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=
„KKK=w=tradócójnej=szkoäe=możäiwó=jest=tóäko=taki=érogram=nauczaniaI=któró=

już= na= éoczątku= narzuca= nauczócieäowi= éäan= äekcji= i= wszóstkoI= czego=

ma”nauczóć”K =ka =to =wszóstko =młodzież= nie =ma =najmniejszego =wéłówuK =

aäatego= w= séosób= nieuniknionó= międzó= nauczócieäem= a= uczniami=

EstudentamiF= rodzi= się= konfäiktK= mrzejawia= się= on= w= braku= zaufaniaI=

stosowaniu= érzómusuI= sankcjiI= kar= itéK= watem= najéierwsze= zadanie=

wómaga= zmianó= duchaI= nastawienia= nauczócieäaI= stóäu= i= séosobu= éracóW=
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=
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jako=éunktów=orientacójnóch”=EcreinetI=NV4UX=sK=TFK==
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=

=



=

=
Copyrights © by Nwa Nowak 
=
=

O

mogäi =dołączóć= toI =nad =czóm=chcieäibó =éracować=w =koäejnóm=tógodniuI =w =
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éomocą= rzeki= czerwonego= atramentu= wszóstkoI= co= źäe= äub= niewłaściwie=

zrobiłI =creinet =daje =dziecku =nieskończenie =wieäe =czasu =na =osiągnięcie =

wiedzó=éewnej=i=dobróch=wónikówK=EKKKF=monadtoI=uczniowie=samodzieänie=–=

éoérzez =głosowanie =– =oceniają=wókonanie =danego =zadaniaW =w =ten =szóbki =

séosób= uzóskują= naturaäną= i= niezafałszowana= ocenę= własnóch=
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=
bwa=kowakI=moznań==
Eéubäikacja=autorska=o=charakterze=onJäineF==
=

Sądzenie=moraäneI==

érzójmowanie=i=koordónacja=éerséektów=séołecznóch=

 

NK=Człowiek=jako=animaä=sociaäe=i=homo=democraticus=

=

Człowiek= zarówno= istota= indówiduaänaI= jak= i= séołecznaK=tóéosażonó= jest=w=

kognitównoJafektówne=zdoäności=nie=tóäko=éoznawczeI=äecz=także=éraktóczne=i=

séołeczneW= wzrost= i= rozwój= tóch= ostatnich= stómuäowanó= jest= érzez= aktówne=

uczestniczenie=w=reäacjach=międzóäudzkichK=oeguäarnaI=efektówna=stómuäacja=

érzez= otoczenie= séołeczne= i= edukacójne= jest= najważniejszóm= eäementem= w=

érocesie=wóchowania=i=edukacjiW==wszak=ceäem=edukacji= jest=rozwój=EaeweóI=

NVS4X= peämanI= NVUMLNVU4X= hohäbergI= NVUTFK= jam= tu= na= móśäi= nie= tóäko=

rozwój= w= sensie= indówiduaänómI= äecz= takżeI= a= nawet= érzede= wszóstkimW=

rozwój= w= sensie= séołecznóm= –= od= éoznania= i= rozumienia= innóch= äudzi=

éoczónającK=_ez=ceäowego=wzmacniania=käuczowóch=koméetencji=séołecznóch=

–= a= érzede= wszóstkim= zdoäności= sądzenia= moraänegoI= zdoäności=

dóskursównóchI= zdoäności= wzajemnego= rozumienia= i= zdoäności= racjonaänej=

interakcji =i =refäeksji =nad =érobäemami =séołecznómiI =czóäi =takimiI =które =w =

nieuniknionó =séosób =éowstają= w =naszóch =reäacjach =z =innómi =Ea =także =

zdoäności=ich=rozstrzógania=bez=użówania=érzemocó=i=siłó=fizócznejF=nigdó=nie=

éowstałbó= demokratócznó= stóä= żóciaI= któró= umożäiwia= człowiekowi=

samourzeczówistnienie= i= udział= w= żóciu= séołecznóm= nieéorównówaäne= z=

żadnóm=innóm=ustrojemK===

=
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OK=häuczowe=koméetencje=séołeczne 

 

iudzką= „jaźń“= séołeczną= tworzą= rozäiczne= éokładó= wiedzóI= zdoäności=

kognitównóch= i= emocjonaänóchI= schemató= zachowań= itdK= wdoäności=

kognitówne=nie=mają=naturó=czósto=inteäektuaänejW=sam=miaget=skorógował=tę=

jednostronną=interéretację=EmiagetI=NVUNFK=t=szczegóäności=käuczowe=zoäności=

séołeczne=człowiekaI=tznK=umiejętność=sądzenia=moraänego=EhohäbergI=NVS4F=i=

umiejętność= érzejmowania= i= koordónowania= éerséektów= innóch= osób=

EpeämanI=NVUMF=mają=naturę= kognitównoJafektównąK=tbrew=temuI= co=éisze=

peämanI= afektówności= nie= można= „éomijać“= EtamżeI= sK= POFW= rozwój=

koméetencji= séołecznóch=wómaga= równoäegłego=wséarcia=w=obu=aséektachW=

afektównóm=i=kognitównómK=

= = = = = = = = = =wdefiniujmó= najéierw= käuczowe= koméetencje= séołeczneK= tedług=

hohäberga=koméetencja=sądzenia=moraänego=to=„zdoäność=budowania=sądów=i=

éodejmowania= decózjiI= które= są= moraäneI= tznK= oéarte= na= wewnętrznóch=

zasadachI= a= także= umiejętność= działaniaI= które= jest= zgodne= z= tómi= właśnie=

sadami= i= decózjami“I=czóäi= inaczejW=umiejętność=stosowania=zasadI=wartościI=

normI= ideałów= moraänóch= w= codziennóm= żóciu= EhohäbergI= NVS4X= sK= 4SNX=

NVUTI= NVVRFK= homéetencja= sądzenia= moraänego= jest= niezwókäe= ważna= we=

wszóstkich=reäacjach=miedzóäudzkich=i=w=każdej=sferze=żócia=séołecznegoI=od=

żócia=rodzinnego=éoczónającI=érzez=szkołęI=żócie=zawodowe=aż=éo=żócie=grué=i=

wséóänot=w=demokracjiK=homéetencja=sądzenia=zazębia=się=z=koméetencjami=

dóskursównómiW= dóskurs= jest= nośnikiem= rozumowaniaI= sądzeniaI= refäeksjiI=

komunikacji =z =innómi =äudźmiK =„wawsze =wtedóI =gdó =mowa =o =zdoäności=

moraänego= sądzeniaI= mamó= od= razu= na= uwadze= także= zdoäność= dóskursu=

moraänegoK= geśäi= chodzi= o= działanie= moraäne= w= kontekście= séołecznómI= nie=

może= tu= chodzić= o= rozmóśäanie= ”w= zaciszu= érówatności‘= E…F= jusi= ono=

zawierać= także= umiejętność= konfrontacji= z= innómi= osobami= i= odmiennómi=

oéiniamiI= które= także= zorientowane= są= na= zasadó= moraäne…“= EiindI= OMMVFK=

SądI= nadaje= intencję= i= naéęd= działaniuI= ma= dwa= korzenieW= jeden= z= nich= to=

afektówne= samozwiązanie= jakaś= reguła= éraktócznąI= a= drugi= to= refäeksja=

=
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wzbudzona=érzez=uczucia=moraäneI=jakie=wózwaäa=w=nas=obcowanie=z=innómi=

äudźmiW= „abó= móc= właściwie= éostąéić= –= néK= éomóc= innej= osobie= –= trzeba=

najéierw= dostrzecI= że= ta= osoba= = éotrzebuje= éomocó= i= tak= tę= éotrzebę=

zinteréretowaćI= że= samemu= nie= chciałobó= się= znaäeźć= w= takiej= sótuacjiK=

wnaczó=toI=że=człowiek=stawia=się=dokładnie=w=éołożeniu=tej=drugiej=osobó=i=ze=

zrozumienia= jej= sótuacji= éotrafi= wóciągnąć= wnioski= däa= swojego= własnego=

działaniaK“=EdutzwiääerJeeäfenfingerI=OMNMX=sK=RFK==

==

==========t=tóm=sensie=érzójmowanie=éerséektów=séołecznóch= jest=warunkiem=

koniecznómI= niewóstarczającóm= däa= działania= moraänego= i= moraänej=

interakcjiK=wdoäność=érzójmowania=éerséektów=rozéracował=ésóchoäogicznie=i=

edukacójnie= oobert= peäman= Ewe= wséółéracó= z= iarróm= hohäbergiem= i= w=

nawiazaniu= do= eerberta= jeadaF= Epeäman= NVTNI= NVUMX= nmK= NVU4FK= tedług= =

najnowszego= ujecia= dutzwiääerJeeäfenfinger= „érzejmowanie= éerséektów= =

séołecznóch= oznacza= zdoäność= aktównego= ‚wśäizgnięcia‘= się= w= séołeczną=

sótuację= äub=jej =oéisW =chodzi =o =toI =żebó=éoczuć=się= takI =jakbó=samemu=bóło=

się= ”w= skórze”= danej= osobó= äub= osóbI= éo= toI= żebó= zrozumieć= ich= éunkt=

widzenia= na= daną= sótuację= –= razem= z= towarzószącómi= mu= móśäamiI=

uczuciamiI=motówacjami= itdK= –=a= także=éo= toI= żebó= éowiązać= je= z=własnóm=

éunktem= widzenia= eigenenK= wdoäność= ta= rozwija= się= w= éierwszóch= trzech=

dekadach=żócia“=EdutzwiääerJeeäfenfingerI=OMNMX=sK=PFK=aefinicja=ta=unaocznia=

sens= oróginaänego= sformułowania= peämanaI= wedäe= którego= zdoäność=

érzójmowania=éerséektów=oznacza=„zrozumienie=innóch=äudzi=jako=istotI=które=

mają= własną= jaźń= E„seäf”I= „seäves“F= i= skoordónowanie= reäacji= międzó= ich=

éerséektówami= i= mojąI= éo= toI= żebó= éomóc= sobie= nawzajem= w= zrozumieniu=

drugiej=osobó“=EpeämanI=NVU4X=sK=PPFK==

=

============Abó=éostawić= się=w= roäi= äub=éerséektówie= innejI=móślącej= i= czującej=

osobóI= człowiek= éotrzebuje= zdoäności= emocjonaänóchI= racjonaänej= kontroäi=

emocji=negatównóch=EzłośćI=gniewI=nienawiśćI=zemsta=itéKFI=a=także=eméatiiK==

geśäi=éosiada=te=umiejętności=w=stoéniu=wóstarczająco=rozwiniętómI=to=jest=w=
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stanie= rozumieć= inne= osobó= nawet= w= stótuacji= konfäiktuI= kiedó= naéięcie=

emocjonaäne= wzrasta= i= kiedó= łatwo= o= agresjęI= éonieważ= nie= rozumie= się=

éunktu=widzenia=drugiej=osobóI=nie=éotrafi=go=éowiązać=z=własnóm=i=nie=szuka=

się= bardziej= uniwersaänego= rozwiązania= konfäiktuK=_adania= ekséerómentaäne=

éokazująI= że= osobó= o= niskiej= zdoäności= érzójmowania= éerséektów= mają=

częściej=skłonność= do=zachowań= aséołecznóchI=agresównóchI=koäidującóch=z=

érawem=itdK=EdutzwiääerJeeäfenfingerI=OMNMX=lswaädI=NVVSFK=w=drugiej=stronó=

większość= érzestęéców= równoäegäe= wókazuje= niską= zdoäność= sądzenia=

moraänego==EeemmeräingI=OMNMX=zobK=hasło=oesocjaäizacja=dóskursówna=oraz=

aóskursówna=prewencja=agresjiFK=kiski=éoziom=obu=käuczowóch=koméetencji=

séołecznóch= idzie= wóraźnie= w= éarze= z= bezradnością= i= agresją= w= obäiczu=

miedzóäudzkich= konfäiktówK= lbódwie= koméetencje= wómagają= rozwojuW=

argumentó= te= érzemawiają= za= możäiwie= wczesnóm= ich= ćwiczeniem= =

Etreningiem= dódaktócznómFK= aäatego= też= éoszukiwanie= metod= skutecznie=

wséierającóch= rozwój= käuczowóch= koméetencji= = séołecznóch= stało= się= w=

ostatnich=äatach=ériorótetem=ésóchoäogii=edukacójnejW=metod=takich=éotrzeba=

éiänie=w=akademickim=sóstemie=kształcenia=nauczócieäiK=pą=one=w=érzekonaniu=

autorki= absoäutnie= éierwszóm= krokiem= edukacji= etócznejW= rezógnacja= z=

érzemocó= i= rozumienie= séołeczne= stanowią= käucz= do= wszeäkiej= moraänej=

interakcjiK==

==

= = = = = = = = = =wdoäność= sądzenia= moraänego= i= zdoäność= érzójmowania= éerséektów=

séołecznóch= są= wzajemnie= éowiazaneW= peäman= mówi= wérost= o= = „związku=

międzó= koordónowaniem= éerséektów= a= sądzeniem= moraänóm= w= sensie=

hohäberga“=EpeämanI=NVTNX=NVUMX=NVU4I=sK=4MFK= fndówiduum=buduje=sądó= i=

éodejmuje= decózje= zawsze= we= okreśäonómI= skonstruowanóm= we= własnóm=

umóśäe=kontekście=sótuacójnóm=EzobK=hasło=aecózjonistóczna=teoria=rozwoju=

moraänegoFK= lznacza= toI= że= wiąże= ono= éerséektówę= innej= osobó=

Eéerséektówó= innóch= osóbF= ze= swoją= własną= éerséektównąW= érzónaäeżą= do=

tego= także= wzajemne= reäacje= międzó= éerséektówamiK= gego= indówiduaäna=

ocena= sótuacji= i= własnego= w= niej= éołożenia= osadzona= jest= w= érzemóśäanej=
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interakcji= z= tamtą= drugą= osobą= nawet= wtedóI= „kiedó= –= jak= w= érzóéadku=

zuéełnego= egocentrózmu= –= ta= druga= osoba= i= jej= éogäądóI= éotrzebó= etcK= nie=

zostałó= rozéoznane= äub= nie= wzięto= ich= wcaäe= éod= uwagę“= EdutzwiääerJ

eeäfenfingerI= OMNMX= sK= NFK= jiędzóosobowó= kontekst= z= jednej= stronóI= a=

wewnętrzne= ériorótetóI= wartościI= zasadó= itdK= z= drugiej= stronó= stanowią=

najważniejsze= éunktó= odniesienia= däa= naszóch= sądów= i= decózjiI= w= tóm=

zwłaszcza= sądów= i= decózji= moraänóchK= aäatego= też= człowiek= nie= kieruje= się=

samómi =‚gołómi‘ =normami =i =zasadamiI =äecz =czóni =to =„érzez =szacunek =däa =

innego= człowieka“I= éonieważ= „ten= szacunek= nie= jest= wcaäe= skutkiemI= äecz=

najéierwszóm= warunkiem= éraw= i= norm= moraänóch= E…F= moczucie=

samozobowiązania=jest=skutkiem=uczucia=szacunku=däa=innóch=osóbI=któró=te=

osobó= odwzajemniają= Ethe= feeäing= of= obäigation= is= tied= to= the= interpersonaä=

feeäing=of=respectF“=EmiagetI=NVUOX=sK=RPFK==

=

========tséółczesnó=stan=badań=éozwaäa=mówić=o=trojakim=éowiązaniuW==

=

NK= jiędzó= obódwoma= käuczowómi= koméetencjami= séołecznómiI= tjK= międzó=

zdoänością= sądzenia= moraänego= i= zdoänością= érzójmowania= éerséektów=

séołecznóch=Ewójaśniono=go=wóżejFX==

=

OK=jiędzó=rozwojem=obu=tóch=koméetencjiI=które=wómagają=rozwoju= i=mogą=

bóć= rozwijaneK= tzmacniając= jedną= z= nichI= wzmacniamó= éośrednio= także=

drugąK= Czó= äudzie= konsekwentnie= korzóstają= z= obu= tóch= umiejętności= w=

działaniu?=EsK=TPF=lwszemI=wóraźne=éostęéó=w=rozumieniu=séołecznómI=tznK==

„éostęéó=w=umiejętności= érzójmowania=éerséektów=séołecznóch=odbijają=się=

we= wszóstkich= dziedzinach= äudzkiej= moraäności“= EdutzwiääerJeeäfenfingerI=

OMNMX=sK=4FK==

=

OK= wwiązek= międzó= kognicją= séołeczną= Erozumieniem= innóch= äudziF= a=

umiejętnością= zachowań= éroséołecznóchW= według= peämana= i= iinda= nie= ma=

mowó= o= koméetencji= zachowania= bez= zachowania= E„merformanz“X= peämanI=
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NVUMLNVU4I= sK= PTFK= lkreśäoneI= widoczneI= éowtarzające= się= zachowania=

wskazują=na=rozwinięteI=séójne=i=stabiäne=schemató=zachowaniaI=rozumieniaI=

sądzenia=w= sensie= kognitównóm= EiindI=NVU4W= sK= SVFK=ao= rozwoju= najsiäniej=

érzóczóniają=się=„interakcje=międzó=osobą=a=otoczeniem“=EsK=TOFK=OR=äat=temu=

iind=éostawił=interesujące=éótanieW=„czó=można=jeszcze=sensownie=érzóéisać=

samodzieäność=danej=osobieI=jeśäi=ta=osoba=jest=tak=siänie=włączona=w=sótuację=

séołeczną?“= EsK= T4F= mrawidłowó= rozwój= moraänó= jednak= do= samodzieänościW=

wérawdzie= jest= taki= éunkt= w= żóciuI= że= „człowiek= osiąga= érawie= całkowitą=

zaäeżność=od=innóchI=jak=gdóbó=érzestał=bóć=sobąK=E…F=moczucie=niezaäeżnościI=

która=éoäega=nie= tóäko=na= rozumieniuI= aäe= także=na= częściowóm=odrzuceniu=

odwzajemnianiaI= zostaje= éóźniej= osłabiona= érzez= érzekonanieI= że= całkowita=

niezaäeżność= jest= tak= samo=bezsensowna= jak= całkowita=zaäeżność“= EsK=NORFK=

teźmó= néK= czwartó= éoziom= zdoäności= érzójmowania= éerséektówW= ktoś=

rozgranicza= wóraźnie= międzó= érzónaäeżnością= do= gruéóI= soäidarnoscią=

gruéową= itdK =a =nonkonformizmem =i =autonomiąK =ddzie =ta =granica =dokładnie =

äeżó? =ka =éewno=nie =w =gotowości =nieograniczonego =sérzójania =i =kontaktu =ze =

wszóstkimiI=äecz=w=seäektównóm=wóbieraniu=tóch=osóbI=z=którómi=sérzójanie=i=

kontakt= coś= däa= człowieka= znaczóK= _ółobó= naiwnością= twierdzićI= że= każda=

osoba= zdoäna= do= séołecznej= integracji= całkowicie= zatraca= się= w= reäacjach= z=

innómiK= „kéK= rozwój=moraänó= u= dziecka=nie=ma= wéłówu= na= jego= aktówność=

séołecznąK=waäeżó=mu=na=uznaniu=w=oczach=koäegów=i=koäeżanek=ze=szkołóI=w=

oczach=nauczócieäa=i=to=wszóstkoK“=EsK=TSFK=geśäi=jednak=aktówność=séołeczna=

zaäeżó= w= wieku= dorosłóm= zaäeżó= od= rozwoju= käuczowóch= koméetencji=

séołecznóchI=to=rozwój=ten=ma=daäeko=idące=skutki=däa=reäacji=miedzóäudzkich=i=

całego=séołeczeństwa=EéorK=iind=NVUR=J=OMMVFK==

=

= = = = = = = = = =mrzójmowanieI= rozumienie= i= koordónowanie= éerséektów= ma= wieäkie=

znaczenie =séołeczne =w =tej =mierzeI =w =jakiej =osoba =zdoäna =éostawić= się= w =

ésóchoäogicznómI= séołecznómI=moraänóm= itdK=éołożeniu= innej= osobó= rozwija=

swoje= éojęcie= sérawiedäiwościW= jest= to= bowiem= możäiwe= wółącznie= w= reäacji=

interéersonaänej=EmiagetI=aas=moraäische=rrteiä=beim=hindeFK=guż=oousseau=w=
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SK=rozdziaäe=rmowó=społecznej=zauważyłI=że=sérawiedäiwość=musi=wórastać=z==

wzajemności=i=zwrotnościI=jeśäi=ma=bóć=stosowana=wśród=äudziK=pérawiedäiwe=

sądzenie= Ea= zwłaszcza= sądzenie= moraäneI= staäe= biorące= w= rachubę= innego=

człowiekaF=jest=dobróm=érzókładem=na=toI=że=käuczowe=koméetencje=moraäne=

„stanowią=cośI=czego=nie=da=się=oderwać=od=érocesu=zachowania=séołecznego=

jako= zachowania= wobec= innóch= äudziK= pą= one= eäementem= tegoI= co= w= ogóäe=

séołeczneI= to= znaczóW= zdoäność= érzójmowania= éerséektów= odnosi= się= już=

zawsze =do =innego =człowieka =E…F =i =żebó =interakcja =z =tóm =człowiekiem =się=

éowiodłaI=jego=éerséektówa=musi=bóć=już=zawsze=odniesiona=do=naszejI=a=to=

dzięki=temuI=że=kordónujemó=obódwie=éerséektówó“=EdutzwiääerJeeäfenfingerI=

OMNMX=sK=NFK==

===========t=reäacjach=z=innómi=äudźmi=Etóch=naturaänóch=i=tóch=dódaktócznóchF=

człowiek =uczó =się=odróżniać= „międzó =jaźnią=éodmiotową= E…F =która =aktównie =

érzójmuje= éerséektówę= –= i= jaźnią= érzedmiotową“= EpeämanI= NVUMX= sK= 4RFK=

„aoéiero= zintegrowanie= tóch= dwóch= aséektów= jaźni= nadaje= aktowi=

érzójmowania= éerséektów=charakter=érawdziwie= séołecznóK=qu= nie= chodzi= o=

éroste= zastosowanie= zdoäności= refäeksji= do= jakiegoś= dowoänego= érzedmiotu=

séołecznego“= EpeämanI= NVU4W= sK= 4RX= piäbereisenI= NVVRX= dutzwiääerJ

eeäfenfingerI=OMNMFK==

= = = = = = = = = = =oozumienie= i= éoznanie= séołeczne= jest= bardzo= złożonóm= i=

dónamicznóm= aséektem= äudzkiego= rozumienia= i= kognicji= w= ogóäeK= moznanie=

człowieka =Eéoznanie =séołeczneF =rozwija =się= w =innó =séosób =niż= éoznanie =

rzeczóW=wómaga=zwrotnóch=reäacji=wzajemnóch=i=koordónowania=éerséektów=

innóch=äudzi=z=naszą=własną=éerséektówąK=„oozwój=éojęć=oéisującóch=äudzkie=

stanó=i=érzeżóciaI=rozwój=refäeksji=i=sądzenia=–=czóäi=kognicji=séołecznej=–różni=

się= od= rozwoju= kognicji= nieséołecznejK= lba= énieW= kognicja= séołeczna= i=

nieséołeczna =mają= jednak =jeden =korzeń“ =EpeämanI =NVU4X =sK =NVFK =t=gruncie =

rzecz= nie= ma= éoznaniaI= które= dokonówałobó= się= éoza= świecie= séołecznómK=

tszóstkie= érocesó= éoznawcze= stumuäowane= są= séołecznie= choćbó= éoérzez=

jęzók =i =rozumienie =– =i =tóäko =w =świecie =séołecznóm =mogą= bóć= w =ogóäe =

éoznaniemK==
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= =

PK=tłaściwe=i=niewłaściwe=rozumienie=„stoéni“=i=„éoziomów”=

=

ptworzone= érzez= miageta= i= hohäberga= konstruktó= „stoéni“= reséK= „éoziomów”=

stałó= się= éo= trosze= érzekäeństwem= kognitównej= teorii= rozwojowejK= mowstał=

bowiem= dogmat= „stoéni”K= qómczasem= „stoénie“= są= nazwami= däa= mniej= äub=

strukturI= äub= inaczejW= däa= strategii= rozumowaniaI= decódowania= i= wszeäkich=

intencjonaänóch= działańI= jakie= éodejmują= äudzieK= „kie= każde= indówiduaäne=

érzekonanie= i= działanie= włączone= jest= do= jakiejś= strukturó= Esóstemu=

orientacjiFI=wieäe= oderwanóch= sóstemów=może= istnieć= niezaäeżnie= od= siebieK=

gak=odkróäi=Adeäson=i=l’keiääI=u=małóch=dzieci=domenó=zachowań=strukturaänie=

zorganizowanóch= tworzą= oderwane= ‘wóséó’K= aoéiero= z= czasem= dana= osoba=

rozwija= séójne= reäacje= międzó= orientacjamiI= wartościami= i= ceäamiI= i= wtedó=

można=éowiedziećI=że=ma=ona=zintegrowaną=osobowość”=EiindI=pandberger=C=

_argeäI=OMNMX=sK=SNFK==

= = = = = = = = =modobnie= z= „éerséektówami”= innóch= osóbI= któróch= kojarzenieI=

wiązanieI= koordónowanie= itdK= świadczó= o= integracji= séołecznej= „mnie”= z=

„innómi”= EjeadFK= oozwój= na= tóm= éoziomie= wómaga= już= wieäoäetnich=

doświadczeń= séołecznóchW= u= swoich= éodoéiecznóch= peäman= éoczónił=

obserwacje= éotwierdzające= założenie= o= kognitównej= integracjiW= „…= jakże=

trwaäe =dziecko =utrzómuje =się= na =raz =osiągniętóm =éoziomie =E…F =kasze =

obserwacje= éotwierdziłó= wrażenieI= że= éoziomó= tworzą= wzajemnąI= äogiczną=

hierarchię= E…F= Aäe= to= nie= znaczóI= że= każdó= wóższó= éoziom= jest= bardziej=

złożonó= w= sensie= iäościowómK= honstrukcja= modeäu= wómagaI= żebó= eäementó=

éoérzedniego= éoziomu= dawałó= jedónie= éewną= jakościowo= nową= strategiąI=

czóäi =żebó =uäegłó =érzeorganizowaniu =na =tóm =wóższóm =éoziomie“ =EpeämanI =

NVU4X=sK=4NFK==

===========„tóższe=stoénie= rozumienia=séołecznego= äeéiej= integrują= éoérzednie=

stoénieK= warazem= tworzą= coraz= bogatsze= strukturóI= umożäiwiające=

człowiekowi=éostrzeganie=i=koordónowanie=interakcji=séołecznóch“=EtamżeI=sK=

TPFK=„hażde=stadium=rozwojowe=rozumienia=séołecznego=stanowi=strukturaäną=

=
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całośćI=która=obejmuje=całó=szereg=narzędzi=konceétuaänóch“=EtamżeI=sK=TPFK=

gednakże= doéiero= reguäarne= stosowanie= tóch= narzędzi= bezéośrednio= w=

interakcjach= séołecznóch= świadczó= o= tómI= że= kognicja= séołeczna= jest=

rzeczówiście= umiejętnością= éraktócznąI= a= nie= tóäko= czósto= inteäektuaäną=

oéeracją=Eumiejętność=jazdó=samochodem=różni=się=od=„znajomości=teorii”!FK=

peäman=éotwierdzaI=że=chodzi=tu=na=éewno=o=umiejętność=zachowaniaI=która=

może= się= rozwijaćK=Żadna=osoba=nie=éotrafi= tworzóć=doskonaäszóch= strategii=

rozumienia=innóc=äudziI=reäacji=z=nimi=itdK=zanim=tej=umiejętności=nie=rozwinie=

EtamżeI=sK=T4FK===

===========

PK=oozwój=kognitównó=jako=„reorganizacja=strukturaäna==

dająca=nową=jakość=zachowania”K=

 

kie= tóäko= éojęcie= „stoéni“I= äecz= także= éojęcie= „rozwoju“= rozumiane= jest=

niejednokrotnie= w= séosób= niewłaściwóI= na= modäe= geometróczną= äub=

scjentóstóczną= Ew=sensie= iäościowómI= äiniowómI=érostej=zaäeżności= od=wieku=

itdKFK=bkséerómentó=éotwierdzająI=że=rozwój=kognitównó==

=

NK= nie= jest= postępem= äiniowóm= ani= kumuäatównóm= w= sensie= iäościowego=

érzórostu= obserwowaänóch= wieäkości= fizócznóchK=t= érzeciwieństwie= do= tego=

zmianó= mogą= érzebiegać= we= własnómI= niereguäarnóm= rótmieK= mrzókładW=

jedne= osobó= uczą= się= wcześniej= od= innóch= chodzićI= mówić= itdK= „oodzicom=

trudno=jest=zazwóczaj=zaobserwować=zmianó=właściwe=däa=rozwoju=ciągłegoI=

néK= we= wzroście= dzieciK= wwókäe= to= dziadkowie= äub= daäsi= krewniI= widzącó=

dziecko=raz=aäbo=dwa=razó=do=rokuI=najszóbciej=zauważająI=że=éodrosłoK=E…F=

t=sferze=rozwoju=umiejętności=jęzókowóch=i=séołecznóch=jest=inaczejW=rodzice=

często= reäacjonująI= że= dziecko= w= éewnóm= okresie= wókazówało= szóbkie=

éostęéó= w= dziedzinie= rozumienia= séołecznegoI= a= éóźniej= nastąéiła=

długotrwała=stagnacjaK”=EpeämanI=NVU4X=sK=OTJOUFK==

=

=
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OK= nie= jest= ścisłe= skoreäowanó= z= wiekiem= metrókaänómK= waäeżnie =od =

uéosażenia=genetócznego=i=sérzójającej=stómuäacji=séołecznej=EtamżeI=sK=TUF=

nie=można=mówić=o=„zdoänościach=kognitównóchI=które=rozwijają=się=u=danego=

indówiduum= ścisłe= chronoäogicznieI= w= okreśäonóm= momencie= czasowóm”K=

„geśäi=chodzi=o=érzejmowanie=éerséektówI=érzójmujemó=bardzo=ogóäne=trendó=

wiekowe=E…F=éoäegając=na=różnóch=éomiarach=eméirócznóchK=watem=éoziom=N=

EsubiektównóF= érzóéada= na= ostatnie= äata= wieku= érzedszkoänego= i= éierwsze=

äata=szkołó=éodstawowejX=éoziom=O=EautorefäeksjaF=érzóéada=na=okres=międzó=

éierwszómi= i= środkowómi= äatami= wieku= szkoänegoX= éoziom= P= EwzajemnośćI=

zwrotnośćF=érzóéada=na=wczesnó=wiek=młodzieńczóI=a=éoziom=4=Erozumienie=

głęboko=ésóchoäogiczneF=–=na=okres=dorastania=i=wczesną=dorosłość“=EtamżeI=

sK=TUFK==

=

PK=nie= jest= koniecznó= i= automatócznóW= toI= czó= indówiduum= osiągnie=wóższe=

stadia= rozwojuI= zaäeżó= od= wieäu= czónnikówI= néK= doświadczenia= agresji= i=

siänego =stresu =w =dzieciństwie =mogą= na =całe =äata =zahamować= rozwój =

wszóstkich=funkcjiW=od=motorócznóch=éo=emocjonaäne=i==inteäektuaäneK=kie=jest=

nieodwracaänóW= w= érzóéadku= zdoäności= sądzenia= moraänego= możäiwa= jest=

regresjaI= jeśäi= otoczenie= séołeczne= äub= szkoäne= nie= sérzója= rozwojowiI= jeśäi=

brak=reguäarnóch=okazji=do=swobodnegoI=równieśniczego=dóskursu=EéorK=iindI=

NVURX=kowak=C=iindI=OMMVX=zobK=hasło=bdukacójna=Teoria=joraänościFK==

=

4K= nie= jest= obserwowaänó= w= samej= konsekwencji= zachowań= zewnętrznóch=

Ewópowiedzi= Z= działań= komunikacójnóch= i= czónności= fizócznóchFK= aziałanie=

äub=„zachowanie=nigdó=jest=séójne=samo=érzez=sięI=per=seK=gest=ono=séójne=z=

uwagi =na =swoje =odniesienie =do =wartości =jako =króteriów” =Eaäe =nie =tóch =

dekäarowanóch= werbaänieI= äecz= tóchI= którómi= człowiek= kieruje= się=

wewnętrznieI= éodejmując=decózjeFK= „matrząc= z=éunktu=widzenia=okreśäonóch=

sótuacji= działaniaI= takim= króterium= może= bóć= EKKKF= néK= kierowanie= się= tóäko=

takimi =argumentamiI =z =którómi =człowiek =się= zgadzaI =aäbo =argumentamiI =
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któróch= jakość= moraäną= człowiek= najwóżej= ocenia= K”= EiindI= pandberger= C=

_argeäI=OMNMX=sK=SMFK==

ltwarte= éozostaje= éótanieI= czó= –= tak= samo= jak= w= wóéadku= koméetencji=

moraänóch =EiindI =NVURX =pchiääingerI =OMMSX =kowak =C =iindI =OMMVF =– =zdoäność=

koordónowania= éerséektów= séołecznóch= nie= uäega= regresji= nie= osiągając=

éoziomu= P= i= 4= EzobK= w= tabeäi= éoniżejFI= jeśäi= brakuje= międzóäudzkich= reäacjiI=

które=stómuäują=jej=rozwójW=w=äiteraturze=fachowej=często=érzótacza=się=tutaj=

érzóéadek= absoäwentów= studiów= edukacójnóchI= którzó= trafiają= do= nowóchI=

obcóch= i= bardzo= wómagającóch= Eaäe= niezbót= érzójaznóch= däa= nichF= szkółI=

gdzie= nagäe= muszą= éodołać= wieäu= obowiązkomI= naciskom= érogramówI=

kuratorióI= rodziców= itdK= itéK= –= a= na= dodatek= rozumieć= éołożenie= swoich=

uczniówI=wséierać=ich=w=rozwiązówaniu=érobäemów=itdK==ptres=i=érzeciążenie=

ésóchiczne= są= wieäkieX= abó= temu= éodołaćI= trzebaI= żebó= w= ostatnim= roku=

edukacji=nauczócieäskiej=młodzi=nauczócieäe=osiągnęäi= jak=najwóższą=zdoäność=

rozumienia= séołecznego= i= koordónowania= éerséektów= –= żebó= na= swoje=

érzejściowe= trudności= umieäi= séojrzeć= z= éerséektówó= integracji= całej=

séołeczności=szkoänejI=z=éerséektówó=uczniówI=z=éerséektówó=séołeczeństwaI=

z= éerséektówó= érawa= człowieka= do= jak= najäeészej= edukacji= itdK= EzobK=

wséomniane= zdoäności= według= tabeäi= i= w= formie= oéisowej= éoniżejFK= _ez=

takiego=zrozmienia=trudno=éoczątkującemu=nauczócieäowi=o=dobrą= integrację=

ze= séołecznością= szkoänąI= o= dobre= samoéoczucie= jako= warunek= dobrej=

wséółéracó= z= uczniamiI= a= łatwo= o= rezógnacjęI= szóbkie= wóczeréanie= energii=

ésóchicznej= i= odejście= z= zawodu= Eéo= éierwszóm= semstrze= éracó= wieäu=

nauczócieäi=érzechodzi=okres=krótócznó=–=däatego=trzeba=ich=wcześniej=na=to=

érzógotować=–=wzmacniając=i=wséierającI=a=nieW=strasząc=i=ostrzegającFK==

=

= = = = = = = = =peäman =mówi =„o =rozwoju =éoznania =i =umiejętności =źródłowo =i =

séecóficznie= séołecznóch”= a= nie= éo= érostu= o= „stosowaniu= struktur=

kognitównóch= do= érzedmiotów= séołecznóch”= EpeämanI= sK= 4TFK= „jimoI= że=

naturaänó=éostęé=od=fizócznego=i= jednostronnego=séosobu=éostrzegania=ku=

nastawieniu=na=wzajemność=i=ésóchoäogie=dokonuje=się=éowoäiI=stoéniowo=i=
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w =różnorodnóm =teméieI =chodzi =tu =na =éewno =o =reorganizacje =w =sensie =

jakościowóm=E…F=dająca=éodstawó=nowemu=séosobowi=éostrzegania=świataK=

wdecódowanie= nie= chodzi= tu= tóäko= o= iäościowó= érzórost= wiedzóK=

oeorganizacja=w=sensie=jakościowóm=dokonuje=się=éo=części=w=ten=séosóbI=

ze= dawniejsze= = eäementó= Eäub= narzędzia= konceétuaäneF= érzejmowane= są=

érzez=nowa=strukturę=i=łączone=ze=sobą=w=zuéełnie=nowó=séosób“=EsK=TNJTOF==

=

RK=moziomó=umiejętności=érzójmowania=i=koordónacji=

éerséektów===według=ooberta=iK=peämana=

EtabeäarócznieF=

=

mod=koniec=äat=SMJtóch=oobert=iK=peämanI=jeden=z=badaczó=siänie=związanóch=

z=gruéą=iawrence’a=hohäbergaI=éodjął=się=wóchowawstwa=i=badań=w=gruéie=

młodzieżó= zaéóźnionej= edukacójnie= i= wóchowawczo= EtzwK= earvardJgudge=

_aker=pchooäFK=mrzez=kiäka=äat=rozmawiał=z=éodoéiecznómiI=érowadził=z=nimi=

wówiadó=i= interwencjeI=abó=sérawdzić=hiéotezę=hohäbergaI=która=mówiI=że=

międzóäudzie= rozumienie= i= érzójmowanie= éerséektów= innóch= äudzi= to=

niezmiernie =ważna =zdoäność= kognitównaI =która =się= rozwija =zaäeżnie =od =

jakości= otoczenia= séołecznego= i= edukacójnegoK=pam=hohäberg= tej=hiéotezó=

daäej= nie= rozwijał= Epeäman= et= aäK= NVTNX= peämanI= NVUMFK= peäman= stworzół=

czterostoéniowó= modeä= zdoäności= EZ= koméetencjiF= érzójmowaniaI=

rozumienia=i=koordónowania=éerséektówK==

= = = = = = =mrzówołajmó= tutaj= „bardzo= ogóäne“= ramó= wiekoweI= w= któróch=

odéowiednie =zdoäności =rozwijają= się=w =séosób =naturaänó =EtznK =bez =ceäowej =

interwencji= dódaktócznejI= która= według= wszeäkiego= érawdoéodobieństwa=

może= znacznie= érzóséieszóć= rozwój= zwłaszcza= P= i= 4= stoénia= tóch= właśnie=

zdoäności=–=jednak=doéiero=w=wieku=éowóżej=NO=äatFK=mełnó=rozwój=zdoäności=

koordónowania =éerséektów =zamóka =się= w =wieku =okK =PM =äatK =aäa =P =i =4 =

stoénia= zdoäności= najbardziej= sérzójającó= jest= okres= studiów=

uniwersóteckichI=érzóéadającó=z=regułó=w=okresie=éomiędzó=OM=i=PM=rokiem=

=
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żóciaK=lbserwacje=peämana=dotóczące=granicó=wieku=däa=rozwoju=zdoäności=

koordónowania=éerséektów=wómagają=sérawdzenia=ekséerómentaänegoW==a=

to= däategoI= że= rozwój= innej= zdoäności= –= mianowicie= zdoäności= sądzenia=

moraänegoI=dóskursu= i= zachowania=demokratócznego=–=może= się= rozwijać=

bez= ograniczeń= wiekowóchI= czóäi= do= żócia= EzobK= iindI= OMMOX= OMMVFK=

monieważ= obdwie =te =zdoäności =związane =są= z =odkróciami =hohäberga =i =jego =

teorią=rozwojowąI=zachodzi=możäiwośćI=że=obódwie=mogą=bóć=rozwijane=bez=

ograniczeńK= Autorka= stawia= hiéotezęI= że= obódwie= zdoäności= mogą= bóć=

rozwijane=bez=oraniczeń=wiekowóchI=äecz=rozwój=zachodzi= z=wiekiem=coraz=

woäniej= i= wómaga= dodatkowej= stómuäacji= Eanaäogicznie= do= rozwoju= néK=

zdoäności= jęzókowóchW= do= okK= TJU= roku= żócia= dzieci= mogą= równoäegäe= do=

jęzóka= macierzóstego= i= w= dodatkowego= kursuLäekcji= érzóswajać= dowoänó=

jęzók= obcóX= jedak= od= okK= NM= roku= żócia= éotrzebują= już= dodatkowegoI=

instruktównego= wséarcia= w= uczeniu= się= jęzóka= obcegoFK= eiéoteza= ta=

wómaga= jednak= werófikacji= naukowejW= w= tóm= ceäu= autorka= nawiązała=

kontakt= z= = oobertem= peämanen= i= éodejmie= w= koäejnóch= äatach= stosowne=

badaniaI=abó=éorównać=wzrost=koméetencji=moraänóch=i=wzrost=koméetencji=

koordónowania=éerséektówK==

===

=

lto= tabeäaróczne= zestawienie= czterech= „stoéni”= zdoäności= koordónowania=

éerséektów=według=peämanaW==

=

krK mlwflj=
zdoäności==
érzejmowania =i =i =
koordónacji==
éerséektówW==

lmboACgA=
koordónującaW==
=

lmfp==

M= merséektówa=
egocentróczna==
i=nieodróżnienie
fizKJésóchK=
tiekW=4=–=S=äat==

oozumiem=moją==
własną=
éerséektówę=
EéierwszosobowoI=
egocentrócznieF==

kieodróżnianie= międzó= własną=
éerséektówą= a= éerséektówami=
innóch= osóbX= móäenie=éodmiotowóch=
EésóchicznóchF= i= érzedmiotowóch=
EfizócznóchF= érocesów= i= aséektów=
świata=séołecznegoK==
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N= merséektówa=
subiektówna=L=
ldróżnianie===
fizKJésóchK=
tiekW=R=–=T=äat=

oozumiem=twoją==
éerséektówę=Ejest=
różna=od=mojejF==
Edrugoosobowo=i=
subiektównieF==

ldróżnianie= międzó= éerséektówą=
własnego==
ga= a= cudzómi= éerséektówamiK=
ldkrócie= wewnętrznego= żócia= =
ésóchicznego=u=innóch=osóbK===

O= Autorefäeksja==
merséektówa=
wzajemności==
tiek–=NO=äat=

oozumiem=twoją=
éerséektówę==
i=mojąI=éatrząc==
z=twojej==
éerséektówó==
Edrugoosobowo=
LobustronnieF===

=
wdoäność= refäeksji= nad= własnómi=
móśäami= i= uczuciami= z= éerséektówó=
innóch=osóbK===
Uświadomienie=sobie=nowej==
formó=obustronności=uczuć=i=działańK===
==

P= merséektówa=
wzajemna=
Ltrzecioosobowa=
=
tiekW=NM=–=NR=äat

oozumiem= jego=
LjejLich=
éerséektówęI=
wóchodząc=z==
naszej=
éerséektówó==
Etrzecioosobowo= L=
obustronnośćF=

świadomość= tegoI= że= możemó= w=
móśäach==
„wójść”=éoza=miedzóäudzką=interakcję=
i= rozumieć= oraz= koordónować=
sómuätanicznie==
éerséektówó=wszóstkich=uczestnikówX==
świadomość= obustronności= äudzkich=
éerséektów==
i=reäacji=międzó=mną=a=innómiK===

4= merséektówa==
séołeczna=L=oraz
głębokoJ
ésóchoäogiczna==
éerséektówa=
tiekW=NO=–=NR=äat==

oozumiem=moją==
éerséektówę=w=
w=kontekście==
wieäości=
éerséektów=
i=wséóänotowóm===
Etrzecioosobowo=L=
„generaäized=
other“==

merséektówó=wóstęéują=jednocześnie==
i=zachodzi=międzó=nimi==
reäacja=obustronnościX==
=L= rozumienie= wieäowómiarowości=
éerséektówX===
komunikacja=także=na=éoziomie=głęboko=
ésóchoäogicznómW= éerséektówó=
międzóosobowe===
tworzą= sieć= L= sóstem= EgruéaI=
séołecznośćF==
éerséektówó=te=są=uogóäniane===
E„uogóänionó=innó“F==

=
ŹródłoW=peämanI=gaquette=C=_russJpaunders=ENVTVFI=bK=eeäfenfingerJdutzwiääer=EOMNMFK==
=
==

SK=rmiejętności=tóéowe=däa=éoziomów=M=–=4I==

zaäiczane=do=kognicji=interéersonaänej=i=séołecznejI=czóäi=

umiejętności=érzójmowania=i=koordónowania=éerséektów==

EoéisowoF=
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moziom=„M“=

merséektówa= egocentrócznaI= nierozróżnianie= stanów= fizócznóch= i=

ésóchicznóch=Enaturaänó=okres=rozwojuW=caK=4=J=S=rok=żóciaF==

 

Co=jest=tóéowe=däa=éoziomu=„M“?===

mo=pierwszeW=dzecko=traktuje=siebie=i=innóch=jako=istotó=fizóczneKI=„mojęcie=

jaźni= ésóchicznej= nie= jest= jeszcze= däa= niego= odrębne= od= fizóczności”= =

EpeämanI= sK= NMPFK= aziecko= oéisuje= stanó= i= érocesó= ésóchiczneI= cechó=

zachowania= i= osobowości= takI= jakbó= chodziło=o= cechó= fizóczneK=jóśäenie= i=

uczucie= biorą= się= w= jego= érzekonaniu= z= czegoś= uchwótnegoI= fizócznegoK=

aziecko=ma=tóäko=swój=własnó=séosób=widzeniaI=z=którego=traktuje=innóch==

E„éierwszoosobowo”FK= ka= éoziomie= „M”= nie= ma= jeszcze= żadnóch= innóch=

éerséektówK= aäatego= mówi= się= tutaj= o= éerséektówie= „egocentrócznej”I=

skoncentrowanej=całkowicie=we=„mnie”=EmiagetI=peämanFK==

=

mrzókładóW==

„Człowiek=jest=smutnóI=bo=płaczeK=wamiastW=człowiek=éłaczeI=bo=jest=smutnó“=

EpeämanI=NVU4X=sK=N4UFK==

„gestem=dobróm=chłoécem=E…F=bo=jestem=już=dużó“=EsK=N4UFK===

„pkąd=się=bierze=deszcz?==

jóślęI=że=z=chmur“=EsK=NMOFK==

„hiedó=móśäiszI=to=w=któróm=miejscu=powstają=twoje=móśäi?==

t=buziK==

A=jak=to=się=dziejeI=że=móśäisz?==

joje=słowa=mówią=miI=że=móślę“=EtamżeI=sK=NMPF==

=

mo= drugieW= éonieważ= dzecko= utożsamia= stanó= i= cechó= ésóchiczne= z=

fizócznómi=érzejawami=zachowania=Ea=także=mimikąI=gestókuäacjąFI=to=jego=

wóéowiedzi= i= twierdzenia= –= włącznie= z= ocenami= moraänómi= –= odnoszą= się=

też= tóäko =do =tegoI =co =fizóczneK =aäatego =„naäeżó =bóć= ostrożnóm=E…FI =kiedó =

słószó= się= u= młodszóch= dzieci= wóéowiedzi= mówiące= jakobó= o= żóciu=
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wewnętrznómI= i=nie=érzóéisówać= ich= zbót=wósokim=éoziomom=rozumieniaI=

doéóki= nie= eodróżniają= one= éojęcia= ja= ésóchicznego= od= ja= fizócznegoK=

modobnie= kiedó= dziecko= stosuje= jakieś= okreśäenie= oceniająceI= żebó= oéisać=

samo=siebie=EnéK=„jestem=kochanóm=chłoéczókiem“FX=raczej=nie=oznacza=toI=

że=ocenia=ono=motówó=swoich=zachowań=i=swoją=osobowośćIK=wnaczó=to=éo=

érostuI= że= dziecko= oéowiada= o= jakichś= konkretnóchI= éojedónczóch=

działaniachK=mowiedzeniaW=‚jestem=dobróm=chłoécem=L=dobrą=dziewczónką’=i=

‘zrobiłem=coś=dobrego’=nie=różnią=się=niczóm=w=jego=świadomości”=EtamżeI=

sK=NMPFK==

=

mo= trzecieW= co= do= refäeksji= i= sądzenia= moraänego= u= dzieciK= geśäi= dziecko=

ocenia=coś=jako=‚dobre’=äub=‚złe’I=to=ma=ono=na=móśäi =tóäko=coś=fizócznegoI=

uchwótnegoK =„ka =éoziomie =”M” =dziecko =ocenia =osobó =i =samo =siebie =aäbo =

jako= całkowicie= dobreI= aäbo= jako= całkowicie= złe“= EsK= NMPFK= qaki= séosób=

osądzania=niektórzó=zachowują=także=w=wieku=éóźniejszómW=jest=on=jednak=

doéiero= éierwszóm= stoéniem= w= rozwoju= zdoäności= sądzenia= moraänego=

Ewedług=peämanaFK==

 

moziom=„N“=

pubiektówne=rozumienieI=odróżnianie=„ja”=ésóchicznego=od=

fizócznego=Enaturaänó=okres=rozwojuW=caK=R=J=V=äatF==

=

aäa=éoziomu=N=tóéowe=jest==

mo=pierwszeW=że=dziecko=odróżnia=już=teraz=międzó=érocesami=ésóchicznómi=

EwewnętrznómiF= jak= móśäiI= uczucia= i= érzeżócia= a= zachowaniem= fizócznóm=

EzewnętrznómFK===

=

mo= drugieW= dziecko= odkrówa= wewnętrznóI= ésóchicznó= świat= w= człowiekuK=

ldkrówaI= że= inni= też=mają= swój= séosób=widzenia= i= rozumieniaI= któró= jest=



=

=
Copyrights © by Nwa Nowak 
=
=

NV

„innó”=niż=jego=własnóK=mojmuje=i=rozumie=ono=séosób=widzenia=innóch=jako=

„éo=érostu”=innóK=aäatego=mówi=się=tu=o=éerséektówie=„drugoosobowej“K==

aziecko= nadaä= jest= érzekonaneI= że= uczuciaI= móśäiI= érocesó= i= stanó=

ésóchiczne=wóéłówają=jakoś=z=tegoI=co=fizóczne=i=widoczne=gołóm=okiemK==

=

mrzókładW==

„gak=czuje=się=jike?”==

gest=smutnóK==

A=skąd=wieszI=że=jest=smutnó?==

_o=tak=wógäądaK==

A=czó=mógłbó=wógäądać=na=smutnego=i=mimo=to=bóć=wesołó?===

jógłbóI=aäe=wszóscó=bó=to=zaraz=zobaczóäiX=gdóbóm=go=wóstarczająco=długo=

obserwowałI=to=bó=éokazałI=że=jest=wesołóK”=EsK=NMRF==

=

mo=trzecieW=aziecko=„odkrówa=E…F=nagäe=zmianó=swoich=zainteresowań=czó=

zamiarówKKK”=EtamżeI=sK=NMSFK=kie=widzi=swojego=żócia=wewnętrznego=jako=

érocesu=ciągłegoK=kie=éotrafi=wójaśnićI=däaczego=coś=zrobiło=w=taki=czó=innó=

séosóbK=kagäe=éo=érostu=„odkrówa“=to=Eäub=inni=mu=na=to=zwracają=uwagęI=a=

ono=jest=zdziwione=i=nie=rozumieI=jak=to=się=stałoFK==

=

moziom=„O“=

merséektówa=samorefäeksjiI=zwrotnośćLobustronność=

wzajemnego=rozumieniaI=introséekcja=Enaturaänó=okres=rozwojuW=

caK=T=J=NO=äatF=

=

aäa=éoziomu=„O“=tóéowe=jest===

mo=pierwszeW że=dziecko=zdaje=sobie=wóraźnie=sérawę=z=tegoI=że=ma=„swoje=

własne=żócie=wewnętrzne“=EsK=NMSF=i =z=tegoI=że=inne=osobó=też=mają=takie=

żócieI=i=że=jest=ono=ważniejsze=niż=zewnętrzne=zachowanieK==

=
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mrzókładW===

„Czó=äudzie=mają=coś=takiego=jak=stronę=wewnętrzną=i=zewnętrzną?==

qakI= néK= brat= i= siostraW= brat= mówi= jej= staäeW= ‚nie= znoszę= cię’I= aäe= tak=

naérawdęI=wewnętrznie=to=ja=érzecież=äubiK“=EsK=NMTFK==

=

mo= drugieW= dziecko= jest= zdoäne= „éostawić= się= na= miejscu= innej= osobó= i=

séojrzeć= na= swoje= własneI= wewnętrzne= stanóI= móśäiI= uczucia= z= jej=

éerséektówó“= EsK= NMSFK= tidzi= i= rozumie= siebie= niejako= oczóma= innóchI= „z=

éerséektówó=innego”I=czóäi=już=nie=tóäko=subiektównie=E„éierwszoosobowo”FK=

aäatego=mówi=się=tu=o=„zwrotności”=W=„ga=wiemI=że=on=wieI=że=ja=wiemI=żeKKK”=

EsK=ROFK=aziecko=refäektuje=nad=własnómi=stanami=ésóchicznómiI=uczuciamiI=

motówami=i=cechami=zachowania=etcK=z=éerséektówó=innóch=osób=EéótanieW=

co =on =o =mnie =móśäiI =na =éewno =sądziI =że =jaKKK =tak =właśnie =się= zachowujęI =

wógäądam=itdKI=boKKK=FK=„awa=indówidua=widzą=same=siebie=i=widzą=innegoW=

aäe= nie= widzą= wzajemnej= reäacjiI= wzajemnego= odniesienie“= EsK= ROFK=

mrzójmowanie=éerséektów=jest=już=możäiweI=aäe=nie=ma=jeszcze=aktównego=

konstruowania= Ewótwarzania= érzez= umósłF= reäacji= nie= ma= jeszcze=

koordónowania=éerséektówK==

=

mo= trzecieW =dziecko =zdaje =sobie =sérawęI =że =zarówno =ono =samoI =jak =i =inne =

osobó=éotrafią=„obserwować=własne=móśäi=i=działani“=EsK=NMTFK=gest=däa=niego=

jasneI =że =człowiek =wieI =co =móśäi =i =wieI =jak =się= czujeI =i =wie =też= z =grubszaI =

däaczego =tak =jest =Eo =tóäeI =o =iäe =człowiek =może =bóć= tego =świadomó =– =

éonieważ=wieäe=érocesów=érzebiega=éodświadomieFK=jłodó=człowiek=wieI=że=

ten =„wewnętrznó =obserwator“ =nie =może =tak =éo =érostu =zaéomnieć= czó =

wóérzeć=móśäiI=uczuć=itdK==

=

mrzókładW==

„Czó =to =możäiweI =żebó =sobie =pomóśäeć= coś= innegoI =niż= się=naprawdę=móśäi? =

Żebó=udawaćI=że=tego=nie=ma?==

qakI=czasamiK=E…F==
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pkoro= tak= mówiszI= czó= możesz= spróbować= wewnętrznie= udawaćI= że= coś=

jest=inaczejI=niż=móśäisz?==

kieK===

A=czemu?=E…F==

_o= to= jest= trudneI= jeżeäi= człowiek= całó= czas= ma= w= głowie= jakąś= móśäK=

kaérawdę=trudno=jest=zaéomnieć=o=niejK“=EsK=NMUF==

=

mo=czwarteW=azicko=rozwija=zaufanie=i=éewność=siebieI=éonieważ=wieI=co=już=

éotrafiK=tzrost= takiego= zaufania= idzie= za=wzrostem= samorefäeksjiI= a= także=

za =éoczuciem =większego =szacunku =däa =samego =siebie =EktośI =kto =éotrafi =

niewieäe=aäbo=nie=zdaje=sobie=sérawó=z=tegoI=co=i =iäe=już=éotrafiI =nie=ufa=w=

siebieI=w=swoje=możäiwości=i=däa=siebie=za=mało=szacunkuFK=tidać=to=wtedóI=

kiedó= człowiek= Ew= naszóm= érzóéadku= dzieckoF= częściej= odważa= się= coś=

érzedsięwziąćI= coś= zrobićI= éonieważ= éewne= rzeczó= éowiodłó= mu= się= już=

wcześniejK=tedług=peämana=„w=człowieku=wótworzóło=się=érzekonanieI=że=w=

zrobieniu= czegoś= éomaga= świadomość= tegoI= że= éotrafi= on= to= zrobić“=

EpeämanI=sK=NMVFK===

=

mrzókładW==

„Czemu =äepiej =jest =wógrać= w =zabawie =czó =grze =samemuI =bez =niczójej =

pomocó?==

_o= znaczó= toI= że= dokonałeś= tego= samI= bez= niczójej= éomocóI= że= nikt= nie=

udawał= słabszego= ani= nie= éomagał= ci= wógraćK= aäatego= możesz= na= sobie=

éoäegaćK==

A=co=to=znaczóI=że=można=na=sobie=poäegać?===

qo=znaczóI=kiedó=ktoś=wieI=że=éotrafi=coś=zrobić=samodzieänie=EKKKF==

A=co =jest =äepszeI =poäegać=na =sobie =czó =żebó =inni =wierzóäi =w =ciebieI =że =sobie =

poradzisz?==

wdaje=mi=sięI=że=äeéiej=jest=móc=éoäegać=na=sobie=samóm“=EsK=NNMFK==

=
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rtAdAW= „ptwierdzenieI= że= człowiek= éotrafi= coś= zrobić= odnosi= się= tutaj= do=

działaniaK= xaoéieroz= na= wóższóm= stoéniu= xzdoäności= koordónowania=

éerséektówI=bK=kowakz=éoäeganie=na=sobie=i=wiara=w=siebie=staje=się=wiarą=

w=siebie=jako=kogośI =kto=samI=jako=osobaI =może=bóć=czómś= äub=kimś“=EsK=

NNNFK==

=

moziom=„P”===

merséektówa=trzecioosobowaI=wzajemne=érzójmowanie=

éerséektówI=osobowość=Enaturaänó=okres=rozwoju=zdoänościW=caK=

NM=J=NR=äatFK  

=

ka=éoziomie=„4“=peäman=wskazuje=takie=oto=nowe=zdoänościW==

=

mo= pierwszeW= „érzójmowanie= éerséektówó= trzeciej= osobó= wobec= własnego=

ja“W= człowiek= staje= się= „obserwatorem= i= jednocześnie= obserwowanóm”I=

aktównóm= éodmiotem= i= éasównóm= obiektem= obserwacji= EsK= NNNJNNOFK=

aäatego= peäman= mówi= tutaj= o= „éerséektówie= trzecioosobowej”K= azięki= tej=

umiejętności=äudzie=rozumiejąI=„w=jaki=séosób=móślą=o=sobie=nawzajem=jako=

uczestnicó=okreśäonej=reäacjiI=jako=uczestnicó=interakcji“=EsK=RPFK=qen=rodzaj=

samorefäeksji= nie= oznacza= érostej= samoświadomości= EtegoI= że= się= wieI= co=

się=móśäiI=czujeI=zamierza=itdKFK=tewnętrznó=„obserwator“=obserwuje=nasze=

wnętrze=aktównie!= gest=on= „instancją=kontroäującąI=która=decóduje=o= tómI=

które=móśäi=mają=trafić=do=świadomościI=a=które=nie”=EsK=NNOJNNPFK==

=

mo=drugieW==

„lbserwator“=umożäiwia=osobie=„uwoänienie“=się=w=móśäachI=„wójście=éoza“=

daną= reäację= z =innóm=człowiekiem=i =móśäenie =o =sobieI =swoim=éołożeniuI =o =

tómI= co=można= äub= trzeba=zrobić= bez=udziału= innóch= osóbI=niezaäeżnie=od=

reäacjiK= w= drugiej= stronóI= „obserwator”= éotrafi= rozéatrówać= i= rozważać=

sómuätanicznie= ErównoäegäeF= éerséektówó= wieäu= osób= Ewłącznie= ze= swojąF=
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uczestniczącóch =w =danej =sótuacji =czó =reäacjiK =f =wreszcie =éotrafi =te =

éerséektówó= ze= sobą= koordónowaćI= uzgadniaćI= wiązać= –= néK= éo= toI= żebó=

znaäeźć= rozwiązanie= däa= konfäiktuI= z= którego= wszóscó= uczestnicó= bóäibó=

zadowoäeniK= qen= rodzaj= interéretującego= móśäenia= wómaga= własnej=

inwencjiI=aktównościI=érojektowania=EkonstruowaniaF=takich=reäacji=międzó=

äudźmiI=które=mogą=rozwinąć=reäację= =obecnąI=aktuaänąK=Człowiek=rozumie=

tutaj= éerséektówó= innóch= osóbI= éotrafi= je= odtworzóć= w= swoim= umóśäeI=

éotrafi= je=éowiązać=z=własną=w=taki=séosóbI=jaki=érowadzi=do=okreśäonegoI=

ważnego=däa=niego=ceäu=–=tóm=ceäem=może=bóć=néK=wójaśnienie=wzajemnej=

reäacji= aäbo=wséóäne=dążenie=do=czegoś= itdK=tzajemne=odniesienia=międzó=

różnómi=éerséektówami= człowiek= tworzó= tu=dzięki=głębszemu=rozumieniu= i=

wczuciu= się= w= inną= osobęK= oozumienie= i= wczucie= w= éołożenieI= w= stan=

ésóchicznó= innóch= osób= éozwaäa= mu= także= uzuéełnić= äub= skorógować= te=

reäacje= międzó= éerséektówamiI= które= zaérojektował= EskonstruowałF= w=

swojej= głowie= wcześnieI= a= które= okazałó= się= niezuéełnie= zgodne= z=

érawdziwómi= reäacjami= EnéK= ktoś= kogoś= za= coś= érzeérosiłI= aäe= zrobił= to=

szóbko=i=od=niechceniaX=érzez=jakiś=czas=móśäałI=że=jego=reäacje=z=tą=drugą=

osobą=wróciłó= do=normóX= tómczasem=widziI= że= ta= osoba=nadaä= zachowuje=

się= nieufnieI =że =unika =go =itdK =treszcie =érzóéomina =sobieI =że =to =wrażäiwa =

osobaI= i= że= trzeba= jeszcze= raz= z=nią= éorozmawiaćI=wójaśnićI= dać= jej= czas=

itdKFK=mrocesó=rozumienia=séołecznego=są=otwarteI=rozwijają=sięK==

lsobóI=które=osiągnęłó=trzeci=éoziom=rozumienia=séołecznego=„dostrzegają=

konieczność=wzajemnegoI =zwrotnego =koordónowania =éerséektów” =EsK =RPFK =

kie= rozważają= traktują= éerséektów= innóch= äudzi= w= oderwaniu= od= innóchI=

„abstrakcójnie”K=mrzóéisują=éerséektówom=sens=i= znaczenie=ze=wzgäędu=na=

ich= odniesienie= i= éowiązanie= z= innómi= éerséektówamiK= hażda= osoba=

uczestnicząca= w= takim= rozumieniu= jest= „interaktównóm= ga”K= oozumienie=

séołeczne= toczó= się= równoäege= dwoma= toramiW= torem= inteäektuaänóm= i=

torem= emocjonaänóm= EafektównómFK= hognicja= séołeczna= Erozuienie= i=

éoznanie= séołeczneF= wómaga= emocjonaänego= zaangażowaniaI= „bócia= z=

kimś”=EpéitzerI=OMMRX=sK=NRUFK=oozumienie=reäacji=międzó=„sobą“=ma=zawsze=
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odcień= emocjonaänóI= uczucia= = nadają= mu= barwę= EzobK= hasło= bdukacja= a=

emocje=–=emocjonaäne=markeróF=jaśniejszą= äub=ciemniejsząK=geśäi=ktoś= jest=

nam=zuéełnie=obojętnóI=nie=możemó=go=zbót=dobrze=zrozumiećK===

====

mo= trzecieW= „däa= éoziomu= P= tóéowe= jest= wóobrażenie= gruéó= jako=

jednorodnejI= homogenicznej= wséóänotó= E…FK= gej= członków= łączó= więź=

soäidarności“ =EsK =NSRFK =fndówiduum=rozwija =tutaj =„éoczucie =érzónaäeżności =

dzięki =temuI =że =ważne =są= däa =niego =te =same =äub =éodobne =rzeczóI =które =

ważne =są= także =däa =innóch =E…F =to =właśnie =érzóczónia =się= do =wséóänej =

éerséektówó=E…F=monieważ=zakłada=sięX=że=gruéę=cementują=psóchoäogiczne=

éodobieństwom=międzó=jej=członkamiI=można=érzójąćI=że=ważne=są=däa=nich=

éewne=wséóäne=wartości=i=ériorótetó=E…F=modzieäa=się=jeI=éonieważ=chce=się=

do =niej =naäeżeć“ =EsK =NSSFK =aäatego =też=gruéa =jest =„całością= społeczną= E…FI=

wspóänotą=éodobnóch= interesów= i= érzekonań= E…F=w=której=zachodzi= zgoda=

EhonsensusF =do =éewnóch =zasad =i =ogóänóch =oczekiwań” =EsK =NSSFK =wdoäność=

co=refäeksji=na=takim=éoziomie=wzmacnia=też=gotowość=do=wséołdziałania=EsK=

NSSFK==

=

=

moziom=„4“= 

merséektówa=wséóänotowaI=éerséektówa=„éogłębiona“=

ésóchoäogicznieI=éerséektówa=ogóänaI=móśäenie=sómboäiczne=

Enaturaänó=okres=rozwojuW=caK=NO=–=NR=äatF=  

=

aäa=éoziomu=„4“=tóéowe=jest=====

=

mo=pierwszeW=rozumienie=gruéóI=a=zwłaszcza=érzójaźni=„jako=autonomicznej=

wséółzaäeżności= i= działania= sómboäicznegoI= służącego= rozwiązówaniu=

konfäiktów”=EsK=NO4FK=aana=osoba=rozumie=éerséektówó=innóch=äudzi= także=

„éozawerbaänie”= EsK=NORFK=qraktuje=ona=gruéę=nie= jako=érostą= całośćI= äecz=
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jako=„wséóänotę=éäuraäistócznąI=w=której=różnorodność=indówiduaänóch=cech=

nie=érzeszkadza=i=nie=jest=usuwanaI=äecz=łączą=się=one=w=cośI=co=umożäiwia=

dążenie= do=wséóänóch= ceäówK= Chodzi= tu= raczej= o= éäuraäizm= interesów“= EsK=

NSTFK= „manuje= tutaj= exéäicite= aäbo= iméäicite= demokratócznaI= wedäe= której=

rozmaite= interesó= äub= stanowiska= są= nie= tóäko= toäerowaneI= aäe= także=

wséierane“=EsK=NSUFK==

oozumienie= na= tóm= éoziomie= éoäega= na= koordónowaniu= różnic=

E„różnorodności“=éerséektówF=także=wtedóI=kiedó=dochodzi=międzó=nimi=do=

konfäiktówK= aäatego= niezwókäe= ważne= są= tutaj= dwie= zdoänościW= zdoäność=

łagodzenia=ErozstrzóganiaF=konfäiktów=i=zdoäność=kierowaniaI=érzewodzenia=

EieadershipFK= geśäi= chodzi= o= tę= éierwszą= zdoänośćW= éosiadająca= ją= osoba=

rozumieI=że=różne= interesó=można= i=warto=ze=sobą= integrowaćI= jeśäi= się= je=

traktuje= z= éerséetówó= dobra= éonadindówiduaänegoI= dobra= séołecznegoK=

geśäi= chodzi= o= = „ieadershié“W= äider= éotrafi= uczciwie= i= bezstronnie=

reérezentować= interesó= gruéó=zamiast= „stawiać= na=swoim=narzucać= swoją=

woäę“X=umie=„wséierać=ducha=wséóänotó==i=sérawićI=żebó=bóła=ona=integraäną=

całością“=EsK=NPNFK==

=

mo= drugieW= człowiek= jest= zdoänó= érzóéisać= sobie= Ea= także= innómF=

wewnętrzne=stanóI=érocesó= i=uczuciaI=które=nie=docierają=do=świadomościK=

motrafi= rozumieć= zaskakująceI= nie= éasujące= do= innej= osobó= działaniaI=

wóéowiedzi= itdK= EtakieI= które= odbiegają= od= obrazu= „osobowości“= innej=

osobóF=i=zdaje=sobie=sérawęI=że=äudziom=zdarzają=się=rzeczóI=działania=aäbo=

wóéowiedzi= „niechcącó“I= któróch= érzóczónó= tkwią= w= „afekcie”= aäbo= są=

niedostęéne=nawet=bardzo=„introséektównemu==duchowi”=EsK=NNRJNNSF=E=Z=

komuśI= kto= umie= „wejrzeć”= w= czójąś= duszęI= mówiąc= nieco= staroświeckoFK=

qakie= oderwaneI= niekonsekwentne= zachowania= też= się= äudziom= zdarzają= i=

nie =znaczó =toI =że =całó =obraz =innego =człowiekaI =jako =dotąd =mamóI =äeżó =w =

gruzach= éo= takim= wójątkowómI= nieérzemóśäanóm= akcie= działaniaK= Abó=

zrozumieć= tę= niekonsekwencjęI= szuka= się= jej= érzóczón= „na= różnóch=

éoziomach= E…F= na= éowierzchni= zachowaniaI= na= éoziomie= ustaäonóch= cech=
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osobowościI= a= éoziomie= głębszóch= orientacji= własnego= zachowania= äub=

orientacji =niewidocznóch“ =EsK =NRPFK =qę= umiejętność= Ektóra =może =jednak =

érowadzić= do= nadinteréretacjiF= wómaga= dobrej= znajomości= danej= osobóI=

wnioskowania = =z =jej =doświadczeń= o =zachowaniachI =które =staramó =się=

zrozumieć=i=wójaśnićK===

=

mrzókładW==

rczestnik= badań= érowadzonóch= érzez= peämana= rozważa= éewną= historię=

dódaktócznąI= w= której= jest= mowa= o= chłoécuI= któró= éo= stracie= uäubionego=

zwierzaka=nie=chce=mieć=już żadnego=innegoW==

=

„geśäi =jike =mówiI =że =nie =chciałbó =już= widzieć= na =oczó =żadnego =innego =

pieskaI=to=co=to=znaczó?==

_o=móśäi=sobieI=że=żaden=innó=éiesej=nie=zastąéi=mu=tamtego=EKKKF==

Aäe=czó=on=naprawdę=móśäiI=że=już=nigdó=nie=chciałbó=widzieć żadnego=psa?==

kieKKK=

A=czó=można=coś=powiedziećI=wcaäe=tak=nie=móśląc?==

ln=tak=tóäko=éowiedziałX=tak=jak=się=mówi=wiedóI=kiedó=jest=się=wściekłóm=

E…F=ln=to=mówi=éo=érostu=w=afekcie=E…F=_óć=może=nie=widzi=wcaäe=swoich=

głębszóch=uczućK==

gak=to=możäiwe?==

joże =sam =érzed =sobą= nie =chce =się= érzóznać= do =tegoI =że =mógłbó =zastąéić=

tamtego=ésa=jakimś=nowómK=ddzieś=w=głębi=może=sobie=móśäiI=że=zdradziłbó=

tamego= éieskaI= gdóbó= teraz= zastąéił= go= innómK= joże= czuje= się= z= tego=

éowodu=winnó=i=nie=chce=doéuścić=do=takich=uczućX=więc=däatego=mówiI=że=

nie=chce=żadnego=nowego=ésaK===

Aäe=czó=jike=zdaje=sobie=z=tego=sprawę?==

Chóba=nieK“=EsK=NNSFK==

=

mo= trzecieW= doświadczenie= nieséójności= „gaźni“= i= związana= z= tóm= refäeksja=

éozwaäają=danej=osobie=dostrzec=w=sobie=i=innóch=istotę żówąI=dónamicznąI=
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której=zachowania=i=działania=nie=da=się=do=końca=érzewidziećK=„ka=éoziomie=

czwartóm= éoszczegóäne= uczucia= i= motówó= organizowane= są= na= nowoI=

éowstaje= nowó= sóstemI= w= któró= włączone= są= nowe= rzeczóX= i= éodobnie=

osobowość=rozumiana=jest=teraz=jako=taki=sóstemI=w==któróm=éowiązane=są=

ze=sobą=różnorodne=cechó=i=właściwości“=EsK=NROFI=także=te=noweI=które=nie=

„éasowałó”=do=éoérzedniej=osobowościK==

=

mrzókładW===

„ln=to=mówi=éo=érostu=w=afekcieK=E…F=

Aäe=czó=zdaje=sobie=z=tego=sprawę?==

Chóba=nieK“=EsK=NNSFK==

=

=

TK=ptómuäacja=rozwoju=käuczowóch=koméetencji=séołecznóch==

=

tzmacnianie=zdoäności=koordónowania=éerséektów=séołecznóch=jest=bardzo=

ważnóm= zadaniem= däa= edukacji= etócznejK= płużą= temu= rozmaite= treningiI=

refäeksje= i= rozmowó= stómuäowane= odéowiednimi= éótaniamiI= które=

„nakierowują”= uwagę= na= okreśäoną= cechę= äub= éroces= ésóchicznó= innóch=

osób= Ejak= móślł= inniI= jak= się= czują= w= danej= sótuacjiI= jak= „ja”= bóm= się=

czułLczułaI=gdóbóm=bół=w=skórze=tej=osobóIjak=bóm=na=jej=miejscu=rozwiązał=

konfäikt=z=innómi=osobami=–=itdK=EiindI=OMMMJOMMVFK==

= = = = = = = =aobróm =ćwiczeniem =jest =odgrówanie =róäI =tznK =ćwiczeniaI =które =bez =

większóch= érzógotowań= éozwaäają= się= wczuć= éołożenie= äub= „wśäiznąć”= w=

sótuację= osóbI= o= któróch= „reäacji”= oéowiada= néK= dódaktóczna= historójkaI=

érzógotowana=érzez=nauczócieäa=däa=okreśäonej=gruéó=uczniówK=Chodzi=o=toI=

abó= reäacja= międzó= bohaterami= bóła= interesująca= i= wzbudzała= w=

uczestnikach=ćwiczenia=zaangażowanieK=mótania=stómuäujące=do=wóéowiedzi=

éowinnó=rerezentować=éoziomó=NI=O=itdK=éojedónczoI=zaczónając=zawsze=od=

éerséektówó=egocentrócznejI=a=éóźniej=doéiero=zadawać=éótania=odnoszące=

się= do= coraz= wóższóch= éoziomwK= ka= każdóm= z= wóższóch= éoziomów=

=
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odéowiedzi=będzie=mniej= Emowa=o=uczestnikach=w=wieku= szkoänómI=kiedó=

zdoäności=séołeczne=są=całó=czas=w=rozwojuFK=kie=może=naturaänie=éótać=o=

żadne= „éoziomó”K= Chodzi= o= badzo= séecjaäistócznó= rodzaj= éótań=

dódaktócznóchI= które= éośrednio= ujawniająI= jaki= éoziom= zdoäności=

érzójmowania=i=koordónowania=éerséektów=oéanowała=dana=osoba=Ezawsze=

dana= osoba= indówiduaänieFX= w= młodszóm= wieku= dzieci= traktują= takie=

ćwiczenie=jak=zabawę=EvgäK=dutzwiääerJeeäfenfinger=OMNMFI=„wcieäając”=się=w=

bohaterów=oéowieści=i=rézumując=z=ich=éerséektówóK=fstnieją=także=historie=

edukacójne= däa= osób= dorosłóch= Edäa= nauczócieäiFI= oraz= test= mierzącó=

umiejętność=koordónowania=éerséektówK==

=

rwagaW= érzókładowe= materiałó= dódaktóczne= do= stómuäacji= zdoäności=

rozumienia= séołecznego= i= zdoäności= koordónowania= éerséektów= już=

éowstałóX= zasadó= samodzieänego= konstruowania= takich= materiałów= érzez=

nauczócieäa=etóki=–=takżeK=ka=żóczenie=czóteäników=érzókładó=autorka=może=

dołączóć= érzókładó= do= niniejszego= oéracowaniaK= pą= one= jednak= częścią=

tomu=fff=„bthics=–=in=–=mrogress”=Ejetodó=i=ćwiczenia=rozwijające=käuczowe=

koméetencje=séołeczne=w=gruéach=wiekowóchW=aF=U=–=NNI=bF=NO=–=N4I=cF=NS=

–=NV=äatFI=któró=będzie=dostęénó=onäine=w=semestrze=äetnim=OMNMLOMNNK===

mrzókładowe= éótania= nauczócieäa= éo= érezentacji= odéowiedniej= „oéowieści“=

dódaktócznejI=które=aktówują=rozumienie=séołeczne=na=różnóch=éoziomachW==

=

J=Czó=nauczóäiście=się=czegoś=od=siebie=nawzajem?===

J= Czó= z= oéisanej= oéowieści= można= nauczóć= się= więcejI= niż= tam= jest=

naéisane?=aäaczego?==

J= Co= trzeba= zrobićI= żebó= jak= najäeéiej= rozumieć= innego= człowieka?= gak=

można=się=tego=nauczóć?==

J=Czó=dobrze=jest=rozumieć=samego=siebie?===

J=Czó=dobrze=jest=rozumieć=inne=osobó?=aäaczego?==

J=Co=nam=to=dajeI=że=rozumiemó=inne=osobó?===

J=Co=mó=właściwie=rozumiemóI=kiedó=mówimóW=„ja=Cię=rozumiemKKK?”==
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J=Czó=w=człowieku=są=też=takie=rzeczóI=które=trudno=jest=zrozumieć=innóm?=

aäaczego?===

J=Czó=człowiek=zawsze=wieI=co=mówi=i=co=robi?=Ejeśäi=nie=zawszeI=to=däaczego=

tak=się=dzieje?F===

J=Czó=inna=osoba=może=nam=éomóc=äeéiej=zrozumieć=samego=siebie?=gakie=

znacie=séosobó?==

J=Czó=rozumienia=innóch=äudzi=uczómó=się=samiI=aäbo=z=książekI=a=może=w=

innó=séosób?==

J=Czó=äudzie=uczą=się=czegoś=o=drugim=człowiekuI=jeśäi=ten=drugi=dobrze=ich=

rozumie?==

=

ftdK==

=

mrzóéisó=L=äiteraturaW==
=
J=aamasioI=Antonio=ENVVVFW=“qhe=ceeäing=of=that=eaééens”K=kvW=earcourt=
_racer=C=CoK===
=
J=dutzwiääerJeeäfenfingerI=bveäine=EOMNMFW=“cörderung=der=soziaäen==
merséektivenćbernahmefähigkeit= bei= gugendäichen”= Emanuskróét= żóczäiwie=
wóéożóczonó=érzez=autorkęFK==
=
J=iindI=deorg=ENVVTFW=“dewaät=aäs=die=niedrigste=bbene=der=honfäiktäösung”=
Ećberarbeitete= cassung= des=_eitrags= zur=NMK= qagung= criedensésóchoäogieI=
rniversität=honstanzI=NPKJNRKSKNVVTFK==
=
J= iindI= deorg= ENVURFW= „drowth= and= oegression= on= CognitiveJjoraä=
aeveäoément“K=tW=CKdK=earding=EbdKFI=joraä=aiäemmasK=ChicagoW=mrecedent=
mubäishingI=fncK=ééK=VVJNN4K==
=
J= iindI= deorg= ENVU4FW= “fnhaät= und= ptruktur= des= moraäischen= rrteiäens”I=
rniversität=honstanzK==
=
J= iindI= deorgI= eartmann= eans= AKI= C= takenhutI= ooäand= ENVUOFW= “joraä=
aeveäoément= and= the= pociaä= bnvironmentK= ptudies= in= the= mhiäosoéhó= and=
msóchoäogó=of=joraä=gudgmentK”=ChicagoK=mrecedent=mubäishingI=fncK==
=
J= iindI= deorg= EOMMVLNFW= “joraä= ist= äehrbar”K= OKI= ćberarbeitete= und=
aktuaäisierte=AufäageK=lädenbourgW=jćnchenK==
=
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J= deorg= iindI= gohann= rärich= pandbergerI= C= qino= _argeä= EOMNMFW= „joraä=
coméetence=and=democratic=éersonaäitó“K=tW=dK=iindI=eKAK=eartmanI=C=oK=
takenhut= EbdsKFI= joraä= judgments= and= sociaä= educationK= qransaction=
mubäishersI=kew=_runswick=ErKpKAKF=C=iondon=ErKhKFI=éK=SMK==
=
=
J=lswaädI=mKAK=ENVVSFW=„qhe=effects=of=cognitive=and=affective=éerséectiveJ
taking= on= eméathic= concern= and= aätruistic= heäéing”K= tW= gournaä= of= pociaä=
msóchoäogóI=koK=NPSI=ééK=SNPJSOPK==
=
J=miagetI=gean=ENVTOFW=„qheorien=der=modernen=brziehung“I=joädenI=tienJ
jćnchenJwćrich=NVTOK==
=
J=miagetI=gean=ENVUNFW=„aas=moraäische=rrteiä=beim=hinde“K===
=
J =oichardsonI =aKoK =et =aäK =ENshié =between =éerséectiveJtaking =and =
nonaggressive= reséonding= in= the= face= of= an= attack”K= fnW= gournaä= of=
mersonaäitóI=koK=SSEOFI=ééK=OPRJORSK====
=
J=oobertsI=tK=C=ptraóerI= gK= ENVVSFW= “bméathóI=emotionaä= exéressivenessI=
and=érosociaä==behaviour”K=tW=Chiäd=aeveäoémentI=koK=STEOFI=ééK=44VJ4TMK==
=
J= pchiääingerI= jarcia= EOMMSFW= “iearning= environment= and= moraä=
deveäoément”I=AachenK==
=
J=peämanI=oobert=iK=ENVUMFW=„qhe=growth=of=interéersonaä=understanding“I=
Academic=mressI=kvI=iondonI=qorontoI=pódneóI=pan=cranciscoK==

=
J =peämanI =oobert =iK =ENVU4FW =„aie =bntwickäung =des =soziaäen =serstehens“I =
puhrkaméI=crankfurtLjK==
=
J= peämanI= oobert= tKI= gaquetteI= aW= C= _russJpaundersI= bK= ENVTVFW=
„Assessing=interéersonaä=understandingW=A=interview=and=scoring=manuaä=in=
five= éarts= constructed= bó= the= earvardJgudge= _aker= oeasoning= mroject“I=
earvard=rnivKW=draduate=pchooä=éd=bducationK==
=
J=piäbereisenI=oK=ENVVRFW= „poziaäe=hognitionen“K=tW=oK=lerterI=iK=jontada=
EegKFI=bntwickäungspsóchoäogieK=PK=AufäK=rnionW=teinheimK==
=
J= péenceI= pKeK= EOMMPFW= „pociaä= skiääs= training= with= chiädren= and= óoung=
éeoéäeW= theoróI= evidence= and= éractice“K= tW= Chiäd= and= Adoäescent= jentaä=
eeaäthI=ko=U=EOFI=ééK=U4JVSK==
=
J =péitzerI =janfred =EOMMOFW =“iernen”I =péektrum =Akademischer =seräagI =
eeideäbergK==
=
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J= van= jentsI= jK= ENVVUFW= „ooääenséieäW= bffektivK= bin= ieitfaden= fćr= iehrerI=
brzieherI=Ausbiäder=und=druééenäeiter“I=bhrenwirthW=jćnchenK==
=
=
=
=
hlei_bodI=iAtobkCb=
=
=

joraäność=jako=koméetencja=Emoraä=judgment=competenceF=
=
„zdoäność=éodejmowania=decózji=i=wódawania=sadówI=które=mają=charakter=

moraänóI= to= znaczóW= oéierają= się= na= wewnętrznóch= zasadach= moraänóchI=

oraz=zdoäność=działania=zgodnego=z=tómi=decózjami=i=sądamiK”==

=
ŹródłoW==
=
J= iawrence= hohäbergW= „aeveäoément= of= moraä= character= and= moraä=
ideoäogó“I =wW =jKiK =eoffman =C =iKtK =eoffman =EbdsKFI =oeview =of =Chiäd =
aeveäoément =oesearchI =soäK =fI =kew =vorkW =ousseä =page =coundationI =ééK =
PUNJ4PN=Edefinicja=na=sK=4ORFK==
=
=

G=
          t=demokracji=wóchowanie=moraäne=i=edukacja=obówateäska=mocno=

się= zazębiajaW= demokracja= wórasta= z= uniwersaäiów= moraänóch= Egodność=

osobistaI=wzajemnó=szacunekI=równouérawnienie=itdKF 

=

„wóchowanie=moraäne=i=edukacja=éoäitóczna=–=tjK=wóchowanie=obówateäskie=

–=to=w=dużej=mierze=jedno=i=to=samoK”==

=
ŹródłoW=
=
J=iawrence=hohäberg=ENVUTFW==
„joraäische= bntwickäung= und= demokratische= brziehungK“= tW= dK= iindI= gK=
oaschert= EredKFI=joraäische=rrteiäsfähigkeitK=bine=Auseinandersetzung=mit=
iawrence=hohäbergI=_eätz=seräagI=teinheim=C=_aseäI=sK=PSK=
=

G=G=G=G=G==
=

=

=

=
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„pixJstages=theoró”==
=
=

iawrence= hohäberg= érzeérowadzał= érzez= kiäkanaście= äat= wówiadó= z=

osobami=w=wieku=NM=–=PM=äatK =modejrzewałI =że=rozwój =moraänó=człowieka=

jest= siänie= zaäeżnó= od= dobrej= jakościowo= edukacjiK= ldkrół= uderzające=

érawidłowościW==

NK=iudzki=sąd=moraänó=reérezentuje=zawsze=jeden=z=sześciu=tóéówI=sześciu=

séosobów=rozumowania=moraänegoK=hohäberg=nazwał=je=„stoéniami”=EtzwK=

„sixJstages= theoró”FK= tszóstkie= nasze= sądó= moraäne= można=

érzóéorządkować=okreśäonemu=„stoéniowi”K==

=

OK =kazwał= je =„stoéniami”I =éonieważ= odkrółI =że =stoénie =od =N =– =S =tworzą=

strukturę= hierarchicznąK= pądó= éierwszego= „stoénia”= są= najbardziej=

egocentróczneI= a= sądó= szóstego= „stoénia”= najbardziej= séołeczneW= ich=

‘ważność’=rozciąga=się=na=coraz=większą=äiczbę=äudzi=–=takI=że=sądó=stoénia=

S=są=najbardziej=uniwersaäneK==

=

PK= _adając= sądzenie= u= tóch= samóch= osób= w= okresie= caK= NM= –= PM= äat=

hohäberg= odkrółI= że= u= wszóstkich= éowtarza= się= érocesI= wskazującó=

ewidentnie =na =rozwójW =z =czasem =äudzie =uczą= się= budować= sądó =coraz =

bardziej =uniwersaäneI =a =mniej =egocentróczneK =mowołują= się= często =na =te =

same= zasadóI= wartościI= orientacje= etcK= co= wcześniejI= aäe= inaczej=

uzasadniają= ich= słusznośćW=néK= jako=dziecko=ktoś= éojmuje= sérawiedäiwość=

jako=karanieLnagradzanie=tóch=osóbI=które=na=to=zasługująK=gako=człowiek=

OMJéaroäetni= dostrzega= on= w= sérawiedäiwości= érzede= wszóstkim= równośćI=

bezstronność=i=zasadę=konstótutówną=däa=trwania=wséóänotó=séołecznejK====

=

4K=t=tóm=indówiduaänóm=érocesie=rozwojowóm=stoénie=od=N=–=S=układają=

się=właśnie=zawsze=w=tej=samej=sekwencjiI=w=tóm=samóm=éorządkuW=od=N=

do=S=EtznK=äudzie=rozumują=najéierw=na=NI=OKKK=a=nastęénie=doéiero=na=KKK4I=

RI= S= „stoéniu”K= „oozumowanie= moraäne= naäeżó= traktować= jako=

=
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rozumowanie= zorganizowane= hierarchicznie= w= strukturę= całościowąI=

integrującą= wszóstkie= S= stoéni= EKKKF= kie= chodzi= tu= w= żadnóm= wóéadku= o=

sekwencję=zachowań=w=konkretnóchI=éojedóńczóch=sótuacjach=i=okresachK=

Chodzi=tóäko=o=integrację=séosobów=zachowania=na=éoziomie=umósłowómK”=

EiindI=pandberger=C=_argeäI=sK=RVFK=lczówiście=„nie=każde=érzekonanie=czó=

działanie=danej =osobó=jest =włączone=w=éoszczegóänó=sóstem=orientacjiK =r=

tej =samej =osobó =może =istnieć= równoäegäe =więcej =oderwanóch =od =siebie =

sóstemów= EKKKF= Adeäson= i= l’keiää= odkróäiI= że= u= małóch= dzieci= domenó=

zachowania= zorganizowanego= strukturaänie= EkognitównieF= tworzą=

niezaäeżne=‘wóséó’=orientacjiI=wartości=i=ceäówK=w=czasem=w=rozwijają=się=u=

nich= éowiązania= międzó= orientacjamiI= wartościami= i= ceäamiW= éowstaje=

osobowość=zintergrowana=éod=wzgędem=kognitównómK”=EtamżeI=sK=SNFK===

= = = = = = = =kasza= indówiduaäna= osobowość= moraäna= ma= zatem= „érofiä”I= któró=

hohäberg= ujął= jako= jednąI= całościową= strukturęI= integrującą= z= czasem=

wszóstkie =sześć= „stoéni” =Estoénie =„éostkonwencjonaäne” =R =J =S = =kształtują=

się= dzięki= = dóskursównej= i= demokratócznej= jakości= edukacjiFK= = oozwój=

oznacza= néKI= że= érzestrzegamó= érzeéisów= drogowóch= érzede= wszóstkim=

däategoI= że= cenimó= bezéieczeństwoI= żócie= i= zdrowie= innóch= äudziI= a= nie=

tóäko= däategoI= że= boimó= się= mandatuI= utrató= érawa= jazdó= itéK=

oozumowanie= na= éoziomie= „karó”= ENK= stoéień= rozwoju= rozumowania=

moraänegoF= jest= wóraźnie= zdominowane= érzez= motówację= o= wóższej=

Ebardziej=uniwersaänejF=jakości=moraänej=E4I=RI=S=stoéniaFK=t=zewnętrznóm=

zachowaniu=kierowcó=tę=różnicę=widać=wtedóI=kiedó=osoba=érzestrzegająca=

érzeéisó=tóäko=ze=strachu=czóni=to=raczej=tóäko=wtedóI==kiedó=séodziewa=się=

kontroäi= éoäicójnejK= qen= zaśI= kto= czóni= to= däa= bardziej= séołecznóchI=

uniwersaänóch=éowodów=zawsze=jeździ=ostrożnieK==

=

„pix= stages”= służą= zatem= jako= króteria= do= rozéoznawania= jakości=

rozumowania=moraänegoK=kie=służą=w=żadnóm=razie=do=oceniania=äudzi=éod=

wzgäędem=moraänóm=EhohäbergW=„niemoraänie=jest=szufäadkować= äudzi=éod=

wzgäędem= moraänóm”X= pokratesI= jenonW =„jeśäi =wszóscó =äudzie =na =równi =
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éragną= rzeczó =dobróchI =to =muszą= się= różnić= tóäko =biegłościąI =tóäko =

umiejętnością=w=ich=urzeczówistnianiu”FK=wadaniem=edukacji= jest==tworzóć=

sótuacjeI=w=któróch=rówieśnicó=samodzieänie=Ebez=zewnętrznego=nacisku=i=

indoktrónacjiF= rozéoznają= i= rozwijają= jakość= swoich= rozumowańI= =

argumentów=i=sądów=moraänóchK=w=regułó=już=kiäkuäetnie=dzieci=érzówołują=

sérawiedäiwośćI= żócieI= dobro= äudzkieK= qe= éodstawowe= orientacje= moraäne=

są= wrodzone= EmiagetI= NVPOX= iindI= OMMMJOMMVX= zobK= też= hasło=

awuaspektora= Teoria= joraänościFK= wadaniem= edukacji= jest= umożäiwić=

człowiekowi=rozwój=rozumowania=i=świadomości=moraänej=do=tego=stoéniaI=

abó= zamiast= racji= moraänóch= o= waäorach= egocentrócznóch= i=

konformistócznóch =wóbierał= on =i =stosował= w =swoim =osądzie =i =działaniu =

racje=jak=najbardziej=uniwersaäneI=ważne=däa=jak=największej=äiczbó=äudziK===

========„pix=stages”=można=éodzieäić=na=trzó=éaróW=éo=dwie=däa=rozumowania==

érzedkonwencjonaänegoI= konwencjonaänego= i= éostkonwencjonaänegoK= w=

regułó=osoba=wósoko=ceniąca=racje=i=argumentó=odéowiadające=éoziomowi=

„P”=ceni=też=wósoko=racje=i=argumentó=odéowiadające=éoziomowi=„4”K=ptąd=

można= éowiedziećI= że= dana= osoba= oscóäuje= na= éoziomie= „raczej”=

konwencjonaänómI= „raczej”= éostkonwencjonaänóm= itdK= rmiejętność=

rozumowania= éostkonwencjonaänego= Ea= takżeW= umiejętność= docenienia=

takiego=rozumowania=u=innóch=äudziI=o=innóch=éogäądach=niż=nasze=własneF=

świadczó =o =éełnóm =rozwoju =moraänómK =monieważ= uniwersaäne =zasadó =

moraäne= są= fundamentem= demokracjiI= istnienie= i= rozwój= demokratócznej=

wséóänotó= zaäeżą= od= tegoI= jak= często= äudzie= rozumują= w= kategoriach= =

éostkonwencjonaänóchI= kiedó= robią= coś= däa= wzajemnego= éożótkuI= däa=

dobra=wséóänotóK==

=

moziomó==

érzedkonwencjonaänó=–=konwencjonaänó=J=éostkonwencjonaänó=

=

NK=moziom przedkonwencjonalnyW=
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kormom= moraänóm= i= érawnóm= trzeba= bóć= éosłusznómI= bo= inaczej=

człowiekowi=grozi=kara=EmotówW=strach=érzez=konsekwencjamiFK=kormó=są=

słuszneI= bo= ustanowił= je= jakis= autorótetK= Autorótetu= trzeba= słuchaćK= Coś=

jest=„słuszne”I=skoro=autorótet=tak=éowiedział=Esłuszność=érzeniesiona=jest=

na=źródło=normI=oderwana=od=zasadLnormam=jako=takichKF==

=

OK=moziom konwencjonalnyW=

aana =regułaI =érawoI =konwencja =są= słuszneI =skoro =jest =regułą= érawemI =

konwencją=W=däatego=naäeżó=ich=érzestrzegaćK==

=

PK=moziom postkonwencjonalnyW=

hierujemó= się= daną= normąLérawemLkonwencjąI= bo= ustanowiono= je= w=

séosób= demokratócznóI= w= drodze= éowszechnego= dóskursuI= zgodó= itdKI=

iLäub= däategoI= że= są= sérawiedäiweI= że= dają= się= zuniwersaäizowaćI= że= są=

zgodne= z= jakąś= wartością= ogóänoäudzką= itdK= “mostkonwencjonaänó”=

oznaczaW= człowiek= samodzieänieI= racjonaänie= rozważa= słuszność= reguł= i=

normI= = éowołując= się= na= racje= najbardziej= uniwersaäneK= wdaje= sobie=

sérawęI= że= regułó= normó= nie= muszą= bóć= doskonałeI= że= niektóre= z= nich=

można =i =zgoła =trzeba =uäeészaćK =hieruje =się=w =swoim =osądzie =tómI =co =we =

własnóm=sumieniu=uznaje=za=bardziej=uniwersaäne=od=danej=regułóI=zasadó=

i= normóK=ka= éoziomie= éostkonwencjonaänóm= toczó= się= refäeksja= etócznaI=

chodzi =o =érawomocność=norm=Enie =tóäko =zachowań= i =działańFW =nie =uznaje =

się=éraw=za=słuszne=„bo=są=érawami”K=ka=tóm=éoziomie=hohäberg=séotóka=

się= z= eabermasemI= a= moraäność= J= z= etóką= normatówną= EzobK= końcowa=

kota=o=autorceFK=

=

G=G=G=G=G=

 

„dround=wero“=Emit=amoraäizmuF==

=



=
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= = = = =J= ptadium= érzedmoraäne= W= brak= rozumienia= reguł= moraänóchI=

niezdoäność=odróżniania=tegoI=co=dobreLsłuszne=od=tegoI=co=złeLniesłuszneK==

qoI= co= sérawia= bóäI= co= naéawa= strachem= jest= “złe”K= Całkowita=

kontóngencjaI=nieérzewidówaäność=zachowaniaK===

= = = = =J =Żaden =człowiek =nie =éosiada =„zerowej” =moraänościK =gedónie =siäne =

uéośäedzenie= umósłowe= może= bóć= érzóczóną= takiego= stanu= Eérzóéadki=

oéisane= érzez= aamasioW= wtórnaI= éourazowa= niezdoäność= do= osądu=

moraänego=néK=u=inteäektuaäistóI=świadcząca=skądinąd=o=tómI=że=moraäność=

oznacza=więcej=niż=inteäigencja=C=inteäekt=EaamasioI=OMMRF==

=

 
„pixJstages”=I=czóäi=

sześć=króteriów=rozumowania=moraänego 
=
=

N=–=O=Z=éoziom=érzedkonwencjonaänó=EskrótW=mobF=
P=–=4=Z=éoziom=konwencjonaänó=EskrótW=hlkF==
R=–=S=Z=éoziom=éostkonwencjonaänó=EskrótW=mlpqF==
=
=
=

rważamI=że=dane=zachowanieLdziałanieI=zasadaI=argument==
są=słuszneI=éonieważKKK=

=
=
ENJmobF…= tenI= kto= tak= éostęéujeI= unika= tóm= samóm= érzókróch=

konsekwencjiI =karó =itdK =kic =mu =nie =groziK =kaäeżó =słuchać= autorótetówI =

éonieważ=tóäko=o=nich=zaäeżóI=co=jest=dobreI=słuszne=itdK==

=

EOJmobF…= zasada= wzajemnej= wómianó= Ecoś= za= cośFK= Coś= jest=

słuszneLdobreI=skoro=éozwaäa=mi=uzóskać=coś=w=zamianK=płuszne= jest= toI=

co =äeżó =w =moim =interesieX =niesłuszne =toI =co =jest =sérzeczne =z =moim =

interesem=E‘jeżeäi=qó=mi=éomożeszI=to=ja=éomogę=qobie’FK==

=

=



=
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EPJhlkF…= Coś= jest= dobreLsłuszneI= skoro= éodoba= się= innóm= EaäboW=

niesłuszneI= skoro= nie= éodoba= się= innómFK= honformizmK= joraäność= “good=

guó”=aäbo=“grzecznej=dziewczónki”K==

=

E4JhlkF…=érawo=i=normó=séołeczne=są=słuszneI=więc=naäeżó=je=szanowaćK=

iegaäizmI=niekiedó=siänó= rógorózmX= tzwK=stanowisko=éraworządnościX= jeśäi=

däa=kogoś=jest=to=najwóższe=króterium=słusznościI=to=nie=będzie=on=skłonnó=

uäeészać=reguł=séołecznóchI=érzeéisów=instótucjonaänóchI=_em=itdK=oegułaI=

która= już= istniejeI= jest= nienaruszaänaI= éonieważ= istniejeK= l= jej=

érzódatnościI=słuszności=się=nie=móśäiK==

=

ERJmlpqF… =płuszne =nie =są=wszóstkie =regułó =i =érawa =„tak =éo =érostu”I =aäe =

tóäko= takie= regułó= i= érawaI= co= do= któróch= éanuje= demokratóczne=

érzózwoäenieI=zgodaI=konsensus=EkontraktuaäizmX=wóbór=séoäecznóFK=geśäi=

séołeczeństwo= jest=érzeciwne=danej= reguäacjiI= to=naäeżó= zwerófikować= jej=

słuszność=w=drodze=demokratócznej=oéinii=séołecznejK==

=

ESJmlpqF…= słuszne= są= te= regułóI= które= éozostają= w= zgodzie= z=

uniwersaänómi= zasadamiI= néK= sérawiedäiwościąI= godnością= osobóI=

autonomiąI=érawami=człowiekaI=i=takieI=które=dają=się=zuniwersaäizować=w=

taki= séosóbI= jak= éowiada= o= tóm= hantowski= iméeratów= kategorócznóW=

„éostęéuj=zawsze=wedäe=takiej=maksómóI=co=do=której=mógłbóś=chciećI=abó=

bóła= érawem= éowszechnómK”= Człowiek= samodzieänie= osądza= słuszność=

zasad= i= reguł= éraktócznóch= na=bieżąco=tworzonóch=w= żóciu= własnóm= i= w=

żóciu=séołecznómK=oobi=to=we=własnóm=sumieniuI=mocą=własnego=rozumuK=

qzwK= demokratóczna= większość= nie= zawsze= bowiem= kieruje= się=

uniwersaänómi=króteriami=ocenóI=zasadami=i=wartościamiK=„tiększość”=nie=

zawsze=znaczóW=racja=i=słuszność=EoousseauX=qocqueviääe=OMMMFK==

=

=

„gustice=communitó”=E„gust=communitó”F==



=
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=

iawrence=hohäberg=i=joshe=_äatt=stworzóäi=metodę=dóskursównej=edukacji=

stóuäujacej=refäeksję=i=umiejętność=sądzenia=moraänego=EetócznegoF=wśrod=

uczniówK= mrowadzącó= érezentował= w= ciągu= 4R= minut= koäejno= kiäka=

érawdziwóch= dóäematów= moraänóchI= na= bieżąco= czeréanóch= z= żócia=

séołeczności= szkoänejK= mo= każdóm= dóäemacie= sam= éodawał= argumentó=

okreśäonego= „stoénia”K= kastęénie= uczestnicó= oceniaäi= jeK= ka= koniec=

érowadzącó=éodawał=argumentó=„za”=äub=„érzeciw”=rzędu=o=„jeden=stoéień”=

wóższegoK =aäatego =„just =communitó” =nazówana =jest =„modeäem =éäus =N”K =

moniżej=tabeäaróczne=zestawienie=“gust=communitó”=i=“honstanckiej=jetodó=

aóskusji=nad=aóäematem”K=deorg=iind=wódłużył=sesję=do=VM=minutI=nadał=

jej= rótm= stómuäującó= zdoäności= afektówne= i= kognitówneI= skoordónował=

dóskurs= według= reguł= E„éingJéong”= i= „reséekt”F= i= skoncentrował= uwagę=

uczestników=na=jednóm=érobäemieI=uzóskując=dzięki=temu=znacznie=äeésze=

efektó=edukacójneK==

=

=

=

=

 

Cecha  

 

gust Community 

 

jetoda honstancka 

mrezentacja=
hiéotetócznóch=
dóäematów=moraänóch==

kfb=I=w=„just=communitó”=
érezentuje=się=najczęściej=
reaäne=dóäemató==

=

qAh==

fäość= dóäematów= w= ciągu=
jednej=sesji=

ld=jednego=do=kiäku= qóäko=jeden=

Czas=trwania=sesji== 4R=minut== VM=minut==
modjecie= decózji= érzez=
gäosowanie=

kfb= Euczestnicó= tóäko=
oéiniują=argumentóF==

qAh= Edwukrotne=
głosowanieF==

honcentracja= na= jednóm=
„stoéniu”ZkonwK=„éäus=N”==

=
qAh=

=
kfb=

kauczócieä= érzedstawia=
argumentó= i= érosi= o=
komentarze=

qAhI= sam= éodaje=
argumentó= o= „jeden=
stoéień”=wóższe=

kfbI= nauczócieä= zadaje=
éótania= tóäko= w= fazie=
objaśniania= i= éodaje= O=
regułó=dóskusji=
=



=

=
Copyrights © by Nwa Nowak 
=
=

PV

ldniesienie= do=
argumentów=„contra”==

=
CwApAjf==

=
qAh=

Czas=na=zebranie=różnóch=
oéinii=o=dóäemacie==

=
kfb=

qAh= E„czó= tu= naérawdę=
jest= jakiś= érobäem=
Ldóäemat?=aäaczego?”F===
=

oegułó= dóskusji= éodane=
érzez=nauczócieäa=

=
kfb==

qAhI=dwie=regułóW==
NF= mówić= swobodnieI=

okazując= reséekt=
wszóstkim=
uczestnikomX= OF=
równość= szans=
wóéowiedzi= däa=
każdego=

=
kaérzemienne= fazóW=
wséarcie=–=zadanie==

=
kfb=

=
qAh=Erótm=okK=NMJminutF=

mrace=w=gruékach=PJ4=osK= kfb= qAh=
wachęcanie= uczestników=
do= tegoI= bó= doceniäi=
cudze= stanowisko= mimoI=
że= zajmują= własneI=
odmienne==

=
kfb=

qAhI= wóbór= najäeészego=
argumentu=przeciwnika=

jetaJkognicjaW= refeksja=
nad=érocesem=uczenia=się==

=
kfb=

qAh= E„czego= się=
nauczóäiście= éodczas=
dóskusji?”=F=
=

=

ŹródłoW=httéWLLwwwKuniJkonstanzKdeLagJmoraäLkmddLiindJOMMS_coméarison_=

=

 
mrzóéisó=L=äiteraturaW==
=
J=iawrence=hohäberg=ENVUNFW=„bssaós=on=moraä=deveäoément”I=soäK=fW=The=
phiäosophó=of=moraä=deveäopmentX=soäK=ffW=The=psóchoäogó=of=moraä=
deveäopmentK=The=nature=and=vaäiditó=of=moraä=stagesK=earéer=C=oowI=pan=
cranciscoK==
=
J=geanJgacques=oousseau=ENVUSFW=…=l=umowie=séołecznej=»I=tłK=jK=
ptarzewskiI=kakładem=hrakowskiej=péółki=tódawniczejI=hraków=NVOTK=
=
J=Aäexis=de=qocqueviääe=ENVVVFW=„l=demokracji=w=Ameróce”I=tłK=_K=ganickaI=
jK=hróäI=wnakI=hraków=NVVSI=tK=NJOI=sK=OTUK==
=

 
=

http://www.uni-konstanz.de/ag-moral/kmdd/Lind-2006_comparison_
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=
hljbŃphf=ECljjbkfrpI=gAk=AjlpF==
=

=
aódaktóczne=oétimumW=

=
=
„kaszej=dódaktóki=aäfą=i=omegą=ma=bóćW=

badanie=i=znaäezienie=séosobuI=któró=bó=éozwaäałI=ażebó=nauczócieäe=mniej=

nauczaäiI= a= uczniowie= więcej= się= uczóäiI= ażebó= w= szkołach= bóło= mniej=

hałasuI= nudó= i= bezéłodnóch= wósiłkówI= a= więcej= séokojuI= érzójemności= i=

gruntownóch=éostęéów=w=éracóI=w=éaństwie=zaś=abó=mniej=bóło=ciemnotóI=

zamieszania= i= niezgodóI= a= więcej= światłaI= éorządkuI= éokoju= i= ciszóK”=

EhomeńskiI=NVRSX=sK=4F=

=
=
=
       bdukacja=interaktówna=EzobK=hasłoF=séełnia==
=======w=dużej=mierze=warunki===
=
„nauczania= éewnegoI= dającego= zawsze= éozótówne= wónikiI= i= nauczania=

łatwegoI =a =więc =bez =żadnej =érzókrości =i =zniechęcania =tak =nauczócieäiI =jak =

uczniówI=a=raczej=ku=jak=najżówszej=obustronnej=érzójemnościX=nastęénie=

nauczania= gruntownegoI= a= więc= takiegoI= które= nie= jest= éowierzchowne= i=

éozorneI= äecz=érowadzi= do=érawdziwej=wiedzóI= do=złagodzenia=obóczajów=

KKK”=EhomeńskiI=NVRSX=sK=RFK=

=
=

l=rozwoju=naturaänóch=zdoänościW=
=
„wnana= to= rzeczI= że= każdó= człowiek= rodzi= się= ze= zdoänością= zdobówania=

wiedzó=o=rzeczach=E…FK=kie=trzeba=zatem=człowiekowi=dostarczać=niczego=z=

zewnątrzI=äecz=toI=co=sam=w=sobie=w=nierozwiniętej=formie=éosiadaI=trzeba=

jedónie=wódobóć=z=ukróciaI=rozwinąć=i=wójaśnić=znaczenie=każdej=rzeczó=z=

osobna”K=EtamżeI=sK=44J4RFK=

=

=

=

=



=
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„qakI= jak= zbędne= jest= zmuszanie= okaI= bó= się= rozwarło= i= séojrzało= na=

érzedmiotI= dobrowoänie= bowiem= Ejak= gdóbó= z= naturó= séragnione=

światłościF= i= radośnie=karmi= się=ogäądaniem=i=wszóstkiemu=zdoła=sérostać=

Ebóäebó= nie= wérowadzać= zamętu= równoczesnóm= érzeładowaniem=

érzedmiotówF =i =nigdó =nie =może =nasócić= się= éatrzeniemI =tak =też= właśnie =

umósł= nasz= séragnionó= jest= rzeczóX= sam= ciągäe= otwartó= na=érzójęcie= ichI=

sam=usiłuje=dojrzeć=cośI=sam=érzójmujeI=ba=nawet=chwóta=w=äot=wszóstkoX=

w= każdóm= érzóéadku= niezmordowanóI= bóäebó= go= nie= érzeładowówano=

mnogością= rzeczóI= a= dostarczano=mu=do= badania=w= naäeżótóm= éorządku=

jedną=rzecz=éo=drugiejKKK”=EtamżeI=sK=RMF=

=
„pkoro= zatem= zarodki= naukiI= moraäności= EKKKF= tkwią= w= każdóm= człowieku=

EKKKFI= tedó= nieodéarcie= wónika= stądI= że= nie= éotrzeba= im= niczego= érócz=

najłagodniejszej=éodnietó=i=jakiegoś=rozsądnego=kierownictwaK”=EtamżeI=sK=

VNF=

=

=
bdukacja=jako=ćwiczenie=i=trening==
naturaänóch=zdoäności=i=wséarcie==

=
„Chociaż= E…F =ani =chodzićI =ani =mówićI =ani =móśäeć= nie =umiemó =bez =

ćwiczeniaI=to=jednak=z=tego=nie=wónikaI=bó=nie=można=bóło=uczóć=się=tego=

inaczej=jak=w=séosób=zawiłóI=trudnó=i=z=wątéäiwóm=wónikiemK=_o=jeśäi=tegoI=

co= dotóczó= ciałaW= jedzeniaI= éiciaI= skakania= i= wókonówania= różnóch= éracI=

uczómó =się= beż= takich =wieäkich =trudnościX =czemuż= tak =samo =nie =miałobó =

bóć= z =tómI =co =dotóczó =naszego =umósłu? =_óäebó =nie =brakło =właściwóch =

éouczeń”=EtamżeI=sK=VOF=

=
 

oówność=szans=edukacójnóch=–=egaäitrózm:  
=
„ao =szkół= naäeżó =ściągać= nie =tóäko =dzieci =bogaczó = =i =dostojnikówI =aäe =i =

wszóstkie=na=równi=E…F=rzasadnia=się=to=nastęéującoW=

=

=



=
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E…F=każdóI=kto=się=urodził=człowiekiemI=jeden=ma=tóäko=głównó=ceäI=abó=bóć=

człowiekiem =E…F =tszóstkich =więc =éowinno =się= do =tego =érowadzićI =bó =

wóéosażeni=odéowiednio=w=naukę=xiz=cnotó…=mogäi=éożótecznie=érzeéędzić=

obecne=żócieI=do=érzószłego=zaś=naäeżócie=się=érzógotować”=EtamżeI=sK=TNF==

=
=
=

tséarcie=däa=słabszóchI=éełna=inkäuzjaI==
rozwój=jest=reäatównó!= 

==
=
„mewnóm=äudziom=E…F =éowinno =się=wódatnie =érzójść= z =éomocąK =qen =stan =

rzeczó =bowiem =tóm =bardziej =zaäeca =i =domaga =się= takiego =właśnie =

éowszechnego= kształcenia= duchaK= _o= im= ktoś= jest= z= naturó= bardziej=

ociężałó=E…FI=tóm=bardziej=éotrzebuje=éomocó=E…F=A=nie=znajdziesz=takiego=

ubóstwa= umósłuI= bó= wókształcenie= nie= érzóniosło= mu= żadnej= w= ogóäe=

éoérawóK=E…F=tiadomo=również=z=doświadczeniaI=że=niektórzó=äudzie=nader=

ociężaäi =zdobóäi =wszeäako =w =nauce =taki =zasób =wiadomościI =iż= wóérzedziäi =

tóm= nawet= uzdoänionóchK= EKKKF= niektóre= xzdoänościz= érzedwcześnie=

dojrzewająI=aäe=też=wóczeréują=się=róchło=i=w=końcu=uäegają=stęéieniuI=inne=

zrazu=nikłeI=éóźniej=doznają=jakiejś=éodnietó=i=w=rozwoju=swóm=dochodzą=

bardzo=daäeko”=EtamżeI=sK=TPFK==

=

=
=======================denderW=edukacójne=równouérawnienie!=
=
=
„oównież=nie=éodobna=éodać żadnej=wóstarczającej=érzóczónóI=däa=której=

miałobó =się= druga =éłeć= E…F =zuéełnie =wółączać= od =zdobówania =

mądrościKEKKKF=t=tóm=więc=érzede=wszóstkim=naäeżó=je=kształcić…”===

„co =z =tego =wóniknieI =gdó =robotnicóI =wieśniacóI =tragarzeI =ba =nawet =i = =

babięta= będą= uczonómi?= EKKKF= nastąéi= toI= że= jeśäi= się= owo= éowszechne=

wókształcenie=młodzieżó=zorganizuje=we=właściwó=séosób=–=nikomu=odtąd=

=

=
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nie=zabraknie=dobrego=tworzówa=däa=móśäiI=żóczeń=dążeńI=a=wreszcie=i=däa=

éracó”=EtamżeI=sK=TRF=

=
=
=

bdukacja=to=więcej=aniżeäi=rógor=i=„wkuwanie”W==
éromujmó=ekséerómentó=

=
=
„w =kształceniu =młodzieżó =stosowano =érzeważnie =tak =surową= metodęI =że =

szkołó=uważanie=bółó=éowszechnie=za=éostrach=däa=chłoéców=i= za=miejsca=

kuźni=umósłowej”=EtamżeI=sK=U4FK==

=
„kiech= więc= érawem= będzie= E…F= abó= niczego= nie= uczono= na= éodstawie=

samego= autorótetuI= äecz= wszóstkiego= érzó= éomocó= éokazu= dostęénego=

zmósłom=i=rozumowi”=EtamżeI=sK=NSOFK==

=
=

rczóć=w=séosób=niewómuszonó…==
=
=
„kiech= więc= nauczócieäe= wóstrzegają= się= tegoI= abó= cokoäwiek= ukrówać=

érzed= uczniem= czó= to= umóśänie= E…F= czó= też= érzez= zaniedbanie= E…F=

motrzebna=tu=jest=uczciwość=i=staranność”=EtamżeI=sK=OM4FK==

=
„niektóróm=äudziom=brak=nie=zdoäności=do=naukiI=aäe=ochotóI=a=zmuszanie=

ich=wbrew=woäi=jest=równie=érzókreI=jak=i=bezużóteczneK=E…F=

Aäe= cóż= terazI= jeśäi= sami= nauczócieäe= są= érzóczóną= owego= wstrętu= do=

nauki?=E…F=

E…F =htóż= jednak =– =éótam =– =dba =o =toI =bó =nauczócieä =E…F =nim =zacznie =

kształcić=ucznia=wedäe=swóch=érawidełI=wéierw=uczónił=go=żądnóm=naukiI=a=

érzó=tóm=i=do=nauki=zdatnómI=takI=abó=we=wszóstkim=goräiwie=szedł=za=jego=

wskazówką?=mrawie=każdó=zabiera=się=do=ucznia=takiegoI=jakim=go=zastałI=i=

już=go= toczóI=obkuwaI= już=czeszeI= już= tkaI= już=go=dostosowuje=do=swojej=

miaró= i= już= éragnieI= abó= bół= wógładzonó= i= abó= błószczałX= a= jeśäi= to= nie=

=

=
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nastęéuje= natóchmiastI= na= zawołanie= Ea= jakże= może= to= nastąéićI= éroszę=

tas?FI= oburza= sięI= zaéaäa= się= gniewem= i= w= szał= wéadaK= f= mamóż= się=

dziwićI= że= są= äudzieI= którzó= bronią= się= érzed= takim= wókształceniemI=

uciekają= érzed =nim? =oaczej =naäeżałobó =się= dziwićI =że =może =je =ktokoäwiek =

wótrzómać”=EtamżeI=sK=V4JVSFK==

=
„Co =można =bóło =całkiem =łatwo =éo =kroéäi =wsączóć= i =wéoićI =to =gwałtem =

wciskano= czó= zgoła= wéóchano= i= wbijanoK= Co= można= bóło= érzejrzóście= i=

jasno= unaocznićI= érzedstawiano= mgäistoI= chaotócznie= i= zawiäe= nibó= w=

formie=érawdziwej=zagadki”=EtamzeI=sK=URFK=

=
„A=owo=fataäne=trwonienie=czasu= i=éracó=skąd=może=éochodzićI= jeśäi=nie=z=

błędnej=metodó?”=EsK=USFK==

=
=

cikcjeI=abstrakcje=i=absurdó=edukacójne…  
=
=
„wókształcenie= E…F= érzeważnej= większości= ogranicza= się= do= znajomości=

terminoäogiiI= tjK= że= éotrafią= wérawdzie= éodać= terminó= i= regułó=

umiejętnościI= aäe= nie= éotrafią= użyć= ich= we= właściwóm= zastosowaniu”=

EtamzeI=sK=NSNFK==

=

„niczóje=wókształcenie=nie=jest=wiedzą=uniwersaänąI=która=sama=sobie=jest=

oéarciem=i=umocnieniem=i=sama=rozszerza=swój=zakresI=äecz=raczej=jakimś=

zäeékiem=kawałków=éościąganóch=stąd=i=zowądI=w= żadnej=części= swej=nie=

dość=zwartóm=i=nie=érzónoszącóm=żadnej=korzóści”=EtamżeI=sK=NSNFK==

=

„érzó=wszóstkimI=cokoäwiek=zostało=érzóswojone=umósłowiI=od=razu=naäeżó=

rozważyćI= jakie= to= znajdzie= zastosowanieI= bó= nie= uczono= niczego=

daremnie”=EtamżeI=sK=NSTFK==

=

=
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„trzeba=usunąć=ze=szkół=wszóstkich=autorówI=którzó=uczą=słów=tóäkoI=a=nie=

wéajają żadnej=wiedzó=o=rzeczach=éożótecznóch”=EtamżeI=sK=NVOFK==

=
„Czegokoäwiek=się=uczóI=uczóć=naäeżó=jako=rzeczóI=która=istnieje=i=érzónosi=

faktócznó =éożótekK =qak =mianowicieIabó =uczeń= widziałI =że =toI =czego =się=

uczó=nie=naäeżó=do=świata=utoéii=czó=idei=éäatonicznóchI=äecz=do=świata=nas=

rzeczówiście= otaczającegoI= którego= érawdziwe= éoznanie= érzóniesie=

érawdziwe =korzóściK =t =ten =séosób =umósł= = żówiej =érzóstąéi =do =rzeczó =i =

dokładniej=rozéoznawać=będzie=różnice”=EtamżeI=sK=OM4FK==

=
„_łądzą= éod= tóm= wzgäędem= nauczócieäeI= którzó= chcą= zbóć= kształcenie=

éowierzonej=sobie=młodzieżó=stałóm=dóktowaniem=i=nauką=pamięciową=bez=

dokładnego=wójaśniania=rzeczó”=EtamżeI=sK=NOUFK==

=
=
„Abó= dawano= uczniom= wókształcenie= nie= éozorneI= äecz= érawdziweI= nie=

éowierzchowneI= äecz= rzeteäneI= to= jest= bó= człowiekI= stworzenie= rozumneI=

érzózwóczajał=się=kierować=nie=cudzómI=aäe=własnóm=rozumemI=i=nie=tóäko=

wóczótówać= w= książkach= i= rozumieć= czó= nawet= w= éamięci= zachowówać= i=

odtwarzać=cudze=sądó=o=rzeczachI=äecz=sam=docierać=do=istotnóch=éodstaw=

rzeczó=i=érzóswajać=sobie=ich=właściwó=sens=i=użótek”=EtamżeI=sK=OPOFK===

=
=
=

ld=éraktóki=do=teoriiI=od=konkretu=do=abstraktuI=uczenie=
asocjacójne=Ehomeński=wiedział=séoro=o=stómuäacji=rozwoju=

kognitównegoFW==
=

=
tieäe=i=trwaäe=nauczómóI=jeśäi==
=
J=„érzerabiać=się=będzie=jedónie=toI=z=czego=rzeteänó=będzie=éożótekI=

J=jeśäi=się=wszóstkiemu=temu=da=soäidne=éodstawóD=

J=wszóstko==éotem=oéierać=się=będzie=na=tóch=éodstawachX=

J=jeżeäiI=toI=co=éóźniej=érzóchodziI=oérze=się=na=tómI=co=bóło=uérzednioI=

=
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J=jeśäi=staäe=łączóć=się=będzie=toI=co=do=siebie=naäeżó=E…F==

J=jeśäi=wszóstko=ugruntowówać=się=będzie=érzez=stałe=ćwiczenia”=EtamżeI=sK=

NRPJNR4FK==

=
=

gak=ułatwić=uczenie?==
=
geśäi=uczenie=KKK=
=
„J=zacznie=się=E…F=wcześnieI=érzed=séaczeniem=umósłówX=

J=éostęéować=będzie=od=rzeczó=ogóänóch=do=bardziej=szczegółowóch=

J=i=od=łatwiejszóch=do=trudniejszóchX=

J=jeżeäi=nikogo=nie=będzie=się=érzeciążało=nadmiarem=naukowego=materiału=

J=i=będzie=się=na=każdóm=éoäu=szło=éowoäi=naérzódX=

J =jeżeäi =się=nie =będzie=umósłów=do=niczego=zmuszałoI =ku=czemu=nie=dążą=

one=dobrowoänie=dzięki=wiekowi=swemu=i=metodzieX=

J= jeżeäi= wszóstko= będzie= éodawane= w= formie= bezéośrednio= zmósłom=

dostęénej=

J=i=do=bezéośredniego=zastosowania”=EtamżeI=sK=NPSFK==

=
=

„iearningJbóJdoing”=w=usfff=wieku?==
=
=
„aziałania=trzeba=się=uczóć=érzez=działanieK”=EtamżeI=sK=OMVF=
==

dwoäi=autonomii=J=czóäi=własnejI=a=nie=cudzej=rozumności:  
=
=
„Człowiek=bowiem=jest=istotą=rozumnąI=éowinien=érzeto=érzózwóczajać=się=

do= tegoI= bó= się= éowodować= rozumemI= rozważając= w= działaniuI= coI=

däaczego= i=w= jaki=séosób=może=bóć=dobre=w=każdóm=érzóéadku= takI=abó=

naérawdę=bóć=éanem=swóch=czónów”=EtamżeI=sK=OOUJOOVFK==

=
=

dwoäi=éowszechnego=dobrostanuW==
=

=

=

=

=
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=
„stan= séraw= érówatnóch= i= éubäicznóch= wszedłbó= w= okres= szczęśäiwościI=

gdóbó =wszóscó =umieäi =i =chcieäi =érzejąć= się= wséóäną= troską= o =wséóäne =

korzóści= i= jedni= drugich= wséierać= na= każdóm= éoäuK= _ędą= zaś= musieäi= i=

chcieäiI=gdó=się=ich=tego=nauczó”=EtamzeI=sK=OPNFK==

=
=

dwoäi=dóskursównej=woäności=na=uniwersótecie=
=
=
„mo= wszóstkimI= co= érofesor= oéowiedział= EKKKF= éowinno= się= EKKKF= éodjąć=

rozważania= éonowne= wobec= całego= zeséołu= słuchaczóK= jianowicie=

uczniowie= éowinni= bó= wósuwać= zaéótaniaI= jeśäi= ktoś= nie= zrozumiał=

dostatecznie =aäbo =wółoniłó =się= däań= jakieś= wątéäiwościI =aäbo =znaäazł= u =

swego= autora= jakieś= zdanie= odmienneI= éoéarte= własnóm= uzasadnieniem=

itéK=mowinno=bóć=dozwoäone=każdemu=z=tłumu=E…F=odéowiedziećI=a=innóm=

znów=osądzić=i=stwierdzićI=czó=odéowiedź=na=éótanie=bóła=wóczeréująca…”=

EhomeńskiI=NVRSX=sK=PMUJPMVFK==

=
=

ŹródłoW==

J= gan= Amos= homeński= ENVRSFW= „tieäka= dódaktóka“I= wakład= imK=
lssoäińskichI=mAkI=trocławK==
=

easło=zredagowałóW=AK=kowickaI=bK=kowak==

=
=
=
hljmbqbkCgb= mlqowb_kb= t= abjlhoAqvCwkvj=
GŁlpltAkfr=
=
bwa=kowakI=moznań==
Eéubäikacja=autorska=o=charakterze=onJäineF==
=
=

gakich=warunków=zewnętrznóch===
i=wewnętrznóch=éotrzebaI==

=

=
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żebó=umiejętnie=głosować=w=demokratócznóch=wóborach?== 
=
=
=
wacznijmó=od=sérzójającóch=warunków=zewnętrznóchI=séołecznóchW==

=

NK= tarunki= konstótucójne= i= prawneW= abó= możäiwe= bółó= demokratóczne=

wóboróI= musi= istnieć= ustawowa= ordónacja= wóborczaI= czóäi= érawo=

wóborczeK= kiektóre= kraje= wérowadzają= niekiedó= cówiänó= obowiązek=

wóborczóI=abó=zaéobiec=néK=konieczności= érzeérowadzania=éowtórnóchI=

kosztownóch=wóborów=i=nie=oéóźniać=ważnóch=érocedur=ustawodawczóch=

äub=éoäitócznóchI=w=któróch=uczestniczą=obówateäe=krajów=członkowskich=

rnii= buroéejskiej= Eczóäi= euroobówateäeFK= lbówateäe= mogą= mieć= ważne=

éowodóI =abó=nie=głosować= äub=skorzóstać=z =nieéisanego=érawa=do=tzwK=

nieéosłuszeństwa= obówateäskiego= EtzwK= civiä= disobedienceFK= modobnie=

bojkot= może= bóć= odéowiedzią= obówateäi= na= nieérawidłowe= éroceduró=

éaństwowe= äub= groźbę= maniéuäacji= wóników= głosowaniaK= tarunki=

érawne= nie= wóstarczają= więc= do= tegoI= żebó= wótworzóć= atmosferę=

bezéieczeństwa=i=zaufania=éoäitócznegoK==

 

OK= ltoczenie= poäitóczna= przójazne= däa= demokratócznej= aktówności=

wszóstkich=obówateäiW=jeśäi=instótucje=éaństwowe=działają=w=widocznó=däa=

obówateäiI= érzekonująco= demokratócznó= séosóbX= jeśäi= nie= dóskróminują=

ani=nie=uérzówiäejowują żadnóch=gruéX=jeśäi==éromują=równość= i=ważność=

każdego= głosuK= fnstótucje= éoäitóczne= muszą= bóć= stabiäneI= abó= budzić=

zaufanie=wóborcóI= abó=wóborca=miał= éoczucieI= że= jego=głos= coś= znaczóI=

będzie= traktowanó= éoważnieI= nie= stanie= się= érzedmiotem= szókanI=

maniéuäacji=itéK=kagłe=rozéisanie=wóborów=w=warunkach=dóktaturó=äub=däa=

zdobócia=éoéuäarności= itéK=budzi=nieufność=wśród=obówateäi= i=nie=zachęca=

do=udziału=w=wóborachK=aemokratóczne=wóboró=nie=mogą=bóć=areną=gier=

o=władzęK===

=
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PK=Atmosfera=poäitóczna=i=identófikacja=wóborców=z=kandódatamiW=różnice=

éoäitóczne= międzó= kandódatami= są= ważnóm= eäementem= sérzójającóm=

utożsamianiu= się= obówateäi= ze= swoimi= reérezentantamiK= oóżniceI=

éoäarózacje=i=debató=są=dowodem=na=toI=że=toczó=się=gra=demokratócznaI=

éoäitócznaK= geśäi= wóborca= odnosi= wrażenieI= że= w= debatach= interes= äudzi=

reérezentowanóch=érzez=kandódatów=jest=na=daäszóm=éäanieI=traci=wtedó=

zaufanieK= wasadniczo= w= demokracji= nie= ma= miejsca= na= władzęW=

suwerenem=są=wszóscó=obówateäeK=Abó=obówateä=mógł=rozważyć=decózję=

samodzieänie= Eniezaäeżnie= od= sótuacji= érzedstawionej= w= mediachFI=

obowiązuje=tzwK=cisza=érzedwóborczaK===

=

4K= Atmosfera= mediaänaW= nachaäność= „wizerunku”= wóborczego= budzi=

nieufność=i=zniechęca=wóborcówK=w=koäei=mediaäna=nieobecność=i=miäczenie=

kandódatów= dezorientują= wóborcę= i= tworzą= éoäe= däa= irracjonaänóch=

domósłówK= aezorientację= wérowadza= też= nadmiar= sondażó=

érzedwóborczóchK===

=

RK = = AutorótetóW= rozmaite= autorótetó= ideoäogiczne= Ea= także= inni=

wséółwóborcóF=érzóczóniają=się=wóraźnie=do=séadku=frekwencji=wóborczejI=

jeśäi=wiadomoI=że=éosługują=się=sankcjami=äub=stógmatózacją=wóborców=za=

ich= decózjeI= a= także= za= wstrzómanie= się= od= głosuI= bojkot= wóborów= itdK=

tszeäka=odgórna=äub=ideoäogiczna=ocena=demokratócznego=wóboru=może=

zniechęcić= wóborcę= i= jest= ingerencją= w= niezaäeżną= oéinię= wóborcóK=

msóchoäogiczne= maniéuäowanie= wóborcami= uniemozäiwia= rozwój=

demokracjiK==

=

SK= bdukacja= kompetencji= partócópacójnóchW= w= éaństwach=

demokratócznóchI= któróch= sóstem= edukacójnó= nie= éromuje= otwartego=

głosowania= w= kontrowersójnóch= sérawach= séołecznóch= ani= éubäicznego=

zabierania=głosu=i=wórażania=oéinii=w=séosób=jawnó=i=otwartóI=frekwencja=

wóborcza= jest= znacznie= niższa= Ezwłaszcza= wśród= młodszóch= wóborcówF=
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aniżeäi=w=éaństwie=éromującóm=te=koméetencje=edukacójnieI=praktócznieI=

i =to =już= od =wczesnego =wieku =szkoänegoK =ka =tóm =mKinK =éoäega =

demokratóczna=jakość=edukacjiK=

=

= = = = = = = = = = =A= jak= wógäądają= éodmiotowe= warunki= sérzójące= koméetencji=

wóborczej?==

=

NK= rmiejętność= sądzenia= w= sprawach= wagi= społecznej= według= króteriów=

postkonwencjonaänóchK= Człowiek= głosujeI= éonieważ= kieruje= się=

demokratóczną=zgodą=äub=érzózwoäeniem=na=toI=że=okreśäone=osobó=będą=

reérezentować= interesó= äudzi= w= sferze= éoäitócznej= –= czóäi= na= éoziomie=

decózji= éoäitócznóch= i= reguäacji= érawnóchX= głosuje= na= tóch=

reérezentantówI= którzó= éodobnie= jak= on= kierują= się= możäiwie=

éostkonwencjonaänómiI= uniwersaänómi= racjami= i= ideałami= w= działaäności=

éoäitócznej= äub= ustawodawczej= EtakimiI= jak= szacunek= däa= wóborcówI=

równośćI= sérawiedäiwośćI= érawa= człowieka= itdKFK= aemokracji= –= jak=

éowiedziała= gehan= padatI= wdowa= éo= érezódencie= bgiétuI= nie= da= się=

zaérowadzić= éośród= anaäfabetówX= rozwijać= może= się= ona= najäeéiej= tamI=

gdzie=wieäu=äudzi=kieruje=się=racjami=o=wósokiej=jakości=moraänejK==

=

OK=Adekwatna=świadomość=społeczna= i=poäitóczna=Ezamiast=irracjonaänóch=

obawI=teorii=séiskowóch=itéKFW=rozumienieI=na=czóm=éoäega=demokratóczne=

samookreśäenie= séołeczeństwaX= orientacja= w= érogramach= wóborczóch=

EzwłK= jakie= doświadczenia= w= éracó= na= rzecz= wséóänotó= mają= za= sobą=

kandódaciFK====

=

PK=jotówacjaW=wóborca=kieruje=się=ideałami=oraz=interesami=ważnómi=däa=

niego=i= jego=otoczenia=séołecznegoI=z=któróm=się=soäidarózuje=Eafektównó=

eäement=wóboru=–=toI=co=ważne=däa=mnie=i=däa=innóchFK=geśäi=wóborca=nie=

ma= własnego= interesu= w= głosowaniu= na= rzecz= okreśäonej= inicjatówó= äub=

kandódataI= to= uczestniczó= w= wóborachI= éonieważ= soäidarnie= wséiera=
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innóch= wséółobówateäi= w= ich= éotrzebach= –= zwłaszcza= jeśäi= chodzi= o=

éotrzebó=eäementarneW=toäerancję=i=uznanie=séołeczne=oraz=ekonomiczneI=

korektę= dostęéu= do= dóbr= i= szansI= éodnoszenie= jakości= käuczowóch= reguł=

Ew= taki= séosóbI= abó= wzrastała= sérawiedäiwość= i= inkäuzja= séołecznaFI=

usérawnianie=éodstawowóch=instótucji=séołecznóchK==

=

4K=AutonomiaI=nonkonformizmI=odwaga=cówiäna=w=éodejmowaniu=decózjiI=

ich= otwarta= artókuäacja= Ejednak= bez= ostentacji= i= naéastäiwości= –=

koméetencje=dóskursówneFK==

=

RK=waufanieW=wóborca=ma=zaufanie=do=siebieI=do=innóch=wóborców=a=także=

instótucjiI= że= nie= będzie= dóskróminowanóI= ośmieszonóI= séołecznie=

wókäuczonó=äub=ukaranó=za=okreśäonó=wóbórK==

==

SK=pzacunek= däa= cudzego= zdania= i=wóboru= éomimoI =że =samemu =jest =się=

innego= zdania= Ewedług= eabermasa= konfrontacja= z= odmiennómi= oéiniami=

érzóchodzi=äudziom=najtrudniejI=a=jest=bardzo=ważna=z=uwagi=na=wzajemnó=

szacunek=däa=różnicI=bez=któróch=nie=ma=mowó=o=demokratócznóm=stóäu=

żócia=séołecznegoFK==

=

TK= mrzekonanie= o= poäitócznej= doniosłości= własnego= głosuX= wóborca= czuje=

się= wewnętrznie= zobowiązanó= do= głosowania= i= udział= w= formowaniu=

demokratócznej= woäi= jest= däa= nego= czómś= naturaänómK= qakie= éoczucie=

świadczó= o= tómI= że= ideałó= demokratóczne= EéostkonwencjonaäneI=

uniwersaäneF= są= däa= kogoś= jego= wewnętrznómiI= autentócznómi=

wartościamiI=i=on=się=nimi=éo=érostu=kieruje=w=swoich=działaniach=–=także=

w=zachowaniu=wóborczómK===

 

            lbódwa= „zestawó”= warunków= ewidentnie= éokazująI= że= zewnętrzne= i=

wewnętrzne=aséektó=éodstawowej=koméetencji=demokratócznejI=tznK=udziału=w=

wóborach= EgłosowaniaF= są= ze =sobą ściśäe =skoreäowaneW =wzajemnie =od =siebie =
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zaäeżąW= sérzójające= ramó= érawneI= atmosfera= éoäitóczneI= otoczenie= séołeczne=

mają= niewiarógodnó= wéłów= na= rozwój= Ea= niekiedó= także= na= regresjęF=

käuczowóch= koméetencji= séołecznóch= EzobK= hasło= häuczowe= kompetencje=

społeczneFK==

=
=
=
hlkpqorhqvtfwj==
=
=

  
Aktównie=odkrówać=i=konstruować świat==

=
=
„w= éunktu= widzenia= konstruktówizmu= uczenie= jest= érocesem= twórczómI=

kumuäatównómI= indówiduaänie= sterowanómI= usótuowanóm= w= kontekścieI=

zindówiduaäizowanómI= a= zarazem= zaéośredniczonóm= w= interakcjach= z=

innómiX=oznacza=budowanie=wiedzó=i=konstruowanie=znaczenia=EKKKF=chodzi=

o=uczenie= zorientowane=na= sótuacje= i=probäemK= EKKKF=hontekst= sótuacójnó=

oznaczaI =ze =uczeń= reséK =student =stóka =się= z =koméäeksowómi =zadaniami =i =

autentócznómi= érobäemamiI= które= musi= rozéracować= w= dużej= mierze=

samodzieänieK”=Etiäd=C=jöääerI=OMMVX=sK=TUF==

=

„ieésze=wóniki=uzóskujemó=w=rozwoju=zdoäności=rozwiązówania=érobäemów=

i= zdoäności= stosowania”= EtamżeI= sK= TUF= xwiedzó= i= koméetencjiI= jakie=

uczniowie= EstudenciF= już= éosiadają= äub= aktówują= u= siebie= nawzajem=

éodczas= éracó= w= małóch= gruéach= äub= dóskusji= –= jedna= z= éodstawowóch=

zasad=konstruktówizmu=jest=afirmacja=wiedzó=i=zdoänościI=które=uczniowie=

EstudenciF= już= éosiadają= i= które= rozwijają= w= interakcji= dóskursównejI=we=

wséóänóch= badaniachI= szukaniu=wójaśnień= i= rozwiązańI=w= któróch=musza=

stosować= i= werófikować= éosiadana= wiedze= i= umiejętności= –= uzuéK= bK=

kowakzK==

=

=
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„ltwarte= na= inwencję= uczniów= EstudentówF= środowisko= dódaktóczne=

edukuje= bardziej= wtedóI= kiedó= nauczócieä= nadaje= zajęciom= strukturę=

aktówującą= uczniów= na= éoziomie= kognitównóm= xi= afektównóm= –= zobK=

hasłoW= bdukacja= a= emocjez =w =ten =séosóbI =że =uczące =się= osobó =éotrafią=

éowiązać= nowe= informacje= i= cząstki= wiedzó= z= tą=wiedząI= którą= już=mająI=

éoszerzając= swoje= konceétóI= érzebudowując= je= i= rozwijając”= Etiäd= C=

jöääerI=sK=TVFK==

=

Abó=dać=uczniomLstudentom=jak=najwieksze=éoäe==

do=inwencjiI=nie=doéuszczając=do=chaosuKKK=

=

KKKi= zachować= wósoce= efektównó= edukacójnieI= dwufazowóI= naérzemiennó=

rótm=éracó=na=zasadzieW=„wséarcie=dódaktóczne=–=zadanie=do=wókonania”=

EzobK= iind= OMMVFI= niezbędna= jest= instrukcja= dódaktóczna= EtzwK= guided=

instructionF= i= właściwie= dobraneI= interesujące= i= aktówujące= wszóstkich=

zadaniaK=awa=rodzaje=takiej=instrukcjiW==

=

J= instrukcja=bezéośrednia= W=nauczócieä= EwókładowcaF=sam=objaśniaI=o=

co=chodzi=w=zadaniuI=jaki= jest=jego=ceäI=jakie=kroki=trzeba=zrobićI=zębó=ceä=

osiągnąćK= kie= zaéowiada= jednak= wszóstkich= zadań= i= éótań= na= raz= Ea=

zwłaszcza= nie= zaéowiada= sankcjiFK= waéowiada= nastęénó= etaéI= takI= abó=

uczniom=ułatwić=orientację=i=skuéienie=koäejno=na=éojedónczóch=ériorótach=

Ea =nie =na =ośmiu =ważnóch =sérawach =jednocześnieI =éonieważ= rozérasza =to =

uwagę= i= séowaänia= éroces= uczeniaFK= fnstrukcję= bezéośrednią= nauczócieä=

érzógotowuje=raczej=däa=siebieI=abó=stworzóć=sobie=jasna=strukturę=zajęćI=

érzemóśäeć= taka= koäejność= zadańI= która= stómuäuje= éroces= uczeniaW= od=

konkretu= do=abstrakcjiI= od= tegoI= co= dobrze= znane= do= tegoI= co=nieznaneI=

takI= abó= umożäiwić= éowiazanie= nowej=wiedzó= z= wiedzaI= która= adeéci= już=

majaK= Abó= uniknąć= zmęczeniaI= nudó= itdK= naäeżó= aktówować= zdoäności=

kognitówne=Ei=emocjonaäneF=w=zmiennóm=rótmieW=faza=wséarcia=ze=stronó=

=
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nauczócieäa= Ejasne= wérowadzenieFI= kiäka= zróżnicowanóch= zadańW= od=

indówiduaänóch= Eindówiduaänó= konstruktówizmF= érzez= teamJwork= aż= do=

wséóänej= debató= Ezbiorowó= konstruktówizmFI= ćwiczeń= w= éarach= Ejedna=

osoba=odgrówa=„ucznia”I=druga=–=„nauczócieäa”I=a=nastęénie=na=odwrótFX=

feedback”uI=autoewaäuacji=uczniów=Eczego=się=nauczóäi?=Co=bó=ich=jeszcze=

interesowało?=hiedó=i=kto=się=tóm=zajmie?FK===

=

J= instrukcja=éośrednia= W =taki =séosób =aranżowania =éracóI =że =uczniowie =

EstudenciF= częściowo= sami= układają= éäan= éracóI= okreśäają= zadania= i=

strategie= rozwiązańI= czóäi= ceäe= i= kroki= érowadzące= do= ceäówI= robią= äistę=

érobäemów=do =rozwiązaniaI =äistę= osób =EustaäająI =kto =się= czóm=zajmieI =do =

jakich= źródeł= sięgnieI= kto= mu= éomoże= itdKFK= qaka= dódaktóka= stómuäuje=

„uczenie= odkrówcze”= E„discoveró= äearning”FI= „uczenie= éoérzez= badanie”=

E„inquiró= based= äearning”F= i= zwłaszcza= uczenie= konstruktówistóczneI=

otwarte=E„oéenJended=äearning”FI=do=którego=wieäe=osób=coś=wnosi=éoérzez=

wséóäną=refäeksję=Etiäd=C=jöääerI=OMMVX=sK=TVJUMFK==

=

moznanie=jako=konstrukcja=

=

lbok =wiedzó =„o =czómś” =érzejętej =od =innóch =EautorótetówFI =wiedzó =

éodmiotowej= = Eésóchoäogicznej= samowiedzóFI= wiedzó= éroceduraänej=

E„jak”FI =istnieje =też=wiedza =jako =konstrukt =i =aktównó =wótwór =W =zwłaszcza =

tzwK=koJkonstruktówizmI=czóäi=éoznanie=uzóskane=dzięki=wséóänej=refäeksji=

nad=danóm=érobäemem=moraänómI=séołecznóm=itdK=„t=aktównóm=diaäogu=

z= innómi= äudzmi= niezbędne= jest= mówienie= i= słuchanieK= moznanie= jest=

konstruowane=érzez=osobóI=które=doświadczają=siebie=nawzajem=na=stoéie=

równościK= Człowiek= ”ma= tutaj= szanse= éoddać= swoje= racje= i= intuicje= éod=

rozwagę=i=sérawdzian=innóch”=EKKKF=hażdó=uczestnik=może=się=érzekonać=o=

tómI=że=érawda=oéiera=się=na=tóm=kontekścieI=w=jakim=została=rozéoznana=

i= stwierdzonaK= modczas= wséóänej= refäeksji= wiedza= i= doświadczenie=

wszóstkich=uczestników= tworzą= ten= kontekstK=warazem=każdó=éojedónczó=

=
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uczestnik= rozumuje= o= własnóch= siłachI= czeréiąc= z= tegoI= co= już= wieW=

éonadtoI=äudzie=osiągającó=w=ten=séosób=éoznanie=éotrafią=wiązać=racje=z=

uczuciamiI= a= to= co= obiektówne= z= tómI= co= subiektówneK”= Epérinthaää= C=

périnthaääI=NVV4X=sK=PUNFK===

=
=
======= honstruktówizm=a=normó=séołeczne=i=kanonó=normaänościW==
=
=
„Człowiek=jest=wiecznóm=konstruktorem=norm=niezbędnóch=do=tegoI=żebó=

wreszcie=uéorać=się=z=chaosemI=złożonością=i=nieéewnością=teraźniejszego=

świataI=choćbó=tąI=którą=widać=gołóm=okiemK=gednak=éotrzeba=i=dążenie=do=

tegoI= bó= uświadomić= sobie= i= ostatecznie= zdefiniowaćI= co= jest= normaäne=

EkormaäitätF=zderzają=się=z=éotrzebą=i=dążeniem=do=tegoI=co=indówiduaäneI=

co= się= odróżnia= od= resztóW= jak= na= złośćI= eäementó= te= wółamują= się= z=

wszeäkich=ograniczeń=nałożonóch=érzez=normóI=wówołując=ciągłó=nieéokójK“=

EarewsJpóääa=et=aäKI=sK=OOFK==

=

mrzóéisó=L=äiteraturaW==

=

J=desine=arewsJpóääaI=bäisabeth=aćtschkeI=eaäóna=ieontióI= bäena=moääedri=
EredKnaukowaF= EOMNMFW= „honstruierte= kormaäitäten= –= normaäe=
bweichungen“K= sp= oesearch= seräag= fćr= poziaäwissenschaften= L= péringerI=
tiesbadenK===
=
J= bäke= tiäd= C= gens= jöääer= EredK= naukowaF= EOMMVFW= „mädagogische=
msóchoäogie“I=péringerI=eeideäberg=OMMVK==
=
J= oichard= CK= périnthaääI= korman= AK= périnthaääI= pharon= kK= lja= ENVV4FW=
„bducationaä= msóchoäogóK= A= deveäoémentaä= aééroach“I= jc= draw= eiääI=
_oston=–=pan=crancisco=–=ptK=iouisK===
=
=
=
=

honstancka=jetoda=aóskusji=kad=aóäematem=
=

=
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Co=to=jest=hjaa?=

=
=
=„honstancka= jetoda= aóskusji= nad= aóäematem= joraänóm= éowstała= z=

móślą= o= wzmacnianiu= i= rozwijaniu= koméetencji= moraänóch= i=

demokratócznóchI=tznK=umiejętności=stosowania=własnóch=ideałów=i=zasad=

moraänóch= w= éodejmowaniu= codziennóch= decózjiK= rczestnicó= uczą= się=

refäeksjiI= wórażania= własnóch= oéinii= i= słuchania= cudzóchI= często=

odmiennóch= oéinii= dotóczącóch= kontrowersji= moraänóch= i= séołecznóchK=

hjaa= éromuje= éełną= inkäuzjeI= tznK= żaden= dóskutant= nie= jest=

dóskróminowanó= ani= wókäuczonó= z= dóskursuK= lferuje= uczestnikom=

starannie= érzógotowanąI= dódaktóczną= érzestrzeń= demokratócznąI= woäną=

od= jakiejkoäwiek= éresjiI= sankcji= i= éoczucia= äękuK= mrzestrzeń= ta= siänie=

stómuäuje= rozwój= swobodnego=dóskursu=moraänego= i= rozwój=koméetencji=

moraänóchK==

==========Całó=szereg=studiów=éotwierdzaI=że= äudzie=o=wósokiej=koméetencji=

sądzenia=moraänego=wókazują=również==

=

J=większą=zdoäność=éodejmowania=diaäogu=z=oéonentamiX==

J=rzadziej=érzekraczają=normó=séołeczne=i=érawneX==

J=rzadziej=bówają=uzaäeżnieni=od=narkotókówX==

J=séieszą=chętniej=z=éomocą=innóm=äudziom=i=są=bardziej=oéiekuńczóX==

J=osiągają=äeésze=wóniki=w=nauceX==

J=sérawniej=éodejmują=decózje=w=sótuacjach=stresującóch=i==

J=äeéiej=radzą=sobie=z=oéanowaniem=własnego=stresu=i=siänóch=emocjiK==

=

w=reäacji=nauczócieäi=stosującóch=zajęcia=hjaa=wónikaI=że=uczestnicó=tóch=

zajęć=wókazują=więcej =zaéału =i =entuzjazmu =do =naukiI =i =że =obie =stronó =– =

=
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tznK= i= nauczócieäeI= i= éodoéieczni= –= éracują= bardziej= efektównie= i= czeréią=

więcej=radości=z=nauczaniaK==

=

Abó=bóć=efektównóm=instruktorem=hjaa=i=zrozumiećI=jak=wieäka=jest=jego=

odéowiedziaäność= za= rozwijanie= koméetencji= moraänoJdemokratócznóchI= =

trzeba= érzejść= séecjaäistócznó= trening= érzógotowawczó= i= reguäarnie=

doskonaäić=własne=umiejętności=éoérzez=éraktókęI=refäeksjęI=suéerwizję=EZ=

obserwacja=innóch=koäeżanekLkoäegów=stosującóch=hjaaFI=autoJewaäuację=

i= udział= w= warsztatach= odświeżającóch= umiejetnościK= qóäko= instruktorzó=

aktównie= i= reguäarnie= ćwiczącó= oraz= odwiedzającó= warsztató= są= w= stanie=

rozwinąć=całó=éotencjał=edukacójnó=tkwiącó=w=tej=metodzieK”==

=
=
ŹródłoW==
httéWLLwwwKuniJkonstanzKdeLagJmoraäLkurseLk_hjaaJeKhtm==
=
=
=
=

titróna informacójna  
dla praktókantów Kjaa W  

=
=

Co= jest= éotrzebne= do= portfoäio= na= certófikat= éraktókanta= EhjaaJqrainee=

CertificateF?= rdział= w= tógodniowóm= szkoäeniu= i= zadania= oéracowane= w=

wersji= niemieckoJ= äub= angieäskojęzócznejI= séakowane= do= teczki= w=

koäejności=zgodnej=z=éoniższa=„iista=zadań=Eäistę=zadań=z=odhaczonómi==„v”=

zadaniami=załączóć=na=éoczątku=éortfoäioFK==

=

rwagaW= nagranie= video= nieéotrzebne= do= „qraineeJCertificate”= Eo= adres=

éótać=bK=kowakFI=doéiero=do=daäszóch=certófikatówK==

=

geśäi= érzeérowadziäiście= już= jakieś= dóskusjeI= naéiszcie= osobna=

dokumentacje=do=éunktu=nr=„NO”=Eiäe=dóskusjiI=jak=éoszłoI=w=jakim=wieku=

http://www.uni-konstanz.de/ag-moral/kurse/k_KMDD-e.htm
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gruéaI=jaki=dóäematI=czó=odbóła=się=éełna=dóskusjaI= jak=długo=trwałaI=jak=

się= czuäiście= –= éewnieLnieéewnie= itdK= rwagaW= éierwszóch= kiäkanaście=

dóskusji= warto= érzeérowadzić= z= wóéróbowanómi= dóäematami=

dódaktócznómi= érofK= iindaK= moäskie= wersje= dowoänego= dóäematu=

dódaktócznego= iinda= uzóskacie= u= bK= kowakK= aóäematów= nie= woäno=

stosować=éoza=zajęciami=hjaaFK==

=

moniżej= éoäska= wersja= „iistó= zadań= do= éortfoäio”= Ewersje= angieäska= äub=

niemK= jożna= znaäeźć= na= stronie= internetowej= hjaa= éod= hasłem= „cover=

forms”=jako=formuäarzW=hjaaJqrainee=Certificate=

===============================mortfoäioW=iist=of=torkJmieces=

 
 
 
 
 

hjaaJwarsztat=® 
hjaaJTrainee Certificate 

=
kazwiskoI=imię________________________________=
=
aata=urodzenia________________=
=
jój=udział=w=kursie=hjaa=w__________________kiedó_______________=
=

kr= wadania= wostawić=
woäne=miejsce=

= wadania obowiązkowe: =
N= J=kumer=EkodF=otrzómanó=eJmaiäem=éo=wóéełnieniu=

éreJtestu=érzed=kursemW………………………………KK=
=
J=kumer=EkodF=otrzómanó=eJmaiäem=éo=wóéełnieniu=
=
éostJtestu=éo=kursieW=……………………………………=

=

O= Ułożone=érzez=Ciebie=dóäemató=dódaktK=EiäeWKKKKKKKKKF= =
P= tówiad=„joraänośćI=bócie=moraänóm=znaczó…”= =
4= mierwsza=korekta=własnóch=dóäematów=dódaktK=z=

oéisemI=co=i=däaczego=éoérawiłemLam=
=

R= aokumentacja=z=ćwiczenia=„aiäemmaJCäarification”W=
objaśnienie=dóäematu=moraänego=w=małej=gruéie=
éodczas=kursu=Ejaki=bół=odbiór=i=komentarze=koäegów=
Z=éeer=feedbackF==

=



=
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S= aruga=korekta=własnóch=dóäematów=éo=érezentacji=w=
małej=gruéce=z=oéisemI=co=i=däaczego=éoérawiłemLam=

=

T= aokumentacja=z=ćwiczenia=„aiäemmaJmresentation”W=
fachowa=érezentacja=sceniczna=dóäematu=w=małej=
gruéie=EbłędóI=co=éowiedziała=gruéa=Z=éeer=feedbackF==

=

U= oefäeksje=z=kursu=hjaaW=Czego=nowego=się=
nauczółemLam=EO=–=P=stronóF==

=

V= lcena= Twojego= éortfoäio= érzez= éartneraI= któró= także=
jest=éraktókantem=äub= instruktorem=hjaa=EéisemnieI=
okK=N=stronaFK=aołączóć=z=jego=éodéisem=do=éortfoäioK=
rwagaW=oceniacie=swoje=éortfoäia=wzajemnie!==

=

NM= lcena=éortfoäio=éartneraLéartnerki=érzez=Ciebie=
Edołączóć=éo=jednóm=egzeméäarzu=do=qwojego=f=
jegoLjej=éortfoäio==

=

= wadania nadobowiązkowe =
NN= gak=zamierzam=stosować=hjaa=w=mojej=éraktóce=jako=

nauczócieäI=oéiekunI=trenerI=teraéeuta=Emoje=éäanóF==
=

NO= aodatkowe=doświadczeniaI=dokumentacje= =
OświadczamI= że= wszóstkie= zadania= wókonałem= samodzieänie= i= érzestrzegałem= coéó=
rightów=do=materiałówI=któróch=użyłem=w=mojej=éraktóceK==
=
_________________________==============__________________________=
================EmiejsceI=dataF=====================================================================EéodéisF==
=
=
=
=

G=G=G=G=G==
=
=

bdukacójnó=dóäemat=moraänó==
=
=
=

aóäemató= edukacójne= stosowane= jako= zadanie= däa= uczestników= aóskusji=

honstanckiej= są= skonstruowane= według= séecjaänóch= éarametrów=

aktówującóch= érocesó= kognitówne= i= afektówneK= ptosowanie= ich= éoza=

zajęciami= hjaa= w= czósto= „inteäektuaänóch”= dóskusjach= Ei= bez= rótmu=

refäeksji=i=dóskursuI=jaki=jest=charakteróstócznó=däa=aóskusji=honstanckiejI=

dóäemató= te= maja= zuéełnie= inne= działanieK= kie= naäeżó= się= dziwićI= jeśäi= w=

innóm=kontekście =niż=hjaa=uczestnicó =éoczują= się= zbót =siänie =eéatowani =

érzez=naéięcieI=jakie=wówołuje=érezentacja=dóäematuK==

= = = = = = = = = = =Abó= zaéewnić= uczestnikom= éoczucie= bezstronności= EfairnessFI=

równości= i= komfortu= otwartej= refäeksji= na= kontrowersójne= temató=

=
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séołeczneI= a= takżeW= abó= éobudzić= ich= do= refäeksji= i= rozumowania=

moraänegoI=do=argumentacji=etócznej=itdKI=instruktorzó=hjaa=stosują=takie=

dóäematóI= które= nie= wzbudzają= osobistego= nieéokoju= w= uczestnikachK=

qreść= dóäematów=jest =odäegła =od =doświadczeń= osobistóch =Edäatego =trzeba =

najéierw=wiedziećI=z=jaka=gruéa=mamó=érzeérowadzić=dóskusjeI=i=starannie=

dobrać= däa= niej= odéowiedni= dóäemat= dódaktócznóFK= _adania= éokazałóI= że=

osobó= konfrontowane= z= érobäemamiI= które= dotóczą= ich= własnego= zżócia=

rodzinnegoI= zawodowego= itdK= są= zbót= éodenerwowaneI= żebó= aktównie=

rozwinąć= refäeksję= i= zwłaszcza= docenić= racje= stronó= érzeciwnejK= rdział= w=

dóskusjachI= które= éoruszałó= temató= bäiskie= uczestnikom= nie= érzóniósł=

dobróch= efektów= edukacójnóch= EnéK= księgowiI= bankierzó= i= ekonomiściI=

którzó=dóskutowaäi=o=nadużóciach=finansowóchFK==

= = = = = = = = =aóäemat= ma= éobudzać= do= refäeksji= moraänej= i= dóskusjiW= tóm=

niemniejI= ma= „éobudzić”I= tznK= musi= to= bóć= historia= wzbudzająca=

érzeciwstawne= odczuciaI= konfäikt= uczućI= któró= aktówuje= daäej=

érzóéominanie= i= uświadamianie= sobie= wieäu= wartościI= zasadI= reguł=

séołecznóch= uwikłanóch= w= érzeżótó= niejako= „na= własnej= skórze”=

EhiéotetócznóF=érobäemI=a=daäejW=refäeksje=i=dóskusję=oéartą=na=zasadach=i=

regułach= séołecznóch= Eéonieważ= tóäko= taka= refäeksję= uznać= możemó= za=

racjonaänąFK==

= = = = = = = =t= hjaa= stosujemó= dóäemató= „séoza”= doświadczeń żóciowóch=

uczestnikówK=pą=one=érawdoéodobne=EmogłóI=mogą=się=wódarzóćF=aäe=nie=

mają=nic=wséóänego=z=biografią=uczestnikówK=pą=to=dóäemató=„semiJreäne”I=

„hiéotetóczne”X= ich= rozwiązanieI= czóäi= decózja= bohatera= dóäematuI= jest=

fikcójneK= „toäę= nazówać= je= semiJreaänómi= –= éisze= deorg= iind= –= bo=

érzókuwają= uwagę=uczestników= i= naérawdę= zachęcają= i= stómuäują= ich= do=

żówejI=autentócznej=dóskusjiK=watem=nie=są=one=tóäko=hiéotetóczneW=chodzi=

o=taką=fikcójną=oéowieśćI=która=w=oczach=uczestników=jest=érawdziwaI=bo=

wówołuje= érawdziwe= odczucia= i= refäeksjeK= geśäi= oéowieść= nie= bółabó=

érawdziwaI= to= nie= stómuäowałabó= érocesów= kognicji= moraänej= u=

uczestnikówK= aäatego= instruktor= musi= bóć= ostrożnóI= nie= może= na=



=

=
Copyrights © by Nwa Nowak 
=
=

SN

éoczekaniu=wómóśäić= jakiejś= historiiI=w= którą= nikt= nie= uwierzóI= nie= może=

też=éozwoäić=néK=na=toI=żebó=uczestnicó=dowoänie=zmieniaäi=treść=dóäematu=i=

érzebieg=dóskusjiI=aäbo=żebó=érawdziwa=refäeksja=i=rozmowa=zamieniłó=się=

w=udawanie=i=odgrówanie=jakichś=róäK”=EiindI=OMNMX=sK=RFK==

= = = = = = = = = =„pemiJreaänó= dóäemat= można= zaczerénąć= z= äiteraturóI= codziennej=

érasóI=doświadczeń żóciowóchK=gest=ich=tak=wieäeI=ze=instruktor=hjaa=nie=

ma= érobäemu= ze= swobodnóm= doborem= oéowieściI= odéowiadającej= jego=

ceäom=dódaktócznómK”=EtamzeI=sK=RFK==

= = = = = = = = =aóäemató= reaäne= stosowaäi= hohäberg= C= _äatt= w= metodzie= „gust=

communitó”= EzobK= hasło=hohäbergFK= t=jetodzie= honstanckiej= stosuje= się=

tóäko= dódaktóczne= dóäemató= semiJreaäneI= abó= trenować= umiejętności=

refäeksójnoJdóskursówne= éotrzebne= do= rozwiazówania= érobäemów= w=

reaänóm= żóciuK= rczestnicó= czują= się= swobodniej= i= bezéieczniej= w= sensie=

ésóchoäogicznómI =jeśäi =dóskutują= o =érobäemie =séoza =ich =żóciaK =hohberg =i =

lser= uważaäiI= że= „dóskusja= o= reaänóch= érobäemach= wómaga= äeészego=

érzógotowania= niż= dóskusja= o= érobäemach= skonstruowanóch=

”dódaktócznie””= ElserI= AäthofX= NVV4FK= gednak= w= „just= communitó”=

érzógotowanie= i= éodanie= argumentów= do= dóäematu= bóło= zadaniem=

instruktora=EnauczócieäaFW=to=nauczócieä=uczół=się=tam=najwięcej!=katomiast=

w=aóskusji=honstanckiej=cała=refäeksjaI=tok=rozumowania=i=dóskusji=naäeżą=

do= uczestnikówI= érowadzącó= érzedstawia= tóäko= dóäematI= zadaje= kiäka=

éótań=w=fazie=„wójaśniania”=i=éodaje=regułó=dóskusjiK=Całó=éroces=kognicji=

moraänej= jest= érocesemI= któró= zachodzi= wewnętrznie= w= każdóm=

uczestnikuI=a= zarazem=J= érocesem= interaktównóm= Euczestnicó= nawzajem=

aktówują= swoje= uczucia= i= refäeksjęFK= kie= jest= érocesem= zewnętrznóm=

Erefäeksja=nauczócieäaI=wógłaszanie=racji=érzez=nauczócieäski=autorótet=–=a=

éotem=doéiero=refäeksje=uczestnikówFK=morównanie=jetodó=honstanckiej= i=

„just=communitó”=zobK=éod=hasłem=hohäbergFK==

=
=

ŹródłoW==
httéWLLwwwKuniJkonstanzKdeLagJmoraäLmoraäLdiädiskJeKhtm==
=

http://www.uni-konstanz.de/ag-moral/moral/dildisk-e.htm
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=
=

ifkaI=dblod==
=
=

homéetencja=sądzenia=moraänego==
Erozbudowa=definicji=hohäbergaFW=

 
=
„Czego =brakuje =dzieciom =– =a =także =wieäu =młodóm =i =dorosłóm =osobomW =

umiejętności= stosowania= zasad= moraänóch= w= konkretnóch= sótuacjach= i=

umiejętności= rozstrzógania= konfäiktów= międzó= zasadamiI= które= stoją= ze=

sobą=w=sérzecznościK”==

=

ŹródłoW==

J=deorg=iind=ENVVPFW=„joraä=und=_iädungK=wur=hritik=von=hohäbergs=qheorie=
der= moraäischJkognitiven= bntwickäung”K= ooäand= Asanger= seräagI=
eeideäbergI==sK=NOK==
 
 

* 
=
homéetencja=sądzenia=moraänego=i=koméetencje=dóskursówne==

zazębiają=sięKKK 
=
„hiedó= mówimó= o= kompetencji= sądzenia= moraänegoI= mamó= właściwie=

zawsze =na =uwadze =także =zdoäność= dóskursu= moraänegoK= pkoro= działanie=

moraäne= oznacza= działanie= w= kontekście= séołecznómI= to= nie= może= mu=

towarzszóć= äi =tóäko =osobista =refäeksja =”w=zaciszu =érówatności”I =do =której =

nikt= éoza= mną= samóm= nie= ma= żadnego= dostęéu= i= której= nikt= nie= może=

éoddać=w=wąatéäiwośćK=watem=musi=tu=też=chodzić=o=zdoäność=konfrontacji=

z =innómi =osobami =i =oéiniami =różnómi =od =naszóchI =także =mającómi =jakieś=

uzasadnienie= normatówneK=w=drugiej= stronóI=koméetencja=moraäna=może=

bóć= skuteczną= aäternatówą= däa= érzemocó= fizócznej= i= sankcji= stosowanóch=

érzez= władzę= doéiero= wówczasI= gdó= obejmuje= także= zdoäność=

rozstrzógania= trudnóch= sótuacji= i= konfäiktów= séołecznóch= w= séosób=

rozumnóKKK“=

=

=



=

=
Copyrights © by Nwa Nowak 
=
=

SP

=
ŹródłoW==
=

J= deorg= iind= EOMMVFW= „joraä= ist= äehrbar“K= OKI= erweiterte= und=
aktuaäisierte=AufäageK=lädenbourgI=jćnchenI=sK=NVK==

=
 

=
jAofA=jlkqbpplof==
=
ENUTMJNVROFW=włoska=äekarka=i=wóchowawcaJéraktókW=oéracowała=jedną=z=
najbardziej= skutecznóch= metod= rozwoju= ésóchofizócznego= i= séołecznego=
dzieci= i= młodzieżó= –= metod= czeréiącóch= z= naturaänóch= siä= witaänóchI=
woäności= i= éodążania= za= naturaänóm= zainteresowaniemK= modobnie= jak=
miagetI= jontessori= najéierw= obserwowała= młodóch= äudziI= a= doéiero= éo=
äatach= éisała= książkiK= aziś= jest= odwrotnieW= nauczócieä= érzóchodzi= do=
uczniów=i =studentówKKK =uzbrojonó =w=książki =i =teorieK =Abó =dowiedzieć= sięI =
jacó=naprawdę=są=młodzi=äudzieI=wertuje=książki=miagetaKKK==
=
=
=

azieci=i=woäność=J=czó=to=jest=wókonaäne?=
=

=
„jetoda=wóchowania=éoäegającego=na=obserwacji=musi=zakładać=woäność=u=

dzieckaK =A =woäność= to =działanieK =tóchowanie =musi =wiec =wóchodzić= od =

woänościK=qo=ważna=zasadaW=aäe=trudno=będzie=ją=zrozumieć=zwoäennikom=

tradócójnej= szkołóK= gak=możäiwe= jest= kształcenie=w= käasie=éełnej=woänóch=

dzieci?= EKKKF= geśäi= chcemó= oérzeć= wóchowanie= na= woänościI= to= musimó=

uaktównić=samo=wóchowanieK=kie=mogę=uznaćI=że=dziecko=jest=wóchowane=

czó=wókszatłconeI= jeśäi=wéojono=mu=sztucznie=séokój=do=tego=stoéniaI=że=

zachowuje =się= jak =niemowaX =aäbo =jeśäi =wéojono =mu =bezruch =do =tego =

stoéniaI= że= wógäąda= na= séaraäiżowaneK= qo= nie= jest= dziecko= wóchowaneI=

äecz=dziecko=unicestwioneK==

=======rznajemóI=że=ktoś=jest=wóchowanóI=jeśäi=to=on=sam=éanuje=nad=sobą=i=

sam= éotrafi= éodéorządkować= swoje= zachowanie= jakimkoäwiek= wómogom=

żócia=EKKKF=aziecko=uczó=się=raczej=éoruszania=niż=bezruchuX=chodzi=wszak=o==

=
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érzógotowanie =się= do =żóciaI =a =nie =o =érzógotowanie =się= do =szkoänóch =

rógorów”=EjontessoriI=wgW=aietrichI=NVUPX=sK=RVFK==

=

==

„kawrócenie”W==

„momóż=mi=zrobić=to=samemuKKK”==

„iubię=cięI=bo=nigdó=mi=nie=éomagasz!”==

=
=

qe= dwie= dziecięce= wóéowiedzi= wcaäe= nie= są= sérzeczneW= éomagaćI=

instruować= w= ten= séosóbI= abó= wséierać= dziecięca= samodzieänośćI= abó=

uczeń=EstudentF=nawet=się=nie=zorientowaäiI=ze=otrzómują=éomocKKK=Ecótató=

w=tótuäe=wgW=bäsnerI=NVVOX=sK=TUKF==

=

t=książce=étK=ldkrócie=dziecka=jontessori= oéisujeW=dziecko= samodzieänie=

éracujące=i=bezgranicznie=éochłonięte=swoją=éracą=E„grande=äavoro”F=staje=

się= „séokojniejszeIKKK=bardziej= inteäigentne= i= komunikatówne”=EjontessoriI=

NVOSX= sK= TPFK= ldkrócie= to= stało= się= érzóczóną= „nawrócenia”= éedagogikiK=

Chodzi=o=zróżnicowanie=nauczania=według=indówiduaänóch=zainteresowańI=

o=uczenie=indówiduaäne=i=interéersonaäneI=aktówne=i=interaktówneK=rczenie=

mieszane =wiekowoW =„nie =érzódzieäać= do =jednej =käasó =wółącznie =z =dzieci =z =

jednego=rocznikaI=jak=to=się=dzieje=w=zwókłóch=szkołach=EKKKF=qo=sztuczna=

izoäacjaW= jak=ma=się= tutaj=rozwijać=zmósł=séołecznóKKK= EKKKF=aogodniej= jest=

łączóć= trzó=koäejne= rocznikiK= qaka= różnica=wieku= i= érzemieszanie= różnóch=

éoziomów= rozwojowóch= są= warunkiem= autoedukacjiK= EKKKF= kasze= szkołó=

éokazałóI=że=dzieci=w=różnóm=wieku=éomagają=sobie=nawzajemK”=EpchuäzJ

_eneschI=NVVOX=sK=STFK==

=

wróżnicowanie=zamiast=zrównania=W=dódaktócznó=egaäitarózm=

=

=

=
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kauczócieäe= i= wókładowcó= wiedzą= z= własnego= doświadczeniaI= że= mimo=

największóch= starań= i= „jednakowej”= informacji= wéajanej= wszóstkim=

uczniomLstudentomI= ich= wiedza= i= umiejętności= są= zróżnicowaneI=

indówiduaäneK= hażdó= człowiek= ma= inną= wiedze= i= kognicję= w= éunkcie=

wójściaX =różnice =utrzómują= się= i =éogłębiają= do =końca =zżóciaK =aäatego =

edukacójne=wséieranie=„równego”=éoznania=to=czas=straconóK=kiech=nasza=

oferta= edukacójna= będzie= „równa”= däa= wszóstkich= i= w= tóm= sensie=

sérawiedäiwaK= tséierajmó= jednak= owe= zróżnicowane= zainteresowaniaI=

umiejętności=i=taäentóI=nie=dóskróminujmó=jednóchI=uérzówiäejowując=inneW=

i=tutaj=bowiem=éowinna=éanować=sérawiedäiwośćK=qakże=jontessori=stawia=

na=różnorodność=w=jednej=gruéie=éodoéiecznóchW=„wiekuI=éłciI=inteäigencjiI=

séecjaänóch= zdoänościI= éochodzenia= séołecznegoI= skłonnościI= osób=

słabszóch= i= mocniejszóch= w= danej= dziedzinieK= EKKKF= qaka= niewómuszona=

integracja= odéowiada= érzecież= integracji= séołecznejI= integracji=

powszechnej= i= ogóänejK= aoświadczenie= różnorodności= jest= tutaj= käuczowe=

EKKKF= ”tszóstkoI= o= czóm= mowieI= to= wónik= doświadczenia!””= EpchuäzJ

_eneschI =NVVOX =sK =TNJTOFK =xhtośI =kto =od =dziecka =oswajanó =jest =z =

różnicamiI =traktuje=je =jako=cos=normaänego=i =jest =äeéiej =érzógotowanó=do=

żócia=i=zaangażaowania=na=rzecz=wséóänotó=–=bKkKz==

=

mrzóéisó=L=iiteraturaW==

=

J= goachim= bäsner= ENVVOFW= „aie= jontessoriJmädagogik= in= der= pchuäe= von=
heute“K=tW=Achim=eeäämich=C=meter=qeigeäer=EredK=naukowaFW=jontessoriJI=
creinetJI=taädorfpädagogikK=_etäzI=teinheim=und=_aseäI=sK=TSJUSK=
=
J=jaria=jontessori=ENVUTFI=„aie=bntdeckung=des=hindes“I=creiburgK==
=
J=jaria=jontessori=ENVUVFI=„pchuäe=des=hindes“I=creiburgK==
=
J= jaria= jontessori= ENVVMFW= „Ausgewähäte= qexte“K= doädmann= seräagI=
jćnchenK=
=
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J= dćnter= pchuäzJ_enesch= ENVVOFI= „wur= deschichte= und= Aktuaäität= der=
jontessoriJmädagogik“K= tW= AK= eeäämich= C= mK= qeigeäer…I= jontessoriJI=
creinetJI=taädorfpädagogik…I=jKwKI=sK=SNJTRK==
=

=

=

lamltfbawfAiklŚĆ=A=barhACgA=

=

=

Czó=możemó=edukacójnie=

stómuäować=rozwój=odéowiedziaäności?  

=======================================

oozwijanie= odéowiedziaäności= jest= czasochłonneW= wómaga= éozostawienia=

człowiekowi= séorej= woäności= i= odéowiedniego= wséarciaK= geżeäi= uczniowie=

EstudenciF= uczą= się= wółącznie= w= tróbie= érzómusowóm= EobäigatorójnómF=

tegoI= co= odgórnie= érzeéisane= érzez= érogram= nauczaniaI= to= jest= to=

najbardziej= niesérzójająca= stómuäacja= do= éodejmowania=

odéowiedziaänościK= kie= ma= tu= w= ogóäe= miejsca= na= indówiduaäna=

odéowiedziaänośćX=nie=ma= go= tezI= jeśäi= brakuje= czasu= na= érzemóśäenie= = i=

wóéróbowanie=idei=i=treściI=które=słószó=i=séisuje=uczeń=w=czasie=zajęćK=kie=

ma=czasu=na=toI=zębó=się=z=tómi=treściami=identófikowaćK==

= = = = = = = =geśäi= jednak= uczniowi= od= éoczątku= mogą= wséóänie= z= nauczócieäem=

decódować=i=kształtować=érogramI=to=identófikacja=z=ideami=i=treściami=jest=

od=éoczątku= autentóczna= i= siäna!=ttedó= samiI= z=wewnętrznej=motówacjiI=

czóäi= bez= zewnętrznóch= nacisków= i= sankcji= éracują= i= móślą= nad= tómI= a=

nawet= doéominają= o= więcejK= modejmują= się= chętniej= zadań= i= wózwańK=

kiezwókäe=ważna=jest=tutaj=możäiwość=éracó=w=gruéach= i=wséóänej=éracóW=

wówczas=éojedónczó=uczeń=EstudentF=éoczuwa=się=siäniej=do=tegoI=zębó=nie=

„zawaäić”= całego= érojektu= érzez= toI= że= zaniedba= swoje= własneI=

indówiduaäne=zadanieK=_ardzo=dobre=edukacójnie=są= takie=érojektóI=gdzie=

wszóscó=uczestnicó=niecieréäiwie=czekają= i= są=ciekawi=wszóstkich=„innóch”=

=
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eäementów=zadaniaI=érzógotowanóch=érzez=koäegówK=tówczas=też=częściej=

sobie=éomagają=i=wséółéracują=ze=sobąK==

= = = = = = = =gaki= to= ma= związek= z= odéowiedziaänością?= ltóż= odéowiedziaäność=

éoäega= na= tómI= że= motówacja= zewnętrzna= zamienia= się= w= motówacje=

wewnętrzną=–=prawdziwąI=autentócznąI=érzejawiającą=się=w=wewnętrznóm=

éoczuciu= ważności= tegoI= za= kogo= äub= co= odéowiadamóK= „oozwój=

odéowiedziaäności= okreśäanó= jest= jako= ENF= érzejście= od= zewnętrznej= do=

wewnętrznej= motówacji= działaniaX= = jako= EOF= rozszerzanie= kręgu= osóbI= za=

któróch= dobrostan= dana= osoba= czuje= się= odéowiedziaäna= EnéK= tóäko=

érzójacieäe=äub=członkowie=własnej=gruéóFI=i=jako=EPF=wzrastające=uznanie=i=

szacunek=däa=całej=wséóänotóI=całego=séołeczeństwa=jako=”wartości=samej=

érzez=się””=Eiind=NVVPI=sK=NSRJNSSFK==

=

jóśäenie= EsądzenieF= w= kategoriach= odéowiedziaäności= naäeżó= do=

ogóäniejszej= kategoriiI= mianowicie= do= sądzenia= moraänego= jako= takiegoK=

pkonstruowano= „qest= ldéowiedziaänego= pądzenia”= Emower= et= aäKI= NVUVFI=

któró= wókazujeI= że= odéowiedziaäność= jako= indówiduaäna= zdoäność=

éroséołeczna =jest =“stoéniowaäna”I =tznK =rozwija =sięI =a =rozwój =ten =można =i =

zgoäą= trzeba= stómuäować= edukacójnieK= moniżej= zestaw= króteriów=

umożäiwiającóch= rozéoznanieI= na= czóm= éoäegają= różnice= miedzó=

rozmaitómi=sadami=odéowiedziaänościami=Eod=najniższego=do=najwóższego=

stoénia= odéowiedziaäności= jako= koméetencji= séołecznejFK= qest= wógäąda=w=

ten= séosóbI= ze= érezentuje= krótka= oéowieść= o= tómI= jak= nieäubianó= érzez=

käasę=uczeń=éotrzebuje=éomocó=i=koäedzóLkoäeżanki=maja=dóäematW=„éomoc=

czó= nie”K= ao= dóäematu= érzóéorządkowano= argumentó= „za”= i= „érzeciw”=

odéowiadające= króteriomK= lbäiczenie= wskaźnika= koméetencji=

odéowiedziaänego= sądzenia= wógäąda= nieco= éodobnie= jak= w= érzóéadku=

koméetencji=sądu=moraänego=mierzonej=za=éomocą=jgq=EzobK=iind=C=iinkI=

NVUUFK==

=

=



=

=
Copyrights © by Nwa Nowak 
=
=

SU

jodus=

sądu=

ptoéień=odéowiedziaäności=wórażonej=
t=danóm=sądzie=moraänóm=EoéisowoF=

N= aana=osoba=traktuje=odéowiedziaäność=i=zobowiązanie=jako=jedno=i=
to=samo=xzewnętrzna=motówacja=do=okreśäonego=działania=–=bKkKz=

O= aana=osoba=odróżnia=odéowiedziaäność=od=zobowiązaniaK= gednak=
czuje=się=odéowiedziaäna=tóäko=za=siebie=samaK==

OLP= aana= osoba= uznaje= i= oczekujeI= że= każdó= człowiek= jest=
odéowiedziaänó=za=siebie=i=swój=dobrostanK==

P= ldéowiedziaäność=oznacza=däa=danej=osobó=czónić=„toI=co=dobreI=
właściwe”= niezaäeżnie= od= tegoI= co= sądzą= inni= äudzieK= Czuje= się=
odéowiedziaäna=tóäko=za=swoich=osobistóch=bäiskich=i=znajomóchK==

PL4= ldéowiedziaäność=oznacza=érzede=wszóstkim=éoszanowanie=uczuć=
innóch=osóbK=geśäi=ktoś=nie=äiczó=się=z=uczuciami=innóchI=to=sam=nie=
zasługuje=na=szacunekK==

4= ldéowiedziaäność= jest= séoiwemI= które= łączó= äudzi= wzajemnieW=
séoiwo= to= składa= się= z= uczuć= i= uzgodnień= międzóäudzkich= w=
reäacjach=interéersonaänóch=i=wséóänotowóchK==

=

ŹródłoW=mower=et=aäK=ENVUVFX=iind=ENVVPFK==

=

moczucie=odéowiedziaäności=

=

„ld= éótaniaI= kiedó= możemó= uznać= człowieka= za= odéowiedziaänego=

ważniejsze =jest =éótanieI =kiedó =on =sam =czuje =się= odéowiedziaänóK =E…F =

moczucie= odéowiedziaäności= zakłada= wobec= tegoI= że= działałem= w= séosób=

woänóI =że =moją= éobudką= bóło =moje =własne =żóczenieK =geśäi =dzięki =temu =

uczuciu= dobrowoänie= érzójmuję= skargę= za= moje= zachowanie= aäbo= ”sam=

sobie=robię=wórzutó”=i=tóm=samóm=érzóznajeI=że=mogłem=éostąéić=inaczejI=

oznacza= to=tóäeW=owo= inne=działanie=mogło=bóć=zgodne=z= zasadami=mojej=

woäi=–=naturaänie=gdóbóm=miał=inną=motówacjęK=joim=żóczeniem=jest=teraz=

mieć= tę= właśnie= motówacjeW= toteż= érzójmuję= zastęéczo= jako= motów=

érzókrośćI= jaka= sérawiło= mi= moje= zachowanie= EżaäI= skruchęFI= abó= nie=

doéuścić= do= éowtórnego= zachowania= tego= rodzajuK= oobić= sobie= wórzutó=

oznacza= więcW= samemu= wóznaczać= sobie= motówację= do= éoérawóW=

zazwóczaj=jednak=takie=wórzutó=czónią=wóchowawcóK”=EpchäickI=sK=POOFK==

=

=
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mrzóéisó=L=äiteraturaW==

=

J =Anne =eiggins =et =aäK =ENVU4FW =„qhe =reäationshié =of =moraä =atmoséhere =to =
judgment= of= reséonsibiäitó”I= wW= tKeK= hurtines= C= gKiK= dewirtz= EbdsKFI=
joraäitóI=moraä=behaviour=and=moraä=deveäopmentK=tiäeóI=kvK==
=
J=deorg=iind=ENVVPFW=„joraä=und=_iädungK=wur=hritik=von=hohäbergs=qheorie=
der= moraäischJkognitiven= bntwickäung“I= ooäand= Ansanger= seräahI=
eeideäbergK==
=
J=deorg=iind=C=iK=iink=ENVUUFW=„bntwickäung=der=soziaäen=serantwortung=in=
der=pchuäeK=ptudien=zur=moraäischJdemokratischen=rrteiäsfähigkeit“I=kr=NI=
honstanzK==
=
J==mowerI=AK=eigginsI=iK=hohäberg=ENVUVFW=“iawrence=hohäbergs=aééroach=
to=moraä=educationK”=Coäumbia=rnivK=mressI=kvK==
=
J=joritz=pchäick=ENVTSFW=“serantwortäichkeit=und=srmeidbarkeit”I=wW=aieter=
_irnbacherI= korbert= eoerster= EredK= naukowaFI= Texte= zur= bthikI= dtvI=
jćnchenK===
=

=

=

lqlCwbkfb=barhACvgkb==

=

======                                fnfrastruktura=rozwijaKKK?===

=

moäska=jest=krajem=o=dużóm=terótoriumK=hrajem=w=umiarkowanóm=stoéniu=

zabudowanómK==

t=minionej=eéoce=uważanoI=ze=budować=małokaäibrowo=i=ciasnoI=wtłaczać=

Ewciąż= zbót= äiczneF= gruéó= uczniów= i= studentów= do= zagraconóch=

éomieszczeń=érzóéominającóch=käatki=oznacza=oszczędnośćK==

= = = = = = = =guż= qhomas= gefferson= uznał= oszczędzanie= na= edukacji= za= éraktókę=

nieetócznaK= fstnieje= związek= międzó= ciasnotą= i= brakiem= mobiäności= w=

éomieszczeniach=edukacójnóch=a=rozwojem=inteäektuaänómI=motorócznóm=

i= séołecznóm= człowiekaK= mrzestronnośćI= światło= i= mobiäne= wóéosażenie=

=
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éodnoszą= nie= tóäko= komfort= éracó= uczniów= i= nauczócieäiK= mozwaäają= też=

äeéiej=zaaranżować=dódaktóczne=sótuacje=interéersonaäne=i=séołeczneK==

=

„kajważniejsza= innowacja= w= umebäowaniu= szkołó= to= äikwidacja= ławekK=

wamówiłam= stołó= na= szeroko= rozstawionóchI= soäidnóch= nogach= –= stołóI=

które =éewnie =stoją= na =éodłodzeI =a =jednocześnie =bardzo =łatwo =je =

érzestawiaćI =tak =łatwoI =że =dwoje =czteroäatków=éotrafi =bez =trudu =taki =stół=

érzestawić=w=inne=miejsceK=ptołó=są=érostokątneW=z=dłuższego=boku=może=

usiąść= dwoje= dzieciI= a= jak= trzebaI= to= i= trojeI= jeśäi= się= nad= czómś= razem=

éochóäająK= moza= tóm= mamó= też= mniejsze= stoäikiI= żebó= dziecko= mogło=

éoéracować=samoI=jeśäi =zechceK =EKKKF =hrzesła=są=bardzo=äekkie=i =deäikatneK =

jam=też=w=każdej=käasie=éarę=wógodnóch=foteäiK=EKKKF=kasze=stołó=i=różnego=

rodzaju= krzesła= są= äekkie= i= można= je= łatwo= érzestawiaćK= mozwaäamó=

dzieciom= wóbrać= sobie =takie =miejsceI =które =wódaje =im =się=

najwógodniejszeK=aziecko=samo=może=sobie=urządzić=wógodne=stanowiskoK=

EKKKF=qa=woäność=nie=jest=tóäko=zewnętrzną=oznaką=tegoI=że=nie=stosujemó=

érzómusuW=ona= jest=środkiem=wóchowawczómK=mowiedzmóI=że=dziecko=w=

pędzie=érzewraca=krzesłoI=które=z=hałasem=uéada=na=éodłogęK=aziecko=ma=

érzed= oczóma= jasnó= dowód= swojej= siłóI= nad= która= nie= éanowałoK= ddóbó=

natomiast=użyło=tej=siłó=i=natrafiło=na=ciężkiI=nieruchomó=mebeäI=to=nawet=

bó= nie= zauważyło= swojej= siłó= i= całego= zajściaK= aäatego= dajemó= dziecku=

éunkt= oéarciaI= okazję= do= uwagi= i= éoérawóW= jeżeäi= dziecko= będzie= teraz=

uważać=na =krzesłaI =to =znów=na =własne =oczó =zobaczóI =że =nabrało =éewnej =

zdoänościI= skoro= stołó= i= krzesła= stoją= w= séokoju= na= swoich= miejscachK=

aziecko= nauczóło= się= panować= nad= swoimi= ruchamiK= ptare= metodó=

odwołałóbó=się=w=tóm=miejscu=do=dóscóéäinóW=do=tegoI=że=dziecko=ma=nie=

hałasowaćI=siedzieć=séokojnieI=i=tóäeK”=EjontessoriW=aietrichI=NVTPX=sK=RTJ

RUFK==

=
ŹródłoW==
J= qheo= aietrich= EredK= naukowaF= ENVTPFW= „aie= éädagogische= _ewegunng=
”vom=hinde=aus”“K=tódK=PI=_ad=eeiäbrunn=Eqexte=von=jaria=jontessoriFK==
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miAdfAq=
=
=

Łacinskie=słowo=päagium=oznacza=dosłownieW=„rabunek=
==========äudzkich=zasobów”K=mrawo=własności=odnosi=éäagiat==

do=érzówłaszczenia=sobie=cudzóch=dóbr=duchowóch=
EinteäektuaänóchF==

 
=

ŹródłoW=httéWLLdeKwikiéediaKorgLwikiLmäagiat==
=
=

=
=

gak=toI=niemateriaäne=éomósłóI=ideeI===
starodrukiI=wirtuaäne=tekstó=z=inrernetu=J===

to=też=jest=własność??==
=
 

lwszemW= chodzi= o= wszóstkoI= cokoäwiek= naukowcóI= wókładowcóI=

nauczócieäeI= éisarzeI= éoeci= éubäicóściI= fiäozofowieI= krótócó= äiteraturó= i=

sztukiI=dziennikarzeI=reéorterzóI=fotograficóI=fiämowcóI=rósownicóI=graficóI=

maäarzeI= karókaturzóściI= koméozótorzóI= wokaäisci= i= gruéó= rockoweI=

séiewacóI=wirtuozi=i=orkiestróI=autorzó=książek=kucharskichI=książeczek=do=

nabożeństwaI= érojektanci= modóI= designerzóI= architekciI= éoäitócóI=

ekonomiściI= duchowniI= a= nawet= mistócó= i= érorocó= kiedókoäwiekI= w=

jakiejkoäwiek= formieI=w= jakimkoäwiek=kraju= i= jęzókuI=w= jakimkoäwiek= ceäu=

utrwaäiäi= jako= osobó= érówatne= i= L= äub= oéubäikowaäiI= rozéowszechniäi= w=

jakiejkoäwiek= äiczbie= egzeméäarzó= sógnowanóch= nazwiskiem= aäbo=

éseudonimem=artóstócznómK==

=

Własność= inteäektuaäna= jest= chroniona= érawnieX= osoba= éoszkodowanaI=

której= érawa= autorskie= äub= wódawnicze= zostałó= naruszoneI= ma= érawo=

domagać= się= zadośćuczónienia= na= drodze= sądowej= EzobK= niżejW= mäagiat= C=

maragraf=w=éoäskim=ustawodawstwieFK==

=

=

http://de.wikipedia.org/wiki/Plagiat
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Własność=inteäektuaäną=można=oéubäikować=jakoKKK=

=
J= książkę= wódaną= éod= swoim= nazwiskiem= tj= monografię= EdrukI= eJbookI=
wersja=digitaäI=audioI=video=itdKFX==
=
J= książkę= wódaną= razem= z= innóm= wséółautorem= EwséółautoramiF= Ew=
drukuI=w=sieci=itdKFX==
=
J= éodręcznikI= skróét= EdrukuI= eJbookI= digitaä= itdKFI= éowieäanó= w= formie=
wódruków=z=koméuteraI=kserokoéiiI=kserokoéii=kserokoéii=E!FX==
==
J=artókułI=recenzjaI=omówienieI=tłumaczenie=obcojęzócznego=tekstu=na=jęzK=

éoäski=äub=éoäskiego=tekstu=na=jęzók=obcó=itéK=wódane=w=tomie=zbiorowómI=

w= czasoéiśmie= standardowóm= aäbo= internetowómI= w= gazecieI= okóänikuI=

informatorze=itdK=EdrukI=eJéubäikacjaI=digitaäI=audiovideo=itdKFX===

=

J= artókuł= érzeznaczonó= do= éubäikacji= Ew= érzógotowaniu= Z= „wersja=

robocza”I=w=druku=Z=manuskróétFI=udostęénionó==studentowi=érzez=autora=

EwókładowcęF= jako= manuskróétI= maszónoéisI= faksómiäI= kserokoéiaI=

załącznik=do=eJmaiäaI=wóéowiedź=zamieszczona=w=eJmaiäu=itéKI=i=cótowanó=

érzez =studenta =daäej =w =éracach =zaäiczeniowóchI =éracó =magisterskiej =aäbo =

doktorskiej=jawnieI=starannie=i=z=wszeäkimi=éełnómi=érzóéisamiK====

=

J= érezentację= mower= mointI= érezentację= digitaäna= EnéK= na= forum=

internetowómFI= érezentacje= audiowizuaäną= i= wókład=wógłoszonó= na= żówo=

EérzótaczającI= naäeżó= się= éowołać= na= nazwisko= i= wóéowiedź= autora= EnéK=

„fragment= wókładu= étK= „oenesans= metafizóki= wśrod= éoäskiej= młodzieżó=

akademickiej”= wógłoszonego= érzez= érofK= uv= na= uus= jiędzónarodowóm=

hongresie=jetafizóki=w=moznaniuI=ORJOT=äiéca=OMNMFK=rwagaW=érzótaczanie=

fragmentów= wójętóch= z= kontekstu= jest= nadużóciem= i= maniéuäacjąI= jeśäi=

zmienia=znaczenie=Ea=słowa=użóte=w=innóm=kontekście=mogą=diametraänie=

zmienić=swoje=znaczenieFK==

=
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J= artókuł= naéisanó= razem= z= innóm= autorem= w= jakimkoäwiek= jęzókuI=

oéubäikowanó= EdrukI= eJbookI= digitaäI= audiovideoF= äub= udostęénionó=

studentom= jako= manuskróétI= faksómiäI= kserokoéiaI= odbitkaI= „zaéasowó=

egzeméäarz”I=nadbitka=itéK==

=
fnne=formóW=

=
J= fragmentI=akaéit= äub=rozdział=książki=EbroszuróI=skróétuF=oéubäikowanej=

äub=udostęénionó=studentowiI=magistrantowiI=doktorantowiI=seminarzóście=

w= formie= manuskróétu= EmaszónoéisuI= faksómiäuI= kserokoéiiI= w= formie=

eäektronicznej= jako= załącznik= do= eJmaiäaI=w= formie= mac= Ejako= éłatnó= äub=

bezéłatnó=eJbook=uzóskanó=w=internecie=itdKFK==

=

J= tłumaczenieI= recenzja= książki= äub= artókułuI= omówienie= äub= streszczenie=

ksiażkiI=artókułuI=tłumaczeniaI=wókładu=konferencójnegoI=raéort=ze=zjazdu=

naukowegoI= koäokwium= itdK= oéubäikowane= w= jakimkoäwiek= medium=

drukowanómI= eäektronicznómI= na= stronie= internetowej= rAjI= instótutuI=

wódziałuI= zakładuI= katedró= itdK= aäbo= udostęénione= w= formie= roboczej=

EmanuskróétI=macI=mower=mointI=kserokoéiaI=załącznik=do=eJmaiäaI=foäiaI=a=

nawet= wóéisó= fragmentów= i= cótató= udostęénione= érzez=wókładowcę= aäbo=

uczestników= transäatorium= jako= materiałó= naukowoJdódaktóczneI=

oéatrzone=nazwiskami=autorów=i=éełną=informacją=o=tómI=skąd=je=wziętoK===

=
=
J= wówiad= oéubäikowanó= w= jakiejkoäwiek= formieI= stenogram= z= dóskusjiI=

debatóI=dóskusja=nagrana=iLäub=oubäikowana=w=jakiejkoäwiek=formieK==

=
=
J=wókład=wógłoszonó=w=saäi=wókładowej=äub=konferencójnej=i=zaéisanó=jako=

notatkaW= érzótaczając= jakiekoäwiek=móśäiI= terminó= techniczne= i= referencje=

wóéowiedzi= dłuższóch= niż= jedno= zdanieI= érzówołując= wóniki=

ekséerómentów= naukowoJbadawczóchI= hiéotezó= i= tezó= éostawione= érzez=

wókładowcę= naäeżó =uważać= na =nieścisłościI =wórwania =z =kontekstuI =
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uogóänienia= i= móäące= sónonimó= Eważne= jest= érzótaczanie= tej= samej=

terminoäogiiI= abó= unikać= dezinteréretacjiI= maniéuäacji= i= érzóéisania=

autorowi=czegośI=czego=nigdó=nie=éowiedziałFK=hażde=érzótoczenie=wómaga=

érzówołania= nazwiska= autora= wóéowiedziI= tótułuI= dató= i= miejsca=

érezentacji= –= a= zasadniczoW= autorózacji= wókładowcóK= mo= wókładzie=warto=

zaéótać=éreäegentaI=czó=może=éoäecić=zainteresowanemu=jakieś=éubäikacje=

na=„temat”K===

=
J= wókład= wógłoszonó= i= udostęénionó= érzez= wókładowcę= studentom= w=

formie= manuskróétuI= wódrukuI= mac= Ejeśäi= studenci= nie= mają= szans= na=

dotarcie=do=jakichkoäwiek=éubäikacji=na=danó=tematFK==

=

J= „hand= out”= i= „abstract”= Eskrót= wókładu= i= érezentacji= zredagowanó= i=

udostęénionó= éubäiczności= érzez= autora= érzed= wókładem= äub= éodczas=

wókładuI= zawierającó= wóéowiedzi= autoraI= wóniki= badańI= wókresóI= grafiki=

itdK=Ekażdó=eäement=jest=własnością=inteäektuaänąFK==

=

J=éótaniaI=argumentóI=sformułowania=czeréane=z=testówI=ankiet=i=skaäI=o=iäe=

dokumentó =te =są= oéatrzone =nazwiskiem =autora =i =tzwK =„coéó =rightami” =

EsómboäeW= «= ®= bó= Adam= AdamskiFK= qestó= i= skaäe= socjoäogiczneI=

ésóchometróczne= itdK= są= owocem= wieäoäetnich= érac= badawczóch= dużóch=

grué= naukowcowW= szanujmó= tę= éracęI= okuéioną= niskimi= stóéendiamiI=

nieérzeséanómi= nocamiI= oderwaniem= od= rodzinóI= niekończącómi= się=

ekséerómentamiI= ostrómi= słowami= krótókiI= stresem= egzaminacójnóm=

zanim=nastaéił=sukcesKKK====

=

J= rócinóI= reérodukcjeI= fotografieI= tabeäeI= wókresóI= rankingiI= zestawienia=

skoéiowane= z= książekI= skróétówI= rozéraw= naukowóch= w= formie=

maszónoéisu= EmanuskróétuFI= z= oéracowań= autorskich= i= érogramów=

edukacójnóch=dostęénóch=onJäine=EtakichI=jak=„bthicsJinJmrogress”FX===

=
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J=zdjęcia=amatorskieI=samodzieänie=i=samowoänie=zrobione=w=muzeachI=na=

wóstawachI=ekséozócjach=artóstócznóchI=targach=książekI=aukcjach=sztukiI=

na =koncertach =itdK =Enie =jest =jednak =éäagiatem =umieszczenie =cótatu =z =

wókładu=érofesora= fiäozofiiI= reérodukcji=jonó= iisó= äub= fragmentu= video= z=

koncertu=gruéó=jetaääica=w=érówatnóm=teäefonie=komórkowómFX==

=

J= samodzieänie= i= samowoänie= zeskanowane= dokumentó= archiwaäneI=

fragmentó= cudzóch= tekstów= i= oéracowańI= fotografieI= wókresóI= tabeäeI=

éartóturóI= äogo= äub= znaki= markowe= chronione= éatentem= EnéK= hjaaI=

afbpbiI= iAsAwwAFI= zdjęcia= z= kaäendarzó= EnéK= éoświęconóch= paävadorowi=

aaäi =aäbo =gruéie =ACLaCFI =nagrania =éremier =kinowóch =wstawione =do =

własnóch=érac=tekstuaänóch=bez=odéowiednich=oznaczeń=o=źródäeX==

=

J=samodzieänie= i= samowoänie=umieszczone=na=własnej=stronie=domowej=w=

internecie= EhomeéageF= całości= äub= fragmentó= cudzóch= érac= tekstuaänóchI=

artóstócznóchI= koméozócji= muzócznóch= EéartóturaI= dzieło= muzóczneI=

wokaäne=etcK=w=wókonaniu=orkiestróI=wokaäistóI=zeséołu=muzócznego=itdKF=

bez=éisemnej=zgodó= äub=coéó=rightów=udzieäonóch=érzez=éosiadacza=éraw=

autorskich =i =éraw =do =rozéowszechniania =Eéosiadaczem =może =bóć= autorI =

wódawnictwoI=wótwórnia=éłótowaI=archiwumI=muzeumI=fundacja=itdKFK==

=

J=niedoéuszczaäne=jest=samowoäne=Echocbó=i=w=dobrej=wierzeF=séorządzenie=

tłumaczenia= obcojęzócznej= książki= EartókułuI= tekstu= utworu= äiterackiegoI=

muzócznego= itdKF= bez= äicencji= na= tłumaczenie= i= éubäikację= érzekładu=

udzieäoną= érzez= wódawcę= macierzóstego= wódawnictwu= éoäskiemu= Edroga=

urzędowaI= kosztó= äicencjiFX= jest= to= traktowane= jako= nadużócie= własności=

inteäektuaänej=i=éraw=autorskichK==

=
J= informacje= czeréane= z= tikiéedii= naäeżó= oznaczać= odnośnóm= hasłem= i=
adresem=tikiéediiK==
=
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J=éubäikacje=uzóskane=z=internetu=są=éełnoérawnóm=eäementem=bibäiografii=

w= każdej= éracó= zaäiczeniowejI= tekście= érezentowanóm= na= zajęciach= äub=

éubäikowanóm=na=forum=studenckim=i=akademickimI=éracó=magisterskiej=i=

doktorskiejK= kaäezó= je= cótować= z= takim= samóm= rógorem= jak= tekstó=

drukowane =na =éaéierze! =modaje =się= je =w =układzie =aäfabetócznie =tuż= za =

standardowóm= zestawieniem= äiteraturó= érzówołanej= w= tekścieK= hażda=

éubäikacja= internetowa= wómaga= éodania= autora= EautorówFI= redaktora=

źródłaI=tótułuI=adresu=stronó=internetowej=i=dató=uzóskania=dostęéu=EdzieńI=

miesiąc=i=rokFK==

=
=
=

Co=to=jest=éäagiat?==
 
 

geanJeóééoäite=jichonI=ojciec=grafoäogiiI=ostrzega=swóch=czóteänikówW==
   

„kiniejsza= éraca= jest= całkowicie= nowaK= l= érezentowanóch= tutaj= ideach=

wséominałem=doéiero=w=mojej=éoérzedniej=książceKKK=qo=są=moje=odkróciaI=

moja=duchowa=własnośćK=kie=uéoważniam=nikogo=do=érzówłaszczenia= ich=

sobie= EZ= päagiierenFX= woäno= je= tóäko= éojedónczo= cótowaćK= _ółobó= to=

niewiarógodne=wógodnictwoI=gdóbó=éierwszó=äeészó=bazgroła=rzucił=się=na=

te=nowe=odkróciaI=kradnąc=ich=esencje=éo=toI=żebó=ozdobić=swoje=nazwisko=

séäendorem= cudzóch= teorii= –= żebó= afiszować= się= bezczeänie= dorobkiemI=

któró=kosztował=érawdziwego=autora=całe=äata=wótężonej=éracóK”=

=

J=geanJeóééoäite=jichonW==
„póstem=der=draéhoäogie”K=brnst=oeinhardt=seräagI=jćnchen=C=_aseä=NVSRI=
sK=4VK==
 

                              mäagiatem=jest…  
 
 

J każde= zdanieI= wójątekI= éół= széaätó= séisaneI= érzeniesione= äub= wkäejone=

koméuterowo=z=jakiejkoäwiek=cudzej=éracó=do=własnej=éracó=éisemnej=bez=

=

=
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użócia= cudzósłowu= „…“= i= bez= séorządzenia= érzóéisu= odsółającego= do=

érawdziwego=autoraI=do= tótułu=éubäikacji= Eniezaäeżnie=od= jej=długościI=od=

tegoI=czó=ukazała=się=NMM=äat=temu=czó=dwa=dni=temuI=niezaäeżnie=od=formó=

éubäikacji=i=tegoI=czó=została=znaäeziona=w=bibäioteceI=czó=na=targu=starociFK=

gest= to= nadużócie= własności= inteäektuaänej= i= etóki= éracó= naukowej= nawet=

wtedóI=kiedó=autor=jest=bardzo=bogatóI=i=nawet=wtedóI=kiedó=już=nie=żóje!FI=

do=konkretnej=stronicó=dziełaK====

=

J=każde=charakteróstóczne=sformułowanie=danego=autoraI=fiäozofaI=éisarza=

itdK=érzótoczone=bez=cudzósłowu=i=wzmianki=o=oróginaänóm=autorze=może=

bóć=traktowane=jako=nadużócie!==

=

J=jeśäi=robimó=éarafrazę=äub=streszczenieI=zaznaczmó=na=éoczątkuW=„t=tóm=

miejscu= érzówołujęLstreszczam= skróconą= teorię= KKK= autorstwa= uvKKK”=

Ekoniec=wóéowiedziI=érzóéisFK==

=

J=néK=okreśäeniaW=„iméeratów=kategorócznó”I=„voäonté=généraäe”I=„metafora=

jaskinii”= weszłó= na= stałe= do= fiäozoficznego= jęzóka= éotocznegoI= stałó= się= =

koäokwiaäizmami= natóchmiast= rozéozawanómi= w= „branżó”K= gednak= nie= są=

one=własnością=éubäiczną=jak=uäicznó=chodnik=i=nie=éowinnó=bóć=nagminnie=

„deétane”=w=ten=séosóbI=że=wórówa=się=je=z=kontekstuI=udaje=oczótanie=i=

bóć=może=nawet=nie=wieI=co=oznaczają=i=kto=jest=ich=autorem!==

=

J =nawet =w =fiäozofii =nie =ma =éotrzebó =nadużówać= frazóK =lszczędność= i =

rozwaga=są=w=cenieK=Atutem=éracó=zaäiczeniowejI= äicencjatu= itdK= jest= teza=

dobrze= udokumentowana= érzesłankamiI= a= nie= kwiecista= fraza=

érzesłaniająca=sens=érzekazu=i=umiejętności=inteäektuaäneK==

=
J= éäagiat= dóskwaäifikuje= éracę= naukowąI= zaäiczeniowąI= magisterskąW=

toréeduje=bezéowrotnie=zaufanie=éromotora=EwókładowcóF=do=„autora”K=t=

takich=warunkach=nie=ma=mowó=o=wséóäéracó=naukowejK==
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=

J= każda= éraca= zaäiczeniowaI= äicencjatI= éraca= magisterskaI= doktorat=

éoddane= są= érzez= administrację= akademicką= obowiązkowejI==

komputerowej= kontroäi= antópäagiatowejK= tókazuje= onaI= iäe= érocent=

cótowań= Etóch= jawnóch= i=niejawnóchI=bez=cudzósäowuF=zawiera=éracaX= iäe=

érocent=wóéowiedzi=autora=Enawet=tóch=z=éozoru=„äuźnóch”F=éokrówa=się=z=

fragmentami= érac= naukowóch= oéubäikowanóch= érzez= innóch= autorówI=

także= w= obcóch= jęzókachI= aäbo= mocno= te= fragmentó= érzóéominaK= wbót=

wósoki =odsetek =cótowań= bez =odéowiednich =odsółaczó =wskazuje =na =

nadużócieK=quz=érzed=wszczeciem=éroceduró=egzaminu=äicencjackiego=Eäub=

magisterskiegoF= éromotor= otrzómuje= koméuterowó= raéortK= geśäi= raéort=

wókazuje= zbót= dużo=nadużyćI=éraca= jest= zdóskwaäifikowanaK=katóchmiast=

érzerówa=się=érocedurę=wóznaczania=recenzentówI=terminu=obronó=itdK=kie=

doéuszcza=się=do=obronóK=iicencjatowiLmagistrantowi=wstódW=z=regułó=traci=

całkowicie= zaufanie= éromotoraK= tieść= o= nadużóciu= i= jego= „twórcó”=

rozchodzi=się=błóskawicznie=éo=instótutach=i=aziekanacieI=budząc=niechęć=i=

oburzenieK==

=

J= kawet= jeśäi= jakimś= cudem= éowstanie= nowa= éracaI= bardzo= trudno= jest=

éozóskać= nowego= recenzenta= do= ocenó= tej= éracóK= t= takiej= sótuacji=

niestosownie=jest=doéominać=się=o=daäszą=oéiekę=naukowąI=o=jakiekoäwiek=

działania= éromotora= gwoäi= „naérawó”= wizerunkuK= mromotor= nie= ma=

motówacjiI=bó=tuszować=äub=naérawiać=sótuację zwłaszcza gdó w dostarczonej 

éracó roi sie od nadużóc i jeśli rokuje to, że nadużócia się éowtórząK=qaka=sótuacja=

to= koméromitacjąI= i= éorażką= däa= nauki= i= etóki= naukowejK= qo= nie= jest= =

„wóéadek= érzó=éracó”I=aczkoäwiek= za=éäagiatem=może= się=króć= różnoraka=

motówacjaW= niedbaästwo= i= éośéiechI= brak= zainteresowania= däa= studiów= i=

chęć=skończenia=tegoI=co=się= jednak=R= äat= temu=rozéoczęłoX=zaéracowana=

młoda=„mama”=nadrabiająca=zaäegłościI=„érzeéisując”=z=innóch=éracX=chęć=

zaiméonowania=itdK=fstnieje=bardzo=wieäe=oznak=w=zachowaniu=werbaänómI=

rozwoju=inteäektuaänóm=studentaI=w=äogice=pracóI=w=niejednorodnóm=stóäu=
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itdK=éo=któróch=éromotorskie=oko=rozéoznaje=éäagiatI=fałszówe=autorstwo=i=

inne=nadużóciaK=gednak=działania=w=ceäu=„ratowania”=sérawcó= tej=sótuacji=

uwłaczają= godności= uczciwie= éracującóch= studentów= i= budzą= zrozumiałe=

oburzenie=moraäne=w=całóm=środowiskuK=lszczędźmó=sobie=tóch=érzókróch=

sótuacjiK==

=

J =ldkrócie =éäagiatu=w=obronionej =już=éracó=magisterskiej =Ekiedó=jagister =

éowiesił= już= sobie= dóéäom= nad= biurkiemF= érowadzi= do= utrató=

niezasłużonego= tótułuK= jaäo= kto= żóczółbó= sobie= takiego= skandaäu= jako=

uwieńczenia=R=äat=studiów!=

=

J=hażdó=magistrant=Ei=äicencjatF=zobowiązanó=jest=éoérosić=w=dziekanacie=o=

wzór =oświadczeniaI =że =naéisał= éracę= samodzieänie =i =że =éraca =nie =zawiera =

éäagiatuK=lświadczenie=naäeżó=własnoręcznie=éodéisać= i=włączóć=do=éracó=

magisterskiejLäicencjackiej=tuż=éo=stronie=tótułowejK===

=

J= mraca= naéisana= äub= zredagowana= częściowo= aäbo= w= całości= érzez= inną=

osobę= E„żóczäiwego”= koäegę= äub= wónajętą= „firmę”F= jest= zwóczajnóm=

oszustwem=i=kardónaänóm=wókroczeniem=érzeciwko=uczciwości=badawczej=i=

etóce= naukowejK= t= nauce= najważniejszą= wartością= jest= érawda= i=

bezkoméromisowa= zdoäność= jej= odkrówaniaK= tłasnej= niekoméetencji= nie=

da=się=ukróć=éod=cudzóm=sukcesemW=äeéiej=obrać=sobie=inną=érofesję. =

=

J= kaukowcóI= éromotorzóI= mentorzó= nie= sa= zainteresowani= „zabawą= w=

detektówa”=troéiącegoI=czó=każda=äinijka=éracó=jest=samodzieänóm=dziełem=

studentaK==

=

J= mrawda= i= uczciwość= badawcza= są= gwarancją= éoważnego= stosunku= do=

naukiI= do= innóch= naukowców= i= samego= siebieK= him= bóäibóśmóI= toäerując=

nadużówanie=własności=inteäektuaänej?==

=



=
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J= geśäi= czegoś= nie=wieszI=nie= jesteś= éewien=–= nie= rózókujI= äeéiej= zaéótajI=

éoéroś=o=radęI=to=nic=nie=kosztuje!==

=

J=léiekunowie=naukowi=chętniej=éoświecają=czes=i=uwagę=osobomI=któróm=

zaäeżó= na= jak= najwóższóm= éoziomie= badanI= a= nie= tóäko= na=

„wóérodukowaniu”=éracó=magisterskiej=itéK=lbustronne=zaufanie=i=komfort=

ésóchicznó=to=najäeésza=baza=däa=wséółéracóI=otwartóch=dóskusji=i=rozwoju=

inteäektuaänegoK==

=

J=ciäozofI=naukowiecI=ekséert=muszą=nieustannie=rewidować=i=wóstawiać=na=

éróbę= własną= wiedzęK= wdoäność= takiej= autorewizji= jest= bardzo= ważna= däa=

rozwoju= inteäektuaänegoK= kasza= wiedza= jest= ograniczonaI= nieścisłaI=

niegotowa= w= wieku= äat= OOI= O4I= 4MI= a= nawet= SMK= lstatnim= człowiekiemI=

któró=zdobół=wzgäędnie=koméäetne=éoznanie=zasobów=naukowóch=swojego=

czasu=Ew=owóm=czasie=kiäkadziesiąt=razó=mniejszóch=aniżeäi=wséółcześnieF=

bół=tiäheäm=von=eumboädtK==

 
*  
 

gak=sobie=radzą=z=éäagiatem=wóższe=uczeänie?==
=

ka= uczeäniach= amerókańskich= éowołówane= są= zazwóczaj= tzwK= eonor=

BoardsK =oada =taka =nie =składa =się= z =érofesorów =czó =asóstentówI =aäe =ze =

studentówI= którzó= z= racji= swojego= wieku= i= érzónaäeżności= do= środowiska=

äeéiej= rozumieją= motówacje= i= érobäemó= sérawców= éäagiatówW= éotrafią=

zatem= äeéiej= ocenić= danó= érzóéadek= i= oszacowaćI= jak= wósokie= jest=

niebezéieczeństwoI=że=dana=osoba=éowtórzó=swoją=nieuczciwą=éraktókęK===

=

qzwK=autoéäagiat==

=

hontroäi= i= egzekucji= érawnej= wómóka= się= érzeéisówanie= fragmentów=

własnóchI= wcześniej= oéubäikowanóch= érac= i= włączanie= ich= do= érac=

=

=



=
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nowszóch= EnéK= włączanie= części= éracó= äicencjackiejI= dóéäomowejI=

magisterskiej= do= dósertacji= doktorskiejI= a= części= dósertacji= doktorskiej= –=

do=rozérawó=habiäitacójnejFK=mrace=naukowe= tego=rodzaju=muszą=séełniać=

wómóg=oróginaänościI=tznK=érezentować=dane=badaniaI=dane=wnioskowania=

itdK=w=formieI=którą=autor=zaéroéonował=éo=raz=éierwszóK=geśäi=néK=w=éracó=

doktorskiej= i= habiäitacójnej= zachodzi= éodobnó= układ= treści= i= tematóka=

badawcza=habiäitacji=zaéożóczona=została=z=doktoratuI=a=na=dodatekW=jeśäi=

brakuje=cótatów=i=odwołana=do=éoérzedniej=éracó=tego=samego=autoraI=to=

sótuacja=ta=wódatnie=obniża=jakość=naukową=érzedłożonej=éracóK=lznacza=

toI= że= éraca= nie= séełnia= wómogu= samodzieänego= osiągnięcia= naukowoJ

badawczego= wómaganego= do= wszczęcia= érzewodu= doktorskiego=

habiäitacójnego= Egodność= doktora= érzóznawana= jest= za= oróginaäne=waäoró=

éracó= naukowejW= nie= wóstarcza= tu= nawet= samodzieäne= érzógotowanie=

éracóI=jeśäi= jest=ona=w=éełni=odtwórczaI=a=tóm=bardziejW=samoodtwórczaFK===

moszczegóäne =wódziałó =rozstrzógają= taką= sótuację=w =różnó =séosóbK =geżeäi =

recenzenci= nie= ingerują= i= nie= éodnoszą= érobäemu= autoéäagiatuI= jest= to=

również= wókroczenie= érzeciwko= akademickiej= zasadzie= równego= i=

obiektównego=traktowaniaK==

=

katomiast= érzówołówanie= własnóch= założeń= teoretócznóch=

EmetodoäogicznóchF= w= kontekście= daäszóch= érobäemówI= danóchI=

ekséerómentów= i= érzókładów= w= koäejnóch= = artókułach= i= książkach=

naukowóch= jest= wórazem= konsekwencji= badawczejX= uzuéełnianieI=

rewidowanie=i=korógowanie=ich=świadczó=o=rozwoju=własnego=stanowiskaI=o=

wiarógodności=badawczejK===

=

ŹródłoW==

l=eonor=_oards=i=autoéäagiacie=na=éodstawieW==

httéWLLdeKwikiéediaKorgKLwikiLmäagiat==

=

=

http://de.wikipedia.org./wiki/Plagiat
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========================================fnne=nadużócia=w=nauceKKK  

=

mäagiat=nie=jest=jedóną=formą=nadużóciaK=kadużóciem=jest=także=néK=ceäowe=

érzetrzómanie= recenzowanej= éubäikacji= éo= toI= bó= recenzent= zdążył=

oéubäikować= własne= osiągnięcia= wcześniej= niż= autor= recenzowanej=

éubäikacjiK= kadużóciem= jest= też= naginanie= EérzeinaczanieI= fałszowanieF=

danóch =uzóskanóch =w =badaniach =do =hiéotez =badawczóch =éo =toI =bó =za =

wszeäką=cenę=utrzómać=te=hiéotezó=w=mocóI=zóskać=rozgłos=itdK==

= = = = = = = = = =tczesną= jesienią= OMNM= na= rniversótecie= earvard= ujawnionoI= że=

tamtejsza=gwiazda=etóki=ewoäucójnejI=jarc=eauserI=autor=éoczótnóch=érac=

o= bioäogicznóch= éodstawach= moraänościI= jęzóka= itdKI= dokonał= szeregu=

nadużyć= w= oéracowówaniu= wóników= swoich= ekséerómentów= na=

zwierzętachK=guż=w=roku=OMMT=jego=asóstenci=odmówiäi=„naginania”=danóch=

do=hiéotez=eauseraK==

gest= rzeczą= oczówistąI= że= naukowcó= są= bardziej= zadowoäeni= z=werófikacji=

aniżeäi= z= faäsófikacji= swoich= hiéotezK= gednak= eäementarna= uczciwość=

naukowa= wómaga= éogodzenia= się= z= tómI= że= hiéoteza= robocza= jest=

„érawdziwa”= tóäko= do= momentuI= doéóki= nie= zostanie= ekséerómentaänie=

éodważonaK= Abó= uniknąć= naginania= danóchI= stosuje= się= zasadę=

érowadzenia=anaäogicznóch=badań=érzez=minimum=dwa=niezaäeżne=zeséołó=

badawcze=i=uzóskiwania=wóników=z=minimum=dwóch=niezaäeżnóch=źródełK==

=

   kagrówanie=wókładów=bez=wiedzó=i=zgodó=wókładowcó=

=

kagranie= wókładu= bez= wiedzó= i= zgodó= wókładowcó= jest= nadużóciemI=

éonieważ=dóskursównó=materiał=érzeznaczonó=do=érezentacji=dódaktócznej=

jest= uéroszczonóI= skróconóI= ma= oddziałówać= edukacójnieK= kie= jest=

érzeznaczonó= do= odtwarzania= ani= éubäikowaniaI= éonieważ= nie= stanowi=

gotowejI=érofesjonaänej=całościI=którą=naukowcó=éubäikują=w= innej=formie=

=

=
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jęzókowej= i= éorządku= äogicznóm= w= ceäu= éoddania= swojej= teorii= debacie=

akademickiejK===

=
=

hserowanie=i=koéiowanie=
=
=
moważne=wódawnictwa=naukowe=i=autorzó=książek=nie=tóäko=nie=zarabiająI=

äecz= z= trudem= się= w= ogóäe= utrzómują= na= rónkuK= ptudiującó= koéiują= całe=

książki =Eco =jest =érawnie =zabronioneFI =artókułó =i =materiałó =naukoweK =gaka =

jest=érawda?=Czó=to=doéuszczaäne?==

=

mrawda= „érawnicza”W= nie= woäno= nieäegaänie= koéiować= książekK= warówno=

éunktó= xeroI= jak= i= käienci= tóch= éunktów= éoruszają= się= na= granicó=

érzestęéstwaK= karuszają= ustawę= o= érawie= autorskim= i= érawach=

éokrewnóchI= érawo= własności= inteäektuaänejI= érawo= séadkoweI= érawo=

cówiäneI=handäoweI=euroéejskie=itdK==

=

mrawda =„moraäna”W =książki =w =moäsce =są= bardzo =drogie =Enie =mówiąc =już= o =

éubäikacjach=i= czasoéismach=zagranicznóchI=gdzie=cena=SM=–=NOM=buro=za=

egzeméäarz =äub =UM =rpa =– =NRM =rpaF =jest =normąK =_ibäioteki =i =czóteänie =

kuéują= niewieäe= egzeméäarzóK= ka= reguäarnó= zakué= äiteraturó= fachowej= w= =

éotrzebnej =iäości =nie =stać= studentówI =a =niekiedó =także =wókładowcówK =kie =

funkcjonuje=u=nas=tzwK=„éaéerbeck”=EqaschenbuchF=w=cenieI=która=éowinna=

wónosić= NMJNR= zł= Eodéowiednik= egzeméäarza= skserowanego= i=

zbindowanegoFK=kiewieäe=jest=wógodnóch=i=dostęénóch=w=każdóm=miejscu=

eJbookówI=czóäi=éubäikacji=onJäine=Ena=zasadzie=nonJérofit=äub=za=niewieäką=

oéłatąFK=ld=bardzo=dużej=äiczbó=studentów=oczekuje=się=tómczasemI=że=w=

krótkim=czasie=Ew=ciągu=jednego=semestruF=dotrą=do=szeregu=äekturK=Czó=w=

oéisanóch= warunkach= nasz= sóstem= edukacójnó= może= reaänie= éromować=

rezógnację=z=„éiractwa”=książkowego?==

=



=
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========lwszemW=możemó=digitaäizować=zbioró=bibäioteczne=i=éubäikować= jak=

najwięcej= eJbookow= tjK= äiteraturó= fachowej= dostęénej= onJäineK= moznański=

rAj= jest= éionierem= w= moäsceI= jeśäi= chodzi= o= sérawne= zamieszczanie=

éubäikacji=Ezwłaszcza=dódaktócznóchF=w=gäobaänóm=sóstemie=reéozótorium=

AjroK=aostęé=do=oéubäikowanej=w=nim=äiteraturó=jest=bezéłatnóK==

=
 

 §===mäagiat=i=éaragraf==
=
=
rpqAtA= z= dnK= 4KMOKNVV4= rK= l= moAtfb= Arqlophfj= f= moAtACe=
mlhobtkvCe==
Eaziennik=rstaw=MMKUMKVM4=
OMMOJNNJNM==
wmianóW=azKrKMNKNOUKN4MO==
==============azKrKMOKNOSKNMSU==
 
 

oozdział=f==
=

ArtKNK==

NK= mrzedmiotem= érawa= autorskiego= jest= każdó= érzejaw= działaäności=

twórczej=o= indówiduaänóm= charakterzeI=ustaäonó=w= jakiejkoäwiek= éostaciI=

érzeznaczenia=i=séosobu=wórażenia=EutwórFK==

=

OK=t=szczegóäności=érzedmiotem=érawa=autorskiego=są=utworóW==

NF= wórażone= słowemI= sómboäami= matematócznómiI= znakami= graficznómi=

EäiterackieI= éubäicóstóczneI= naukoweI= kartograficzne= oraz= érogramó=

koméuteroweFI==

OF=éäastóczneX==

PF=fotograficzneX==

4F=äutniczeX==

RF=wzornictwa=érzemósłowegoX==

SF=architektoniczneI=architektonicznoJurbanistóczne=i=urbanistóczneX==

TF=muzóczne=i=słownoJmuzóczneX==



=
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UF=sceniczneI=scenicznoJmuzóczneI=choreograficzne=i=éantomimiczneX==

VF=audiowizuaäne=Ew=tóm=wizuaäne=i=audiaäneFK==

PK= rtwór= jest= érzedmiotem= érawa= autorskiego= od= chwiäi= ustaäeniaI=

chociażbó=miał=éostać=nieukończonaK==

=

4K= lchrona= érzósługuje= twórcó= niezaäeżnie= od= séełnienia= jakichkoäwiek=

formaänościK==

=

ArtKOK==

NK=léracowanie=cudzego=utworuI=w=szczegóäności=tłumaczenieI=érzeróbkaI=

adaétacjaI=jest=érzedmiotem=érawa=autorskiego=bez=uszczerbku=däa=érawa=

do=utworu=éierwotnegoK==

OK= oozéorządzanie= i= korzóstanie= z= oéracowania= zaäeżó= od= zezwoäenia=

twórcó= utworu= éierwotnego= Eérawo= zaäeżneFI= chóba= że= autorskie= érawa=

majątkowe= do= utworu= wógasłóK= t= érzóéadku= baz= danóch= séełniającóch=

cechó= utworu= zezwoäenie= twórcó= jest= konieczne= także= na= séorządzenie=

oéracowaniaK==

EKKKF==

4K=wa=oéracowanie=nie=uważa=się=utworuI=któró=éowstał=w=wóniku=inséiracji=

cudzóm=utworemK==

RK=ka=egzeméäarzach=oéracowania=naäeżó=wómienić= twórcę= i= tótuł=utworu=

éierwotnego=x=Z=érawnó=obowiązek=cótowaniaI=uzuéK=bKkKzK==

=

ArtK 4K  

kie=stanowią=érzedmiotu=érawa=autorskiegoW==

NF=aktó=normatówne=äub=ich=urzędowe=érojektóX==

OF=urzędowe=dokumentóI=materiałóI=znaki=i=sómboäeX==

PF=oéubäikowane=oéisó=éatentowe=äub=ochronneX==

4F=mroste= informacje=érasoweI=orzeczenia=sądówI=tezó=z=éiśmiennictwa=

jc=

=



=
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ArtK RK mrzeéisó=stosuje=się=do=utworówW==

NF=htóróch=twórca=äub=wséółtwórca=jest=obówateäem=éoäskim=äub?=

OF=htóre= zostałó= oéubäikowane= éo= raz= éierwszó= na= terótorium=

ozeczóéoséoäitej =moäskiej =aäbo=równocześnie=na=tóm=terótorium=i =za=

granicąI=äub?=

PF=które=zostałó=oéubäikowane=éo=raz=éierwszó=w=jęzóku=éoäskimI=äub==

4F=htóróch=ochrona=wónika=z=umów=międzónarodowóch?==

=

ArtK 6K t=rozumieniu=ustawóW==

NF = rtworem=oéubäikowanóm=jest =utwórI =któró =za =zezwoäeniem=twórcó =

został= zwieäokrotnionó= i= którego=egzeméäarze= zostałó=udostęénione=

éubäicznieI==

OF= léubäikowaniem= równoczesnóm= jest= oéubäikowanie= utworu= na=

terótorium= ozeczóéoséoäitej= moäskiej= i= za= granica= w= okresie=

trzódziestu=dni=od=jego=éierwszej=éubäikacjiI==

PF= rtworem= rozéowszechnionóm= jest= utwórI= któró= za= zezwoäeniem=

twórcó=został=udostęénionó=éubäicznieK==

=

ArtK TK geżeäi= umowó= międzónarodoweI= któróch= ozeczóéoséoäita= moäska=

jest= stronaI=érzewidują=daäej= idąca=ochronneI=niż= to=wónika=z=ustawóI=do=

nie= oéubäikowanóch= utworów= obówateäi= éoäskich= aäbo= do= utworów=

oéubäikowanóch= éo= raz= éierwszó= na= terótorium= ozeczóéoséoäitej= moäskiej=

äub=równocześnie=na=terótorium=om=aäbo=oéubäikowanóch=éo=raz=éierwszó=w=

jęzóku=éoäskim=–=stosuje=się=éostanowienia=tóch=umówK==

=

oozdzial ff  

modmiot=érawa=autorskiego= 

=

ArtK8K  

NK= mrawo= autorskie= érzósługuje= twórcóI= o= iäe= ustawa= nie= stanowi=

inaczejK==
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UT

OK =aomniemówa =sięI =ze =twórca =jest =osobaI =której =nazwisko =w =tóm =

charakterze=uwidoczniono=na=egzeméäarzach=utworu= äub=której=autorstwo=

éodano=do=éubäicznej=wiadomości=w=jakikoäwiek=innó=séosób=w=związku=z=

rozéowszechnianiem=utworuK==

PK=aoéóki= twórca=nie=ujawnił= swojego=autorstwaI=w=wókonówaniu= érawa=

autorskiego =zastęéuje =go =éroducent =äub =wódawcaI =a =w =razie =ich =braku =– =

właściwa=organizacja=zbiorowego=zarzadzania=érawami=autorskimiK==

ArtKVK =

NK=tséółtwórcom=érzósługuje=érawo=autorskie=wséóänieK=EKKKF==

=

oozdział P  

aozwoäonó=użótek=chronionóch=utworów=

=

ArtKOPK  

NK =_ez =zezwoäenia =twórcó =nie =woäno =nieodéłatnie =korzóstać= z =już=

rozéowszechnionego=utworu=w=zakresie=własnego=użótku=osobistegoK=EKKKF==

=

ArtKOTK fnstótucje=naukowe= i= oświatowe= mogąI=w= ceäach= dódaktócznóch=

äub=érowadzenia=własnóch=badańI=korzóstać=z=oéubäikowanóch=utworów=w=

oróginaäe= i= w= tłumaczeniu= oraz= séorządzać= w= tóm= ceäu= egzeméäarze=

fragmentów=oéubäikowanego=utworu=xéodstawa=érawna=däa=udostęénienia=

w=érogramie=„bthicsJinJmrogress”=érzótoczeń=dódaktócznóchI=bKkKzK==

=

ArtKO8K _ibäiotekiI=archiwa=i=szkołó=mogąW==

NF= udostęéniać= nieodéłatnieI= w= zakresie= swoich= zadań= statutowóchI=

egzeméäarze=utworów=oéubäikowanóchK==

OF=séorządzać=äub=zäecać=séorządzenie=éojedónczóch=egzeméäarzó=utworów=

oéubäikowanóch= niedostęénóch=w=handäu= –=w=ceäu= uzuéełnianiaI=ochronó=

swóch= zbiorów= i= nieodéłatnego= ich= udostęéniania= Eostatni= éunkt= Z=

éodstawa=érawna=udostęénienia=érogramu=„bthicsJinJmrogress”FK==

=



=

=
Copyrights © by Nwa Nowak 
=
=

UU

ArtKOVK  
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uzasadnionóm=wójaśnianiemI=anaäizą=krótócznąI=nauczaniem=äub=érawami=

gatunku= twórczości= Eéodstawa= érawna= cótowań= udostęénionóch= w=

érogramie=„bthicsJinJmrogress”FK==

OK= toäno= w= ceäach= dódaktócznóch= i= naukowóch= zamieszczać=

rozéowszechnione= drobne= utworó= äub= fragmentó= większóch= utworów= w=

éodręcznikach= i= wóéisach= Eéodstawa= érawna= udostęénienia= érogramu=
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=

EKKKF==
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séołecznośsci= käasowej= niemaä= codziennieK= EKKKF= kauczócieä= winien= tóäko=

éozwoäić= swóm= uczniom= doświadczóć= w= całej= éełni= tegoI= co= oni= sami=

érzeżówają= każdego= dnia= i= zgoła= każdej= godzinóK= mowinien= im= tóäko=

uświadomić= toI= co= odczuwają= nieświadomieI= i= érzemóśäeć= z= nimi= od=

éoczaątku=do=końca=toI=co=im=dobrze=znane=z=własnóch=odczućI=abó=stanął=

im= érzed= oczóma= żówóI= namacaänó= érzókład= tegoI= jak= érobäematóczne=

mogą=bóć=érawo=i=sérawiedäiwośćK”==
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ŹródłoW==
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=
=
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oozumienie=
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qo=éroces=rozéoznawania=i=włączania=nowej=informacji=do=wiedzóI=którą=już=

mamóK=moäega=na=aktównóm=EZsamodzieänómF=i=interaktównóm=EZéoérzez=

rozmowęI=äekturę=itdKF=tworzeniu=sensu=EznaczeniaFI=dzięki=któremu=umósł=

érzóswaja =sobie =„nowe” =treściK =azieje =się= to =dzięki =éracó =całego =umósłuW =

wszóstkich= zdoäności= mentaänóchI= od= jęzókowóch= i= äogicznóch= EZ=

inteäektuaänóchFI= érzez= emocjonaäne= EZ= wrażäiwośćI= ocenaF= aż= éo=

seäekcjonowanieI= kojarzenieI= zaéamiętówanieI= kontekstuaäizacjęI=

érzóéominanie= informacjiI= umiejętność= ich= stosowania= w= odéowiednim=

momencie= –= néK= w= daäszej= äub= éonownej= rozmowie= z= innómi= äudźmi= itdK=

oozumienie= umożäiwia= rozumowanieI= refäeksjęI= sądzenieI= komunikacjęI=

wzajemną=kooéeracje=miedzó=äudźmi=w=każdej=sótuacji=–=nawet=wówczasI=

gdó= éozostają= oni= w= miäczącómI= wzrokowómI= emocjonaänóm= äub= zgoła=

wirtuaänóm=kontakcie=Erozumienie=rozéoczóna=się=od=mowó=ciałaI=a=kończó=

na= érzekazach= subteänóchI= sómboäicznóchI= odäegłóch= w= czasie= äub=
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érzestrzeniFK= oozumienie= jest= érocesem= kognitównómI= éoznawczómI= a=

zarazem= afektównómI= wótwarzającóm= znaczenia= i= wartościowaniaK= gest=

tak= szóbkie= i= złożoneI= że= świadomość= i= jęzók= äedwie= nadążają= za= jego=

werbaäizacjąK= oozumienie= odbówa= się= na= wieäu= éoziomachI= od=

fenomenoäogicznego= EéostrzeżeniowegoF= érzez= „głęboką= ésóchoäogię”= aż=

éo= éoziom= séekuäatównóK= tszóstkie= éoziomó= i= séosobó= rozumienia=

séotókają=się=w=dziedzinie=fiäozofiiI=zwanej=hermeneutókąK==

==========oozumienie= jest= käuczowóm= eäementem= érocesu= uczenia= sięK= Abó=

efektównie=uczóćI=musimó=stómuäować=wszeäkie=zdoäności=mentaäne=w=ten=

séosóbI=abó=człowiek=rozumiał=i=czuł=się=rozumianóK===

= = = = = = = = =oozumienie= oznacza= bowiem= bócie= „u= siebie”= reséK= umiejętność=

zadomowienia =się= w =świecie =séołecznómI =w =uniwersum =– =éonieważ=

niweäuje= ono=éoczucie= obcościI= izoäacjiI= ekskäuzjiK= oozumieć= innóch= i= bóć=

rozumianóm =érzez =innóch =to =tóäeI =co =mieć= swoje =miejsce =w =świecieK =

aäaczego= warto= rozumieć?= Chóba= däategoI= że= każdó= człowiek= ma= jakieś=

wójątkowe= jakościI= stóä= móśäeniaI= séosób= éostrzegania= świataX= jakąś=

indówiduaäną= séecófikęI= niejednoznacznośćI= wóróżniające= go= séośród=

innóch= i= niewidoczne= ani= nie= érzekazówaäne= wérostK= tójątkowość= i=

niepowtarzaäność= są= niezwókäe= cenneW= äudzkaI= wzajemnaI= odéowiedź= na=

nieéowtarzaäną= wartość= osobó= äudzkiej= érzejawia= się= w= szacunku= –=

bezwarunkowóm= i= érzekraczającóm= wszeäkie= różniceK= tóraża= się= ona=

także=we=wzięciu=na=siebie=trudu=rozumieniaI=zrozumienia=i=éorozumieniaK=

oozumienie=nie=jest=wrodzoneW=dziedziczómó=éodstawowe=nośniki=éoznania=

i= äogicznego= móśäeniaI= jednak= rozwój= zdoäności= rozumienia= w=

éoszczegóänóch= sferach= żóciaI= w= dziedzinach= szczegóänie= interesującóch=

daną= osobę= wómaga= ogromnej= éracóI= ćwiczenia= i= doskonaäenia=

E„kuätówowania”FK==

=========oozumienie=fiäozoficzne=ma=zuéełnie=inne=jakości=aniżeäi=rozumienie=

éotoczne =i =rozumienie =naukoweK =gest =ono =znacznie =bardziej =

zindówiduaäizowane=i=suwerenneI=bardziej=otwarte=i=świadome=tegoI=że=na=

fiäozoficzne=éótania=można=odéowiadać=w=różnó=séosóbI=éonieważ=dotóczą=
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one= rzeczó= niewidocznóchI= tworzonóch=érzez= äudzki= umósłI=uchwótnóch= i=

aktuaäizowanóch= za=éośrednictwem= słówI= sómboäi= i= metaforK=qakże= i= ono=

czuje= się= najäeéiej= w= rozmowieI= diaäoguI= dóskursównej= interakcji= W=

wówczas=też=jest=doskonałóm=medium=edukacójnómK===

=
=

G=G=G=G=G==
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Andrew=tiercińskiI=creiburg==
Eéubäikacja=o=charakterze=onJäineF=
=
=

eermeneutóka=jako=edukacja=rozumienia=
=
=

„qermin= educare= tradócójnie= oznaczaW= wóérowadzić= ucznia= ze= stanu=

niewiedzó= i=wérowadzić= go=w= stan=wiedzó= éewnej= EKKKF= rczóć= zaś=można=

wółącznie= éoérzez= diaäogI= któró= jest= kwintesencją= edukacji=

érzógotowującej= do= éraktócznego= korzóstania= z= woänościK= dreckie= słowo=

paideia=jest=bowiem=éowiązane=ze=słowem=ethosI=czóäi=nawókiem=dobrego=

żóciaK= medagog= zaś= to= oéiekun= i= érzewodnik= strzegącó= uczniów= od=

dzieciństwa= aż= do= osiągniecia= dojrzałości= EKKKF= w= koäei= éaideutóka=

pokratejska= to= droga= od= éobudzanej= i= wzmacnianej= argmentacójnie=

refäeksji=do=samorefäeksjiK=pokrates=jest=właśnie=takim=éedagogiemI=któró=

towarzószó= äudziom= éo= toI= bó= ci= nie= éorzuciäi= dociekań= nad= ”érawdąI=

éięknem= i= dobrem”K= jiernikiem= edukacji= hermeneutócznej= nie= są= äata=

studiów=ani= doświadczeń=akademickichK=jierzó=się= ją= tóäko=umiejętnością=

deäiberowaniaI= éodejmowania= wóborów= i= działańK= bdukować= EKKKF= to=

éozwoäić= człowiekowi =wérawiać= się= w =woänościI =éozwoäić= mu =jej =

zakosztowaćK= bdukacja= nie= jest= gromadzeniem= ani= wótwarzaniem=

informacji= bądź= doświadczeńK=kajéierw=bowiem= idzie=o= toI=żebó= człowiek=

dowiedział= się= czegoś= o= sobie= jako= istota= żójąca= éośród= innóchK=rczómó=

sięI=rozumiejąc=innóch=i=szanując=toI=czóm=się=od=nas=różniąK=bdukacja=jest=

wiec=od=éoczątku=zaéośredniczona=w=ethosieK=gej=zadaniem=jest=wóéosażyć=

=
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człowieka=w=inteäigencje=etóczna=i= zachęcić=do=éodjęcia=odéowiedziaäności=

moraänejK =ptudent =i =éedagog =staja =tutaj =twarzą=w =twarzI =abó =zrozumiećI =

na=czóm=éoäega=ich=wzajemna=odéowiedziaänośćK=cenomen=edukacji=oéiera=

się=na=éaradógmacie=interéretującego=érzeżócia=wzajemnościK==

==========kie=można=sérowadzać=edukacji=do=zaséokojenia=éotrzeb=jednostki=i=

séołeczeństwaK=Chodzi=tu=raczej=o=zaangażowanie=niż=obowiązekK=l=toI=bó=

włączóć=do=niej=całego=człowieka=i=zrozumieć=go=éoczónając=od=najbardziej=

eäementarnóch=érzemóśäeńI=érzeświadczeńK=qakie=egzóstencjaäne=otwarcie=

może= w= człowieku= cos= zmienićW= może= rozwinąć= jego= érzekonaniaI=

zrewidować= i= ograniczóć= roszczeniaK=joże= to=bóć=érawdziwie= rewoäucójne=

doświadczenie= éonieważ= ”edukacjaI= tznK= érawdziwa= edukacja= może=

odmienić= äudzka= woäe”= EKKKF= t= nowoczesnóch= séołeczeństwach= edukacje=

traktuje= się= jak= éoäisę= ubezéieczeniowaK= jożemó= mówić= o=

instrumentaänóm=traktowaniu=edukacji=na=éotrzebó=”goséodarki=oéartej=na=

wiedzó”I= o= jej= zredukowaniu= do= wiedzó= czósto= użótecznejI= do= czegoś=

éotrzebnejK= geszcze= bardziej= érzókre= jest= redukowanie= edukacji= do=

dóéäomów= i= certófikatów= świadczącóch= jedónie= o= statusie= magistra= w=

jakiejś=dóscóéäinieK=qaka=edukacja=nie=ma=nic=wséóänego=ze=świadomością=

krótócznaI= z= éragnieniem= zrozumienia= złożoności= naszego= zżócia= i= jego=

okoäicznościK= wżójemó= éod= wszechobecna= tórania= wiedzó= ekséerckiej= i=

wzrostu= séecjaäizacjiK= Akademia= nie= rozéoznaje= już= w= edukacji= jej=

właściwego= zadaniaK= gakiej= edukacji= éotrzeba= kuäturze= gäobaänego=

érzemósłu?==

=

kauczócieä=jako=hermeneuta=

=

EKKKF= kie= éowinniśmó= traktować= hermeneutóki= jako= drogę= do= osiągania=

innóch= ceäów= edukacójnóchK= eermeneutóka= edukacójna= stara= się= raczej=

wójaśnićI=czóm=jest=edukacja=w=ogóäe=i=co=się=dzieje=z=człowiekiem=éodczas=

érocesu= uczeniaK= eermeneutóka= éozwaäa= zrozumieć= te= waäoró= edukacjiI=

któróch= nie= séosób= érzeäiczóć= na= zósk= ekonomicznóK= gest= ważnaI= jeśäi=
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chcemó= dostrzec= nieéorozumienia= związane= z= edukacją= i= wóartókułować=

racjeI= które= są= istotneI= äecz= nie= mówi= się= o= nich= głośnoK= aäa= dadamera=

”hermeneutóka= jest= éonad= wszeäką= éraktókaI= jest= sztuką= rozumienia= i=

czónienia= zrozumiałóm=czegoś=däa=kogoś= innegoK=A= to= jest=érzecież= istota=

wszeäkiej=edukacjiI=która=éragnie=uczóć=móśäenia=fiäozoficznegoI=uważnego=

słuchania= i= dostrzeganiaKKK”= EKKKF= kauczócieä= móślącó= to= éedagogicznó=

archetóéK =t =érocesie =edukacji =érzekazuje =on =dziedzictwo =swej =refäeksji =

innómK= bdukacja= éoäega= wszak= na= dziedziczeniuI= na= dzieäeniu= się=

doświadczeniem= żóciowómI= érzekonaniami= i= wiedzą= z= innómi= äudzkimi=

istotamiK= t= éodstawowómI= głębokim= sensie= edukacja= istnieje= éo= toI= bó=

zmieniać= nasze= żócie= érzez= doświadczenie= tegoI= co= inne= i= nieznaneK= gej=

ethos =zasadza =się= na =oswajaniu =tegoI =co =obce =i =érzeciwne =– =i =to =bez =

érzemiäczania= różnicK= oóżnice= są= bowiem= żówiołem= i= naéędem= edukacjiK=

eermeneutóczna=konceécja=edukacji=nie=éomija=érzó=tóm=roäi=nauczócieäaK=

kie =zadowaäa =jej =komunałI =że =nauczócieä =odéowiada =za =kształcenie =

studentówK= kauczócieä= stara= się= raczej= rozwijać= w= nich= wrażäiwośćI=

uświadamiać= imI= że= są= zdoäni= do= samodzieänego= kształceniaI= towarzószó=

im=éo=toI=bó=umieäi=się=uczóć=i=nauczóäi=rozumieć=siebie=samóchK=kauczócieä=

odéowiada= za= kreowanie= reäacji= sérzójającóch= uczeniu= i= zachęcanie=

studentów= do= budowania= éodobnóch= reäacji= wzajemnóchK= oeäacje= te=

éowinnó= bóć= érzede= wszóstkim= otwarte= na= rózóko= niezrozumienia= i=

zaskoczeniaI=éowinnó=rzucać=érzęsło=éomiędzó=tómI=co=człowiekowi=znane=

i=bäiskieI=a=tómI=co=mu=obce=i=nieznaneKKK==

= = = = = = = = =EKKKF= munkt= ciężkości= edukacji= hermeneutócznej= äeżó= międzó=

eéistemoäogia=i=ontoäogiaK=iokuje=on=rozumienie=w=obszarze=wóznaczonóm=

érzez= eeideggerowską= transcendentaäną= anaäitókęI= która= okreśäa=

hermeneutóczne= warunki= możäiwości= doświadczenia= inteääigibiänego= jako=

takiegoK=w= tej=éerséektówó= rozumienie= jest= czómś= éierwszorzędnóm= jako=

horózont=naszego=żóciaI=a=nie=tóäko=jedną=z=szeregu=äudzkich=aktównościI=a=

hermeneutókę= zajmuje= däategoI= że= ma= charakter= nieséełnionóI= otwartóI=

éonieważ= jest= érojektemK= eermeneutóka= ”oéeruje= tamI= gdzie= zachodzi=
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naéięcie=i=éoäarózacja=międzó=tómI=co=z=jednej=stronó=bäiskieI=a=z=drugiej=–=

obceKKK=qamI=gdzie=toczó=się=gra=międzó=odäegłóm=historócznie=érzekazem=

tekstuaänóm =a =treściami =dobrze =znanómiK =jiędzó =tradócja =historóczną= a =

tómI= co= niezakorzenioneKK= eermeneutóka= uäokowana= jest= właśnie=w= tóm=

”pomiędzó”K= mrzózwaäając= na= toI= co= obceI= zmieniamó= toI= co= własneK=

mrzekształcanieI=bó=uczónić=zrozumiałómW=to=właśnie=dokonuje=się=w=akcie=

rozumieniaK= aiaäektóka= tegoI= co= własne= i= obce= okreśäa= naszą= kondócję=

żóciowa =i =nasze =éeróéetie =w =świecieW =od =afirmacji =i =harmonii =aż= éo =

dezorientacją=i=aäienacjęK=dadamerowska=hermeneutóka=aasein=éokazujeI=

że= doświadczenie= obcości= i= negacji= nie= muszą= bóć= doświadczeniami=

wókäuczającómiK= waérasza= nas= ona= właśnie= do= tegoI= bó= dostrzec= w= nich=

warunki= umożäiwiające= doéiero= érawdziwe= rozumienieK= EKKKF= t= edukacji=

hermeneutócznej= doniosłą= roäe= odgrówa=koło=hermeneutóczneI= oéisujące=

wzajemna= grę= miedzó= całością= i= częściąI= miedzó= tómI= co= däa= nas= już=

zrozumiałe= i= tómI=co=doéiero=odkrówamóK=tszeäkie=uczenie=oznacza=taką=

właśnie =grę= miedzó =tómI =co =zrozumiałe =a =tómI =co =się= nam =doéiero =

odsłaniaK= aoświadczenie= uczenia= zakłada= diaäektókęI= która= ma= ścisłó=

związek= z= kołem= hermeneutócznómK= pótuacja= dódaktóczna= jest= bowiem=

osadzona=w=diaäektócznej=strukturze=éótań=i=odéowiedziK=moznanie=zaczóna=

się=od=érzesądzeńW=rozumiemó=je=wówczasI=gdó=o=nie=éótamóI=a=to=z=koäei=

érzekształca= całą= naszą= wiedzę= i= toruje= drogę= daäszóm= éótaniomK= kowe=

éoznanie=wómaga=najéierw=uczenia=i=jest=możäiwe=dzięki=nieustającej=grze=

międzó=tómI=co=znane=i=tómI=co=obceK==

= =

= modstawowóm= zadaniem= hermeneutóki= jest= samorozumienieX=

afirmacja=własnej=woäności=zakłada=érzó=tóm=woäność=innóchK=modobnie=jak=

każda=inna=międzóosobowa=aktównośćI=edukacja=wómaga=tegoI=bó=zrobić=

jak= najwięcej= miejsca= woäności= studentówK= bdukacjaI= która= odmawia=

studentom= woäności= äub= ogranicza= ją= jest= moraänie= éodejrzanaK= oeäacja=

intersubiektówności= uświadamia=namI=baI=uczuäa=nas=wóraźnie=na= toI= ze=

jesteśmó= odéowiedziaäni= za= woäność= innóch= osóbK= kawiązując= do=
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odróżnienia=międzó=woänością=negatówną=i=éozótówną=warto=éodkreśäićI=że=

edukować= to =nie =tóäko =uwaäniać= „od” =czegośI =äecz =także =uwaäniać= „ku” =

czemuśK= bdukacja= bółabó= wiec= uwoänieniem= od= samego= siebie= ku= takiej=

jaźniI= która= jest= woäna= od= egocentrózmu= i= otwarta= na= innóchK= bdukacja=

zakłada =odéowiedziaäność= za =osobó =słabe =äub =bezbronneK =fdąc =za =mauäem=

oiceourem= éowiemóI= że= tak= rozumiana= istota= odéowiedziaäności=

zakorzeniona= jest= w= uznaniu= nadrzędnego= charakteru= woäności=

éodmiotowej= jako= érzesłanki= éoszanowania= cudzej= woänościK= EKKKF=

wadaniem= nauczócieäa= jest= więc= rozwijanie= etócznej= inteäigencji=

éodoéiecznóch= w= taki= séosóbI= że= éomaga= on= dokonówać= etócznóch=

wóborów= bez= wówierania= éresji= i= demonstrowania= érzewagiK= btóka= i=

edukacja=nie=są=abstrakcójnómi=ideałamiI=äecz=aktównościamiI=które=mają=

coś= do= zrobieniaK= wamiast= jednak= mówićI= że= są= to= aktówności=

zorientowane=na=jakieś=ceäe=éowiemóI=że=są=one=zorientowane=na=éewne=

dobraK=mrzez=edukacje=możemó=zatem=rozumieć= towarzószenie= innemu=w=

érzekształcaniu=samego=siebie=éo=toI=abó=móc=érzeżyć=äeéiej=swoje=żócieK==

= fnséiracja=éłónie=z=érzókładuI=jaki=daje=nauczócieäK=bdukacja=oznacza=

obecność= nauczócieäa=w= żóciu= studentówI= towarzószeniu= im=w=oswajaniu=

samóch= siebie= jako= będącóchJwJświecieK= ptanowiąc= modus= vivendi=

nauczócieäa= i= studentówI= edukacja= zakłada= otwartó= umósł= i=

wieäkodusznośćK= ”aarząc= kogoś= miłością= nie= czónimó= tegoI= éonieważ=

uznaäismó=wcześniej =wartości =drogie =sercu =tej =drugiej =osobóK =ka =odwrótW =

człowiek= jest=w=stanie=uznać=wartości= cenne=däa=drugiej=osobóI=éonieważ=

darzó= ją= miłościąK= ChłodnaI= obojętna= emocjonaänie= obserwacja= nie=może=

sérawićI=że=uznamó=czójeś=wartości”K=wgodnie=z=dustavem=piewerthem=i=

ltto= _oäänowem= érzójmijmó= zatemI= że= edukacja= jest= rózókiemW= wómaga=

zaangażowaniaI= äecz= nie= éozwaäa= oszacować= efektówK=”t=edukacji= jedna=

woäna= istota= séotóka= drugą= woäną= istotęI= jednak= séotkania= te= wógäądają=

bardzo= różnieK”= EKKKF= t= jęzóku= hermeneutóki= éowiemóI= że= edukacja= jest=

diaäektócznóm= odéowiednikiem= érojekcji= naszóch= maksómaänóch=

możäiwościK= rczestnicó= érocesu= edukacójnego= wóobrażają= sobie=
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nieograniczona= éaäetę= takich= możäiwościK= mrzówołajmó= oicoeurowska=

konceécje= refiguracji= EKKKF= éowiemóI= że= w= érocesie= edukacji= studenci=

utożsamiają= się= ze= znaczeniami= rozmaitóch= oéowieści= EnarracjiFK=

oozumienie= tóch= érzekazów= możäiwe= jest= dzięki= otwarciu= na= możäiwe=

świató= i= oswajaniu= się= z= nimi= światówK= w= czasem= éoddanó= edukacji=

éodmiot= érzeistacza= się= w= narratora= własnej= oéowieściK= oozumienie=

narracji= érzez= studenta= staje= się= jego= własnóm= samorozumieniemK= qa=

właśnie= dónamika= czóni= studenta= autorem= własnej= narracjiW= zakłada= to=

umiejętność=aktównego=érzekładania=treściI=które=éragnie=on=zrozumiećI=w=

jego= osobistó= érojektK= t= tóm= właśnie= momencie= możemó= mówić= o=

érzejściu= od= narracji= do= etókiK= w= koäei= däa= samorozumienia= w= wómiarze=

etócznóm=niezmiernie =ważne =jest =éojęcie =woänościK =toäność= jest =bowiem=

takim=érojektemI=którego=urzeczówistnienie=wómaga=działaniaI=a=nie=tóäko=

dóskursuK=aäa=oicoeura=”całó=érobäem=etócznó=sérowadza=się=do=éótaniaW=a=

co =to =znaczó =däa =człowiekaI =dawać świadectwo =własnej =woäności? =qo =

znaczó= zwrócić= się= ku= działaniuI= a= nie= ku= obserwacji”K= EKKKF= btóczne=

éragnienie=érzeżócia=własnego=żócia=w=äeészó=séosób=może=się=ziścić=tóäko=

w=horózoncie= faktócznej=woäności= i= diaäektócznej= reäacji= z=woänością= innej=

osobóK=„gesteś”=zawiera=w=sobie=„jożesz”K==

= = = = = = = = =wa= dadamerem= éowiemóW= wszeäkie= rozumienie= jest= zarazem=

samorozumieniemK= eermeneutóka= edukacji= uświadamia= nam= zaäeżność=

międzó= rozumieniem= érzekazu= EnarracjiF= a= rozumieniem= siebieK= t=

konsekwencji=możemó= stwierdzićI=że=edukacja=doéomaga=nam=w=séosób=

fundamentaänó= w= éoszukiwaniu= samorozumieniaI= które= zaéośredniczone=

jest=w=znakachI=sómboäach= i= tekstachK=t=érocesie=edukacójnóm=éodmiot=

uzóskuje =okrężną= droga =dostęé =do =znaczeń= związanóch =z =własną=

egzóstencjąK=t=éoznaniu=nie=chodzi=o=éragmatózm=i=wzrost=szans=na=rónku=

éracóK=Chodzi=w=nim=o=rozkwit=człowieczeństwa=dzięki=samoéoznaniuK=guż=

w= usfff= wieku= eerder= érzeciwstawił= oświeceniowej= aéoteozie= technoäogii=

”kuätówowanie=człowieczeństwa”K=EKKKF=bdukacja=staje=się=autoedukacja=w=

érocesie= oczószczania= idei= i= éragnieńK= t= reäacji= diaäogicznej= uczómó= się=
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éostrzegać= samóch =siebie =w =innóm =świetäeK =dadamerem =éowiadaI =że =

człowiek= uczó= się= naérawdę= tóäko= wtedóI= gdó= rozmawia= z= drugim=

człowiekiemK= pamokształcenie= zakładaI= że= uczómó= się= dzieäić= z= innómi=

nasze= sóméatie= i= antóéatieI= że= éostrzegamó= i= érzeżówamó= żócie= w= jego=

rozmaitóch= aséektach= séołecznóchK= tzmaga= to= éragnienie= éoznania= i=

rozwijania=wrażäiwościK=moszczegóäne=dóscóéäinó=éoznawcze=rozwijają=tóäko=

jakiś=małó =wócinek =tej =wrażäiwościW =najsiäniej =rozwija =się= ona =wtedóI =gdó =

angażujemó= się=w= interakcje= z= innómi= äudźmi= aktównieI=éraktócznieK=kéK=

wtedóI= gdó= staramó= się= zrozumieć= innego= w= rozmowieK= ltwarcie= na=

rozmowę= oznacza= „tak”= däa= nowóch= doświadczeńI= z= któróch=możemó= się=

czegoś=nauczóćK==

=

=

plCgAifwACvgkA=qblofA=jloAiklŚCf=

=

pocjaäizacja==

=

tedług= radókaänóch= teorii= socjaäizacójnóch= człowiek= érzóchodzi= na= świat=

jako= „niezaéisana=kartka”= E„tabuäa= rasa”=w= fiäozofii=deorge”a=_erkeäeóaF= i=

érzejmuje= E„koéiuje”F= wszóstkie= wzorce= zachowaniaI= umiejętność=

rozróżniania= tegoI= co= „słuszne”= i= „niesłuszne”I= érzekonaniaI= éostawóI=

normó= i= wartości= moraäne= od= otoczenia= séołecznego= i= autorótetówK=

pocjaäizacja=Z=uséołecznienie=rozumianeI=jako=dostosowanie=się=do=zżócia=Ei=

jego=regułF=gruéó=séołecznej= już= to=za=sérawa=obserwacji= resK=uczenia=się=

érzez= obserwacje= E_anduraI= NVTTX= NVUSFI= już= to= érzez= naśäadowanie= róä=

dorosłóchI=już=to=érzez=„wzmocnienie”=w=éostaci=nagrodó=EpkinnerFK=qeoria=

socjaäizacji=wieäokrotnej= éowiadaI= ze= człowiek=érzechodzi= szereg=érocesów=

socjaäizacójnóchW=„dostosowuje=się”=do=koäegówI=studentówI=éracowników=w=

firmie=itdK=fm=äeéiej=się=„dostosowuje”I=tóm=bardziej=się=rozwijaK=ddóbó=tak=

rzeczówiście =bółoI =to =jak =wótłumaczóć= faktI =wieäu =äudzi =jest =zdoänóch =

=
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zachować= się= czó =zrobić= cos =oróginaänego =i =nowegoI =stawić= oéor =i =

érzeciwstawić= się= naciskowi= séołecznemu?= oozwijać= niezaäeżne=

zainteresowaniaI= mieć= inne= éreferencje= niż= rodzeństwo= wóchowane= w= tej=

samej= rodzinieI= chodzące= do= tej= samej= szkołó?= ka= gruncie= radókaänóch=

teorii= socjaäizacójnóch= takie=odstęéstwaI=nonJkonformizmI=indówiduaäizm= i=

niezaäeżność=nie=znajdują=zadowaäającego=wójaśnieniaK=kie=znajdują=go=też=

w= świetäe= twierdzeniaI= że= w= jednóm= séołeczeństwie= i= jednej= kuäturze=

wóstęéują= podobne= érzekonania= i= éostawó= wobec= wartości= moraänóch= Ei=

innóchFI =i =że =äudzie =cenią= éewne =wartości =däategoI =że =cenią= je =też= inni =

äudzieK=Cenimó=je=raczej=däategoI=że=też=jesteśmó=äudźmi=i=jako=tacó=mamó=

afektównóI= wartościującó= stosunek= do= świataI= do= innóch= äudziI= do= ich=

wótworów=i=otoczeniaI=w=któróm=żójąK====

========tedług=umiarkowanóch=teorii=socjaäizacójnóch=człowiek=érzóchodzi=na=

świat= z= naturaänómiI= wrodzonómi= „zadatkami= moraänómi”= Eokreśäenie=

hantaFI =które =rozwijają= się= w =interakcjach =z =innómi =äudźmi =Ereäacje =

interéersonaäne=éoczątkowo=jednostronneI=éóźniej=wzajemneI=oboéóäne=itdK=

– =zobK =hasło =häuczowe= kompetencje= społeczneLhoordónowanie=

perspektówFX=człowiek=rzeczówiście=uczó=się=od=innóch=i=érzóswaja=strategie=

działania= z= otoczeniaI= jednak= nie= jest= to= bierne= „koéiowanie”I= äecz=

interaktównó= éroces= séołecznó= i= aktówneI= éowodowane= własnóm=

zainteresowaniem= konstruowanie= éoznania= séołecznego= i= moraänegoI=

naukowegoI=technicznegoI=sómboäicznegoI=estetócznego=itdK=w=taki=séosóbI=

że=toI=co=oferują=sobą=Eswoim=zachowaniemI=działaniemI=wótworamiF=jedni=

äudzie= jest= rozumianeI= ocenianeI= seäekcjonowane= i= adaétowane= = érzez=

innóch=äudzi=mocą=ich=wewnętrznego=zainteresowania=i=éotrzebI=a=nie=mocą=

zewnętrznego= wdrukowania= E„imérintingu”FI= wéajania= E„iméartingu”F= i=

mechanicznego=koéiowania=z=zewnątrzK==

= = = = = = =kajwiększą= zasługą= teorii= socjaäizacójnej= jest= érzójęcieI= że=

„uséołecznienie”= obejmuje= rozwój= moraänóI= dóskursównó= i= séołecznóK=

mostęéuje= ono= éod= warunkiemI= że= od= wczesnego= dzieciństwa= człowiek=

obcuje= z= innómi= äudźmiI= uczą= się= ich= rozumiećI= włączając= się= w= reäacje= z=
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nimi=i=coraz=äeéiej=éojmując=zwrotne=oddziałówanie=i=wzajemne=nakładanie=

się=éerséektów=séołecznóch=aż=éo=„éerséektówę=uogóänionego=innego”=EeK=

jeadF=i=éerséektówę=wséóänotowąK=gednakże=éostęé=w=socjaäizacji=nie=jest=

äiniowóI= koniecznó= i= nieodwracaänó= EzobK= hasło= häuczowe= kompetencje=

społeczneFK= pocjaäizacja= nie= érzebiega= w= séosób= naukowo= érawidłowó= i=

érzewidówaänóI= w= séosóbI= któró= mogäibóśmó= rzeczówiście= kontroäować= Ei=

zrezógnować= néK= z= edukacji= etócznej= czó= séołecznejI= äicząc= wółącznie= na=

środowisko=rodzinneFK=wwoäennicó=teorii=socjaäizacójnej=nie=dostrzegająI=jak=

siänie= zindówiduaäizowanó= jest= „dobór”= zdoäności= u= danej= osobóI= teméo=

rozwoju =itdK =modobieństwa =w=zachowaniachI =a =zwłaszcza =toI =co =arbitraänie =

uważamó=za=cechó=charakteru=danego=człowiekaI=interéretowane=są=często=

éowierzchownieW= érzeżówamó= niemałe= zaskoczenieI= że= człowiek= éotrafi=

zachować=się=i=éostąéić=w=séosób=zuéełnie=nieoczekiwanóK==

=========oozwój=moraänó=jest=sérawą=nieérzewidówaäną=i=wósoce=indówiduaäną=

t=érzebiegu=socjaäizacji=człowieka=uczestniczó=tak=wieäe=wódarzeńI=érzeżyć=

i= doświadczeń= Eczęsto= érzóéadkowóch= i= érzez= nikogo= niebranóch= éod=

uwagęFI=że=okreśäenie=érawidłowości=érzóczónowóch=graniczó=z=cudem=EnéK=

na= éótanieI= „co= takiegoI= gdzie= i= kiedó= séotkało= osobę= uI= że= zwókła=

zachowówać= się= właśnie= w= taki= séosób?”= kie= jest= w= stanie= odéowiedzieć=

nawet= inkróminowana= osobaK= htóż= bowiem= nieustannie= kontroäuje= swoje=

reäacje= z= otoczeniem= z= éerséektówó= „zewnętrznego= obserwatora”?= hto= je=

kontroäuje= i= dobiera= w= ten= séosóbI= abó= „jego”= socjaäizacja= érzebiegła= jak=

najäeéiej= –= to= znaczó= jak?= t= séosóbI= któró= doérowadzi= raczej= do=

bezérobäemowego=konformizmuI=czó=raczej=do=trudnegoI=aäe=éociągającego=

indówiduaäizmu?=EzobK=hasło=häuczowe=kompetencje=społeczneLmerspectiveJ

takingFK==

=========aäa=człowieka= jako=istotó=świadomej= i=móślącej=socjaäizacja=oznacza=

w=éierwszóm=rzędzie=coraz=äeésze=rozumienie=świata=séołecznego=i=swojego=

w= nim= éołożeniaI= coraz= äeésze= kształtowanie= reäacji= z= innómi= äudźmi= i=

umiejętność= rozstrzógania= wzajemnóch= konfäiktów= Eäub= też= ich= unikaniaFK=

oozumienie= jako=aktówność= czósto= inteäektuaäna=nie=érowadzi= od= razu= do=
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działaniaK= qowarzószó= mu= jednak= równoäegäe= aktówność= emocjonaänaI= w=

tóm=naturaäne=éoczucie=wartościI=zdoäność=oceniania=i=sądzenia=EzobK=hasło=

bdukacja=a=wartościFK=geśäi=zatemI=jako=äudzie=młodsi=äub=starsiI=séotókamó=

się= w= żóciu= séołecznóm= z= rozmaitómi= normami= i= zasadami= éraktócznómi=

Emającómi= reguäować= äudzkie= zachowaniaFI= to= z= całą= éewnością= nie=

érzóswajamó= ichI= naśäadując= biernie= i= bezkrótócznie= innóch= äub= uäegając=

autorótetom= w= obawie= érzed= sankcjamiK= waäeżność= i= konformizm= są=

właściwe= kiäkuäatkomK= t= młodzieńczóm= i= dorosłóm= żóciu= znaczółóbóI= ze=

człowiek= uczestniczó= w= jakiejś= jedónie= jednostronnej= i= éołowicznej= reäacji=

séołecznej =z =innóm=człowiekiemK =l =reäacji =w =éełni =séołecznej =– =éodkreśäa =

miaget=–=można=mówić=doéiero=wtedóI=gdó=jest=ona=woäna=od=czójejkoäwiek=

dominacji= moraänejWI=gdó=wzajemnó= szacunek=sérawiaI= że= reäacja=nabiera=

równości=i=zwrotnościK=qóäko=taka=reäacja=umożäiwia=rozumienie=i=rozwijanie=

néK= éojęcia= sérawiedäiwościI= którego=dzieci= najwóraxniej= nie=érzejmują= od=

dorosłóchK=Autonomiczne=rozwijanie=tego=éojęcia=jest=możäiwe=mKinK=dzięki=

temuI=że= „dzieci= „odkrówają=niedoskonałości=w= sérawiedäiwości= dorosłóchI=

kiedó= doświadczają=niesérawiedäiwego=traktowania= ze= stronó= rodziców= äub=

nauczócieäi=EKKKFK=gednak=odkrócie=tej=niedoskonałości=jest=tóäko=eéizodem=w=

całóm= ruchuI= któró= érowadzi= dziecko= od= moraäności= oéartej= na=

éosłuszeństwie=do=moraäności= oéartej= na=wséółdziałaniu”X= decódujące= jest=

tutaj=doświadczenie=równościI=„której=éotrzeba=wzrasta=razem=z=rozwojem=

moraänóm= EKKKF= fdea= równości= nie= jest=w= żaden= séosób= zawarta= w= reäacji=

międzó=dorosłómi=a=dziećmiK=EKKKF=oodzi=się=ona=w=dziecięcóch=głowach=tóäko=

w=reäacjach=z=rówieśnikamiI=często=wbrew=dorosłóm”=EmiagetI=OMMPI=sK=PNPJ

POTFK==

= = = = = = = =Czó= wobec= tego= możemó= w= ogóäe= mówić= o= uwewnętrznianiu=

E„internaäizacji”F= tak= ważnóch= idei= i= zasad= moraänóch= jak= równość= i=

sérawiedäiwość=z=zewnątrzI= jeśäi=kiäkuäetnie=dzieci=umieją=się=érzeciwstawić=

niesérawiedäiwościI =choć= nigdó =jeszcze =nie =słószałóI =czóm =jest =

sérawiedäiwość?==
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=========ddó=wójmie=się=„esencję”=z=teorii=rozwoju=moraänego=u=AróstoteäesaI=

oousseauI= péinozóI= aarwinaI= miagetaI= jeadaI= AéäaI= eabermasaI=

dadameraI=oicoeuraI=eonnethaI=aamasioI=iindaI=to=uzóskamó=wójaśnienie=

wczesnego= zmósłu= wartości= i= éosługiwania= się= nimI= którego= istnienia= nie=

wójaśnia= teoria= socjaäizacjiK= geśäi= érzójmiemóI= że= w= séołeczeństwie= nie=

może= bóć= czegośI= czego= nie= bółobó= w= człowiekuI= to= uzóskamó= wtedó=

wókładnię= socjaäizacji= jako= anamnesisK= Co= to= znaczó?= ltóż= znaczó= toI= że=

rozwój= kognicji= moraänejI= rozwój= zachowana= éroséołecznóch= i= tzwK=

uséołecznienie= człowieka= dokonuje= się= miedzó= äudźmi= Ea= nie= néK= éoérzez=

studiowanie=teorii =séołecznejFK=A==éoäega=on=na=tómI=ze=dziecko=obcując=z=

dorosłómi= i= jak= gdóbó= ”naśäadując”= ich=zachowania= „érzóéomina= sobie”= z=

woäna= zachowaniaI= wartości= i= zasadóI= które= äudzki= gatunek= Ei= duża= cześć=

wóższóch= zwierzątF= éieäęgnuje= od= tósięcó= äat= –= na= tóäe= długoI= żebó=

odcisnęło=to=śäadó=w=dziedzictwie=genetócznómI=éodobnieI=jak=to=się=dzieje=

z= jęzókiemI=oéeracjami= äogicznómi= itdK=mrzópominanie= sobie= to=nic= innego=

aniżeäi=rozéoznawanie=rzeczó=już=zawsze=wewnętrznie=ważnóch=däa=każdego=

człowiekaK= aäatego= gean= miaget= i= iawrence= hohäberg= mówiäi= o=

„wewnętrznóch= zasadach= moraänóch”I= gdó= tómczasem= teorie= socjaäizacji=

mówią=o=zasadach=co=najwóżej=„uwewnętrznionóch”=zakładającI=że=są=one=

wótwarzane= doéiero= érzez= séołeczeństwoI= z= niego= czeréane= i= wtórnie=

érzóswajaneK==

==========mrzópominanie= sobie= zachodzi =w =ten =séosóbI =że =dzieci =obcujące =z =

osobami= starszómi= rozéoznają=w= ich= zachowaniu=moraänóm=éodobieństwo=

éozwaäające= wszóstkim= istotom= äudzkim= Emimo= indówiduaänóch= różnicF=

docenić=„człowieczeństwo=w=osobie=drugiego”=anaäogiczne=do=ich=własnego=

człowieczeństwa=EhantI=miagetI=eonneth=–=zobK=wóéowiedzi= tóch=autorówI=

érzótoczone= w= hasłach= pocjaäizacja= dóskursówna= i= tartości= a= edukacjaFK=

mrzópominanie= sobie= to= nic= innego= aniżeäi= rozéoznawanie= i= artókuäacja=

wartościI=ich=różnicowanie=kuäturowe=jako=wartości=częściowo=wrodzonóchI=

a= częściowo= odświeżanóch= w= afektównej= ‘éamięci’= człowieka= érzez= jego=

bäiskichK= mrzópominanie= to= jest= zrazu= instónktowne= EeonnethI=OMMPFI=a=w=
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miarę=rozwoju=rozumieniaI=äogiki=i=mowó=Ew=miarę=socjaäizacji=i=edukacjiF=–=

staje= się= coraz=bardziej= racjonaäne= i= dóskursówneK=tieäe=wartości= i= zasad=

nie=däatego=doéiero=okazuje=się=bóć=wartościami=i=zasadami=éroséołecznómi=

czó= uniwersaänómiI= że= nasz= rozum= érzóznaje= im= uniwersaäne= roszczenie=

ważnościoweI=äecz=däategoI=że=nikt=–=ani=jedna=osoba=rozumna=osoba=J=nie=

kwestionuje= ich=ważności= éomimoI= że= nie= wszóscó= są= zdoäni= kierować= się=

nimi=w=działaniuK=tieäki=udział=w=owóm=przópominaniu=i=rozpoznawaniu=ma=

otoczenie=séołeczneW= to=w=nim=rozéoznajemó= już=nie= jakieś=odosobnione= i=

irracjonaäne= „ga”=moraäneI= aäe= „siebie”= jako= bäiźniegoI= jako= érzójacieäa= äub=

éartnera= w= reäacjach= międzóäudzkichI= jako= wséółéracownika= w= reäacjach=

zawodowóchI= jako= wséółobówateäaI= jednóm= słowem= –= rozéoznajemó=

„siebie”=jako=istotę=séołecznąK=pocjaäizacje=rozumiem=właśnie=w=ten=séosób=

–= jako= grę= zwrotnóch= oddziałówań= w= koreäacji= międzó= człowiekiem= a=

séołeczeństwemI=gdzie=érómat=érzóéada=mimo=wszóstko=człowiekowiI=jako=

indówiduum= i= jako= istocie= séołecznej= zarazemK= bdukacja= etóczna= i=

dóskursówna= éowinnó= człowiekowi= taką= właśnie= anamnezę= Eczóäi=

socjaäizacjęF= ułatwiaćI= éonieważ= nie= każdemu= dane= jest= érzeżyć= ją= w=

sérzójającóm=otoczeniu=séołecznómK===

=

Słabość=standardowóch=teorii=socjaäizacójnóch=éoäega=na=tómI=ze=äokują=one=

moraäność=éoza=człowiekiemI=a=mimo=to=w=„séołeczeństwie”=E!FK=pérawia=toI=

że=äudzkie=indówiduum=traktowane=jest=érzez=nie=jako=„niezaéisana=kartka”I=

która= tóäko= odnosi= się= do= wartości= i= zasad= zewnętrznóchK= qómczasem=

zewnętrzne= däa= człowieka= są= tóäko= niektóre= érzómusowe= äub=

nieakceétowane =moraänie =regułó =séołeczneK =t =érzeciwieństwie =do =nich =

zasadó=moraäne=–=érzónajmniej=w=warunkach=demokracji=–=traktowane=są=

jako= „wewnętrzne”= Enie= bez= znaczenia= jest= tutaj= hantowska= konceécja=

moraänościFK= mótaćI= w= jaki= séosób= érzebiega= socjaäizacja= indówiduaänej=

osobó= moraänej= możemó= tóäko= w= takim= sensieI= w= jakim= éótamó= o=

umiejętności= i= koméetencje= séołeczne= ErefäeksjęI= sądzenieI= kształtowanie=

reäacji= i= rozwiązówanie= érobäemów= w= séosób= rozumnó= itdKFK= qeoria=
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socjaäizacji= éodéowiada= tutaj= wieäe= społecznóch= bodźców= i= stómuäatorów=

rozwojuK= tóbitnómi= érzedstawicieäamu= tej= teoriiI= uwzgäędniającómi=

indówiduaäne=umiejętnościI= autoreguäację= itdK= są=eK=jeadI=oK=peäman= i= AK=

_anduraK=katomiast=éótanieI=w= jaki=séosób= indówiduaäna=osoba=doszła=do=

takich=a=nie=innóch=érzekonańI=ceni=takie=a=nie=inne=wartości=i=zasadóI=jest=

éótaniem=z=ésóchoäogii=moraänościI=która=jednak=–=ze=wzgäędów=naukowóch=

i= etócznóch=–=nie=éodejmuje=badań=nad=éojedónczą= osobowością= i= stóäem=

żóciaK==

========

=

mrzóéisó=L=äiteraturaW==

=

J= AK= _andura= ENVUSFW= „pociaä= foundations= of= thought= and= and= action”K=

bngäewood=CäifftI=kew=gerseóW=mrentice=eaääK=

J=AK=_anduraI=aKeK=pchunk=ENVUNFW=„Cuätivating=coméetenceI=seäfJefficacóI=

and= intrinsic= interest= through= éroximaä= seäfJmotivation”K= tW= gournaä= of=

mersonaäitó=and=pociaä=msóchoäogó”I=ko=4NI=ééK=RUSJRVUK==

J= gean= miaget= ENVUPFW= „aas= moraäische= rrteiä= beim= hinde”I= häettJCottaI=

ptuttgartK==

J=qK=iicona=EedKF=ENVVSFW=„A=cognitive=sociaä=äearning=aééroach=to=moraäitó=

and=seäfJreguäation“I=eoätI=kvK==

=

=

=

pmoAtfbaiftlŚĆ=A=barhACgA=

=

bdukować=däa=sérawiedäiwości==

==

qermin=„sérawiedäiwość“=mosada=wieäe=znaczeńX=sérawiedäiwość=jest=jedną=

z= uniwersaänóchI= transkuäturowóch= i= najérawdoéodobniej= wrodzonóch=

=
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wartości=moraänóch=EmiagetI=NVPOFW=éoczucie=sérawiedäiwości=éojawia=się=

już= we= wczesnóm= dzieciństwieI= gdó= tóäko= zakończó= się= faza=

„egocentróczna“= i= dzieci= zaczónają= rozumować= w= kategoriach=

wzajemnościI=a=éóźniej=–=wséóänotóK==

=

= = = = = = = = = =t= „btóce= kikomachejskiej”= znajdujemó= éierwsze= érzejrzóste=

rozróżnienie= międzó= sérawiedäiwością= dóstróbutówną= i= wórównawczą= z=

jednej= stronó= a= sérawiedäiwością= w= sensie= osobistej= zdoäności= i= wérawó=

EhabitusF=w=sérawiedäiwóm=osądzaniu=i=éostęéowaniuK=Akt=sérawiedäiwości=

dóstróbutównej=naäeżó= do= „trzeciej“= osobóI= która= „wórokuje”=o= tómI= jak=

naäeżó=éotraktować=obie=stronóK=pérawiedäiwość=wórównawcza=jest=z=koäei=

aktem=międzó= dwoma= równoérawnómi=osobamiK= „pérawiedäiwość=w= tóm=

znaczeniu= oznacza= równośćK= gednak= równość= można= rozumieć= na= roten=

séosobóK=EKKKF=oówność=nie=jest=faktemX=érzedmiotó=i=äudzie=różnią=niczóm=

jajka=w=koszókuK=oówność=zawsze=éod=éewnóm=wzgäędem=abstrahuje=od=

faktócznóch= nierówności“K= EoadbruchI= OMMVX= sK= RRFK= oadbruch= wskazuje=

tutaj= na= érómat= równości= wobec= sérawiedäiwości= jako= éodstawę= zasadó=

równouérawnieniaK =mowiada =onaI =ze =żadna =osoba =ani =żadna =gruéa =

séołeczna= nie= może= bóć= dóskróminowana= z= éowodu= rasóI= reäigiiI= éłciI=

wógäądu= zewnętrznego= itdK= tzgäędnie= świeżej= dató= jest= zasada=

równouérawnienia=w= sensie=wórównania=uérawnień= i= szans=séołecznóchW=

jakże= éotrzebna= w= obäiczu= różnic= i= nierówności= séołecznóchK= fch=

rozéoznanie= wómaga= rozwiniętego= zmósłu= sérawiedäiwościK= „Aäe= jakie= to=

czónniki= kształtują= äudzkie=éojęcie= sérawiedäiwości?=Czó=wéłówają=na=nie=

osądóI= werdóktó= jawnie= niesérawiedäiwe?= gak= wéłówa= na= nie= edukacja=

moraäna?=Czó=éroceduró= i= zasadó=wadäiwej=dóstróbucji=éoruszają= äudzkie=

éoczucie= sérawiedäiwości?= EKKKF= Czó= jawna= niesérawiedäiwość= ma= jakieś=

konsekwencje=däa=naszego=zachowania?“=EhttéWLLwikiKdeFK==

=========Aróstoteäes=éowiadaI=że=sérawiedäiwość=jest=osobistąI=indówiduaäną=

„cnotą”I= tznK= umiejętnością= stosowania= reguł= w= rozmaitóch= sótuacjach= i=

umiejętnością= sérawiedäiwego= sądzeniaI= która= można= rozwijać= érzez=
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reguäarne= ćwiczenieK= motrzebna= jest= äudziom= zwłaszcza= dziśI= „kiedó=

séołeczeństwo=nie=może=już=zdać=się=na=woäę=boża=ani=na= ład=naturaänó“=

EherstingI=OMMVX=sK=PFK==

= = = = = = = = =qe= właśnie= umiejętność= dustaw= oadbruch= nazówa= „éoczuciem=

érawnóm”= äub= „zmósłem=érawnóm”W=wómaga=on=wrażäiwości= séołecznejI=

aäe=i= racjonaänościK=pérawiedäiwość=bowiem=„najmniej=ze=wszóstkich=cnót=

zdać=się=może=na=intuicjęI=uczucie=i=sumienie”=EoadbruchI=NVVUX=sK=OS4FK=

tóchodząc= naérzeciw= miagetowiI= któró= wókazałI= ze= sérawiedäiwość= jest=

érzejawem= autonomiiI= zjawiskiem= interéersonaänóm= i= séołecznómI=

oadbruch= zaäeca= edukować= éoczucie= sérawiedäiwości= w= séosób=

interaktównóI= dóskursównóI= woänó= od= autorótetuK= EzobK= hasło= dustaw=

oadbruchFK==

= = = = = = = = = = =aäa= geana= miageta= szacunek= däa= innóch= osób= E„éoczucie=

szacunku“FI= a= w= szczegóäności= oboéóänóI= odwzajemnianó= szacunek=

znamionują= osiągnięcie= érzez= człowieka= autonomiiK= ka= szacunku= z= koäei=

oéiera=się=„éoczucie=sérawiedäiwości“=Ethe=feeäing=of=justiceX=miagetI=NVUNX=

sK= SRFI= które= jest= éunktem= zwrotnóm=w= rozwoju= séołecznóm= człowiekaK=

_ółbó= to= również= dogodnó= éunkt= wójścia= däa= wséółczesnej= etóki=

edukacójnejK==

============

mrzóéisó=L=äiteraturaW==

=

J=toäfgang=hersting=EOMMVFW=„bäemente=der=derechtigkeit“I=manuskróétI=sK=
PK==
=
J= gean= miaget= ENVUNFW= „fnteääigence= and= affectivitó”K= Annuaä= oeviews=
jonograéhI=maäo=AätoI=CaäiforniaK===
=
J=dK=oadbruch=ENVVUFW=„moäitische=pchriften=aus=der=teimarer=weit“=
ffK= gustizJI= BiädungsJ= und= oeäigionspoäitikK= tW= AK= haufmann= EredK=
naukowaFK=dAI=_dK=NPI=CKcK=jćääerI=eeideäbergK===
=
J=httéWLLdeKwikiéediaKorgLwikiLderechtigkeit==
=

=

http://de.wikipedia.org/wiki/Gerechtigkeit
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=

qbpq=pĄawbkfA=jloAikbdl==
=

=

gak=stabiäna=jest=

indówiduaäna=koméetencja=sądzenia=moraänego 

 

KKK=w= zróżnicowanóch= kontekstach=moraänóch= EzobK= hasła=hohäbergI= iindI=

hompetencje= moraäne= –= dóskursówne= –= demokratóczneFI= tznK= w= obäiczu=

zadań= moraänóchI= jakimi= są= däa= człowieka= zwłaszcza= sótuacje=

érobäematóczneI= dóäematóczne= itdK= Abó= oszacować= te= stabiäność= i=

dowiedzieć= się= érzó= tómI= jak= środowisko= séołeczneI= edukacójne= äub=

okreśäonó=érogram=dódaktócznó=wéłówają=na=wzrost=koméetencji=sądzenia=

moraänegoI= deorg= iind= oéracował= ekséerómentaänó= „qest= pądzenia=

joraänego”=EZ=joraä=gudgment=qestI=joraäisches=rrteiäJqestFK=jacierzóstó=

kwestionariusz=éowstał=w=roku=NVUM=EiindI=NVUMFK=qo=on=stanowi=éodstawę=

standardowejI= wséółczesnej= wersji= jgq= Einaczej= jrqFK= ptandard= ten=

zakładaI= że= test= zawiera= dwa= dóäemató= moraäneI= tznK= „zadania”= do=

rozwiązania= däa= uczestnikówK= aäaczego= dwa?= ltóż= däategoI= że= jeden=

dóäemat=oznaczałbó=niezróżnicowanó=kontekst=moraänóX=jgq=zawiera=więc=

dwa=dóäemató=o=różnej=treści=i =rożnej=trudnościK=mróbó=érzeérowadzone=z=

więcej= niż= dwoma= dóäematami= nie= wóéadłó= éomóśänieK= watem= dwa=

dóäemató= są= oétómaäne= däa= érzeérowadzenia= éomiaru= koméetencji=

sądzenia=moraänegoK==

=========rwagaW= test= nie= mierzó= żadnej= „moraäności”= w= sensie= „jak= bardzo=

dana= osoba= jest= moraäna”K= jierzó= on= umiejętność= radzenia= sobie= z=

rozwiązaniem=érobäemów=moraänóchK=qę=umiejętność=mierzó=na=éodstawie=

czónności= sądzenia= moraänegoI= która= jest= Ew= sensie= ésóchoäogicznómF=

również= zachowaniem= moraänómI= nie= mniej= ważnóm= od= wókonania=

czónności=w=sensie=fizócznómK=Człowiek=bowiem=jest=istotą=intencjonaäną=i=

=
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móślącąW= zanim= éodejmie= działanieI= osądza= i= decódujeI= któró= wariant=

działania=jest=najwłaściwszó=i=däaczego=EzobK=hasło=hohäbergFK==

========qest=zawiera=zatem=dwa=dóäemató=E„mracownicó”=i=„iekarz”FW=bohater==

każdego= z= nich= éodejmuje= okreśäoną= decózjąI= którą= oceniają= uczestnicó=

testuK=t=odróżnieniu=od=innóch=érzetestowanóch=wcześniej=dóäematów=te=

dwa=dóäemató= trafiają= do= érzekonania= äudziom=we= wszóstkich= kuäturachI=

gruéach=wiekowóch=itdK=Etest=stosować=można=już=w=wieku=UJV=äatFK==

=========

=========qrzó=charakteróstóczne=czónniki=tworzą=tzwK=design=jgqW==

=

NK= Czónnik= éierwszóW= moraäna= jakość= argumentówI= jakimi= oéatrzono=

obódwa=dóäematóK=hażdó=argument= reérezentuje= zawsze= jeden= z= sześciu=

„stoéni=rozumowania=moraänego”=według=hohäberga=EzobK=hasło=hohäbergFW=

od=najbardziej=egocentrócznego=do=najbardziej=uniwersaänegoK=Argumentó=

w =jgq =éodane =są= jednak =w =odmiennej =koäejności =niż= od =N =do =SI =abó =

uczestnicó= nie= kierowaäi= się= rutónowo= koäejnością= od= N= –= SI= tóäko=

samodzieänie= zdecódowaäiI= jakie= argumentó= i= w= jakiej= mierze= uznają=

słuszneK==

=

OK= Czónnik= drugiW= uczestnicó= najéierw= oceniająI= czó= uważają= decózja=

„iekarza”=aäb=„éracowników”=za=słuszne=äub=niesłuszneK =aäatego=mamó=w=

teście=dwa=szeregi=argumentów=do=dóäematów=W=S=x=„éro”=i =S=x=„contra”K=

rczestnik=testu=ocenia=wszóstkie=argumentóI=bez=wzgäędu=na=toI=jaka=jest=

jego=ocena=decózji= éodjętej=w=dóäemacieK=eabermas=wókazałI=że= äudziom=

trudno=érzóchodzi=ocena=argumentówI=z=którómi=się=nie=zgadzająK=gednak=

ta =ocena =może =bóć= éozótówna =również= däategoI =że =wieäu =äudzi =docenia =

jakość= argumentacji= osób= będącóch= érzeciwnego= zdaniaK= gest= to= bardzo=

ważna= umiejętność= demokratócznaI= którą= mKinK= wókazuje= jgqK= lcenó=

éoszczegóänóch =argumentów =Ew =skaäi =J4 =do =H4I =w =wersji =dziecięcejW =w =

skaäi =JO =do =OF =éokazująI =jakie =érzekonania =i =z =jaką= mocą= kierowałó =

uczestnikiem=testu=w=ocenie=wszóstkich=argumentówK=joże=się=zdarzóćI=że=
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radókaänó= zwoäennik= eutanazji= całkowicie= odrzuca= wszóstkie= argumentó=

érzeciwko= eutanazji= i= na= odwrótK= fnni= znów= wókazują= zrozumienie= däa=

argumentów=érzeciwnóch=Emają=wszak=do=czónienia=z=dóäematemFK===

=

PK=Czónnik=trzeciW=kontekst=dóäematócznóI=tznK=wséomniane=dwa=dóäemató=

i= dwadzieścia= czteró= argumentó= sérawiająI= że= zawsze= uzóskujemó=

odéowiedź=„éotrójną”W= „któró=dóäemat=–=któró=szereg=argumentów=Eéro=L=

contraF=–=któró=argument”=EnéK=a_C_P=Z=iekarz_Contra_ArgumentPF=K==

=

=

Co=to=jest=„C=–=score”==

Ewskaźnik=koméetencji=sądzenia=moraänegoF?==

 

tskaźnik= „C”= Eod= angK= competenceF= jest= częścią= całkowitego= obrazu=

odéowiedzi= odnoszącóch= się= do= jakości=moraänej=wszóstkich= argumentów=

w= teście= Eczóäi= tzwK= wariancji= z= uwagi= na= jakość= moraäną= argumentówFK=

gakość= ta= to= „stoénie”= rozumowania= moraänego= EhohäbergF=

reérezentowane= érzez= argumentóX= jednak= jakość= argumentów= jest=

samodzieänie=oceniana=EdocenianaF= érzez=uczestnika= testuK=kéK=ktoś= daje=

danemu =argumentowi =„JO” =éunktó =Eczóäi =ocenia =go =raczej =negatównieFK =

Łączna=wartość=wszóstkich=argumentówI=obäiczona=według= stworzonego= i=

od=PMJstu=äat=stosowanego=érzez=iinda=aägorótmuI=éomnożona=érzez=NMMI=

daje =w =efekcie =wskaźnik =„C”K =tskaźnik =ten =może =wónosić= od =M =– =NMM =

éunktówK= geśäi= dana= osoba= uzóskała= RM= éunktówI= oznacza= toI= że= érzó=

ocenie= O4= argumentów= kierowała= się= w= RMB= moraäną= jakością=

argumentówI=a=w=RMB=–=innómi=czónnikami=E„éro”=äub=„contra”=to=jednen=

z= tóch= czónnikówFK= rwagaW= éunktacji= däa= éoszczegóänóch= osób= nie=

éubäikuje=sięW=nie=érzeérowadza=się= też=ewaäuacji= koméetencji=moraänóch=

däa= éojedónczóch= osóbK= ptandardó= etóki= naukowej= i= edukacójnej=

zabraniają=takich=éraktókI=éonieważ=érowadziłóbó=one=do=nieuzasadnionej=

seäekcji=edukacójnej=i=séołecznejK=tskaźnik=„C”=obäicza=się=däa=całóch=gruéI=

=
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abó= sérawdzić= efektó= edukacójne= w= rozwoju= käuczowóch= koméetencji=

séołecznóchI= érzede= wszóstkim= zaś= koméetencji= sądzenia= moraänego= w=

kontekście=„zadania”I=jakim=jest=rozwiązanie=dwóch=dóäematówK==

=

lbäiczenie=wskaźnika=„C”=da=wartości=bardziej=érecózójne=i=stabiäneI=jeżeäi=

będziemó=mieć=więcej=éomiarów=Ejeśäi=gruéa=będzie=äiczóć=érzónajmniej=OM=

osóbI=które=wókonałó=jgq=érzed=i=éo=tzwK=interwencji=odéowiedniej=metodó=

edukacójnejFK= moniżej= OM= osób= érzeérowadza= się= tóäko= obäiczenia= däa=

studiów= éiäotażowóchK= iind= wskazujeI= że= minimaäna= äiczna= éomiarów=

wónosi =NRK =wbót =wósoka =äiczba =éomiarów=EnéK =NMMI =OMM =itdKF =nie =éokaże =

nam= wóższej= wartości= “C”= EtzwK= statóstóczna= granica= użóteczności=

éomiaruFW=äinia=na=wókresie=nie=będzie=się=éiąć=w=goręI=äecz=éowoäi=oéadaćI=

im= bardziej= äiczna= jest= gruéaK= geśäi= w= badanej= gruéie= nie= udało= się=

érzeérowadzić= więcej= niż= NM= éełnóch= éomiarówI= nie= naäeżó= éubäikować=

wónikówI= gdóż= nie= ma= tu= jeszcze= mowó= o= efektach= naukowóchK= bfektó=

takie =są= zbót =nieéewne =i =można =je =éodważyć= koäejnóm =testemK =Abó =

dokładnie=oszacować=wskaźnik=„C”I=éotrzeba=wieäe=doświadczeniaK==

=

tahania=wskaźnika= „C”= zaäeżą= od=wieäu= czónnikówK= mrzókładowoW= wzrost=

wśród=uczniów=niemieckich=szkół średnich=wónosi=w=ciągu=roku=okK=P=–=4=

CJéunktóK=t=wieäu=wóéadkach=wzrost=ten=jest=znacznie=niższó=Ew=szkołach=

zawodowóchI= gdzie= uczniowie= séędzają= tógodniowo= tóäko= jeden= dzień= na=

zajęciach= edukacójnóchI= obserwuje= się= séadek= koméetencji= sadzenia=

moraänegoFK= péadek= obserwowano= też= wieäokrotnie= na= niektóróch=

kierunkach=studiów=Eszczegóänie=kierunki=medóczneFK==

=

honsekwentne= stosowanie= hjaa= érzez= dobrze= wószkoäonego= instruktora=

hjaa =może =dać= maksómaänó =érzórost =koméetencji =„C” =od =NM =– =NR =

éunktówK=r=osób=o=wóższej=koméetencji=wzrost=może=bóć=woäniejszó=niż=u=

osób= o= niższej= koméetencji= Enajäeéiej= bowiem= rozwija= się= ta= zdoänośćI=

która= ma= dużó= éotencjał= rozwojowóX= zdoäności= rozwinięte= érzórastają=
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woäniejK= tidać= to= néK= w= séorcie= wóczónowómI= gdzie= każdó= dodatkowó=

centómetr =jest =osiągnieciem =długotrwaäe =wótrenowanóm =mimo =

éonadérzeciętnóch= umiejętności= wójściowóchK= morównajmóW= mistrz=

oäiméijski=skoczół=o=P=cm=wóżej=i=zdobół=zäotó=medaäI=amator=zaś=może=już=

w=trakcie=éierwszóch=treningów=skoczóć=o=PM=cm=wóżejI=éonieważ=startuje=

z=éułaéu=jednego=metraK==

=

guż= jednaI= éerfekcójnie= érzeérowadzona= i= angażująca= wszóstkich=

uczestników=dóskusja =hjaa=może =dać=wzrost =koméetencji =„C” =o =R =d =NM =

éunktówK=waäeżó= to=niemaä=wółącznie= od=umiejętności= instruktora=hjaaK=

aäatego=tak=ważne=jest=éermanentne=trenowanieK==

=

tskaźnik=„C”=wśród=uczniów=niemieckich=szkoł średnich=äeżó=na=éoziomie=

miedzó=PM=–=4M=éunktówK=tśród=uczniów=éoäskich=äeżó=on=na=éoziomie=NS=

–= OP=éunktów= E„saäidierungsstudie=jrq”I=kowakI=OMMVFK=tśród= uczniów=

szwajcarskich= szkoł= éodstawowóch= osiąga= OM= éunktów= E„hjaa= in= der=

dewaätérävention”I= kowakI= OMNMFK= tśród= éensjonariuszó= zakładów=

karnóchW=międzó=NM=–=OM=éunktówK=tśród=absoäwentów=szkoł=wóższóch=o=

sérzójającóm= käimacie= edukacójnóm= Emożäiwość= woänego= dóskursu= nad=

sérawami= séołecznómiI= okazje= do= éodejmowania= odéowiedziaäności= itdKF=

wskaźnik=„C”=äeżó=na=éoziomie=4M=–=RM=éunktówX=wśród=uczestników=zajęć=

interaktównóch= z= etóki= wskaźnik= sięga= SM= éunktów= Ezajęcia= érowadzone=

według= éarametrów= edukacji= dóskursównejI= éromujące= obok= rozwoju=

inteäektuaänego=käuczowe=koméetencje=séołeczneFK==

=

fnne=czónniki=wéłówające=na=éomiar=„C”W==

J =już= éowtórne =wóéełnienie =jrq =może =éodnieść= wartość= „C” =o =kiäka =

éunktówK=gednak=efekt=ten=jest=doraźnóI=nie=można=go=érzeceniaćK==

=

J= wartość= „C”= séadaI= jeżeäi= uczestnicó= testu= są= éoddani= éresji= czasowejI=

stresowi= egzaminacójnemuI= są= éodenerwowaniI= zmęczeni= itdK=wwókäe= na=
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wóéełnienie=jgq=éotrzeba=od=OM=do=PR=minutK=tarto=zarezerwować=więcej=

czasuI=abó=nikogo=nie=éonagäać=i=nie=narazić=się=na=„wóéroszenie”=z=käasó=

Esaäi=wókładowejF=érzez=koäejną=gruéęK=

=

J=wartość=„C”=séadaI=jeżeäi=dóäemató=oéisane=w=teście=zbótnio=emocjonują=

uczestnikówI=jeżeäi=kojarzą=się=zbót=mocno=z=ich=éraktóką=zawodową=EnéK=

äekarskąF=äub=jeśäi=uczestnicó=angażują=się=aktuaänie=w=séoró=ideoäogiczne=

na= temató= éoruszone= w= dóäematachK= wasada= jest= takaW= im= bardziej=

érobäem=dotóka=daną=osobę=osobiścieI=tóm=gorzej=radzi=sobie=ona=éodczas=

dóskusji=hjaa=i=w=teście=jgqFK==

=

J= wartość= „C”= séadaI= jeśäi= uczestnicó= są= érzekonaniI= że= muszą= test=

wóéełnić= jak =najäeéiejI =że =będą= za =to =ocenianiK =qrzeba =więc =uséokoić=

wszóstkichI=że=nie=jest=to=żaden=„test”I=żaden=sérawdzian=na=ocenęK=tarto=

się=do=érzeérowadzenia=jgq=érzógotować=także=éod=tóm=wzgäędemK==

=

 
lpracowanie=däa=ceäów=naukowoJbadawczóchW=

bK=kowak==
=
=
tókorzóstane=źródłaW==
=
v deorg= iind= EOMNMFW= „tirksamkeitsstudienK= joraäisches= rrteiäJqest”I=

rniwersótet=w=honstancjiK==
=

v deorg= iind= EOMMOFW= „fst= joraä= äehrbar?“I= iogosJseräagI= _eräinK= OI=
éoérawione=wódani=EhttéWLLwwwKäogosJveräagKde=F=====

=
v deorg= iind= ENVURFW= „fnhaät= und= ptruktur= des= moraäischen= rrteiäens“I=

rniwersótet=w=honstancjiK==
=
v deorg=iind=EOMMUFW=„qhe=meaning=and=measurement=of=mora=judgment=

coméetence =– =A =duaäJséectJmodeäK” =tW =cK =cacko =C =tK =tiääis =EredK =
naukowaFK=Contemporaró= mhiäosophicaä= and= msóchoäogicaä= merspectives=
on=joraä=aeveäopment=and=bducationK=CresskiääI=kKgKW=eaméton=mressK==

=

http://www.logos-verlag.de/
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v deorg= iind= ENVUUFW= “serantwortäichkeit= und= soziaäes= serhaäten= in= der=
pchuäe”I=rniwersótet=w=honstancjiK=

=
=
=
=
=
qliboAkCgA=A=barhACgA==
=
=

bdukować=däa=toäerancjiW=aekäaracja=rkbpCl==
=
=
qoäerancja= –= éowiada= aekäaracja= rkbpCl= l= zasadach= toäerancji= oznacza=

„szacunekI= akceétację= i= uznanie= kuätur= naszego= świataI= jako= form=

wórażającóch=i=manifestującóch=nasze=bócie=człowiekiem=EKKKF=tzmacniamó=

ją= éoérzez=wiedzęI= otwartośćI= komunikacjeI=woäność=móśäeniaI= sumienia= i=

wiaró= EKKKF= qoäerancja= jest= harmonią= éonad= różnicami= EKKKF= qoäerancja= jest=

érzede= wszóstkim= aktówną= éostawąI= która= wéiera= się= na= uznaniu=

éowszechnie= ważnóch= éraw= człowieka= i= éodstawowóch= woäności= innóch=

äudzi= EKKKF= t= zgodzie= z= éoszanowaniem= éraw= człowieka= owa= éraktóczna=

toäerancja= nie= oznacza= toäerowania= niesérawiedäiwości= séołecznej= ani=

rezógnacji= czó= osłabienia= własnóch= érzekonańK= aäa= każdego= indówiduum=

oznacza= ona= swobodnó= wóbór= własnóch= érzekonańI= a= zarazem= uznanie=

faktuI= że= wszóscó= äudzie= włącznie= z= ich= rożnóm= wógäądemI= sótuacjąI=

jęzókiemI=séosobem=zachowania=i=wartościami=mają=érawo=żyć=w=éokoju=i=

éozostać= takimiI= jacó= sąK= monadtoI= nikt= nie= może= narzucać= własnóch=

éogäądow=innóm=äudziomK“==

=======aekäaracja= l= zasadach= toäerancji= éodkreśäa= też= fundamentaäną= roäę=

edukacjiW= „edukacja= jest= najbardziej= skutecznóm= środkiem= érzeciwko=

nietoäerancjiK= mierwszóm= krokiem= w= nauce= toäerancji= jest= uświadomienie=

éoszczegóänóm=äudziom=ich=éraw=i=woänosciK=EKKKF=tóchowanie=däa=toäerancji=

naäeżó= do= najéiäniejszóch= ceäów= edukacójnóchK= aäatego= konieczne= jest=

stworzenie= i= uéowszechnianie= sóstematócznóchI= racjonaänóch= metod=

=
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dódaktócznóchI= éomocnóch= w= nauce= toäerancjiK= jetodó= te= éowinnó=

informować= o= kuäturowóchI= séołecznóchI= éoäitócznóch= i= regijnóch=

korzeniach= nietoäerancji= –= a= érzez= to= także= o= głębszóch= érzóczónach=

érzemocó= i= wókäuczeniaK= moäitóka= edukacójna= i= érogramó= nauczania=

éowinnó= mieć= wkład= w= éorozumienieI= soäidarność= i= toäerancję= EKKKF=

tóchowanie= däa= toäerancji= éowinno= też= wkładać= więcej= wósiłku= w=

niweäowanie= strachu=érzed=innómi= äudźmi= EKKKFK=mowinno=éomagać=młodóm=

äudziom= w= doskonaäeniu= umiejętnosci= niezaäeżnego= osąduI= krótócznego=

móśäenia=i=sądzenia=moraänegoK“=

  

 

ŹródłoW=aekäaracja=rkbpCl=l=zasadach=toäerancji=
httéWLLwwwKunescoKdeLc_bibäiothekLtoä_erkäaerungKhtm=
=
=
=
=
=

qofAaA==
=

jloAiklŚĆ=–=bqvhA=–=jbqAbqvhA==EjbjF=
=
=

qrójjedność=EjbjF==
 

 

joraänośćI=etóka=i=metaetóka=to=trzó=dziedzinóI=w=któróch=od=éoczątku=do=

końca=rozgrówa=się=takie=äudzkie=działanieI=które==

J=jest=intencjonaänóm=EzamierzonómI=ceäowómF=aktem=działania=moraänego=

EmoraänośćF==

J= jest= aktem= osadzonóm= w= okreśäonóchI= wewnętrznie= cenionóch= érzez=

człowieka= zasadachI= dobrachI= normach= éraktócznóch= –= moraänóchI=

érawnóchI=kuäturowóch=itdK=EetókaF==

=

http://www.unesco.de/c_bibliothek/tol_erklaerung.htm
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J= jest= aktem= osadzonóm= äub= zgodnóm= z= takimi= zasadami= i= normami=

éraktócznómiI= co= do= któróch= człowiek= éóta= i= refäektujeI= däaczego= są=

słuszneI=na=czóm=éoäega=dobro=äub=éożótek=z=działania=według=tóch=normI=

na=iäe=są=uniwersaäneI=czóm=w=ogóäe=są=słuszność=i=dobro=itdK=EmetaetókaF=

= = = = = = = = = =joraäność= jest= stałóm= eäementem= äudzkiego= działania= i= żóciaI=

zwłaszcza=we=wszeäkiego=rodzaju=reäacjach=z=innómi=äudźmiK=btóka=–=czóäi=

króteria= słusznóchI= właściwóch= wóborówI= decózji= i= działańI= a= zwłaszcza=

refäeksja=nad=nimi=i=umiejętność=kierowania=się=nimi=w=działaniu=J=obecne=

są=w =äudzkim=żóciu =i =działaniu =w =stoéniu =bardzo =różnóm=Egdóbó =wszóscó =

éosiadaäi= ją=od=éoczątku=w=równóm=stoéniuI=nie=bółobó=w=ogóäe=éotrzebó=

edukacji=etócznej=ani=uérawiania=etókiFK=jetaetóka=jest=refäeksją=namniej=

obecną=w =żóciu =moraänóm =człowiekaW =jest =ściśäe =éowiązana =z =etóką= i =jej =

związek=z=moraänóm=żóciem=człowieka=jest=éośredniK==

=

=========t= érzeciwieństwie= do= „éodziałów”I= która= äiteratura= fachowa=

wérowadza=éo=toI=bó=ptudiującó=mieäi=jasnośćI=o=czóm=mowaI=gdó=éadają=

okreśäenia =„moraäność”I =„etóka” =i =„metaetóka”I =te =trzó =dziedzinó =są= ze =

sobą= nierozłacznie= éowiązane= i= naäeżó= je= zestawiaćI =a =nie =W =rozdzieäaćK=

ptanowią= one= trojjedność= EtriadęFK= ozecz= w= tómI= bó= érzestać= móśäeć= o=

etóce =w =oderwaniu =od =moraänościI =o =metaetóce =zaś= – =w =oderwaniu =od =

jednego=i=drugiegoK==

=

joraäność=

 

Człowiek=jest=istotą=móśląca=i=czującaI=żójącą=wśród=innóch=äudziI=zwiazaną=

z=nimi=nawet=wówczasI=gdó=sam=mocno=zabiega=o=wókäuczenie=séołeczneK=

Człowiek=nie=tóäko=éo=érostu=„działa”=EdecódujeI=wóéowiada=sięI=wókonuje=

czónnościI=éodejmuje=wséółdziałania=czó=interakcje=z=innómi=äudźmiFK=gest=

istotaI=która=działa=nie=tóäko=swiadomieI=aäe=także=ceäowoI= intencjonaänieI=

w=séosób=zamierzonó=EpearäeI=NVUTFW=bez=„intencji”=nie=możemó=mówić=o=

działaniu= moraänóm= w= äudzkim= sensieK= fntencją= działania= moraänego= są=

=
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dobra= i=wartościI=o=któróch=mowa=w= zasadachI=normachI=regułachI=które=

uznajemó= z= własnej= woäiI= bez= żadnego= érzómusuI= za= właściweI= słuszneI= = =

dobreI=éonieważ=cenimó=toI=o=czóm=one=mówiąK=Autonomicznó=osąd=tegoI=

co= właściwe= i= słuszne= w= danej= Ezwłaszcza= érobäematócznejF= sótuacji=

moraänej= jest= właśnie= etócznóm= aspektem= moraänościK= qo= na= nim=

koncentrować= się= éowinna= edukacja= etócznaI= jak= éokazano= w=

érezentowanóm=érogramieK==

=======iudzka= moraäność= to= całość= działań= i= zachowań= mającóch= oparcie= i=

uzasadnienie= w= okreśäonóch= dobrachI= uprawnieniach= i= powinnościach=

ważnóch=däa=äudzi=–=ważnóch=w=różnej=mierzeI=aż=éo=dobra=EwartościF=tak=

uniwersaäne= däa= całej= äudzkościI= jak= godnośćI= żócieI= równośćI=

sérawiedäiwośćI= woäność= od= cieréień= –= całó= szereg= rozmaitóch= woäności=

„od”= czegoś= i= „ku= czemuś”I= itdK= qe= wszóstkie= dobra= mogą= stanowić=

„intencję”= i= naéęd= działania= moraänegoK= joraäność= naäeżó= do= äudzkiego=

żócia= bezéośrednio= i= wewnętrznieI= nie= éotrzeba= do= niej= żadnóch=

uérawnieńW= jedóneI= czego= éotrzebaI= to= umiejętność= samodzieänegoI=

rozumnego= osądu= i= wóboru= najbardziej= słusznóch= i= możäiwie= najbardziej=

uniwersaänóch=EzobK=hasło=hohäbergF=króteriów=działaniaI=czóäi=normK=

= = = = = = = =monieważ= każdó= człowiek= naäeżó= do= jakiejś= séołecznościI= rodzinóI=

szerszej=gruéó=séołecznej=czó=kuäturowej=i=wreszcie=äudzkości=Ejest=bowiem=

érzede= wszóstkim= człowiekiemFI= uczestniczó= on= zazwóczaj= w= moraäności=

éieäęgnowanej= érzez= gruéóI= instótucjeI= kuäturó= w= któróch= żójeI= działaI=

éracujeI= reaäizuje= się= jako= indówiduum= aäbo= jako= członek= wséóänotóK= =

qósiąc =äub =nawet =sto =äat =temu =moraäność= bóła =bardziej =jednorodna =i =

zwartaW=odróżniano=zazwóczaj=tóäko=„moraäność”=od=„niemoraäności”=Eaäbo=

moraäności= „obcóch”I= „barbarzóńskich”= czó= „wrogich”= éäemionI= äudów= i=

kuäturFK=aziś= jest= inaczejW=nikt= rozsądnó=nie=éodważa= äudzkiego=érawa=do=

moraäności= takiej= czó= innejI= jeśäi= tóäko= nie= godzi= ona= w= niczóje= dobro= i=

mieści=się=w=demokratócznej=zasadzie=éokojowego=éäuraäizmuK=kie=wóéada=

w= ogóäe= äicótować= się= o= wóższość= jednej= moraäności= nad= innąI= wóéada=

natomiast= éromować= edukacójnie= szacunekI= toäerancję= i= jak= najwóższe=
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koméetencje= moraäneI= dóskursówneI= demokratóczneI= międzókuäturowe=

itdK==

========kiebówałó=wcześniej=rozwój=żócia=séołecznegoI=nauki=i=techniki=staäe=

konfrontuje=nas=z=nowómi=érobäemami=moraänómiK=jusimó=rozwijać=takie=

zasadó= i= umiejętność= sadzeniaI= abó= te=érobäemó= sérawniej= rozwiązówaćK=

qradócójneI= wiekowe= regułó= i= kodeksó= już= nie= wóstarcząW= nie= zawierają=

nawet=takich=słów=i=sótuacjiI =które=wómagają=dzisiaj=rozwiązaniaK=hodeks=

eammurabiegoI=_ibäiaI= a=nawet=hantowska= „qeoria= cnotó”=nie= éroéonują=

żadnóch= rozwiązań= däa= takich= érobäemówI= jak= cóberJmobbingI= genJtech=

itdK=iudzka=moraäność= jest=coraz=bardziej=zindówiduaäizowana=däategoI=że=

käasóczne= sóstemó= moraäne= odéowiadają= człowiekowi= na= coraz= mniej=

éótańI= na= które= on= sam= musi= odéowiedziećI= stając= érzed= dóäematami= i=

konfäiktamiI=w=któróch=decózji=uniknąć=się=nie=daK=aäatego=moraäność=jest=

dziś=kwestią=własnej=refäeksji= i= refäeksuW=umiejętność=osadzenia=decózji=w=

możäiwie= słusznej= racji= jest= nie= do= érzecenieniaK= kieumiejętność=

oznaczałabóI=że=nad=naszómi=wóborami=i=decózjami=kontroäę=érzejmą=inne=

osobóW=aäe=jak=ktoś=innó=może=decódować=o=naszóch=działaniachI=nie=będąc=

ich= autorem= i= nie= éonosząc= za= nie= odéowiedziaäności?= joraäność= éoäega=

érzecież= na= tóm= właśnieI= że= jest= tóäko= jedno= źródło= intencjiI= króteriów=

słusznościI= rozumowaniaI= decózjiI= działania= i= odéowiedziaänościW= tóm=

źródłem=éowinna=bóć=jedna=i=ta=sama=osoba=–=jako=osoba=moraänaI=a=nie===

wóręczanaI=maniéuäowana=czó=zgoła=zmuszana=érzez=innóchK==

 
btóka=

=
=

btóka=jest =refäeksją=nad=tómI=däaczego=i =w=jakiej =mierze=normó=moraäneI =

érawneI= kuäturoweI= obóczajowe= itdK= są= słuszne?= mo= éierwszeI= człowiek=

ceniącó=okreśäone=normó=za=toI=że=umożäiwiają=mu=reaäizację=jakichś=dóbr=

czó= wartości= däa= siebieI= innóch= czó= wséóänotóI= érzókłada= do= nich= swoje=

decózje=i=działaniaI=abó=te=ostatnie=„osadzić”=normatównieI=abó=okazać=ich=

słuszność=sobie=samemuI=innóm=äudziomI=séołeczeństwuK==aäaczego=jednak=

=
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jedne= normó= i= regułó= uważamó= za= ważniejsze= od= innóch?= gak= to=

uzasadnić?=aäaczego=uzasadnienie=subiektówne=EnéK=„däa=mojej=korzóści”F=

érzegrówa= z= uzasadnieniem= uniwersaänóm= E„däa= korzóści= wszóstkichI= a=

więc= także= mojej?”F= gak= doskonaäić= tworzenie= normI= abó= załagodzić=

konfäiktóI= umożäiwić= reaäizację= różnóch= dóbr= i= wreszcie= dóbr= wséóänóchI=

takich= sérawiedäiwość= we= wszeäkich= niezbędnóch= jej= zastosowaniach?= Co=

éowinni =wiedzieć= i =umieć= äudzieI =jeśäi =chcą= razem =– =demokratócznie =J =

szukać=rozwiązania=konfäiktu?=

= = = = = = = = =oefäeksja= i= „badanie”= działania= moraänego= –= a= érzede= wszóstkim=

dóbr= i= zasadI= którómi= kierują= się= äudzie= éodejmującó= takie= działanie= J= =

zaéoczątkował= pokratesK= mrawie= OK4MM= äat= temu= éótał= ateńskich=

érzechodniówW=jak=móśäiszI=co=jest=słuszne=i=däaczegoI=däa=kogo?=Co=to=jest=

sprawiedäiwość?= gak= to= rozumieć?= tłaśnieI= rozumiećI= ponieważ= ma =to =

związek=z =Twoim=żóciem=jako=żóciem=istotó=rozumnej =–=to=znaczó=takiejI =

która= do= działania= prowadzi= przede= wszóstki= rozum= Ea= nie= tóäko= toI= co=

wódaje= się= w= danej= chwiäi= érzójemneI= korzóstne= itéKF= w= czasem= takie=

„badanie= samego=siebie”I= czóäi= racjonaäna= samorefäeksja=oderwałó= się= od=

człowiekaI=a=fiäozofowie=EmäatonI=Aróstoteäes=i=setki=innóchF=érzeobraziäi=tę=

obiektówną=już=refäeksję=w=toI=co=dzisiaj=znamó=jako=etókę=fiäozoficznąI=w=

sóstematócznóI= uéorządkowanó= według= okreśäonóch= króteriów= i= metod=

namósłK==

=========aziśI =éonad=dwa=tósiące=äat =éóźniejI =äudzie =nadaä =stawiają=sobie=te=

wszóstkie=éótania=towarzószące=moraänościW=a=jeśäi=nie=umieją=stawiaćI=to=

edukacja=etóczna=éowinna=o=tę=umiejętność=zadbaćK===

=

= = = = = = = = =oefäeksja =etóczna =nie =oderwała =się= wcaäe =od =moraänego =żócia =

człowiekaK= btóka= uäegäa= jedónie= rozwojowi= i= érofesjonaäizacji= do= tego=

stoéniaI= że= trzeba= ją= dzisiaj= studiowaćK= gedni= –= éodobnie= jak= w= czasach=

pokratesa =J =nie =radzą= sobie =z =odéowiedziami =na =wséomniane =éótania =

EmKinK=däategoI=z=äudzkiego=żócia=znikają=rozmowa=i=diaäogI=a=nawet=jęzók=

etócznóFW=mogą=oni= studiować=etókę=däa=siebieI=z=własnej=éotrzebóK=fnniI=
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mając=taką=samą=motówacjęI=chcieäibó=może=kiedóć=doéomagać=w=rozwoju=

refäeksji=etócznejI=czóäi=edukowaćK=gednóm=i=drugim=éokazać=trzeba=ścisłó=

związek= międzó= äudzkim= działaniem= moraänómI= éótaniem= o= jego=

uzasadnienie= w= normach= i= dobrach= i= wreszcie= éótaniem= o= słuszność=

samóch= norm= i= reguł= éraktócznóchI= któróch= éowstaje= coraz= więcej= w=

odéowiedzi=na=érobäemó=séołeczne=i=które=coraz=częściej=koäidują=ze=sobąI=

zmuszając= nas= do= trudnóch= wóborówK= _ócie= istotą= moraänąI= rozumną= i=

móśląca= zobowiązuje= człowieka= do= orientacji= i= refäeksji= nad= tómI= jakie=

érobäemó= moraäne= w= jego= séołeczności= wómagają= najéiäniejszego=

rozwiązaniaI= jakie= rozwiązania= wchodzą= w= grę= i= które= z= nich= służą=

éotrzebom= wszóstkich= äudziI= a= które= tóäko= éotrzebom= Eäub= éotrzebie=

dominacjiF=okreśäonej=mniejszościK==

========kajważniejsza= dóscóéäina= etókiI= etóka= normatównaI= nie= jest= w=

żadnóm= razie= oderwana= od= moraänościK= btócó= éowinni= ten= związek=

ekséonować= już= w= éierwszóch= zdaniach= éodręcznikowI= zamiast= zaczónać=

od =skargI =że =„nie =zawsze =odróżniamó =”etókę” =od =”moraäności”I =toteż=

ceäowe= jest= dokonanie= takiego= rozróżnienia= EKKKF= mimoI= że= moraäność= i=

etóka= graniczą= ze= sobą= i= nie= séosób=érzeérowadzić=międzó= nimi= ścisłego=

rozgraniczenia”=E_irnbacher=C=eoersterI=NVTSX=sK=VFK==

= = = = = = = = = =tłasne= doświadczenie= dódaktóczne= Eérzede= wszóstkim= séosób=

érzóswajania= wiedzó= właściwó= äudzkiemu= umósłowiF= éodéowiada= autorceI=

że=osob=doéiero=rozéoczónąjacóm=studia=łatwiej=wejść=w=etókę=érzez=znane=

im= „drzwi”I= czóäi= z= éerséektówó= człowiekaI= jego= moraänóch= wóborówI=

refäeksji= i= emocjiI= a= nie= érzez= „ucho= igieäne”= abstrakcójnóch= rozwiązań= i=

teoriiK= Łatwiej= jest= sérowadzić= zachowanie= moraäne= do= zasad= Ejoritz=

pchäickF =aniżeäi = =zasadó =i =teorie =do =zachowaniaK =wgłębianie =etóki =bez =

uérzedniego= rozéoznaniaI= czóm= jest= moraänośćI= znacznie= utrudnia=

uchwócenie =związku =międzó =etóką= i =działaniemW =a =związek =ten =jest =

wszóstkim= bardzo= éotrzebnóI= abó= etóka= miała= wómiar= séołecznóI= a= nie=

tóäko=akademickiK==

=
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= = = = =mrzó= éełnej= świadomości= różnic= i= koméetencji= wszóstkich= trzech=

dziedzin=warto=więc=éodkreśäićI=że=moraäność=i=etóka=przónaäeżą=do=siebieI=

że =wzajemnie =się= uzuéełniajaI =że =éowinniśmó =je =ze =wzgäędow =

éraktócznóch= zestawiaćI= a= ze= wzgäędów= teoretócznóch= –= oddzieäaćK=

mrobäem= „badania”= EpokratesI= pchäickF= i= usérawiedäiwiania= zachowań=

moraänóchI=osądow=itéK=nie= jest=wónaäazkiem=fiäozofiiW=„jest= to=érobäemI=z=

któróm=mó=wszóscó =stókamó=sie =niemaä =każdego =dniaK =Co =érzemawia =za =

tómI=żebó=w=danej=sótuacji=skłamać?=EKKKF=tedäe=jakich=zasad=éowinniśmó=

wóchować= nasze= dziecko?= E…F= Czó= ukaranie= kogoś= w= éewnóch=

okoäicznościach= jest= usérawiedäiwione= i= na= iäe?= Czó= więźniom= éowinno=

érzósługiwać= érawo= do= éełnej= oéieki= medócznej= na= równi= z= innómi=

chorómi?= Czó= ceä= „uświęca”= użóte= środki?= ka= te= i= inne= éótania= nie=

éotrafimó= odéowiedzieć= éo= érostu= ”tak”= äub= ”nie”K= kie= ma= tu= żadnej=

zadowaäającej= odéowiedziK= ldéowiedź= bóäabó= zadowaäająca= tóäko=

wówczasI= gdóbóśmó= mogäi= ją= uznać= za= adekwatnąI= miarodajnąI=

uzasadnionąI= usérawiedäiwionąK= ldéowiedziI= któróch= udzieäamó= sobie= w=

żóciu=codziennómI=często=nie=mają=wóstarczającego=uzasadnieniaI=bówają=

sérawiedäiwe =tóäko =w =jakiejś= mierze =i =däatego =nie =jesteśmó =z =nich =

zadowoäeniK= wwókäe= nie= mamó= też= czasu= aäbo= brakuje= nam= wiedzó= i=

wókształceniaI=bó=dotrzeć=do=uzasadnienia=ostatecznego=J=żebó=domóśäeć=

całą= rzecz =do =końcaK =qo =właśnie =jest =zadaniem =etókiKKK” =E_irnbacher =C =

eoersterI=NVTSX=sK=VJNMFK==

=

 
jetaetóka=

=
 
jetaetóka= jest= érzedłużeniem= i= rozszerzeniem= refäeksji= etócznej= W= nie=

zajmuje=się=już=bezéośrednio=zachowaniemLdziałaniem=ani=subiektównómi=

éodstawami= słuszności= zachowaniaLdziałaniaK= jetaetóka= érzógäąda= się=

temuI=jak=są=zbudowane=i=o=czóm=właściwie=mówią=wóéowiedzi=o=tómI=co=

„éowinniśmó”=J= jak=są=artókułowaneI=czó=są=éoérawnie=sformułowaneI=co=

=
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znaczą= i= czó= znaczenie= jest= czóteäneK= jetaetóka= zajmuje= się= ogóänómi=

éojęciami=EkategoriamiF=stosowanómi=w=etóceI=zwłaszcza=éojęciami=dobra=

i= powinnościK =jetaetókę= interesuje =éótanieI =jakie =warunki =musi =séełniać=

dana=wóéowiedźI=abó=można=ją=bóło=uznać=za=sensownó=i=érawomocnó=sąd=

moraänóI= za= ocenęI= normę= itdK= fnteresuje= ją= też= éótanieI= na= éodstawie=

jakich=dóbr=äub=reguł=Eokreśäonej=etókiI=néK=utóäitarózmuI=deontoäogiiF=dana=

wóéowiedź=est=érawomocnaI=jak=wókazać=EskorógowaćI=zwerófikowaćF=jej=

érawomocnośćK= oefäeksja= metaetóczna=wórasta= –= bó= tak= rzec= –= „éonad”=

éoszczegóäne= etókiK= _ada= i= éorównuje= rozmaite= znaczenia= sądów=

normatównóchK= ldéowiada= też= na= bardziej= ogóäne= éótaniaI= na= które= nie=

jest=w= stanie=odéowiedzieć= ani= fiäozofia=moraänościI= ani= etókaW=néK= co= to=

jest= fakt= moraänó?= Czóm= różni= się= od= zwókäegoI= moraänie= obojętnego=

faktu?= Czóm= jest= owa= „dodatkowa”= wartość= moraänaI= éo= której=

rozéoznajemó=äub=odbieramó=dana=sótuacjęI=dane=działanieI=danó=konfäikt=

jako =sótuacjęI =działanieI =konfäikt =naturó =„moraänej”? =t =jaki =séosób =

rozéoznajemó= toI= co=„moraäne”W= czó=za=éośrednictwem=uczuć=moraänóchI=

czó=za=éośrednictwem=rozumienia=oéartego=na=wewnętrznóch=wartościach=

i= zasadach= moraänóchI= czó= za= éośrednictwem= obu= tóch= zdoäności=

EodczuwamóLoceniamó=coś= jako=moraäneI=bo= rozumiemóX=rozumiemóI=bo=

odczuwamóLoceniamó= –= a= koreäacja= obu= czónnościI= tjK= rozumienia= i=

odczuwaniaI =możäiwa =jest =dzięki =temuI =że =eäementarne =zasadó =moraäne =

odzwierciedäaja= toI= co= w= äudzkim= odczuciu= może= bóć= w= ogóäe= „dobre”F?=

EzobK= _irnbacher= C= eoersterI= NVTSFK= _adanie= érawomocności= norm=

éraktócznóch= ma= ścisłó= związek= z= objaśnieniem= ich= znaczenia= W= „jeśäi=

wiemóI =co =dokładnie =znaczó =dana =wóéowiedźI =jak =ją= rozumiećI =to =mamó=

już= wskazówkeI= czó= daje= się= ona= uérawomocnićI= czó= nieW= czó= jest=

érawdziwaI= czó= fałszówa”= E_irnbacher= C= eoersterI= sK= NOFK= t= etóce= i=

metaetóceI =éodobnie=jak=w=fiäozofii =moraäności =„nie =chodzi =o =éótanieI =czó=

dane=działanie=jest=słuszne=czó=niesłuszne=xo=tóm=decóduje=jego=sérawcazI=

äecz=o=éótanieW=co=to=znaczóI=gdó=mówimóI=że=dane=działanie=jest=słuszne=

äub=niesłuszne?”=EtamżeI=sK=RUFK===
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         gako= istota= refäeksójnaI= nieufnaI= krótóczna= człowiek= nie= érzejmuje=

reguł=i=norm=éraktócznóch=mechanicznie=i=bezmóśänieI=bez=wnikania=w=ich=

znaczenieI=w= słusznośćI= äegitómacjęK=ddóbó= norm= i= reguł= bóło=niewieäe= i=

tworzółó=jakiś=érostó=schemat=zachowania=däa=małejI=érostej=séołecznościI=

metaetóka= miaXabó= niewieäe= do= robotóK= mäuraäizm= i= reäatówizacja= normI=

czóäi=wieäośćI=zróżnicowanie=i=związana=z=tóm=nieJabsoäutność=na=éoziomie=

äudzkiej=moraäności=érzóséarzają=jednak=éracó=etóce=i=metaetóceK==

=

==========Czó= refäeksja= metaetóczna= może= bóć= stosowana= w= éraktóce= éoza=

wąskim= kręgiem= séecjaäistów= i= ekséertów?= fdeaäną= formę= zbiorowej=

refäeksji= metaetócznejI= której= uczestnicó= obiektówizują= moraäną= ważność=

reguł=éraktócznóch=w=EideaänómF=érocesie=racjonaänegoI=demokratócznego=

formowania=decózji=oferuje=etóka=dóskursu=stworzona=érzez=gK=eabermasaI=

hKJlK= AéäaI= a= częściowo= także= gK= oawäsaK= kakłada= ona= na= uczestników=

wómóg=wósokich=koméetencji=inteäektuaänóchI=które=séełnić=mogą=jedónie=

studiującóK= jimo= to= oawäs= oétómistócznie= érzójąłI= że= „bócie=

koméetentnóm= éodmiotem= sądzenia= moraänego= zakłada= éewien= stoéień=

inteäigencji=rozumianej=jako=zdoäność=EKKKF=moérzeczka=däa=tej=zdoäności=nie=

może= bóć= jednak= ustawiona= zbót= wósokoI= éonieważ= wóchodzimó= z=

założeniaI= że= ”stanowisko= moraäne”éosiadać= mogą= zarówno= äudzie= o=

érzeciętnejI= jak=i= éonadérzeciętnej=inteäigencji= EKKKF=_odaj=najważniejszóm=

ceäem= etóki= jest= formułowanie= zasad= możäiwóch= do= uérawomocnieniaI=

które= w= érzóéadku= konfäiktu= interesów= éomagałóbó= okreśäić= interes=

nadrzędnóK=aäatego=musimó= jeszcze= rozważócI= co=właściwie= znaczą= takie=

wórażenia= jak= ”zasada= możäiwa= do= uérawomocnienia”= oraz= ”racjonaänó=

osąd”K”= E_irnbacher= C= eoersterI= sK= NORJNPRFK= gak= widaćI= obok= refäeksji=

etócznej= w= uérawomocnieniu= i= doskonaäeniu= reguäacji= séołecznóch=

niezbędna= jest=metaetókaK=lsobnóm=érobäemem= jest=toI= jaką=drogą= taka=

metarefäeksja= trafić= ma= do= egaäitarnej= skądinąd= wséóänotó=

demokratócznejI= abó= budzić= zaufanie= i= bóć= zrozumiana= wśród=oäbrzómiej=
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większości= obówateäi= szukającóch= rozwiązań= éraktócznóch= i=nie=mającóch=

możäiwości= studiowania= wóéowiedzi= takichI= jak= taW= „generaänie= dana=

zasada=wókazuje=charakter=rozumnó=érzez=toI=ze=zawiera=rozwiazanie=däa=

naszóch= obecnóch= i= érzószäóch= érobäemow= moraänóchK”= EoawäsI= wgW=

eoersterI= NVTSX= sK= NPSFK= aäatego= metaetóce= łatwiej= jest= wséółéracować=

néK= z= kręgiem= érawoznawcówI= któró= doskonaäi= reguäacje= éroéonowane=

érzez=demokratóczne=séołeczeństwo=w=taki=séosóbI=abó=nadać=im=wómiar=

bardziej= uniwersaänóI= odéowiadającó= króteriom= éostkonwencjonaänómK= w=

drugiej= stronó= najéiäniejszóm= zadaniem= edukacji= etócznej= jest= rozwój=

rozumowania=éostkonwencjonaänego=u=jak=największej=äiczbó=äudziK==

=

=

mrzóéisó=L=äiteraturaW==

=

J= haräJltto= Aéeä= ENVVMFW= „aiskurs= und= serantwortung“I= puhrkaméI=
crankfurtLjK===
=
J=aieter=_irnbacherI=korbert=eoerster=EredK=naukowaF=ENVTSFW=„qexte=zur=
bthik“I=dtvI=jćnchenK==
=
J=haroäina=jK=CernI=bwa=kowak=EOMMUFW=„bthos=w=żóciu=éubäicznóm“I=tódK=
kaukowe=mtkI=tarszawaK==
=
J =gćrgen =eabermas =EOMMSFW =„qeoria =działania =komunikacójnego”I =tłK =AKjK =
haniowskiI=tK=f=–=ffI=tódK=kaukowe=mtkI=tarszawaK===
=
J=gćrgen=eabermas=ENVT4FW=„wur=iogik=des=theoretischen=und=éraktischen=
aiskurses”K= tW= janfred= oiedeä= EredK= naukowaFI= oehabiäitierung= der=
praktischen=mhiäosophieI=tK=ffI=oombachI=creiburgI=sK=PUNJ4M4K==
=
J =eans =ienk =EredK =naukowaF =ENVT4FW =„kormenäogikK =drundérobäeme =der =
deontischen=iogik”K=aokumentationI=muääachK==
=
J=eenró=gK=jcCäoskeó=ENVSVFW=“jetaJbthics=and=kormative=bthics”K=kijhoffI=
aen=eaagK=
==
J= gohn= oawäs= EOMMOFW= “qeoria= sérawiedäiwości”I= tódK= kaukowe= mtkI=
tarszawaK==
=
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J=gohn=pearäe=ENVUTFW=„fntentionaäität”K=puhrkaméI=crankfurtLjK==
=
=
=
=
=
tAoqlŚCf=A=barhACgA===
=
=

=
tartość=

 

„płowo=”wartość”EłacK=vaäorI=francK=vaäeurI=angK=vaäueI=nmK=tertF=éojawił=

się= w= usf= wieku= jako= rzeczownik= najéierw= rodzK= męskiegoI= éotem=

nijakiego =xw =jęzK =éoäskim =żenskiego =J = =bKkKz =éochodzi =od =érzómiotnika =

”wartościowó”K=rżówanó=najéierw=w=znaczeniu=”cenó”=äub=”naäeżności”I=a=

z= czasem= –= także= w= znaczeniu= tegoI= co= jakościowo= ”cenne”I= ”ważne”I=

‘doniosłe’I= ”wartościowe”K=t=nowóch= znaczeniach= odnoszonó= do= szeregu=

érzedmiotów= wartościowóchI= do= dóbr= materiaänóch= i= duchowóchK=

oównoäegłe=znaczenie=”cenó”=w=niczóm=mu=nie=ujmujeK=ptaje=się=z=czasem=

terminem=technicznóm=w=ekonomii=i=fiäozofiiI=jego=treść=jest=érzedmiotem=

séorów =i =rozäicznóch =definicji =EKKKF =mrzó =tóm =słowo =”wartość” =mieni =się=

znaczeniami=zaäeżnie=od=manieró=i=modóI=można=je=naginać=stosownie=do=

okazjiK”=EiadenthinI=OMNMX=sK=PRJPSFK==

=

wainteresowanieI=wartośćI=éoczucie=własnej=wartości=

=

„teźmó= sens= słowa= interes= EZzainteresowanieFK= Łacińskie= interJesse=

oznaczaW= bóć= éomiędzóK= EKKKF= _udować= reäacje= éomiędzó= éodmiotem= a=

érzedmiotem= érzez= toI= że= obiekt= zainteresowania= włączonó= zostaje= do=

aktówności= éodmiotuI= że= nastęéuje= asómiäacja= w= sensie= mentaänómI=

duchowómKKK=oodzące=się=zainteresowanie=mobiäizuje=rezerwó=energiiI=i=już=

samo=to=wóstarczaI=bó=éraca=wciągneła=człowieka=i=wódała=mu=się=nawet=

=

=
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łatwiejszaI= a= zmęczenie= zostało= érzeżwóciężoneK= aäatego= niektórzó=

uczniowie= osiągają= nieéorównanie= äeésze= wónikiI= kiedó= wóchodzimó=

naérzeciw= ich= zainteresowaniomI= kiedó= érzekazujemó= im= te= wiadomościI=

któróch= łakną= i= éotrzebująK= w= drugiej= stronóI= zainteresowanie= niesie= ze=

sobą= całó= sóstem= wartościI= éotocznie= zwanóch= ”interesami”K=

tóodrębniają= sie =one =w =trakcie =rozwoju =duchowegoI =kiedó =to =czäowiek =

stawia=sobie=coraz=bardziej=złożone=ceäe=do=osiągnięciaK=EKKKF=w=interesami=i=

wartościamiI= które= stawiamó= sobie= za= ceäI= ściśäe= związane= jest= także=

éoczucie= własnej= wartościW= słónnó= koméäeks= niższości= äub= wóższościK=

pwoją=aktówność=rejestrujemó=bez=ustanku=na=wewnętrznej=skaäi=wartościK=

pukcesó= éodnosząI= nieéowodzenia= z= koäei= –= obniżają= éoczucie= własnej=

wartości= Ew=stosunku=do=własnóch=oczekiwańFK=ptąd=właśnie= indówiduum=

czeréie= samoocenę= EKKKF= wbudowanó= na= tóch= różnorakich= wartościach=

sóstem=wéłówa=érzede=wszóstkim=na=międzóäudzkie=reäacje=uczuciowe=EKKKF=

na=uczucia=éomiędzó=jedną=a=drugą=osobąK=EKKKF=ao=uczućI=które=rodzą=się=

w= reäacjach= inteéersonaänóch= EKKKF= naäeżó= érzede= wszóstkim= uczucie=

szacunku= –= uczucie= ze= wszech= miar= wójątkowe= EKKKF= mowstające= w= ten=

séosób =wartości =są= wartościami =normatównómi =w =tóm =sensieI =że =nie =

nazówa=się= ich =już= éo =érostu =sóméatiąI =antóéatią= itdKI =äecz =stają= się= one =

regułami= i= zasadamiI=któróch=wómaga=szacunekK”= EmiagetI= NVSVX= sK=OOOJ

OO4FK==

=

J =według=_oveta=i =miageta=szanujemó=człowieka=nie=za=jego=„wewnętrzne=

érawo=moraäne”I=äecz=za=toI=że=jest=człowiekiem=–=i=ten=właśnie=szacunek=

érzenosi =się= daäej =na =äudzkie =zasadó =moraäneK =miaget =éoäemizował= tu =

otwarcie=z=fmmanueäem=hantemI=któró=„sądziłI=że=szacunek=nie=odnosi=się=

do=äudziI=äecz=do=éraw=moraänóchI=jakich=rzecznikami=są=äudzieK=pzanować=

inną= osobę= oznaczało= däa= niegoW= szanować= érawo= moraäneI= które= ona=

reérezentuje”= EzobK= gK= miagetI= NVUNX= sK= RPFK= gednak= _ovet= i= miaget=

najwóraźniej= érzeoczóäiI= że= hant= mówił= o= szacunku= däa= człowieka=

reérezentującego=tóäko=jedno=–=za=to=najwóższej =rangi =J =érawo=moraäneW=
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„éostęéuj=takI=abóś=człowieczeństwa=tak=w=osobie=własnejI=jak=i=w=osobie=

drugiego= użówał= zawsze= także= jako= ceäuI= nigdó= zaś= tóäko= jako= środkaK”=

pzacunek= däa= człowieczeństwa= jest= niczóm= innóm= aniżeäi= szacunkiem=däa=

człowiekaK==

=

mrzóéisó=L=äiteraturaW==

=

J= gean= miaget= ENVUNFW= „fnteääigence= and= affectivitó”K= Annuaä= oeviews=

jonograéhI=maäo=AätoI=CaäiforniaK==

J=gean=miaget=ENVSVFW=…=msóchoäogie=et=éédagogie=»I=douthierI=marisK==

=

=

mostawa=wartościującaKKK==

 

„póstematócznie=stosowane=stanowisko=wartościujące=charakterózuje=EKKKF=

äogikęI =etókę= i =estetókę” =Esą= one =zorientowane =odéowiednio =naW =érawdęI =

dobro =i =éięknoFI =a =także =érawoW =„mrawo =jest =wótworem =człowieka =EKKKF =

mrawo=można=zrozumieć=tóäko=w=ramach=éostawó=odniesionej=do=wartościK=

EKKKF =mrawo=jest =bowiem=manifestacją= i =érzejawem=istnienia =kuäturóI =czóäi =

faktem= odniesionóm= do= wartościK= EKKKF= mrawo= może= bóć= niesérawiedäiwe=

Esummum= ius= –= summa= iniuriaFI= jednak= éozostaje= érawem= tóäko= z= tego=

éowoduI= że= w= swóm= zamiarze= éragnie= bóć= ostoją= sérawiedäiwościK”=

EoadbruchI=OMMVX=sK=NOFK=

=

mrzóéisó=L=äiteraturaW==

J=dustaw=oadbruch=EOMMVFW=„ciäozofia=érawa”I=tódK=kaukowe=mtkI=tłK=bK=
kowakI=tarszawaK==
=

=
=

lceniając=coś=jako=słuszne=J=mniej=słuszne=–==
raczej=äub=zdecódowanie=niesłuszneKKK=

 

=

=
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=

EwłaściweLmniej= właściweLniewłaściweI= złeJgorszeI= dobreJäeészeFI=

wódajemó= sąd=moraänóK= pądó= moraäne= są= wartościowaniamiW= nawet= jeśäi=

éozornie= wórażają= „tóäko”= emocjeI= to= ich= afektówne= zabarwienie= jest=

śäadem=wartościI=którą=kierowała=się=oceniająca=osoba=EzobK=wóżej=w=tóm=

samóm= haśäe= miagetI= NVPOJUNFK= kajczęściej= oceniamó= EwartościujemóF=

äudzkie=działania=moraäneI=rozéoznając=ich=séecóficznie=moraänó=charakter=

właśnie =éo =tómI =że =ich =sérawcó =kierowaäi =się= okreśäonómi =wartościamiI =

ceäamiI=ideałami=rozéoznawaänómi=także=däa=nas=–=jako=tóchI=którzó=mają=

zdoäność= osądu= i= osądzająK= gednak= éoséieszne= = osądzanie= ”słuszności”=

cudzóch= zachowań= Ea= zwłaszcza= érzóéisówanie= intencjiI= które= mogą= bóć=

bardzo= różnej= jakości= w= wóéadku= tego= działaniaF= najczęściej= mija= się= z=

érawdąK= kie= wiemó= érawie= nic= o= wewnętrznóch= motówacjach= i=

éreferencjach= cennóch= däa= innóch= äudziI= a= także= o= tómI= co= ostatecznie=

sérawiłoI= że= éostąéiäi= w= ten= äub= innó= séosóbK= mrecózję= sądzenia= można=

wzmacniać= érzez= odéowiednie= ćwiczeniaI= unaoczniająceI= jak= złożona= i=

różnoraka=może=bóć=„jedna”=motówacja=moraänaK===

==

==========guż=niemowäęta=éozótównie=reagują=na=zachowania=kooéeracójne=i=

éroséołeczneI= a=negatównie=–=na= zachowania=agresówneI=antóséołeczneW=

oznacza =toI =że =króteria =däa =takich =reakcji =są= wrodzoneI =a =umósłowa =

sérawność=sądzeniaI=ocenianiaI=decódowania=éodäega=doskonaäeniu=wraz=z=

rozwojem= jęzókaI= edukacjiI= reäacji= międzóäudzkichI= doświadczeń=

międzókuäturowóch = =itdK =tséółczesnó =człowiek =cieréi =nie =tóäe =na =brak =

wartościI=iäe=na=ich=bogactwoI=którego=oéanowanie=érzerasta=umiejętności=

wieäu= äudzi= –= oto= koäejnó= argumentI= abó= edukować= umiejętność= refäeksji=

moraänej=i=sądzeniaK==

===========lbraźäiwe =jest =éosądząnie =kogoś= o =brak =wartości =i =éouczanie =o =o =

nich= expäiciteK= mrzemiäczanie= wieäości= i= różnorodności= wartości= w= imię= =

jakiejś= „jednej”= äinii= ideoäogicznej= jest= ésóchoäogiczną= naiwnościąW= takie=

„kłamstwa= edukacójne”= są= czóteäne= nawet= däa= bardzo= młodóch= osób= i=
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nawet= wówczasI= gdó= całe= otoczenie= miäcząco= mu= się= érzógäądaK= jetodó=

takie= są= nie= tóäko= nieskuteczne= edukacójnieI= aäe= także= nieéokojące=

etócznieK==

fndoktrónowanie= „jedónie= słusznej”= äinii= wzbudza= dóstansI= nieufność= i=

oéórK= t= obäiczu= autorótetu= i= sankcji= indoktrónowane= osobó= dekäarują=

werbaänie= oczekiwane= ”wartości”I= jednak= érzó= najbäiższej= okazji=

zachowują=się=éodług=tegoI=co=same=uważają=za=słuszne=Eo=nieuniknionóm=

fiasku= takiej= edukacji= i= generowanóm= érzez= nią= „rozdwojeniu”= na=

moraäność= oficjaäną= „na= éokaz”= i= nieoficjaäną= „däa= siebie”= zobK= AK= jiääerI=

ENVUMX=sK=SFK===

=

_ardziej= skuteczną= a=mniej=kontrowersójną= od= indoktrónacji=metodą= jest=

stwarzanie= dogodnóch= i= reguäarnóch= okazji= edukacójnóch= do=

samodzieänego=Eindówiduaänego=äub=zbiorowegoF=érzeżóciaI= rozéoznania= i=

érzemóśäenia=wartości= éodczas= dóskusji= nad= érzókładowóm= wóborem= äub=

kontrowersjąI=w=które=uwikłane=są=różnorodne=wartościK=Chodzi=o=sótuację=

ćwiczeniowąI =o =indówiduaäną= i =zbiorową= refäeksję= Ećwiczenie =ma =éäusóI =

éonieważ=éozwaäa=uniknąć=nieérzójemnóch=konsekwencjiI= jakie=éociągają=

za=sobą=sądó=i=decózje=éodejmowane=w=érawdziwóm=żóciuFK=

===========

= = = = = = = = =aóskursównaI= interaktówna= edukacja= na= éoziomie= wartości= jest=

bardziej= efektówna= niż= autorótatównó= monoäog= Ektórego= skutkiem= może=

bóć= zgoła= séadek= koméetencji= sądzenia= i= rozumowania= moraänego= EzobK=

iuéuI=OMMVFK=rczestnicó=dóskusji=sami=odkrówaja=wartościI=okazują=się=ich=

„nośnikami”I= budują= jęzók= éozwaäającó= nazwać= wartościI= umieścić= je= w=

kontekście=norm=i=reguł=éraktócznóch=EmoraänóchI=érawnóchI=kuäturowóch=

itdKFI=wóartókułować= je=wobec= innóch=osób=–= i= wósłuchać= się= nawzajemI=

ucząc=szacunku=däa=różnorodności=i=wieäościI=a=érzede=wszóstkim=szacunku=

däa=innego=äudzkiej =osobó=jako=wartości =samej=érzez=sięK =rczestnicó=uczą=

się=także=własnej=konsekwencji=wobec=różnorodnościI=jakiej=doświadczająI=

jeśäi=mogą= éozostać= érzó= swoim= stanowisku= –= tznK= jeśäi= nikt= nie=narzuca=
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dominującej=racji= i=éozwaäa=każdemu=samodzieänie=ustaäićI=co=däa=kogo=w=

omawianej=sótuacji=ważneK=lsobóI=które=wóraziłó=éoczątkowo=stanowisko=

‘inne= niż= inni’I= mają= okazję= wzmocnić= jeI= uzuéełnić= äub= skorógować= éod=

wéłówem=racjonaänóch=argumentów=gruéó=bez=sankcjiI=stógmatózacji=etcK=

pwobodna= atmosfera= i= takt= są= warunkiem= koniecznóm= däa= éodjęcia=

swobodnego= treningu= dóskursównegoX= dóskurs= érzómusowóI=

kontroäowanóI= reguäowanó= érzez= „autorótet”= nie= stómuäuje= rozwoju=

moraänegoK= Ćwiczenie= rozéoznawania= wartości= „wbudowanóch”= w=

omawiane=regułó=séołeczne=jest=bardzo=ważneW=od=takiego=doświadczenia=

zaäeżóI=czó=człowiek=będzie=dostrzegał=i=wóczuwał=wartości=Etudzież=koäizje=

wartościF= w= reaäiach= séołecznóchK= t= ten= właśnie= séosób= J= za=

éośrednictwem=refäeksji= i= uczuć=moraänóch=J= regułó=są= „internaäizowane”I=

aktuaäizowane =w =świadomości =jako =„wewnętrznie =ważne =däa =mnie” =Enie =

móäić=z=subiektówizmemFI=a=równoäegäe=–=artókułowane=i=racjonaäizowaneK==

= = = = = = = =monieważ= umiejętność= stómuäacji= interaktównejI= dóskursównejI=

woänej= od= indoktrónacji= i= „komenderowania”= EwiererI= OMNMX= sK= PNF=

érowadzącej=do=rozwoju=struktur=refäeksjiI=sądzenia=i=działania=moraänego=

jest =jeszcze =słabo =rozéowszechniona =w =edukacji =Enie =kształcimó =w =tak =

séecjaäistócznó= séosóbFI= nadaä= dominuje= stóä= wóchowania= moraänego=

oéartó= na= autorótecie= „kochającegoI= äecz= wómagającego”= wóchowawcó=

EwiererI= OMNMX= sK= PMJPUFK= t= éorównaniu= ze= ”stóäem= bez= stóäu”= Egdzie=

zdezorientowanó= rodzic= äub= nauczócieä= nie= wieI= co= éocząć= ani= nie=

éodejmuje=żadnóch=rozmów=na=temat=reguł=zachowania=–=natrafiając=jako=

autorótet=na=zrozumiałó=oéór=EzobK=miagetFI=stóä=autorótatównó=„broni=się”==

wółącznie=tómI=że=jest=niezagrożonó=érzez=jakąkoäwiek=konkurencjęK=

=

= = = = = = = =munktem= orientacójnóm= däa= nauczócieäa= zainteresowanego=

monitorowaniem= skuteczności= własnóch= zajęć= z= etóki= Ebądź= z= innego=

érzedmiotuF=z=uwagi=na=stómuäację=refäeksji=moraänej=i=zdoäności=sądzenia=

moraänego=jest=néK=„sixJstagesJqheoró”=EzobK=hasło=hohäbergFI=„qest=pądu=



=
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joraänego”=dK=iinda=EzobK=hasło=Test=padu=joraänegoF=äub=inne=narzędzia=

autoewaäuacji=EzobK=hasło=AutoewaäuacjaFK==

=
====oefäeksja=uniwersaäizująca…=

=
=
=
„tójaśnianie= wartości= i= refäeksja= nad= wartościami= éociagają= za= sobą= tę=

kardónaäną= zasadęI= że= nie= érzóznaje= się= słuszności= jakiejś= jednejI=

okreśäonej= odéowiedzi= na= éótanieI= co= jest= słuszneKKK= to= samo= dotóczó=

éótania= o= toI= co= jest= sérawiedäiweKKK= Chodzi= raczej= o= otwartąI=

”sokratejską”=dóskusjęI=która=sama=érzez=się=unaoczni=różnice=i=konfäiktó=

międzó= wartościamiI= i= éozwoäi= uczestnikom= wznieść= się= w= ich= refäeksji=

wóżejI=éonad=konfäiktó”=EhohäbergI=NVUTX=sK=PRFK==

=

 

mrzókładowe=ćwiczenie=stómuäujące==

=

budowanie=i=świadomość=własnóch=wartości=Egruéa=wiekowa=okK=VJNO=äatF==

EuwagaW= efektów= takiej= stómuäacji= dotóchczas=nie= éotwierdzonoX= „ocena”=

dekäaratównóch= wóéowiedzi= o= wartościach= nic= nie= mówi= o= rozwoju=

moraänóm= na= éoziomie= wartości= –= zobK= hasło= awuaspektowa= teoria=

rozwoju=moraänegoFK==

=

„qrzó=kroki=mające=érowadzić=do=éoznania=wartościW=wóbórI=oszacowanie=i=

éostęéowanie= według= wóbranóch= wartościK= piedem= króteriów= budowania=

własnóch=wartościK=

=

tóbórW==

NK= J=dobrowoänó=

OK= J=międzó=różnómi=możäiwościami==

PK= J=éoérzedzonó=uważnóm=érzemóśäeniem=konsekwencji==

=

=



=
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każdej=wchodzącej=w=grę=wartości==

lszacowanie=wagi=wartościW==

4K= J=czó=bółbóm=szczęśäiwaLóI=obierając=takie=wartości?==

RK= J=czó=éotwierdzam=gäosno=i=otwarcie=toI=co=wóbraäem?==

mostęéowanie=według=wóbranóch=wartościW==

SK= J=robię=coś=na=rzecz=wóbranej=wartości==

TK= J= éowtórnieI= reguäarnie= robię= coś= na= rzecz= wóbranej=

wartościK”=EjauermannI=NVTUX=sK=4SF==

=

„wadanie= nauczócieäa= éoäega= na= tómI= że= wséiera= zdoäność= rozwijania=

własnóch= wartościI= uświadamiania= ich= sobie”= EtamżeI= sK= 4SFK= xrwagaW=

autorzó= metodó= zaäecają= bardzo= dużo= taktu= i= wóczucia= ze= stronó=

nauczócieäa=érowadzącego=takie=ćwiczeniaW=nauczócieä=nie=komentujeI=nie=

krótókujeI= nie= éonagäaI= zaéewnia= odéowiednio= dużo= czasuI= wséiera= i=

stwarza=sérzójająca=atmosfere=do=refäeksji= EzobK=nJce=hasłaW== =bdukacja= i=

metodó=edukacji=moraänejI=etócznej= i= demokratócznej;=jaria=jontessoriW=

fnfrastrukturaFK= léisane= niżej= ćwiczenie= wómaga= jednej= do= dwóch= 4RJ

minutowóch= sesji= Egruéa= NMJNO= osóbFK= pesja= éierwszaW= etaéó=NJ4I= sesja=

drugaW=etaéó=RJTK=hażdó=etaé=trwa=od=SJU=minutK=kauczócieä==

==

ENF= zachęca= uczniówI= żebó= zastanowiäi= się= i= wóbraäi= sobie= indówiduaänie=

kiäka=wartościI=które=są=däa=nich=ważneW=bó=zaéisaäi=je=i=mieäi=kartkę=érzed=

oczómaK==

EOF =wachęcaI =żebó =znaäeźäi =jeszcze =inne =wartości =i =sérawdziäiI =czó =są= däa =

nich=tak=samo=ważneK===

EPF= mrosi= uczniówI= abó= znaäeźäi= i= dobrze= rozważóäi= wartości= érzeciwneI=

aäternatówne=J=razem=z=możäiwómi=skutkami=każdej=z=tóch=wartości=däa=ich=

żóciaX==

E4F=mrosi=uczniowI=abó=zastanowiäi=sięI=„co=jest=takiego=cennego=i=ważnego”=

w= tóch=wartościachI=które= sobie=wóbraäiI= i= däaczego= to= jest= takie= cenne= i=

ważneX==
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ERF =érosi =ichI =żebó =usiedäi =w =gruékach =éo =PJ4 =osobó =i =otwarcie =

wóéowiedzieäi=się=wobec=innóchI=jakie=wartości=sobie=wóbraäi=i=däaczegoX===

ESF= zachęca= ich= deäikatnie= do= tegoI= żebó= kierowaäi= się= wóbranómi= érzez=

siebie=wartościami=w=działaniuI=w=żóciuX==

ETF=éomaga=im=zbadać= i =érzemóśäeć=te=zachowaniaI=które=się=w=ich=żóciu=

éowtarzają=reguäarnie”K=EjauermannI=NVTUX=sK=RRFK====

=

jinusó= metodóW= wartości= są= prówatną= sprawą= człowiekaK= wachęcając=

uczniów= do= mówienia= o= nich= wprostI= w= obecności= innóchI= nauczócieä=

rózókujeI= że= jedni=będą= oceniać= drugichI= wzajemnie= się= porównówać= itdK=

Echoćbó= w= imię= tópowego= däa= okresu= szkoänego= konformizmu= itpKF= fnne=

rózóko=poäega=na=tómI=że=dzieci=w=obecności=nauczócieäa=mogą=mówić=toI=

czego= w= ich= przekonaniu= oczekuje= nauczócieä= Edekäarować= coś=

nieprawdziwego =– =a =to =jest =nieetócznó =aspekt =edukacjiFK =oózókowna=jest =

sótuacjaI= kiedó= nauczócieä= zapótuje= podopiecznóch= o= „wartości”K= fnna=

sótuacja= jest= wtedóI= kiedó= podopieczni= sami= z= siebieI= przez= nikogo= nie=

nakłanianiI= zadają= pótania= związane= z=wartościamiI= zasadami= moraänómi=

itdK=t=takim=przópadku=nauczócieä=powinien=odpowiedzieć=na=pótanieK=Czó=

powinien= zrobić= w= sposób= „wóchowawczó”I= czó= też= zgodnie= z= własnóm=

przekonaniem= i= sumieniem?= ltóż= nic= nie= usprawiedäiwia= „kłamstwa=

edukacójnego”=czóäi=fałszu=w=imię=ceäów=wóchowawczóch=wobec=osobóI=cza=

której= edukację= odpowiadamóK=kie=możemó=mówić= rzeczóI=w= które= sami=

nie=wierzómóW= jak=bowiem=miałobó=w=takiej=sótuacji=wógäądać=wzajemne=

zaufanie?=tórażając=własną=opinię=warto=zaznaczóćI=że=to=„nasza=opiniaK”=

Ehonsuätacja=zachowania=edukacójnegoW=mrofK=deorg=iindFK==

=

=

lceniającI=jak=i=czego=uczómóI==

studenci=zóskują=äub=tracą=motówację  

 

=
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gako= ”fraéujące”I= ”odkrówcze”I= ”atrakcójne”= uczące= się= osobó= mogą=

traktować= w= zasadzie= dowoäne= treści= i= érzekazóI= któróch= uczómóK=

tszóstko= zaäeżó= od= nauczócieäaI= éd= stworzonej= érzezeń= atmosferóX= od=

naéięcia= i= oczekiwaniaI= jakie= wózwaäają= u= młodóch= äudzi= daäszeI=

nieséodziewane=etaéó=éracóK=rcząc=w=séosób= ‘érogramowó’= i=nieciekawóI=

często= sami= odbieramó= atrakcójność= ciekawóm= skadinąd= tematom= i=

érobäemomW= érogramowanieI= zaéowiadanie= z= góróI= straszenie= ogromem=

czekającej= uczniów= éracó= skutecznie= éozbawia= motówacjiK= = kadmierna=

érzewidówaäność= niweäuje= ciekawośćI= inwencję= i= aktówneI= samorzutne=

éowstawanie=éótań=Ea=bez=éótań=nie=ma=mowó=o=rozumieniu!=wobK=hasło=

oozumienieFK= lbserwując= zachowania= i= oczekiwania= uczniów= szkół=

średnich= można= odnieść= wrażenieI= że= zdążóäiśmó= już= wieäu= osobom=

”zaszczeéić”= éäanowanie= i= érogramowanieI= éozbawiając= je= wewnętrznej=

motówacji= éoznawczej= EjiääerI= NVUUFK= abajmó= więc= érzónajmniej= o=

enkäawó=éoznawania= i= rozumienia=motówowanego=wewnętrznieI=a=uczącó=

się=i=studiującó=z=éewnością=je=doceniąK==

„geśäi= coś= érzókuwa= uwagę= i= zainteresowanieI= to= znaczóI= że= éostrzegane=

jest= jako=ważneW= oéisując= to= coś= äub= dając=w= innó= séosób=wóraz= swemu=

zainteresowaniuI=uczniowie=EstudenciF=oceniają=i=doceniają=danó=materiałI=

dziedzinęI= zadanieK= EKKKF= gedną= z= najważniejszóch= zasad= w= éracó=

dódaktócznej= jest=wzmacnianie=motówacji= do=wósiłkuI= jakim= jest=uczenie=

siąK= geśäi= uczniowie= EstudenciF= nie= mają= motówacji= do= naukiI= i= jeśäi=

zaczniemó=w=takiej=sótuacji=stosować=érzómusI=to=efektó=edukacójne=będą=

bez=éorównania=mniejsze”=EAäexanderI=OMMSX=sK=OPRFK===

=

==================================================

lcena=naszóch=äekcjiI=seminariówI=wókładow==

érzez=uczestników=daje=nam=obraz=ich=motówacji  

=

lrientacja= co= do= tegoI= jak= uczniowie= EstudenciF= oceniają= nasze= zajęcia= i=

czó= udało= nam= się= Ejako= nauczócieäowiI= wókładowcóF= uaktównić= ich=

=
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motówację= wewnętrzną= EzobK= wóżej= „wainteresowanieI= wartośćKKK”F=

wómaga=OJPJkrotnej=obserwacji=zachowań=uczestników=éodczas=semestruK=

mierwszą= obserwację= można= érzeérowadzić= na= éoczątku= semestru= EnéK=

drugie= zajęciaFX= koäejną= –= na= jego= éółmetkuI= a= trzecią= i= ostatnią= –= éod=

koniec=semestru=Eodéowiedzi=w=formuäarzuW=„qak”=äub=„kie”FK====

=

=

hwestionariusz do oceny motywacji wewnętrznej 

iéK=KKKKK==hod=uczestnikaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=mrzedmiotKKKKKKKKKKKKKKKKookKKKKKKKKKK 

NK=Czó=uczeń=EstudentF=traktuje=nauczócieäa=EwókładowcęF=z=uwagą?==

OK=Czó=odéowiada=na=éótania=dobrowoänieI=z=własnej=woäi?==

PK=Czó=érzóstęéuje=do=éracó=nad=zadaniem=od=razu?==

4K=Czó=traci=uwagęe=i=zainteresowanieI=zanim=skończó=zadanie?==

RK=Czó=stara=się= rozwiązać=danó=érobäemI=czó= raczej= szóbko=się=éoddaje=

twierdzącI=że=to=däa=niego=”za=trudne”?==

SK=Czó=éracuje=w=większości=samodzieänie?==

TK=Czó=érosi=o=éomoc=wtedóI=kiedó=naérawdę=jej=éotrzebuje?==

UK=Czó=wówiązuje=się=na=czas=z=zadań?==

VK=Czó=wókonuje=zadania=od=A=do=w?==

NMK=Czó=wóbiera=bardziej=wómagąjace=zajęcia=Ejeśäi=ma=wóbórFI=mimoI=że=

na=éoczątku=nie=jest=mu=łatwo?==

NNK= Czó= akceétuje= éoéełniane= érzez= siebie= błędó= i= éotknięcia= Ezuéełnie=

naturaäneI=gdó=człowiek=uczó=się=czegoś=nowegoF=?==

NOK=Czó=wókonując=zadania=wómagające=tej=samej=umiejętności=użówa=jej=

konsekwentnieI=czó=jest=za=każdóm=razem=zagubionó?==

NPK= Czó= w= teście= EesejuF= okazuje= możäiwie= wósokie= zainteresowanie= i=

zrozumienie=zadania?==

N4K= Czó= interesuje= się= érobäematóką= omawianą= na= zajęciach= także=

dodatkowoI=„éoza=érotokołem”?==

NRK =Czó =zdradza =zainteresowanie =i =entuzjazm =däa =tegoI =co =dzieje =się= na =
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zajęciach?==

NSK=Czó=éodąża=za=radami=i=zaäeceniami?==

NTK =Czó=dokłada=wósiłkówI=żebó=się=czegoś=nauczóć=niezaäeżnie=od=tegoI =

co=robią=i=móślą=koäedzóLkoäeżanki?==

NUK= Czó= inicjuje= aktówność= éoznawczą= érzez= żówó= udział= w= refäeksjiI=

éroéozócjeI=własne=séostrzeżenia?==

NVK=Czó=éracuje=i=wókonuje=zadania=także=wtedóI=kiedó=nie=jest=ocenianó?==

=

ŹrodłoW=Aäexander=EOMMSFI=sK=OMVK==

=

mrzóéisó=L=äiteraturaW==

=
J=matricia=AK=Aäexander=EOMMSFW=„msóchoäogó=in=iearning=and=fnstruction“I=
mearsonI=jerriää=mrentice=eaääI=kew=gerseó=–=CoäumbusI=lhioK==
=
J=iawrence=hohäberg=ENVUTFW=„joraäische=bntwickäung=und=demokratische=
brziehung”K= tW= dK= iind= C= gK= oaschert= EredK= naukowaFW= joraäische=
rrteiäsfähigkeitK= bine= Auseinandersetzung= mit= iawrence= hohäbergK= _eäzI=
teinheim=C=_aseäK==
=
J=iutz=jauermann=ENVTUFW=„jethoden=der=terterkäärung=nach=dem=Ansatz=
von=oathsI=earmin=C=pimon=–=aarsteääung=und=hritik“I=wW=iK=jauermann=C=
bK=teber=EredK=naukowaFI=aer=brziehungsauftrag=der=pchuäeI=aonauwörthK===
=
J=Aäice=jiääer=ENVUPFW=„Am=Anfang=war=die=brziehung“I=puhrkaméI=
crankfurtLjK=====
=
J= dustaw= oadbruch= EOMMVFW= „ciäozofia= érawa”I= érzełK= bK= kowakK= tódK=
kaukowe=mtkI=tarszawaK==
=
J= häaus= wierer= EredK= naukowaF= EOMNMFW= “pchuäische= terteerziehung”I=
pchneider=seräagI=eohengehrenK===
=
=
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Tom sfff w serii Colpera  

=
jiędzónarodowe=ptudia=z=ciäozofii=i=msóchoäogii=Żócia=aemokratócznego=
fnternationaä=ptudies=on=mhiäosoéhó=and=msóchoäogó=of=aemocratic=iife==

=
Tom f w serii e-Colpera  

=
jiędzónarodowa=hooéeracja=kaukowoJ_adawcza==

ka=ozecz=oozwoju=bdukacji=btócznej===
i=bäektronicznego=aostęéu=do=iiteraturó=cachowej==
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kota o autorce 

 
mrofK=rAj=dr=habK=bwa=kowak=kieruje=wakładem=btóki=fc=
rAj= w= moznaniuK= péecjaäizuje= się= w= wieäoaséektowóchI=
transdóscóéäinarnóch=badaniach=nad=moraänościąK=rważaI=
że= skoro= etóka= fiäozoficzna= odéowiada= na= éótanie=
„däaczego=człowiek=powinien=bóć=moraänó”I=to=musi=także=
zaéótaćI=däaczego=człowiek=może=bóć=moraänó=i=jak=mu=w=
tóm= doéomóc= edukacójnie?= tartości= istnieją= dziś= w= tak=
wieäkim= bogactwieI= że= wóbór= często= érzerasta=
umiejętność= człowiekaK= mromować= musimó= jednak= te=
uniwersaäneI= tjK=godnośćI= szacunekI= toäerancjęI= równośćI=
sérawiedäiwośćI= autonomię= itdK= qo= właśnie= nad= ich=
artókuäacją= w= normach= érawnóch= i= äudzkim= zachowaniu=
musimó= éracowaćK= kajwięcej= wósiłku= érzójdzie= nam=
jednak= włożyć= w= rozwój= äudzkiej= zdoäności=
konsekwentnego= stosowania= tóch= wartości= i= ideałów= w= =
reäacjach=międzóäudzkichI=w= instótucjach= séołecznóchI=w=
działaniu= na= rzecz= wséóänotóI= jaką= jest= érzecież=
demokracjaK=Co=oznacza=taki=rozwój?==
lznacza=on=éowstanie=„osobowości=demokratócznej”W==
=
„kiedó= subiektówna= ocena= wartości= moraänóch= érzestaje=
bóć= zaäeżna= od= interesów= egocentrócznóchI= indówiduum=
jest= zdoäne= do= decentracji= EmiagetFX= wtedó= też=
indówiduaäna=koméetencja=moraäna=érzeobraża=się=w=toI=
co= eabermas= nazówa= koméetencją= działania=
komunikacójnegoK= aoéiero= wówczas= indówiduaäne=
działania= mogą= bóć= éoddawane= racjonaänej= krótóce= i=
uérawomocnieniu =w =jęzóku =normK =Chodzi =o =toI =abó =
subiektówne= rozumowanie= stało= się= obiektówneI= a=
zarazem=–=abó=bóło=otwarte=na=argumentó=innóchK”=EiindI=
pandberger=C=_argeäI=OMNMX=sK=SMK===

 
 
mrzóéisó=L=äiteraturaW===
=
J= deorg= iindI= gohann= rärich= pandbergerI= C= qino= _argeä= EOMNMFW= „joraä=
coméetence=and=democratic=éersonaäitó“K=tW=dK=iindI=eKAK=eartmanI=C=oK=
takenhut= EbdsKFI= joraä= judgments= and= sociaä= educationK= qransaction=
mubäishersI=kew=_runswick=ErKpKAKF=C=iondon=ErKhKFI=éK=SMK==
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=
J =bwa=kowak=EOMNMF=Ein =érintFW =“aemocracó=begins=in =the=minds”K =tW=bK =

kowak=C=aK=pchraderI=educating=competences=for=democracóK==
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