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Aktywnoæ zawodowa oraz zwi¹zane z ni¹ podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie kompetencji zawsze by³o uznawane za istotny element samorealizacji.
Wspó³czenie wymienione formy dzia³ania nabieraj¹ szczególnego znaczenia.
Badacze podkrelaj¹ znacz¹c¹ rolê autoedukacji zwi¹zanej z prac¹ zawodow¹.
Wyra¿aj¹ opiniê, ¿e w obecnym okresie rozwoju cywilizacyjnego ka¿da aktywnoæ zawodowa wymaga permanentnego doskonalenia w obszarze wiedzy
i umiejêtnoci. W sposób szczególny powinnoæ ta odnosi siê do nauczycieli.
Ich praca zawodowa wi¹¿e siê wprost z d¹¿eniem do podnoszenia efektywnoci
nauczania i wychowania oraz z wdra¿aniem uczniów do kszta³cenia ustawicznego. Rzetelne wykonanie obowi¹zków zawodowych wynikaj¹cych z bycia nauczycielem i wychowawc¹ wymaga bowiem aktywnego zaanga¿owania we w³asny profesjonalny rozwój poprzez ró¿nego rodzaju dzia³ania edukacyjne.
W pracy zostanie podjêta próba ukazania autoedukacji, jak¹ nauczyciel
wychowania do ¿ycia w rodzinie jest zobowi¹zany podejmowaæ w zwi¹zku
z wykonywan¹ prac¹ zawodow¹. Realizacja tej powinnoci wymaga uwzglêdnieAdres/Adresse/Anschrift: prof. dr hab. Anna Zellma, Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, anna.zellma@uwm.edu.pl.
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nia wyzwañ kszta³tuj¹cego siê w Polsce spo³eczeñstwa wiedzy. Pozwoli to na
wieloaspektow¹ analizê problematyki okrelonej w tytule opracowania. Punktem
wyjcia bêdzie syntetyczne wyjanienie pojêcia autoedukacja w ujêciu pedagogicznym oraz krótki opis zjawisk charakterystycznych dla spo³eczeñstwa wiedzy. W tym kontekcie zwróci siê uwagê na te elementy autoedukacji, które
decyduj¹ o tym, ¿e jest ona kapita³em nauczyciela wychowania do ¿ycia
w rodzinie i jako taka w znacznym stopniu warunkuje jakoæ aktywnoci zawodowej w spo³eczeñstwie wiedzy.

Autoedukacja w ujęciu pedagogicznym
We wspó³czesnej literaturze powiêconej problematyce autoedukacji brakuje jednoznacznej definicji tego pojêcia. Badacze zwracaj¹ bowiem uwagê na
ró¿ne jego aspekty. Co wiêcej, rozpatruj¹ autoedukacjê z ró¿nej perspektywy.
Najczêciej jednak w literaturze przedmiotu wystêpuje ujêcie pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne autoedukacji. Z uwagi na problematykê okrelon¹
w tytule niniejszego opracowania istotna wydaje siê definicja autoedukacji
zaproponowana przez pedagogów.
Analizuj¹c literaturê pedagogiczn¹, mo¿na odnaleæ ró¿ne propozycje
okrelania autoedukacji. Zwykle pojêcie to jest uto¿samiane z samokszta³ceniem. Na przyk³ad Czes³aw Kupisiewicz i Ma³gorzata Kupisiewicz stwierdzaj¹,
¿e autoedukacja to inaczej samokszta³cenie rozumiane jako proces uczenia siê,
podejmowany i prowadzony przez jednostkê wiadomie, samodzielnie, planowo
i systematycznie, zmierzaj¹cy do wzbogacenia posiadanej przez ni¹ wiedzy
i umiejêtnoci o charakterze ogólnym i specjalistycznym1. Podobne stanowisko
zajmuje Józef Pó³turzycki. Zdaniem tego autora autoedukacja polega na samokszta³ceniu obejmuj¹cym proces uczenia siê, prowadzony wiadomie, z mo¿liwoci¹ wykorzystania ró¿nych form pomocy innych osób lub instytucji. Jest to
proces samodzielnie prowadzonego uczenia siê, którego cele, treæ, formy,
ród³a i metody dobiera i ustala osoba ucz¹ca siê2. W tym kontekcie
J. Pó³turzycki zauwa¿a, ¿e najbardziej widocznym celem samokszta³cenia jest
zdobywanie wiedzy w zakresie wyranie okrelonym. Zadanie to mo¿e siê rozwijaæ i dynamizowaæ, a jego rezultaty mog¹ doprowadziæ tak¿e do zmian
w osobowoci [...]3. Niemal identyczny sposób okrelania autoedukacji proponuje Wincenty Okoñ, stwierdzaj¹c, ¿e idea tego rodzaju kszta³cenia wi¹¿e siê
1
2
3

Cz. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, S³ownik pedagogiczny, Warszawa 2009, s. 15, 159.
J. Pó³turzycki, Dydaktyka dla nauczycieli, Toruñ 1999, s. 158.
Ibidem, s. 158159.
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z procesem ca³kowicie samodzielnego uczenia siê, zale¿nym od osoby je podejmuj¹cej. [...] [Jej  A.Z.] cele, treci, warunki i rodki zale¿¹ od samego
podmiotu. [...] Wymaga [...] nie tylko postawienia sobie celu, lecz zarazem
pracy i wytrwa³oci w jego realizacji4. Co wiêcej, zdaniem W. Okonia w³anie
dziêki procesom samokszta³cenia jednostka pozyskuje now¹ wiedzê oraz nowe
umiejêtnoci i kompetencje zwi¹zane z codziennym ¿yciem i prac¹ zawodow¹5.
Podobne stanowisko zajmuje Franciszek Berenicki6. Powo³uj¹c siê na wy¿ej
wymienionych autorów, podkrela znaczenie samodzielnoci i dobrowolnoci
w procesie dzia³alnoci edukacyjnej, któr¹ osoba podejmuje w celu zdobycia
nowej wiedzy i nowych umiejêtnoci7. Najwiêcej miejsca autoedukacji powiêca Dzier¿ymir Jankowski, który to pojêcie wprowadzi³ do polskiej literatury pod
koniec XX w. Jego pogl¹dy bazuj¹ na wynikach badañ pedagogicznych prowadzonych przez ró¿nych (tak¿e wy¿ej wymienionych) autorów. Dz. Jankowski
s³usznie poszerza zakres znaczeniowy pojêcia autoedukacja, akcentuj¹c autonomiê ka¿dego cz³owieka i wiadome zaanga¿owanie zwi¹zane z poszerzaniem
wiedzy i kszta³towaniem umiejêtnoci oraz osobowociowotwórczy charakter
samodzielnego uczenia siê. Jego zdaniem autoedukacja oznacza w³asn¹ pracê
jednostki nad urzeczywistnianiem siebie wed³ug jakiego idea³u lub wzoru osobowego. Ten idea³, jego wyobra¿enie lub przyjêty wzór z otoczenia spo³ecznego
czy przekazu kultury, odnosiæ siê mo¿e do jakich pojedynczych zakresów
antycypowanej w³asnej indywidualnoci, co jest czêciej spotykane (np. do
okrelonego zasobu wiedzy, umiejêtnoci, sprawnoci, systemu wartoci), lub,
co wystêpuje rzadziej, jedynie w jakim zrêbie, zarysie  do jej ca³oci8. Takie
rozumienie autoedukacji coraz czêciej wystêpuje w opracowaniach wspó³czesnych pedagogów9. W definicji zaproponowanej przez Dz. Jankowskiego zawarte s¹ istotne komponenty autoedukacji. Co wa¿ne, zwraca siê uwagê na
proces, który cz³owiek podejmuje wiadomie i autonomicznie w celu kierowania
w³asnym integralnym rozwojem. Podmiot zaanga¿owany w autoedukacjê samodzielnie realizuje wizjê samego siebie poprzez podejmowanie ró¿nych form aktywnoci ukierunkowanych na osi¹gniêcie postawionych sobie celów. Sam te¿,
niezale¿nie od presji czynników zewnêtrznych (np. innych osób), okrela stan4
5
6
7
8

W. Okoñ, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1998, s. 155156.
Ibidem.
F. Berenicki, Dydaktyka kszta³cenia ogólnego, Kraków 2001, s. 223225.
Ibidem.
Dz. Jankowski, Autoedukacja, w: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1,
Warszawa 2003, s. 232233; por. idem, Autoedukacja wyzwaniem wspó³czesnoci, Toruñ 1999.
9 Zob. np. I. Jab³oñska, Studenci wobec wyzwañ wspó³czesnej rzeczywistoci a proces autoedukacji, Edukacja 2007, nr 4, s. 8085; E.M. Skibiñska, Autoedukacja studentów, Rocznik Andragogiczny
2006, s. 7379; W. Wróblewska, Autoedukacja studentów na uniwersytecie, Bia³ystok 2008.
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dardy w³asnego rozwoju i autokontroli oraz przyjmuje odpowiedzialnoæ za
rezultaty autoedukacji. Ponadto, zale¿nie od potrzeb osobistych i zawodowych,
mo¿e korzystaæ lub rezygnowaæ z zewnêtrznego wsparcia (np. osób lub instytucji
odpowiedzialnych za kszta³cenie ustawiczne, prasy, Internetu, telewizji, ksi¹¿ek)10.
We wszystkich wy¿ej przywo³anych definicjach zwraca siê uwagê na samodzielne zdobywanie nowej wiedzy i kszta³towanie nowych umiejêtnoci. Niew¹tpliwie s¹ to wa¿ne komponenty autoedukacji. Nie wyczerpuj¹ jednak istoty
tego rodzaju dzia³alnoci edukacyjnej. W procesie autoedukacji istotn¹ rolê spe³nia bowiem samodzielny, celowy i autonomiczny wk³ad jednostki we w³asny
rozwój. Tego rodzaju dzia³ania pozwalaj¹ cz³owiekowi budowaæ swoj¹ to¿samoæ, formowaæ dojrza³¹ i bogat¹ osobowoæ, dystansowaæ siê wobec ró¿nych wp³ywów spo³ecznych oraz propagowanych w spo³eczeñstwie sposobów
mylenia i dzia³ania, a tak¿e rozwijaæ kreatywnoæ. St¹d te¿ w analizach podjêtych w niniejszym opracowaniu za istotne uznaje siê rozumienie autoedukacji
zaproponowane przez Dz. Jankowskiego.

Społeczeństwo wiedzy – kluczowe tendencje
Poród ró¿nych pojêæ, które czêsto s¹ stosowane w odniesieniu do przemian cywilizacyjnych mo¿na znaleæ okrelenie spo³eczeñstwo wiedzy11. Termin ten ma charakter umowny12. Od lat 90. XX w. powszechnie stosuje siê go
na okrelenie procesów i zjawisk zachodz¹cych obecnie w spo³eczeñstwie,
a wprost zwi¹zanych z upowszechnianiem siê wiedzy. Niekiedy te¿ badacze
pos³uguj¹ siê pojêciem spo³eczeñstwo oparte na wiedzy13. Niezale¿nie od
10
11

Ibidem.
Warto zauwa¿yæ, ¿e tego rodzaju okrelenie czêsto b³êdnie uto¿samiane jest ze spo³eczeñstwem
informacyjnym, czyli spo³eczeñstwem technologicznym, w którym kluczow¹ rolê odgrywaj¹ technologie
informacyjne zwi¹zane z rozwojem nowych mediów, a zw³aszcza Internetu, daj¹cego ³atwy oraz szybki
dostêp do ró¿nych informacji, us³ug, szkoleñ i nowych form komunikowania siê osób. Zob. szerzej o tym
np. w: W. Chmielarz, Spo³eczeñstwo informacyjne w Polsce  wybrane aspekty, Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny 11 (2007), s. 1136; P. Grabowiec, Spo³eczeñstwo informacyjne  zakres
i pojêcie, Przegl¹d Historyczno-Politologiczny 1 (2008), nr 1, s. 2332.
12 Po raz pierwszy termin spo³eczeñstwo wiedzy zosta³ u¿yty w 1947 r. przez Norberta
Wienera w publikacji na temat relacji miêdzy cybernetyk¹ i spo³eczeñstwem. Szczegó³owe analizy na
temat procesu powstania tego rodzaju spo³eczeñstwa po raz pierwszy podj¹³ Peter F. Drucker. Zob. o tym
np. w: P.F. Drucker, Myli przewodnie Druckera, Warszawa 2002; idem, Zarz¹dzanie w czasach burzliwych. Nowe wyzwania  nowe horyzonty, Kraków 1995.
13 Zob. np. J. Czarkowski, Spo³eczeñstwo oparte na wiedzy  nowe obszary zagro¿enia wykluczeniem, Edukacja Doros³ych 2 (2009), s. 3954; J. Koch. Spo³eczeñstwo oparte na wiedzy  wyzwania
dla Polski, http://www.wctt.pl/site_media/upload/downloads/aHRydC0yMDA/htrt-2009-iv_.pdf
(10.02.2015), s. 12; K. l¹czka (red.), Spo³eczeñstwo oparte na wiedzy w dobie globalizacji. Wybrane
zagadnienia, Katowice 2003.
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przyjêtej terminologii zawsze odwo³uj¹ siê do kapita³u ludzkiego, a zw³aszcza do
wiedzy jako indywidualnej w³asnoci, któr¹ cz³owiek sam buduje na podstawie
informacji zdobywanych z ró¿nych róde³14. W tym zaanga¿owaniu szczególne
miejsce zajmuje aktywnoæ intelektualna jednostki15.
Cech¹ charakterystyczn¹ spo³eczeñstwa wiedzy jest otwartoæ i odwaga
intelektualna oraz przekonanie o du¿ych mo¿liwociach cz³owieka w zakresie
zdobywania i wykorzystywania wiedzy16. W zwi¹zku z powy¿szym wytwarzanie
i przetwarzanie wiedzy zajmuje centralne miejsce. Zachodz¹ przy tym wyrane
zmiany w gospodarce. Dobrem najbardziej po¿¹danym  jak trafnie zauwa¿a
Aleksander Lipski  sta³a siê wiedza, kojarzona w tym kontekcie z takimi
pokrewnymi terminami jak: kapita³ intelektualny, kapita³ ludzki, zasoby niematerialne (intangibles)17. Gwa³towny rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz gospodarki opartej na wiedzy zastêpuje tradycyjn¹ produkcjê
fabryczn¹18. W spo³eczeñstwie wiedzy ka¿dy pracownik wnosi do firmy swój
w³asny wk³ad. Jest nim wiedza, która stanowi istotny element warsztatu pracy.
Jednoczenie ta wiedza i umiejêtnoci wszystkich pracowników danej firmy s¹
traktowane jako zasoby, którymi nale¿y zarz¹dzaæ w celu podnoszenia efektywnoci organizacji19. Wiod¹c¹ pozycjê zajmuj¹ tu eksperci, czyli zró¿nicowana
grupa ludzi, których ³¹czy stosowanie najnowoczeniejszych technologii informatycznych do identyfikacji, analizy i rozwi¹zywania problemów20. Dziêki ich
aktywnoci zawodowej zachodz¹ zmiany w wykszta³ceniu pracowników oraz
w rozwoju organizacji jako zespo³u ludzi wiedzy21. Aktywnoæ zawodowa
ekspertów zostaje uzupe³niona o pracê menad¿erów, czyli osób zarz¹dzaj¹cych
organizacj¹ m.in. poprzez stawianie okrelonych celów i zadañ, koordynowanie
14

Zob. np. ibidem; M. Gruchola, Spo³eczeñstwo wiedzy, Roczniki Wy¿szej Szko³y Biznesu i Administracji w £ukowie 3 (2007), s. 143163; J. Tomaszczyk, Spo³eczeñstwo informacji i wiedzy, Praktyka
i teoria Informacji Naukowej i Technicznej 18 (2010), nr 2, s. 2030; M. Zem³o, Spo³eczeñstwo wiedzy
 kwestia bliskiej czy odleg³ej przysz³oci?, Przegl¹d Socjologiczny 57 (2008), z. 3, s. 5977.
15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 A. Lipski, Co wiemy o spo³eczeñstwie wiedzy?, http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/11_
A.Lipski__Co_wiemy_o_spoleczenstwie_wiedzy.pdf (10.02.2015), s. 1.
18 Szerzej na ten temat pisze np. K. Beyer, Od epoki agrarnej po gospodarkê opart¹ na wiedzy,
http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip30-2012/SiP-30-11.pdf (12.02.2015), s. 112; L. Craig, L. Moore,
Intellectual Capital in Enterprise Success: Strategy Revisited, Hoboken-New Jersey 2008; E. Skrzypek,
Jakociowy wymiar zarz¹dzania wiedz¹  teoria i praktyka, http://jmf.wzr.pl/pim/2012_3_1_38.pdf
(12.02.2015), s. 115.
19 Ibidem.
20 J. Rifkin, Koniec pracy. Schy³ek si³y roboczej na wiecie i pocz¹tek ery postronkowej, Wroc³aw
2001, s. 225.
21 Zob. o tym np. w: J. Banasiak, Najwa¿niejsza jest skutecznoæ. Praktyczne zarz¹dzanie wiedz¹
w zespole, http://csjet.pl/zarzadzanie_wiedza.pdf (14.02.2015), s. 111.
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potencja³em wiedzy pracowników22. W takiej rzeczywistoci miejsce pracy traktowane jest jako organizacja, w której niemal ka¿de zadanie wype³niane jest
przez pracowników w zespo³ach. Zwykle odpowiedzialnoæ za jakoæ dzia³añ
ponosz¹ wszyscy cz³onkowie okrelonej grupy roboczej. Oni te¿ s¹ zobowi¹zani do uczestnictwa w poprawie efektywnoci pracy organizacji23. Co wiêcej, od
pracowników oczekuje siê mobilnoci, czyli zdolnoci do podejmowania nowych wyzwañ, elastycznego czasu pracy oraz pozyskiwania, modyfikowania,
rozwijania, sprzeda¿y wiedzy w formie nowych produktów, us³ug i technologii
przy jednoczesnym posiadaniu w³asnych aspiracji24.
W zwi¹zku z powy¿szym w spo³eczeñstwie wiedzy istotne miejsce zajmuj¹
ró¿nego rodzaju dzia³ania, które umo¿liwiaj¹ pracownikom podnoszenie kwalifikacji i podejmowanie nowych zadañ25. Wspó³czenie cz³owiek ma wiele mo¿liwoci pozyskiwania informacji i przetwarzania ich, a przez to wzbogacania
wiedzy osobistej. St¹d te¿ za istotn¹ cechê spo³eczeñstwa wiedzy uznaje siê
permanentn¹ edukacjê w ró¿nej formie (w tym tak¿e autoedukacjê) oraz zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce26. Z tym wi¹¿e siê nowa rola nauki, bez
której nie ma rzetelnej edukacji i nowatorskich rozwi¹zañ technologicznych istotnych dla przemys³u i gospodarki27. Takie tendencje prowadz¹ do powiêkszenia
siê sektora us³ug w edukacji oraz wzrostu poziomu wykszta³cenia i rozwoju
informatyki. Wp³ywaj¹ te¿ na promocjê ró¿nego rodzaju form kszta³cenia, dziêki
którym jednostka aktywnie uczestniczy w procesie pozyskiwania nowej wiedzy
i podejmuje innowacyjne dzia³ania zwi¹zane z wykorzystaniem zdobytej wiedzy
w praktyce (np. w pracy zawodowej, w ¿yciu codziennym)28. Dziêki zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy w nowych sytuacjach szybko nastêpuje przyrost
informacji. Powstaj¹ te¿ coraz bardziej nowoczesne, a zarazem precyzyjne urz¹dzenia, z których cz³owiek mo¿e korzystaæ w ró¿nych sferach ¿ycia, w tym
tak¿e w edukacji. D¹¿y siê przy tym do wprowadzania zintegrowanego systemu
komputerowego wspomagaj¹cego zarz¹dzanie organizacj¹ ucz¹c¹ siê29.
Konsekwencj¹ wy¿ej wymienionych procesów zachodz¹cych w spo³eczeñstwie wiedzy jest promocja nowoczesnej (co nie znaczy, ¿e jakociowo
lepszej), a zarazem ustawicznej edukacji cz³owieka oraz zapewnienie znacznie
22
23
24
25

J. Rifkin, Koniec pracy. Schy³ek si³y roboczej na wiecie i pocz¹tek ery postronkowej, s. 224225.
Ibidem.
A. Lipski, Co wiemy o spo³eczeñstwie wiedzy?, s. 3.
Zob. wiêcej o tym np. w: A. Wiktorska-wiêcka, Kompetencje kluczowe jednostki jako element kapita³u ludzkiego w zmieniaj¹cym siê globalnym spo³eczeñstwie wiedzy, w: D. Moroñ (red.),
Kapita³ ludzki i spo³eczny. Wybrane problemy teorii i praktyki, Wroc³aw, s. 92100.
26 J. Szempruch, Nauczyciel w warunkach zmiany spo³ecznej i edukacyjnej, Kraków 2012, s. 6377.
27 Ibidem.
28 Ibidem.
29 Ibidem.
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szerszego dostêpu do niej30. Wzrasta przy tym liczba szkó³ i ró¿nych szkoleñ,
kursów, warsztatów oraz osób z wy¿szym wykszta³ceniem. Wprowadza siê
standaryzacjê wiedzy zdobywanej zarówno w szkole, jak i na studiach wy¿szych. Dominuj¹ algorytmy, skale, punktacje, ankiety, mierzenie wk³adu pracy
uczestników zajêæ oraz ilociowe rankingi osi¹gniêæ uczniów, studentów, nauczycieli, co prowadzi do instrumentalizacji systemu edukacji i podporz¹dkowania go koniunkturalnym wymogom ekonomicznym. Tendencja ta  jak s³usznie
twierdzi A. Lipski  dotyka [...] nie tylko [...] absolwentów, ale tak¿e samych
wytwórców, czyli nauczycieli, którzy poddani s¹ regularnym ocenom ich pracy
przy pomocy narzêdzi pomiarowych coraz bardziej wymylnych, a jednoczenie coraz bardziej deformuj¹cych obraz specyfiki ich pracy31. W³anie szkolnictwo wy¿sze zamieniono w placówkê us³ugow¹, dostosowuj¹c oferty programu i profile kszta³cenia do wyzwañ gospodarki rynkowej32. Dyplom szko³y
wy¿szej traktuje siê jako towar, a uniwersytety staj¹ siê inkubatorami przedsiêbiorczoci33. Edukacja uniwersytecka zmierza do uzawodowienia34. Od studenta wymaga siê przede wszystkim umiejêtnoci sprawnego wyszukiwania wiadomoci i dokonywania ich selekcji z zastosowaniem nowych technologii
informacyjno-komunikacyjnych (np. komputera, Internetu)35. Zanika przy tym
kultura uczenia siê i studiowania36, czego wyrazem jest rezygnacja z samodzielnego mylenia i pog³êbionej refleksji na rzecz kszta³towania praktycznych,
zawodowych umiejêtnoci, sprowadzonych do poziomu know-how w zakresie
obs³ugi multimediów i skutecznej autoprezentacji marketingowej37, okrelonych
w mierzalnych efektach kszta³cenia i weryfikowanych przez ró¿ne zespo³y ekspertów wewnêtrznych i zewnêtrznych. Typowe dla spo³eczeñstwa wiedzy s¹ te¿
us³ugi edukacyjne w formie kursów, szkoleñ, warsztatów, prowadzone przez
trenerów, mentorów, coachów, których organizatorzy zapewniaj¹ ³atwe i szybkie
efekty w postaci umiejêtnoci interpersonalnych i zdolnoci bycia kreatywnym
w pracy zawodowej38. Marginalizuje siê przekaz wiedzy uniwersalnej oraz kultywowanie sprawnoci i kultury intelektualnej niezbêdnej w krytycznym i twórczym odbiorze informacji pochodz¹cych z ró¿nych róde³39. St¹d te¿ cz³owiek
30
31
32
33
34
35
36

A. Lipski, Co wiemy o spo³eczeñstwie wiedzy?, s. 6.
Ibidem.
Ibidem, s. 67.
Ibidem, s. 6.
Ibidem, s. 78.
Ibidem, s. 79.
L. Witkowski, Koniec kultury uczenia siê?, w: M. Jaworska-Witkowska (red.), Jaka kultura?
Sfera publiczna a spory o edukacjê, pedagogikê i zarz¹dzanie, Szczecin 2008, s. 237.
37 A. Lipski, Co wiemy o spo³eczeñstwie wiedzy?, s. 8.
38 Ibidem.
39 L. Witkowski, Koniec kultury uczenia siê?, w: M. Jaworska-Witkowska (red.), Jaka kultura?,
s. 237.
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staje siê podatny na manipulacje np. w kwestii wiatopogl¹dowej, konsumenckiej, politycznej40. W tej sytuacji konieczne s¹ zdecydowanie bardziej rzetelne
i miarodajne formy kszta³cenia ustawicznego anga¿uj¹ce osobê do samodzielnego, pog³êbionego, refleksyjnego rozszerzania i aktualizowania zdobytej wiedzy
oraz doskonalenia umiejêtnoci i kompetencji zawodowych.

Autoedukacja kapitałem w pracy nauczyciela
wychowania do życia w rodzinie
Tendencje zachodz¹ce w spo³eczeñstwie wiedzy w mniejszym lub wiêkszym stopniu oddzia³uj¹ na nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie. Jego
rola w przekazie informacji maleje na rzecz pozaszkolnych róde³ wiedzy.
Uczniowie czêsto czerpi¹ informacje na tematy zwi¹zane z ma³¿eñstwem i rodzin¹ oraz ¿yciem z mediów, a przede wszystkim z Internetu41. Nauczyciel wychowania do ¿ycia w rodzinie staje przed koniecznoci¹ dobrej znajomoci nie tylko
za³o¿eñ programowych przedmiotu, ale równie¿ aktualnych zagadnieñ (w tym
tak¿e zagro¿eñ) obecnych w mediach oraz znajomoci mentalnoci uczniów, ich
wiedzy osobistej i dowiadczeñ. To z kolei wymaga permanentnego zaanga¿owania we w³asny holistyczny rozwój oraz doskonalenia kompetencji merytorycznych i metodycznych. Istotn¹ rolê odgrywa tu autoedukacja, w której
uwzglêdnia siê wymogi stawiane przez spo³eczeñstwo wiedzy. S¹ to m.in. wyzwania zwi¹zane z byciem specjalist¹ w problematyce ma³¿eñsko-rodzinnej oraz
innowacyjnoci¹ w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Oprócz tego istotna jest
równie¿ otwartoæ, zdolnoæ do dialogu i umiejêtnoæ wspó³dzia³ania w zespole
pedagogicznym. W³aciwie przygotowany do pracy edukacyjnej nauczyciel wychowania do ¿ycia w rodzinie stwarza uczniom odpowiednie warunki do porz¹dkowania wiedzy, pobudza do samodzielnego i krytycznego mylenia, sprzyja uzupe³nianiu wiadomoci i pomaga w kszta³towaniu wiatopogl¹du w oparciu
o uniwersalne wartoci. Sam te¿ poszerza wiedzê merytoryczn¹ i metodyczn¹42.
Podstaw¹ autoedukacji nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie jest
nauka i jej wk³ad w nowatorskie rozwi¹zania edukacyjne, które mo¿na wykorzystaæ w holistycznym kszta³ceniu uczniów. W tej perspektywie g³ówna aktyw40
41

A. Lipski, Co wiemy o spo³eczeñstwie wiedzy?, s. 8.
Zob. np. A. Gmiterek-Zab³ocka, Dotarlimy do badañ zleconych przez MEN - jest trend:
uczniowie i rodzice chc¹ edukacji seksualnej w szkole, http://www.tokfm.pl/Tokfm/
1,103085,16618345,Dotarlismy_do_badan_zleconych_przez_MEN___jest_trend_.html (23.02.2015); Jak
wygl¹da wychowanie do ¿ycia w rodzinie?, http://ekai.pl/wydarzenia/polska/x82107/jak-wyglada-wychowanie-do-zycia-w-rodzinie/ (23.02.2015).
42 Dz. Jankowski, Autoedukacja, w: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna..., s. 234237.
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noæ autoedukacyjna nauczyciela to rzetelne, permanentne, krytyczne zg³êbianie
wiedzy i tworzenie nowych, innowacyjnych, wielostronnie aktywizuj¹cych sposobów przekazywania tej wiedzy uczestnikom zajêæ wychowanie do ¿ycia
w rodzinie oraz kszta³cenie i doskonalenie w sobie nowych kompetencji43. Autoedukacja ma zatem sprzyjaæ zarówno gromadzeniu i przetwarzaniu nowej wiedzy, jak te¿ skutecznemu i twórczemu wykorzystaniu jej w doskonaleniu zawodowym oraz w pracy dydaktyczno-wychowawczej44.
W autoedukacji nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie szczególne
miejsce zajmuje wysoki poziom zaanga¿owania w proces edukacyjny, zdolnoæ
do wykorzystania wieloci potencjalnych czynników i rodków s³u¿¹cych rozwojowi osobistemu i zawodowemu, wiadomoæ potrzeby ci¹g³ej ewaluacji aktywnoci zawodowej oraz umiejêtnoæ twórczego wspó³dzia³ania w gronie pedagogicznym. Niemniej istotne s¹ równie¿ osobiste aspiracje i ambicje oraz
zdolnoæ do samodzielnego i krytycznego mylenia45. Stymuluj¹ one nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie do podejmowania ró¿nych form aktywnoci
autoedukacyjnej. U³atwiaj¹ te¿ dokonywanie wyborów dotycz¹cych lektury publikacji naukowych i pomocy dydaktycznych oraz udzia³u w zorganizowanych
szkoleniach, kursach, warsztatach. Dziêki umiejêtnoci twórczego mylenia nauczyciel wychowania do ¿ycia w rodzinie potrafi samodzielnie wybieraæ wród
docieraj¹cych do niego informacji o ró¿nej treci i jakoci oraz przekszta³caæ te
informacje w wiedzê istotn¹ w jego pracy edukacyjnej46. Aktywnoæ w³asna
w procesie autoedukacji przyczynia siê te¿ do kszta³towania kompetencji krytycznego selekcjonowania informacji i przetwarzania ich w wiedzê oraz ich zrozumienia i wykorzystania w pracy dydaktyczno-wychowawczej47. Co wiêcej,
wiedza rzetelnie i krytycznie pozyskiwana w procesie autoedukacji u³atwia nauczycielowi wychowania do ¿ycia w rodzinie rozumienie wiata i uczniów. Pomaga te¿ skutecznie broniæ siê przed manipulacj¹ stosowan¹ w mediach i przed
konsumpcyjnym, p³ytkim, uproszczonym korzystaniem z ró¿nych form doskonalenia zawodowego (np. kursów, szkoleñ, warsztatów), w których propaguje
siê ideologiê gender i style ¿ycia niszcz¹ce rodzinê48.
Autoedukacja nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie jest czynnikiem
wspomagaj¹cym doskonalenie jakoci pracy poprzez integrowanie wiedzy
i dzia³ania edukacyjnego. Minimalizuje negatywne skutki oddzielania teorii od
43
44
45
46
47
48

Ibidem; J. Szempruch, Nauczyciel w warunkach zmiany spo³ecznej i edukacyjnej, s. 6881.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
A. Ponikiewska, Wychowanie w czasach gender, http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/83149-wychowanie-w-czasach-gender (23.02.2015).
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praktyki. Nauczyciel wychowania do ¿ycia w rodzinie bezporednio dostrzega
aktualne problemy wychowawcze i wyzwania metodyczne, które próbuje rozwi¹zywaæ. Interakcje edukacyjne motywuj¹ go do poszukiwania innowacyjnych
rozwi¹zañ w celu zainteresowania uczniów tematyk¹ zajêæ oraz motywowania
do aktywnego udzia³u w odkrywaniu wiedzy na temat ma³¿eñstwa i rodziny.
Znajduje to wyraz m.in. w popularyzacji zagadnieñ za pomoc¹ multimedialnych
rodków dydaktycznych. Przyk³adowo, nauczyciel wychowania do ¿ycia w rodzinie w czasie zajêæ mo¿e skorzystaæ z audiowizualnej prezentacji komputerowej, filmów edukacyjnych, tablicy interaktywnej. W ten sposób nie tylko zostan¹ uzupe³nione tradycyjne metody i techniki nauczania, ale tak¿e bêdzie
udoskonalona dzia³alnoæ edukacyjna. Co wa¿ne, umiejêtnoæ zastosowania
technik informacyjnych wiadczy o kompetencjach informacyjnych nauczyciela
wychowania do ¿ycia w rodzinie49.
Zawsze jednak g³ównym czynnikiem warunkuj¹cym uczniom dostêp do
rzetelnej wiedzy i kompleksowego wsparcia w integralnym rozwoju pozostaje
osobowoæ nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie. St¹d te¿ w autoedukacji znacz¹ca rolê zajmuje aktywnoæ zwi¹zana z rozwojem osobowym50. To,
kim jest nauczyciel wychowania do ¿ycia w rodzinie jako osoba, warunkuje
skutecznoæ jego pracy edukacyjnej. Uznawany system wartoci, otwartoæ,
cierpliwoæ, wytrwa³oæ, twórczoæ, samodzielnoæ w myleniu i dzia³aniu,
podmiotowe traktowanie uczniów, poczucie humoru, empatia, umiejêtnoci prowadzenia dialogu i odczytywania komunikatów niewerbalnych, wysoki poziom
samokontroli i samowiedzy, postawa nonkonformistyczna, stabilnoæ emocjonalna, umi³owanie ucznia, autentycznoæ, wiadome, rozumne i refleksyjne bycie
z uczniami oraz towarzyszenie im w odkrywaniu autentycznych wartoci odgrywa istotn¹ rolê w jakoci dzia³añ podejmowanych przez nauczyciela podczas
zajêæ. Nie mo¿na zatem pomijaæ kszta³towania tych cech i sprawnoci w autoedukacji. Przeciwnie, aktywnoæ zwi¹zana z kszta³towaniem dojrza³ej osobowoci wzbogaca samodzielne zdobywanie wiedzy i poszerzanie umiejêtnoci51.
Wynika wprost z istoty w³aciwie rozumianej autoedukacji. Decyduje nie tylko o
jej integralnym ujêciu, ale tak¿e o istotnym znaczeniu dla efektywnej pracy edukacyjnej nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie.

49 Zob. szerzej o tym np. w: B. Kêdzierska, Kompetencje informacyjne w kszta³ceniu ustawicznym, Warszawa 2007.
50 T. Prymak, Autoedukacja szans¹ wspó³czesnego cz³owieka, w: A. Karpiñska, W. Wróblewska
(red.), Kierunki rozwoju dydaktyki w dialogu i perspektywie, Warszawa 2011, s. 236, 242243.
51 Ibidem.
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Zakończenie
Autoedukacja wpisana jest w dynamikê rozwoju zawodowego nauczyciela
wychowania do ¿ycia w rodzinie. Zas³uguje ona na uwagê tak¿e w kontekcie
wspó³czesnych zmian spo³ecznych i kulturowych. Pojawienie siê tendencji typowych dla spo³eczeñstwa wiedzy rodzi potrzebê dowartociowania wiedzy merytorycznej i metodycznej, któr¹ nauczyciel wychowania do ¿ycia w rodzinie
zdobywa samodzielnie, z ró¿nych róde³, wykazuj¹c refleksyjnoæ i krytycyzm.
Integralnie z tym zwi¹zana jest umiejêtnoæ wykorzystywania tej wiedzy w praktyce, wzbogacona o zastosowanie nowych technologii informacyjnych. Odpowiednie przygotowanie do zajêæ wymaga nie tylko wiedzy teoretycznej, ale tak¿e
twórczego wykorzystania w pracy edukacyjnej. W ten sposób mo¿na przezwyciê¿aæ dualizm teorii i praktyki oraz wielostronnie aktywizowaæ uczniów.
Dobrze prowadzona i skuteczna autoedukacja wymaga równie¿ zaanga¿owania nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie w nieustanny rozwój samego siebie wed³ug przyjêtych wartoci52 . Wraz z doskonaleniem cech osobowych nastêpuje zmiana w myleniu i dzia³aniu. Nauczyciel wychowania do ¿ycia
w rodzinie, uczestnicz¹c w autoedukacji d¹¿y do krytycznego i refleksyjnego
pozyskania zarówno nowej wiedzy, jak te¿ do wzbogacenia osobistego dowiadczenia. Korzysta przy tym z nowoczesnych form doskonalenia zawodowego (np. zasobów internetowych, zasobów cyfrowych bibliotek), dokonuj¹c
selekcji i starannej weryfikacji ró¿nych treci dostêpnych w Internecie. Za istotne uznaje te¿ wspó³dzia³anie z gronem pedagogicznym szko³y, w której pracuje.
Ma bowiem wiadomoæ, ¿e wszyscy nauczyciele, stale rozszerzaj¹c oraz aktualizuj¹c zdobyt¹ wiedzê, umiejêtnoci i kompetencje, wnosz¹ znacz¹cy wk³ad
w kapita³ intelektualny szko³y.
Niew¹tpliwie spo³eczeñstwo wiedzy umo¿liwia nauczycielowi wychowania
do ¿ycia w rodzinie aktywnoæ autoedukacyjn¹. wiadome, krytyczne i twórcze
zaanga¿owanie w rozszerzanie oraz aktualizowanie zdobytej wiedzy i doskonalenie umiejêtnoci nie wystarczy jednak. Konieczne jest zaanga¿owanie w rozwój
w³asnej osobowoci. Tylko dziêki kompleksowym dzia³aniom autoedukacyjnym
mo¿liwe staje siê podmiotowe i odpowiedzialne funkcjonowanie nauczyciela
wychowania do ¿ycia w rodzinie w spo³eczeñstwie wiedzy.

52

Ibidem.
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AUTOEDUKACJA NAUCZYCIELA WYCHOWANIA DO ŻYCIA
W RODZINIE WOBEC WYZWAŃ SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY
(STRESZCZENIE)

W spo³eczeñstwie wiedzy kluczow¹ rolê spe³nia owiata i nauka. Wzrasta te¿ rola wiedzy
teoretycznej w przygotowaniu specjalistów w ró¿nych zawodach. Za istotn¹ uznaje siê autoedukacjê
zwi¹zan¹ z prac¹ zawodow¹. Ta aktywnoæ edukacyjna odnosi siê tak¿e do nauczycieli wychowania
do ¿ycia w rodzinie. S¹ oni zobowi¹zani do poszerzania wiedzy merytorycznej i doskonalenia umiejêtnoci. Praca zawodowa nauczycieli wychowania do ¿ycia w rodzinie wi¹¿e siê wprost z d¹¿eniem do
podnoszenia efektywnoci nauczania i wychowania oraz z wdra¿aniem uczniów do kszta³cenia ustawicznego. Rzetelne wykonanie obowi¹zków zawodowych wynikaj¹cych z bycia nauczycielem i wychowawc¹ wymaga aktywnego zaanga¿owania we w³asny profesjonalny rozwój poprzez autoedukacjê.
Autoedukacja nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie dotyczy g³ównie kwestii merytorycznych
i metodycznych. Wynika nie tylko z wymagañ programowych oraz oczekiwañ podmiotów odpowiedzialnych za edukacjê (np. dyrekcji szko³y, kuratorium, ministerstwa edukacji narodowej) i spo³eczeñstwa, ale tak¿e z uznawanego sytemu wartoci, w³asnych zainteresowañ i dowiadczeñ zawodowych.
W praktyce nauczyciel wychowania do ¿ycia w rodzinie sam decyduje o wyborze treci, metod
i rodków autoedukacji. Szko³a jako miejsce pracy wspomaga go w dokonywaniu wyboru poprzez
motywacjê do twórczej aktywnoci i stawianie zobowi¹zañ zwi¹zanych z doskonaleniem zawodowym.

SELF-EDUCATION OF A PREPARATION FOR FAMILY LIFE TEACHER
IN THE FACE OF CHALLENGES POSEDBY THE KNOWLEDGE-BASED
SOCIETY
(SUMMARY)

In the knowledge-based society, education and science play a key role. Also, the significance
of theoretical knowledge in training specialists in various professions is increasing. Self-education in
professional life is considered important. Such educational activity also applies to Preparation for
Family Life teachers who are under the obligation to expand their knowledge and to develop their
skills. Professional career of Preparation for Family Life teachers is directly linked to the need of
increasing the efficiency of teaching and educating, as well as introducing pupils to lifelong learning.
Diligent fulfilment of professional duties, which result from being a teacher and educator, requires an
active commitment to ones professional development through self-education. Self-education of
a Preparation for Family Life teacher concerns mainly knowledge-related and methodological issues.
It results not only from curricular requirements and expectations of institutions responsible for education (e.g. headmasters, education office, Ministry of Education) and the society, but also from the
established system of values, teachers own interests and professional experience. In practice, Preparation for Family Life teachers decide themselves on the issues, methods and means of self-education. The school as their workplace supports them in making the choices by motivating them to
creative activity and by setting requirements for professional development.
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SELBSTBILDUNG DES LEHRERS FÜR DAS FACH ERZIEHUNG
ZUM LEBEN IN DER FAMILIE ANGESICHTS
DER HERAUSFORDERUNGEN DER WISSENSGESELLSCHAFT
(ZUSAMMENFASSUNG)

In der Wissensgesellschaft spielt die Bildung und Wissenschaft eine Schlüsselrolle. Die Bedeutung der theoretischen Bildung für die Vorbereitung der Fachkräfte in verschiedenen Berufen wächst
ständig. Die Weiterbildung im Bereich des eigenen Berufes wird für wichtig gehalten. Dies bezieht
sich auch auf die Lehrer für das Fach Erziehung zum Leben in der Familie. Sie sind verpflichtet, ihr
Fachwissen zu erweitern und Fertigkeiten zu verbessern. Die berufliche Tätigkeit der Lehrer für das
Fach Erziehung zum Leben in der Familie ist direkt mit der Erhöhung der Lehr- und Erziehungseffekte
verbunden sowie mit der Einübung der Schüller in die ständige Selbstbildung. Eine solide Erfüllung der
Berufspflichten, die aus dem Lehrer- und Erzieherberuf resultieren, verlangt nach einem aktiven
Engagement für die eigene professionelle Entfaltung durch die Selbstbildung. Die Selbstbildung des
Lehrers für das Fach Erziehung zum Leben in der Familie bezieht sich hauptsächlich auf Sachfragen
sowie methodische Dinge. Dies ergibt sich nicht nur aus den Erfordernissen der Programmgrundlage
sowie aus den Erwartungen der Verantwortlichen für die Erziehung und Bildung (Schuldirektion,
Kuratorium, Bildungsministerium) und der Gesellschaft, sondern auch aus dem Wertesystem, eigenen
Interessen und der Berufserfahrungen. Praktisch entscheidet der Lehrer für das Fach Erziehung zum
Leben in der Familie selbst über die Auswahl der Inhalte, der Methoden und Mittel der Selbstbildung.
Die Schule als sein Arbeitsort unterstützt ihn in dieser Entscheidung durch die Motivierung zur
kreativen Aktivität sowie durch Forderungen, die mit der Berufsweiterbildung verbunden sind.

