycznego, ceramiki lub absolwenta szkoły artystycznej, który potrafi
sensownie zorganizować młodzieży czas, niż świetnie przygotowanego teoretycznie
absolwenta resocjalizacji z uniwersytetu.
Ważnym elementem jest także więź koleżeńska w obrębie kadry pedagogicznej. Niezbędne są tu umiejętności interpersonalne i komunikacyjne na poziomie zdecydowanie
ponadprzeciętnym. Regularne spotkania wychowawców, spotkania w ramach zespołów
diagnostyczno-korekcyjnych czy w ramach teamów zadaniowych wymagają doskonałego
przepływu informacji i życzliwości we wzajemnych kontaktach.
Wysoko cenione są także umiejętności praktyczne. Formalnie, według standardów
kształcenia dla kierunku pedagogika czy pedagogika specjalna, wymagane jest odbycie
praktyk w wymiarze nie krótszym niż osiem tygodni6. Studenci najczęściej ograniczają się
do tych ośmiu tygodni, podczas gdy na przykład w Niemczech absolwent pedagogicznych
studiów zawodowych ma za sobą przynajmniej rok praktyk zawodowych!
Praca w instytucjach resocjalizacyjnych jest pracą specyficzną, która niesie z sobą
(jak każda praca oparta na kontakcie z ludźmi) pewną nieprzewidywalność. Jednakże
trening umiejętności społecznych, trening reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz
umiejętność radzenia sobie ze stresem są możliwe do wyuczenia.
Respondenci zwracali uwagę na zmianę systemu kształcenia w kierunku przeteoretyzowania i nagromadzenia teoretycznej wiedzy pedagogicznej. Własne doświadczenia
z praktykantami, aplikantami czy stażystami wpłynęły negatywnie na opinie o młodym
pokoleniu pedagogów, nastawionych na samorozwój i szybki sukces, który w pracy resocjalizacyjnej jest niemożliwy do osiągnięcia w krótkim czasie. Praktykanci pozostawili po
sobie tylko wrażenie, że ich ogromna wiedza teoretyczna nie idzie w parze z kompetencjami społecznymi do radzenia sobie w życiu, a tym bardziej do organizowania działań
pomocowych i wspierających drugiego człowieka.
Z opinii wyrażanych przez przedstawicieli systemu pomocy i resocjalizacji wyłania
się obraz teoretycznie dobrze przygotowanego absolwenta pedagogiki resocjalizacyjnej,
6
Rozporządzenie MN i SW z dnia 12 lipca 2007 roku, Dz.U. z dnia 13 września 2007 roku, załącznik
nr 78 i 79 (standardy kształcenia).
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który jednak nie zawsze sprawdza się w instytucji resocjalizacyjnej. Dyrektorzy tych
instytucji na wychowawcę wybierają najchętniej kandydata o pewnych predyspozycjach
osobowościowych, który ma za sobą dłuższą praktykę i doświadczenie.
Zatem to właściwości podmiotowe – owa smykałka czy talent oraz praktyka – decydują
najczęściej o przyjęciu do pracy w instytucji resocjalizacyjnej. Czy i jak można odnaleźć
ten talent? Jak sprawdzić, czy ktoś go posiada, nim podejmie pracę zawodową? Czy
w czasie spotkania ze stuosobową grupą wykładową można zweryfikować przydatność
do trudnego zawodu pedagoga resocjalizacji? Stawianie pytań retorycznych nie zmienia
stanu rzeczy. Pewną szansę na zmianę w dobrym kierunku stanowią zajęcia warsztatowe
i dobrze zorganizowane, sfinansowane odgórnie, „niezbiurokratyzowane” praktyki studenckie w konkretnych placówkach pod okiem wychowawców-profesjonalistów.
W niemieckim systemie resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie pracują
pedagodzy społeczni i pracownicy socjalni. W Niemczech nie funkcjonują studia zawodowe o specjalności resocjalizacyjnej, a resocjalizacja jest tylko specjalizacją wybieraną
w ramach seminarium dyplomowego. Wiele zadań w ramach systemu resocjalizacji
i pomocy młodzieży wykonują też pracownicy socjalni, funkcjonujący w ramach pracy
socjalnej z podsądnymi.
Respondenci badań sondażowych – eksperci niemieckiego systemu pomocy i resocjalizacji nieletnich – także podkreślali, że najważniejsza w pracy resocjalizacyjnej z młodymi
ludźmi jest umiejętność zainteresowania drugiego człowieka swoją osobą, umiejętność
ofiarowania mu swojego talentu7.
Najpowszechniejszym w niemieckim systemie resocjalizacji i pomocy młodzieży jest
zawód pedagoga społecznego. Jednym z respondentów wywiadu był były oficer armii niemieckiej (10 lat w służbie zawodowej), o uzupełniającym wykształceniu pedagogicznym
z zakresu pedagogiki czasu wolnego (pedagogiki kulturalno-oświatowej). Pracuje on od 20
lat w miejscu zwanym „Soziale Brennpunkt Rosmarweg” – typowych slumsach we Frechen, kilka kilometrów od Kolonii. Jest kierownikiem ośrodka prowadzonego przez Caritas,
gdzie pracuje, korzystając głównie z metod pedagogiki przeżywania (Erlebnispädagogik).
Pracuje przeważnie z młodzieżą, ale także z rodzinami zmarginalizowanymi (75% mieszkańców Rosmarweg to bezrobotni, Romowie, często z problemami alkoholowymi).
Respondenci zwracali uwagę na wyjątkowość pracy z młodzieżą i dziećmi, w której
najlepiej sprawdzają się pedagodzy, natomiast w pracy resocjalizacyjnej z dorosłymi,
jako o wiele skuteczniejsi w działaniach readaptacyjnych na wolności, postrzegani są
prawnicy.
Kadrę zakładów karnych w Niemczech w większości stanowią pracownicy ze średnim
wykształceniem, dokształcani systematycznie już po zatrudnieniu dzięki współfinansowaniu zakładu. Wysoko wyspecjalizowana kadra pedagogiczna i psychologiczna stanowi
tylko niewielki odsetek wśród etatowych pracowników.
Praca resocjalizacyjna opiera się w znacznej większości na pracy profesjonalistów
z organizacji społecznych obecnych w danym zakładzie. W Nadrenii Północnej w ujmowanym całościowo systemie resocjalizacji nieletnich około 70% pracowników stano7
Respondentami w badaniach niemieckich było 15 osób – ekspertów pracujących w systemie pomocy
i resocjalizacji młodzieży (Jugendhilfe); wśród nich byli kuratorzy, dyrektor oddziału zakładu karnego dla
nieletnich kobiet, kierownicy ośrodków wychowawczych, patrz: J. Kusztal, dz.cyt.
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wią przeszkolone służby, a około 30% to osoby zajmujące się pomocą w wychowaniu
i doradztwem pedagogicznym,
Uwarunkowania historyczne i systemowe inaczej niż w Niemczech kształtują politykę
pomocową i praktykę resocjalizacyjną w Polsce. System kształcenia pedagogów resocjalizacji w uniwersytetach gwarantuje wysoką profesjonalizację kadry. Praca resocjalizacyjna jest tak specyficzna, że, jak pokazały badania, wiedza nabyta w trakcie studiów
uniwersyteckich, choć konieczna, nie jest wystarczająca. Predyspozycje osobowościowe,
jako bardzo istotne w pracy resocjalizacyjnej, czasem nie idą w parze z dobrym przygotowaniem teoretycznym czy nawet praktycznym, przy założeniu, że praktyki studenckie
będą stanowić dużą, zdecydowanie większą niż obecnie część wykształcenia. Selekcja
do zawodu pedagoga resocjalizacji jest zdecydowanie potrzebna, bo praca z osobami
społecznie niedostosowanymi opiera się na zasadzie primum non nocere. Profesjonalnie
przygotowani pedagodzy „z prawdziwego zdarzenia” są w stanie zbudować więzi i pomagać osobom niedostosowanym w readaptacji społecznej. Mogą też, choć niekiedy jest to
bardzo trudne, zwiększyć efektywność systemu pomocy i resocjalizacji.

