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wóâształcić= éoczucia= bezstronności= i= sérawiedäiwości= EfairnessF= u= młodócÜ=

äudzi”=EhoÜäberÖI=NVUTI=sK=PVJQMFK==

==

bduâować=bez=indoâtrónacjiI=éresjiI=maniéuäacji===

 

=========oozwój =i =éostęé =znacząI =że =érzóbówa =wartościI =stóäów =żócia =i =dóbr =

cenionócÜ=érzez=äudziK =kie=znaczą= jednaâI =że=żócie=staje=się=érostsze=–=że=

ubówa= z= nieÖo= érobäemów= moraänócÜI= séołecznócÜI= âuäturowócÜK= w= icÜ=

rozwiązówaniem=nie=wszóscó=sobie=radząW=najwóraźniej=więc=umiejętność=ta=

nie=jest=rwodzonaK=mowinniśmó=więc=wzmacniać=ją=eduâacójnie=zwłaszcza=u=

młodócÜ=äudziI=stwarzając=im=dódaâtóczne=oâazjeI=zacÜęcające=do=teÖoI=bó=

ćwiczóć= refäeâsjęI= rozumieć= i= ważyć= rozmaite= zasadóI= érzejmować=

odéowiedziaäność= i= rozmawiać=w= séosób=woänó= od=aÖresjiI= za= to= zawsze= i=

bez= wójątâu= éełen= wzajemneÖo= szacunâu= däa= âażdeÖo= człowieâaK=

kauczócieä= stwarzającó= taâie= oâazje= nie= może= indoâtrónować= ani=

ârótóâować=wóéowiedzi=–=jeśäi=to=zrobiI=jeÖo=éodoéieczni=zamiäâną=äub=będą=

uârówać= swoje= érawdziwe= oéinieK= fndoâtrónacja= wóda= się= nieâtóróm=

sâuteczną= i= wóÖodną= metodą= na= toI= abó= nauczócieä= usłószał= od= ucznia=

doâładnie= toI= czeÖo= oczeâujeK= guż= dziesięcioäetnie= dzieci= rozumieją= tę=
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sótuację= i=érzó=äada=oâazji=–=éod=nieobecność=sanâcji=–=éostęéują=taâI= jaâ=

same= uważają= za= właściweK= fndoâtrónacja= ma= tóäâo= jedną= éozótówną=

zaäetęW=rodzi=éoczucie=oéoru=i=éotrzebę=niezaäeżnościK===

==

btóâa=w=rozwoju===============

=
mroÖram=„btÜicsJinJmroÖress”=jest=interaâtównóI=otwartó=na=éotrzebó=od=äat=

sóÖnaäizowane=érzez=studiującócÜK=wawiera= informacje= rzadâo=dostęéne=w=

obszarze=éoäsâojęzócznómK=fnformacje=starannie=wóseäeâcjonowane=z=wieäu=

dóscóéäin =– =dające =wÖäąd =w =eduâację= etóczną= równoäeÖäe =z =wieäu =stronK =

wÖromadzono= jeI= oéracowano= i= zredaÖowano= nie= éo= toI= żebó= naéisać=

âoäejną= âsiążkęI= äecz= éo= toI= żebó= zaérosić= i= włączóć= = do= samoâształcenia=

osobóI =âtóre =nie =są= „eâséertami”I =äecz =éiänie =éoszuâują= = narzędzi =

érzódatnócÜ= w= nauczaniu= etóâi= Ei= najérawdoéodobniej= w= oÖóäe= w=

nauczaniuFK==

=========Bócie=nauczócieäem=etóâi=w=uuf=wieâuI=w=młodej=éoäsâiej=demoâracjiI=

w= szâoänictwieI= âtóre= w= badaniu= „häimatu= sérzójająceÖo= eduâacji= i=

âształceniu= ustawicznemu”= EBerteäsmannI= OMNMF= zajęło= NVK= miejsce= w=

buroéie= na= OP= możäiweI= to= nie= äada= wózwanieK= motrzeba= nam= jak=

najäeészócÜ= nauczócieäi= etókiW= musimó= icÜ= âształcić= wedłuÖ= najäeészej=

dostęénej= nam= wiedzóK= jusimó= icÜ= âształcić= däa= icÜ= éotrzebI= abó= moÖäi=

sobie= äeéiej= radzić= z= młodzieżą= zróżnicowanąI= emocjonaänie= aâtównąI=

znudzoną=eduâacójną=monotonią=i=zmęczoną=dóscóéäiną=jaâo=dominującóm=

środâiem= wócÜowawczómI= âtóró= daje= wómowne= świadectwo= naszej=

eduâacójnej=bezradnościK==

==

= = = = = = =btóâa= traâtuje= o= zasadacÜI= reÖuäacjacÜ= i= rozumowaniacÜI= âtórócÜ=

człowieâ= éotrzebuje= w= = codziennóm= żóciuW= w= ostatnicÜ= dziesięcioäeciacÜ=

stała=się=dóscóéäiną=siänie=aâademicâąI=coraz=mniej=dostęéną=i=érzódatną=w=

äudzâim= doświadczeniuK= mroÖram= „btÜicsJinJmroÖress”= stara= się= otworzóć=

etóâę=däa=eduâacji= –=éo=toI=abó= razem=z=nią=wzmacniać=umiejętnościI=bez=

âtórócÜ=radzenie=sobie=z=dzisiejszómi=érobäemami=moraänómi=i=séołecznómi=
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jest= éraâtócznie= niemożäiweK= pięÖa= do= tócÜ= dóscóéäinI= âtóre= unaoczniająI=

jaâ=wieäe=możemó=zdziałać=éodczas=äeâcji=etóâiK===

= = = = = = = =„btÜicsJinJmroÖress”= stara= się= mówić= jęzóâiem= zrozumiałómI=

âomuniâatównómW=nasza=indówiduaäna=wiedzaI=obserwacjeI=doświadczeniaI=

äeâturó=i=uzósâane=już=wóâształcenie=są=taâ=zróżnicowaneI=że=trzeba=usuwać=

barieró= jęzóâoweI= abó= móc= się= nawzajem= rozumiećK= kaâazuje= to= taâże=

szacuneâ=däa=osóbI=âtóre=nie=zetânęłó=się=jeszcze=z=etóâą=aâademicâąI=âtóre=

doéiero= éodejmują= studia= äub= się= do= nicÜ= érzómierzająX= däa= osóbI= âtóre=

znają=moraäność=jaâo=âonâret=żóciowóI=aäe=cÜciałóbó=ją=rozumiećK=aroÖa=od=

teÖoI=co=człowieâowi= już=znane=do=teÖoI=co=däa=nieÖo=nowe=jest= łatwiejsza=

aniżeäi= droÖa= od= nowości= i= abstraâcji= z= éowrotem= âu= żóciowemu=

doświadczeniuK= gest= to= bóć= może= droÖa= odwrotna= do= tejI= âtórą= zwóâäi=

éodążać=fiäozofowieW=na=éewno=jednaâ=jest=to=ta=sama=droÖaK==

     
bwa=kowak=

=
=
mrzóéisó=L=äiteraturaW==
=
=
J= gćrÖen= eabermas= ENVVSFW= „Autonomó= and= poäidaritóK= fnterviews= witÜ=
gćrÖen =eabermasK” =bdited =C =introducted =bó =meter =aewsK =sersoI =iondon =– =
kew=vorâK==
=
J= iawrence=hoÜäberÖ= ENVUTFW= „joraäiscÜe= bntwicâäunÖ=und=demoâratiscÜe=
brzieÜunÖ”K= tW= dK= iind= C= gK= oascÜert= EredK= nauâowaFW= joraäiscÜe=
rrteiäsfäÜigkeitK= bine= Auseinandersetzung= mit= iawrence= hoÜäbergK= BeäzI=
teinÜeim=C=BaseäK==
=
J=aer=péieÖeäI=kr=PRLOMNMK=
=
=
=
=

„A“=jaâ=AdobpgA=
=
=

mrewencja=zamiast=resocjaäizacjiW==
łatwiej=zaéobieÖać==

=
=

=
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KKK=obu=tóéom=aÖresji=możemó=i=zÖoła=éowinniśmó=zaéobieÖać=już=w=oâresie=

wczesnej=eduâacjiW=tendencja=do=zacÜowań=aÖresównócÜ=jest=bardzo=rzadâo=

wrodzonaK= wnaczó= toI= że= éowstaje= ona= w= efeâcie= zaniedbań=

wócÜowawczócÜ= i= eduâacójnócÜ= –= éoczónając= od= éozostawienia= dziecâa=

mająceÖo =âłoéotó =z =matematóâą= samemu=sobie =Ewarto =zaobserwowaćI =że =

wśród=dzieci=mającócÜ=dobre=wóniâi=szâoäne=âłoéotó=wócÜowawcze=i=aÖresja=

érawie= nie= wóstęéująFK= waéobieÖanie= aÖresji= wómaÖa= więc= najéierw=

rozwiązania= érobäemów= szâoänócÜK= hoäejnó= eäement= érewencji= to= nauâa=

emocjonaänej= samoâontroäiW= cÜodzi= o= ćwiczeniaI= éodczas= âtórócÜ= dzieci=

wséóänie= rozwiązują= „emocjonujące”= âonfäiâtó= wółącznie= érzez= refäeâsję= i=

rozmowęI= całâowicie= rezóÖnując= z= érzemocó= fizócznej= i= werbaänejK=kawóâ=

zacÜowań= dósâursównócÜ= i= racjonaänócÜ= wómaÖa= reÖuäarneÖo= ćwiczeniaK=

tszóscó=äudzie=doznają=zarówno=uczuć=éozótównócÜI=jaâ=i=neÖatównócÜW=to=

zuéełnie=naturaäneK=qe=druÖie=éowinnó=bóć=jednaâ=éod=âontroäą=i=nie=moÖą=

sterować=zacÜowaniem=wobec=innócÜ=osóbK=azieciom=nietrudno=zrozumiećI=

że= rezóÖnacja= z= érzemocó= fizócznej= jest= absoäutnie= ważna= Enauczócieäom=

zaś=nietrudno=zrozumiećI=że=jest=ona=najéierwszóm=warunâiem=eduâacójnie=

i=moraänie=wséierającócÜ=reäacji=międzóäudzâicÜFK===

= = = = = = = =wnacznie= trudniejsza= od= érewencji= jest= resocjaäizacjaI= reeduâacja= i=

teraéia=aÖresjiW=wtedó=bowiem=äudziom=érzócÜodzi= „oduczóć”=się=użówania=

érzemocó= i= nauczóć= się= użówania= innócÜI= rozumnócÜ= i= dósâursównócÜ=

séosobów=zaséoâajania=własnócÜ=éotrzeb= i= rozwiązówania=âonfäiâtówK=gest=

to= wówczas= éodwójnie= trudna= i= czasocÜłonna= éraca= eduâacójnaK=

mamiętajmóI=że=jeśäi= cÜcąc=zaéobieÖać=rozwojowi=aÖresji=w=szâoäe=musimó=

odéowiednio= eduâować= nauczócieäiK= kauczócieäe= w= okresie= studiów= są= w=

zasadzie=jedóną=ÖruéąI=do=âtórej=możemó=dotrzeć=z=taâą=właśnie=eduâacjąW=

uczenäia=nie=dociera=ani=do=rodzicówI=ani=do=nauczócieäi=już=zatrudnionócÜ=w=

szâoänictwie= Ejedni= i= drudzó= już= zaâończóäi= swoją= eduâacjęFI= ani= do=

âoäeżeństwa= i= otoczenia= uczniów= narażonócÜ= na= rozwój= zacÜowań=

aÖresównócÜK=monieważ=aÖresja=rodzi=się=dość=często=wsâuteâ=wóâäuczenia=

Edoświadczenia= érzemocóI= mobbinÖuI= szóâanI= dósâróminacji= itdKFI=

nauczócieä= bówa= z= âoäei= jedóną= osobąI= âtóra= ma= dostęé= do= ucznia= i=
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rzeczówiście=może= coâoäwieâ= zrobićK= mowiedzieäiśmó=wóżejI= że=érobäemó= z=

zacÜowaniem= często= towarzószą= érobäemom= szâoänóm= Euczeń=

nierozumiejącó= äeâcji= nudzi= sięI= érzeszâadza= innómI= stara= się= zwrócić= na=

siebie=uwaÖę= itdKFI=zajęcia= szâoäne=éowinnó= inteÖrowaćI=a=nie=wóâäuczać= i=

érzóczóniać=się=w=ten=séosób=do=daäszócÜ=érobäemów=z=zacÜowaniemK=mełna=

inâäuzjaI= zadania= doéasowane= do= indówiduaäneÖo= éoziomu= uczestniâówI=

wséarcie=däa=osób=mającócÜ=érobäemó=z=zacÜowaniem==sâutecznie=niweäują=

bezczónnośćI= éoczucie= nudó= i= érzeszâadzanie= innómK= Badania= nie=

éozostawiają żadnócÜ= wątéäiwości= co=do= teÖoI= że= „aÖresówne= zacÜowanie=

éowiązane= jest= z= rozwojem= inteäeâtuaänóm= i= sâutâami= wóobcowania= i=

wóâäuczeniaI= âtóre= sérawiająI= że= uczeń= ma= coraz= mniej= oâazji= do=

uczestniczenia=w=efeâtównej=eduâacji”=i=érzezwóciężenia=érobäemówI=âtóre=

w =tóm =oâresie =jeszcze =można =érzezwóciężyć= Ekovaco = =C =qaóäorI =OMMUX =sK =

PVMFK=tóobcowanie=i=etóâietâa=ucznia=„érobäematóczneÖo”=zwrotnie=Üamują=

też=rozwój=inteäeâtuaänóK==

=========gednaâ= nie= âażda= aÖresja= jest= éowodem= do= nieéoâojuK= qóéowa= däa=

oâresu= szâoäneÖoI= „niewinna“= aÖresja= érzejawia= się= mKinK= w= siłowaniuX= =

sérawdzianI= âto= „siäniejszó”= to= strateÖia= służąca= budowaniu= ÜierarcÜii= w=

ÖruéieK= geśäi= jednaâ= âtoś= äeżó= na= ziemiI= a= ataâi= nie= ustająI= oznacza= to= =

rozwój= zacÜowań= aÖresównócÜ= i= wómaÖa= rozsądnej= interwencji= Ejednaâ=

âaróI= reéresjeI= tzwK= „łamanie”= J= czóäi= érzemoc= stosowana= w= ceäacÜ=

„teraéeutócznócÜ”= –= są= zuéełnie= niesâuteczneI= éonieważ= nie= rozwijają=

żadnócÜ=innócÜ=umiejętności=radzenia=sobie=z=érobäemami=aniżeäi=aÖresja=–=

zobK=daäej=dK=iindFK==

=

=

=======================================AÖresja=reaâtówna==

=
wa=najczęstszó=tóé=aÖresji=uznaje=się=wséółcześnie=agresję=reaktównąI=Ödó=

człowieâ= reaÖuje= na= oâreśäone= sótuację= Eczójąś= wóéowiedźI= działanieF= =

siänómi=neÖatównómi=emocjamiI=âtóre=wómóâą=się=séod=racjonaänej=âontroäi=

Esiänó= stres= reséK= emocje= bäoâują= éroces= refäeâsjiFK= „AÖresja= reaâtówna=

=
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oâreśäana=jest=jaâo=reaâcja=obronna=w=obäiczu=érowoâacji=–=za=obroną=âróją=

się=äęâ=i=bezradność=aäbo=też=irótacjaI=złość=i=ÖniewK”=EaodÖeI=NVVNX=jeäoóI=

NVUUFK= Człowieâ= robi= w= taâiej= sótuacji= cośI= czeÖo= ”na= séoâojnie”= bó= nie=

zrobiłI =éonieważ= “séadła =u =nieÖo =zdoäność= samoâontroäiI =a =zamiast =teÖo =

Öwałtownie=wzrosła=iméuäsówność”=EAtâins=C=aäKI=NVVPX=oaineI=NVVUFK==

= = = = = = =oeatówna= aÖresja= rozÖrówa= się= zatem= na= éoziomie= emocjonaänómX=

narażone= są= na= nią= osobóI= âtóre= nie= éotrafią= sobie= radzić= ze= stresemI=

nieodéorne=na=frustrację=i=érowoâacjęK=oadzenie=sobie=bez=użócia=érzemocó=

z= sótuacjąI= Ödó= äudzâie= emocje= wóstawione= są= na= éróbę= jest= zadaniem=

wómaÖającóm= ćwiczenia= EtreninÖuFK= pâutecznóm= treninÖiem= może= bóć=

„honstancâa= jetoda= aósâusji= nad= aóäematem”= EzobK= Üasło= hjaaFI= Ödzie=

uczestnicó= są= âonfrontowani= z= âontrowersją= EâonfäiâtemF= a= na= dodateâ=

zajmują= stanowisâo= „éro”= äub= „âontra”= i= uczą= się= âontroäować= neÖatówne=

emocje= wobec= dósâutantów= z= érzeciwnej= ÖruéóK= t= éorównaniu= z= druÖim=

tóéem= aÖresji= Eo= âtóróm= za= cÜwiäęFI= aÖresja= reaâtówna= wódaje= się=

łatwiejsza=w=zaéobieÖaniu=Ejest=też łatwiej=dostrzeÖaäna=däa=nauczócieäaFK==

==========

=
AÖresja=éroaâtówna==

=
=
AÖresja=éroaâtówna=éoäeÖa=na=czómś=odwrotnómW=emocji=i=uczuć=jest=tutaj=

za= małoK= Człowieâ= nie= reaÖuje= aÖresównie= na= érowoâujące= bodźce= z=

zewnątrzK= AÖresja= éroaâtówna= jest= sâutâiem= érocesów= wewnętrznócÜ=

EurucÜomionócÜ= dużo= wcześniej= i= bieÖnącócÜ= éowoäiFI= âtóre= doérowadziłó=

do= rozwoju= „zacÜowania= ceäoweÖoI= érzemóśäaneÖoI= zaéäanowaneÖoI= ”z=

zimna =ârwią”” =EaodÖeX =NVVNFK =kie =cÜodzi =tutaj =o =wrodzonó =„złośäiwó =

cÜaraâter”= Eto= oâreśäenie= éotoczneFK= ao= cÜłodu= emocjonaäneÖo= i= rozwoju=

zacÜowańI= âtóre= w= érasie= nazówane= są= „amoâiem”I= doérowadziłó= reäacje=

międzó= człowieâiem= a= jeÖo= otoczeniemK= bmocjonaänó= cÜłód= oznaczaI= że=

człowieâ=teoretócznie=éotrafi=ocenić=swoje=zacÜowanieI=aäe=nie=jest=to=ocena=

éodowodana= eméatią= czó= innómi= uczuciami= = moraänómiK= wwłaszcza=osobó=

éoddane= érzez= dłuÖi= czas= éresji= EtaâżeW= wóÖórowanóm= oczeâiwaniomI=

=
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wóâäuczeniu= z= Öruéó= itdKF= rozwijają= z= czasem= éancerz= ocÜronnóX= miäcząI=

wóâonują=éoäeceniaI=uniâają=rozmów=i=bäiższócÜ=âontaâtówK=qe=érocesó=są=

niewidoczne=däa=otoczenia= i=dotóczą=z=reÖułó=uczniów=„bezérobäemowócÜ”K=

kauczócieäe =éowinni =więc=obserwować= taâże=osobó=nieéozorneI =érzesadnie=

éosłuszneI=nieéoéuäarne=w=ÖruéieK==

===========AÖresja=éroaâtówna=jest=bardzo=trudna=w=resocjaäizacjiI=aäe=można=i=

warto=zéobieÖać=jej=rozwojowiW=w=więâszości=to=właśnie=aÖresja=éroaâtówna=

érowadzi=do=najbardziej=brutaänócÜ=zacÜowań=i=do=éoważnej=érzestęéczościK=

wacÜowania= éowodowane= aÖresją= éroaâtówną= są= bardziej= séeâtaâuäarneI=

éonieważ= icÜ =sérawcó =éäanowaäi =je =dłuÖo =i =âontroäowaäiI =cÜcąc =zwrócić= na =

siebie=uwaÖę= äub=„zemścic”=się=na=ataâowanócÜ=osobacÜK=qaâie=„wójście=z=

cienia”=âończó=się=nieâiedó=samobójstwemK=AÖresję=éroaâtówną=diaÖnozuje=

się= często= „na= wósoâim= éoziomie= osobowości= ésócÜoéatócznejK= fdzie= w=

éarze= z= raczej= nisâim= éoziomem= emocji”= EaodÖeX= NVVNFK= AÖresja=

éroaâtówna=jest=zatem=bardziej=intencjonaäna=aniżeäi=emocjonaäna=EläweusX=

NVVQFK =gej =éojawienie =się= jest =znaâiem=ostrzeÖawczómW =w=taâim=wóéadâu =

treninÖ= éowinien= éobudzać= uczucie= eméatiiI= własnej= ÖodnościI=

érzónaäeżności= do= ÖruéóI= soäidarności= i= wséóänotó= itdK= qeraéia= w= éostaci=

bezéośredniej= rozmowó= o= zacÜowaniu= aÖresównóm= jest= formą= eduâacji=

„zewnętrznej”X= w= érzóéadâu= treninÖu= dósâursówneÖo= EafeâtównoJ

âoÖnitówneÖoF= cÜodzi= o= éroces= urucÜamianó= „od= wewnątrz”= érzez=

reÖuäarneI= dobre= doświadczenia= séecjaäneÖo= tóéu= dósâusji= EzobK= Üasło=

oesocjaäizacja=dóskursównaFK==

=======

léracowanie=däa=ceäów=edukacójnócÜW=bK=kowak==
EkonsuätacjaW=dK=iindI==jK=pcÜiääingerF==

=

=

mrzóéisó=L=äiteraturaW==

=

J=hennetÜ=aodÖe=et=aäK=EOMMPFW=“meer=oejection=and=pociaä=fnformationJ
mrocessinÖ=cactors=in=tÜe=aeveäoément=of=AÖÖressive=BeÜavior=mrobäems=
in=CÜiädren”K=tW=CÜiäd=aeveäoémentI=soäK=TQI=koK=OI=ééK=PTQJPVPK=
=
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J =criedricÜ =iöseä =C =Andreas =Beeämann =EOMMPFW =“bffects =of =cÜiäd =sâiääs =
traininÖ =in =éreventinÖ =antisociaä =beÜaviorW =A =sóstematic =review =of =
randomized= evaäuations”K= tW= qÜe= Annaäs= of= tÜe= American= Academó= of=
moäiticaä=and=pociaä=pcienceI=ÜttéWLLannKsaÖeéubKcomI=paÖeK==
=
J= oaómond= tK= kovaco= C= goÜn= iK= qaóäor= EOMMUFW= “AnÖer= and=
assauätiveness=of=maäe=forensic=éatients=witÜ=deveäoémentaä=disabiäities=W=
iinâs=to=voäatiäe=éarents”K=tW=AÖÖressive=BeÜaviorI=soäK=PQI=ééK=PUMJPVPK==
=
J= aK= läweus= ENVVQFW= “BuääóinÖ= at= scÜooäW= ionÖJterm= outcomes= for= tÜe=
victims= and= an= effective= scÜooäJbased= intervention= éroÖramK”= tW=
Aggressive=BeÜaviorW=`urrent=éerséectivesI =mäenumI =kew=vorâI =ééK =VTJ
NPMK=
=
J= Adrian= oaineI= hennetÜ= aodÖe= C= aäK= EOMMSFW= “qÜe= oeactive–mroactive=
AÖÖression= nuestionnaireW= aifferentiaä= Correäates= of= oeactive= and=
mroactive=AÖÖression=in=Adoäescent=BoósK”=tW=AÖÖressive=BeÜaviorI=soäK=
POI=ééK=NRVJNTNK=
=
=

G=G=G=G=G=
=

=
deorÖ=iindI=honstanz==
Eéubäiâacja=o=cÜaraâterze=onJäineF==
=

 
 

„mrzemoc=jaâo=najniższó=éoziom==
umiejętności=rozstrzóÖania=âonfäiâtów”=

 
 
mrzemoc= jest= najniższą= zdoänościąI= jaâą= człowieâ= dóséonuje= wobec=

âonfäiâtuK= ptąd= też= äeéiej= uczónić= Öo= zdoänóm= do= éowstrzómania= się= äub=

uniâania= érzemocó= taâI= żebó= wóbierał= i= sięÖał= éo= wóższeI= äeésze= formó=

rozstrzóÖania= âonfäiâtów= äub= rozwijał= taâie= formó= samK= qezaI= âtórą= tutaj=

éostawiłemI= sâłada= sią= z= dwócÜ= nierozłącznócÜ= częściK= qeza= ta=

érzeciwstawia =się= éoÖäądowiI =wedłuÖ =âtóreÖo =érzemoc =jest =jaâąś= nisâim =

motówem=i =éotrzebąI =âtórą= äudzie =muszą=zaséoâoićX =érzeciwstawia=się= też=

éoÖäądowiI= że= najérościej= jest= éowstrzómać= érzemoc= wtedóI= Ödó= się= ją=

„zwaäcza”K= EKKKF=wobaczmó=najéierwI=co=znaczą=obódwie=części=mojej= tezóW=

cÜodzi=tu=o=dwa=âäuczowe=éojęciaW=o=„érzemoc”=i=„zdoäność”K==

=

=

http://ann.sagepub.com/
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Co to jest „przemoc”?  

 

mróbowano=już=wieäoârotnie=zdefiniować=érzemocW=więâszość=érób=nawet=nie=

dotóâa =właściwócÜ =cecÜ =érzemocóK =crecÜ =ENVVPI =sK =SMF =definiuje =érzemoc =

jaâo= „zamierzone= ârzówdzenie= innócÜ= äudzi”K=tieäu= traâtuje=érzemoc= jaâo=

sónonim=aÖresjiW=koätinÖ=ENVVPF=widzi=w=aÖresji=„séecjaäne=äub=co=najmniej=

ceäowe= szâodzenieI= ârzówdzenie= i= zadawanie= bóäu= EnéK= obrzucanie=

wózwisâamiI=éoniżanieI=ÖrożenieI=âaäeczenie=i=zabijanieF”=EsK=VNI=zobK=taâże=

metermann= C= metermannI= NVUQFX= tiääemsI= NVVQFK= kieâtórzó= rozszerzają=

definicję= i= oâreśäają= mianem= érzemocó= również= âażdó= rodzaj= ârzówdó=

ésócÜoäoÖicznej= i= séołecznoJstruâturaänej= xnéK= éoäitóczne= äub= érawne=

decózje=w=stosunâu=do=uboższócÜ=Örué=séołecznócÜI=érowadzące=do=jeszcze=

więâszeÖo= zubożenia= tócÜ= ÖruéX= daätunÖI= NVVPzK= daätunÖ= éowiadaI= że=

érzemoc= to= „możäiwe= do= uniânięcia= szâodzenie= éodstawowóm= äudzâim=

éotrzebomI= ÖeneraänieW= szâodzenie= żóciuI= âtóre= obniża= éoziom= =

zaséoâojenia=éotrzeb=w= stosunâu=do= zaséoâojenia=éotencjaänie=możäiweÖo=

EsK=NMSFK==

= = = = = = = = = = =aefinicje= tę= dotóczą= w= érzóbäiżeniu= teÖoI= co= mamó= na= uwadze=

mówiąc= „érzemoc”W= jednaâ= wóoäbrzómiają= one= nadmiernie= jeden= aséeâtI=

mianowicie=zamierzone= stosowanie= érzemocóI= a= éomijają= znów= całâowicie=

innó= aséeâtI= tznK= adeâwatność= äub= sérawiedäiwośćK= hróterium= zamiaru=

wóâäucza= bowiem= séod= âateÖorii= „érzemocó”= sótuacjęI= âiedó= dana= osoba=

érzóéadâowo= szâodzi= swoim= zacÜowaniem= innóm= äudziomI= néK= dziecâo=

wómacÜujące=ręâoma=w=éowietrzuI=âtóre=érzóéadâiem=uderza=w=Öłowę=inne=

dziecâoK= qaâieÖo= zacÜowania= nie= nazówamó= érzemocą= wobec= inneÖo=

dziecâaK==

= = = = = = = = = =Aäe= co= wtedóI= âiedó= dziecâo= uderza= inne= dziecâo= świadomie\= t=

taâim= wóéadâu= cÜodzi= o= użócie= érzemocóK= Czó= jest= tu= równieś= zamiar=

ceäoweÖo=wórządzenia=ârzówdó\=Czó=możemó=tu=érzójąćI=że=dziecâo=miało=

zamiar=EmotówF=zaszâodzićI=zranić= äub=éoniżóc= inne=dziecâo\=A=może=bółó=

tu= inne= motówó= aniżeäi= zadanie= érzemocó\= EKKKF= fstnieją= więc= taâie=

zacÜowania= z= użóciem= érzemocóI= za= âtórómi= nie= stoi= motów= ceäoweÖo=
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zadania= âomuś= bóäuI= zranienia= Öo= äub= éozbawienia= żóciaK= qwierdziłbóm=

nawetI=że=więâszość=érzóéadâów=użócia=érzemocó=éodéada=éod=tę=właśnie=

âateÖorięK =qo =oczówisteI =że =w=sótuacji =zdenerwowania =i =oburzenia =sâłonni =

jesteśmó= éoczótać= âomuś= jeÖo= zacÜowanie= za= ”złośäiwe”i= éełne=

éremedótacjiK= geśäi= jednaâ= érzójrzeć= się= bäiżej= i= bez= uérzedzeń= rozmaitóm=

érzóéadâomI =to =oâazuje =sięI =że =tóäâo =nieâtóre =z =nicÜ =éowodowane =są=

zamiarem= sârzówdzenia= âoÖośK= ka= éewno= często= zdarza= się= sârzówdzić= =

inną= osobę= éo= toI= abó= na=własną= rękę=wómierzóć= sérawiedäiwość= –= âiedó=

sérawca=nie=widzi=żadneÖo=inneÖo=séosobu=osiąÖniecia=sweÖo=ceäuK=gednaâ=

ârzówdzenie= jaâo= najéierwszó= motów= działania= to= érzóéadeâ= doérawdó=

rzadâiK==

= = = = = = = = = =aäateÖo= definicje= érzemocó= z= reÖułó= éomijają= istotę= rzeczóK=

ddóbóśmó=uznaäi=za=„użócie=érzemocó”=tóäâo=te=działaniaI=za=âtórómi=âróje=

się=zamiar =ceäoweÖo=sârzówdzenia=âoÖośI =to =érzemoc=érawie=zniânełabó=z =

naszeÖo= éoäa= widzeniaK= qómczasem= doświadczenie= éoâazuje= co= inneÖoW=

dooâoła=jest=wieäe=érzemocóK==

=========w=âoäeiI= jeśäi= za=érzemoc=uznamó=âażdą= inÖerencję= fizóczną=mającą=

jaâiś= ceä= nadrzędnóI= to= trzeba= bó= uznać= za= „érzemoc”= oéerację= cÜirurÖa=

ratująceÖo= nam= żócie= aäbo= ocÜronę= âonieczną= człowieâaI= âtóreÖo=

naéadniętoK=fnne=érzóâładó=zobK=daätunÖ=ENVVPFK==

=

mrzemoc=jaâo=niedorozwinięta=zdoäność=rozstrzóÖania=érobäemów==

=

gaâ= doéasować= obieÖowe= definicje= érzemocó= do= érzemocó= rzeczówistej\=

lbawiam= sięI= że= to= raczej= niemożäiweK= aefinicje= moÖą= bóć= sâądinąd=

fałszóweI=éonieważ=nie=uwzÖäędniają=naäeżócie=âonteâstu=ésócÜoäoÖiczneÖo=

ani= séołeczneÖoK= całszówe= definicje= nie= są= w= nauâacÜ= séołecznócÜ=

rzadâością= EKKKF= aäateÖo= musimó= się= äeéiej= érzójrzeć= temuI= na= jaâiej=

éodstawie=uznajemó=oâreśäone=zacÜowanie=za=”érzemoc”K=tóÖäąda=na= toI=

że=érzemocó=użówa=się=często=jaâo=środâa=i=droÖi=do=osiaÖnięcia=ceäuK=geśäi=

néK=czóimś=ceäem=jest=aât=seâsuaänóI=to=nie=nazówamó=„Öwałtem”=sameÖo=

aâtuK= mrzemoc= i= Öwałt= odnoszą= się= tutaj= do= taâieÖo= séosobu= osiąÖnięcia=
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ceäuI=że=âtoś=nie=éóta=éartnera=o=zÖodęK=rzósâanie=taâiej=zÖodó=érzócÜodzi=

jednóm=osobom= łatwiejI= innóm= trudniejK=rzósâanie=zÖodó=zaäeżą=nie= tóäâo=

od=warunâów=zewnętrznócÜ=Eod=teÖoI=czó=âtoś=jest=młodóI=éięânó=i=boÖatóFI=

äecz= taâże= od= zdoäności= nawiązówania= âontaâtów= i= więzi= séołecznócÜI= od=

teÖoI=czó=się=wzbudza=zaufanieI=czó=szanuje=się=cudze=éotrzebó=i=woäęI=itdKW=

wszóstâo=to=musi=bóć=séełnioneI=abó=osiąÖnąć=éodanó=wóżejI=érzóâładowó=

ceä=EtznK=zÖodę=oâreśäonej=osobó=na=odbócie=aâtu=seâsuaäneÖoFK==

=======lÖóänie= możemó= éowiedzieć= taâW= odbieramó= jako= érzemoc= i= gwałt=

każde =zacÜowanieI =które =zmierza =do =ceäu =w =séosób =niewłaściwó =i =

niesérawiedäiwó= EunfairFI= tznK=bez=wzgäędu=na= inne= ceäeI= a= zwłaszcza= ceäe=

innócÜ=osóbK==

= = = = = =mrzemoc= ma= więc= coś= wséóäneÖo= z= âwestią= sérawiedäiwości= i=

moraänościK= qóm= więâsza= i= brutaäniejsza= jest= érzemocI= im= mniej= sérawca=

daneÖo= zacÜowania= troszczó= się= o= sérawiedäiwość= i= moraänośćK= aäateÖo=

terbiâ= i= heméf= EheméfI= NVUPX= sK= OOF= mowią= o= érzemocó= tóäâo= w= taâim=

wóéadâuI= âiedó= dane= działanie= wómierzone= jest= érzeciwâo= éodstawowóm=

érawom=aäbo=jaâiejś=éowszecÜnie=uznanej=éotrzebie=człowieâaK==

=======kie=cÜodzi= tu=tóäâo=o=nową=definicjeI=âtóra=moÖłabó=dołączóc=do=całej=

resztóX =cÜodzi =o =nowe =rozumienie =érzemocóI =mające =daäeâo =idące =

nastęéstwa= däa= objaśnienia= źródeł= érzemocó= i= érzójrzenia= się środâom=

służącóm=do=„zwaäczania”I=„tęéienia”=aäbo=„érzezwóciężania”=érzemocóK=EKKKF==

======mrzemoc=można=sensownie=„zwaäczać”=tóäâo=wtedóI=âiedó=się=wierzóI=że=

jest= ona= ésócÜiczną= siłąI= motówacją= aäbo= éoéędemK= geśäi= natomiast= uzna=

sięI= że= jest= ona= antóJzjawisâiem= –= to= znaczó= nieobecnościąI= braâiem=

adeâwatnócÜ=séosobów=rozwiązówania=érobäemówI=to=zwaäczanie=może=bóć=

naérawdę= sâuteczneK= t= taâim= wóéadâu= naäeżałobó= âształcić= i= eduâować=

zdoäność=rozstrzóÖania=érobäemów=bez=użócia=érzemocóI=abó=érzemoc=stała=

się= zbótecznaK= hraéémann= i= lswaäd= ENVVRF= éodâreśäająI= że= „wzrost=

âoméetencji= séołecznej= czóni= użówanie= érzemocó= czómś= zbędnóm”= EsK=

NPSFK=tedłuÖ=teÖo=ujęcia=do=érzemocó=docÜodziłobó=tóäâo=wówczasI=Ödóbó=

zdoäność= rozstrzóÖania= érobäemów= bez= użócia= érzemocó= bóła= zbót= słabo=

rozwiniętaK===
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=======CÜciałbóm=éójść=o =âroâ=daäej =i =dodaćI =że=sam=definiuję=érzemoc=jaâo=

najniższe= stadium= rozwoju= indówiduaänej= âoméetencji= rozstrzóÖania=

érobäemów= i= âonfäiâtów= séołecznócÜK= mrzó= éomocó= teÖo= jedneÖoI=

oszczędneÖo=âonstruâtu=możemó=éowiedzieć= coś=więcej=o= całóm= zjawisâu=

aniżeäi= érzó= éomocó= wieäu= dostęénócÜ= już= âonstruâtów= definicójnócÜK=

lszczedną=teorię łatwiej=zrozumieć=i=zastosować=w=éraâtóceK==

=

rznając= érzemoc= za= najniższó= stoéień= umiejętności= rozstrzóÖania=

érobäemów= i= âonfäiâtówI= za= hraéémannemI= lswaädem= ENVVRF= i=

eabermasem=ENVUPF=érzójmujemóI=że=najwóższó=stoéień=tejże=umiejętności=

oznacza= zdoäność= rozstrzóÖania= érobäemów= w= oéarciu= o= wséóäneI=

uniwersaäne=zasadó=moraäneK=„ld=działania=moraäneÖo=naäeżó=oczeâiwaćI=że=

âonfäiâtó =éraâtóczne =usuwa =się= wółącznie =w =oéarciu =o =sądó =mające =

äeÖitómację= –= cÜodzi= bowiem= o= działanie= éowodowane= wzÖäędami=

moraänómi”= EeabermasI= NVVPI= sK= NTQFK= tobec= teÖo= „rozstrzóÖanie=

âonfäiâtów=éraâtócznócÜ=w=séosób=moraänó=ewidentnie=wóâäucza=użówanie=

érzemocóI= éodobnie= jaâ= wóâäucza= fałszówe= âoméromisóX= można= je=

traâtować= jaâo= érzedłużenie= działania= âomuniâacójneÖoI= tznK= działania=

nastawioneÖo= na= éorozumienie= érzó= użóciu= środâów= dósâursównócÜ”=

EtamżeI= sK= TQFK= modobnie= hoÜäberÖ= definiuje= rozwiniętą= umiejętność=

sądzenia= moraäneÖo= jaâo= érzezwócieżenie= tócÜ= stadiów= rozwojowócÜI= w=

âtórócÜ= érzemoc= użówana= jest= w= rozstrzóÖaniu= âonfäiâtów= moraänócÜ= i=

séołecznócÜ= EhoÜäberÖI= NVVRX= sK= PPSFK= waadaétowałem= więc= ”sixJstaÖes=

tÜeoró”=hoÜäberÖa=do=uzasadnienia=mojej=tezó=EKKKF==

=

kasze= badania= érzeérowadzone= wśród= maturzóstow= éotwierdziłó= tezęK=

fstnieje=sóstematócznó=związeâ=międzó=sâłonnością=do=użówania=érzemocó=

a= zdoänością= rozwiązówania= érobäemówK=r= osóbI= âtóre= są= érzeâonaneI= że=

séołeczeństwo=da=się=zmienić=tóäâo=w=séosób=siłowóI=wsâaźniâ=âoméetencji=

sądzenia= moraäneÖo= jest= znacznie= niższó= EPMIO= éunâtówF= aniżeäi= u= osóbI=

âtóre= nie= są= éewneI= czó= rozwiązania= siłowe= są= właściwe= EPS= éunâtówF= i=

osóbI=âtóre=zdecódowanie=odrzucają=rozwiązania=siłowe=EQMIT=éunâtówFK==
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=

mrzekład=i=redakcjaW=bK=kowak==

mrzóéisó=L=äiteraturaW==

=

J =pK =crecÜ =ENVVPFW =„AÖÖression =und =dewaät =in =der =pcÜuäe”K =tW =BiädunÖ =C =
tissenscÜaft=NVVPI=sK=RVJSQK==
=
J= goÜan= daätunÖ= ENVVPFW= „huätureääe= dewaät“K= tW= iandeszentraäe= fćr=
éoäitiscÜe=BiädunÖ=BadenJtćrttemberÖK=aer=BćrÖer=im=ptaatI=kr=QPI=sK=NMSJ
NNOK==
=
J= gćrÖen= eabermas= ENVUPFW= „joraäbewusstsein= und= âommuniâatives=
eandeän“I=puÜrâaméI=cranâfurtLjK==
=
J=tiääem=heméf=ENVUPFW=„AÖÖression“K=tW=bK=iiééert=C=oK=taaâenÜut=EredK=
nauâowaFI= eandwörterbucÜ= der= moäitiscÜen= msócÜoäogieK= testdeutscÜer=
seräaÖI=léäadenI=sK=NVJOSK=
=
J= iK= hraéémann= C= eK= lswaäd= ENVVRFW= „AäätaÖ= der= pcÜuäâinderK=
BeobacÜtunÖen= und= Anaäósen= von= fnteraâtionen= und= poziaäbezieÜunÖen“I=
guventa=seräaÖI=teinÜeim=C=jćncÜenK==
=
J=deorÖ=iind=ENVVRFW=„qÜe=meaninÖ=and=measurement=of=moraä=coméetence=
revisited= –= A= duaä= aséect= modeäK”= tóâäad= na= zaéroszenie= American=
bducationaä=oesearcÜ=AssociationI=pan=cranciscoK==
=
J= eansJmeter=koätinÖ= ENVVPFW= “AÖÖression= ist= nicÜt= ÖäeicÜ= AÖÖressionK= bin=
Überbäicâ=aus=ésócÜoäoÖiscÜer=picÜt“K=iandeszentraäe=fćr=éoäitiscÜe=BiädunÖ=
BadenJtćrttemberÖK=aer=BćrÖer=im=ptaatI=kr=QPI=sK=VNJVRK==
=
J= eeämut= meisert= EredK= nauâowaF= ENVUNFW= “Abiturienten= und=
AusbiädunÖswaÜä”K=BeätzI=teinÜeim=C=BaseäK==
=
J=cK=metermann=C=rK=metermann=ENVUQFW=„qraininÖ=mit=aÖÖressivn=hindern“I=
rrban=C=pcÜwarzenberÖI=jćncÜenK==
=
J= eK= tiääems= ENVVQFW= „bin= mÜänomen= unserer= deseääscÜaft\= bine=
BesnandsaufnaÜme“K=tW=BK=bbbert=C=mK=tittemann=EredK=nauâowaFI=rnd=du=
bist=nicÜt=wiääig…=dewaät=–=hinder=und=gugendäicÜe=aäs=léfer=und=qäterI=sK=
NNJPPK==

=
 

rwaÖaW=Baza=danócÜ= z= âäuczowómi=éubäiâacjami= anÖäoJ= i= niemiecâojęzócznómi=na= temat=
aÖresji=i=érewencji=aÖresji=Ea=taâże=éonad=OM=éubäiâacji=w=formie=eäeâtronicznejF=dostęéne=
däa=zainteresowanócÜ=w=waâładzie=btóâi=fc=rAjK==
=
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=
=
=
=

AobqÉ =
=
bwa=kowaâI=moznań==
Eéubäiâacja=o=cÜaraâterze=onJäineF==
=

After=„After=virtue”W=renesans=cnotó==

z=éerséeâtówó=eduâacójnej=teorii=rozwoju=moraäneÖo==

=

1K eomer i pokrates : 

 sprawność, kunszt, umiejętność 

 

ptarożótni= drecó= éótaäiW= âtóró= ustrój= jest= najäeészó= ze= wszóstâicÜI=

najbardziej=sérawiedäiwó\=f=od=razu=dodawaäiI=że=sérawiedäiwó=ustrój=nie=ma=

racji= bótu= bez= sérawiedäiwócÜ= obówateäiK=t= ten= séosób= termin= artēté= EÖrK=

siłaI= sérawnośćI= âunsztI= w= znaczeniu= moraänómW= cnotaX= odéowiedniâ= łacK=

virtuX=anÖK=virtùX=niemK=qugendI=ptärkeF=nasócił=się=treściami=moraänómiI=a=

däa=poâratesa=i=Arótoteäesa=stał=się=sónonimem=sérawiedäiwościK==

========Arēté= znana= bóła= już= âiäâa= stuäeci= wcześniejK= jcfntóre= éodajeI= że=

Ateńczócó= érzejęäi= ten= termin= od= eomeraI= âtóreÖo= wersó= zwóczajowo=

recótowano=na=festónacÜ=rodzinnócÜ=i=éubäicznócÜK=t=fäiadzie=i=ldósei=cnota=

oznacza= najéierw= sérawność= fizócznąI= uosabianą= érzez= mitóczne= éostaciK=

eomer=mówi= jednaâ= o= różnócÜ= rodzajacÜ= sérawnościW= szóbâonoÖi= bieÖacz=

oâazuje= arēté= swócÜ =nóÖ =EfäiadaI =OMJQNNFX =stąd =„bieÖłość”K =w =âoäei =són =

érześciÖa= ojca= we= wszóstâicÜ= sérawnościacÜW= to= znów= wsâazujeI= że=

sérawność=nie=zaäeżó=od=wieâuI=äecz=od=ćwiczeniaI=użówaniaI=eduâacjiK=kie=

stajemó =się= szóbsiI =zręczniejsi =ani =mądrzejsi =tóäâo =däateÖoI =że =się=

starzejemóK= jistrz= w= jaâiejâoäwieâ= sérawności= motorócznej= bądź=

inteäeâtuaänej= zawdzięcza= swoje= osiąÖnięcia= ćwiczeniomI= treninÖowi= EéorK=

fäiadaI= NRJSQOX=jacfntóreI= NVUTX= sK= NSRFK= hażdó= człowieâ=może= osiąÖnąć=

indówiduaäną=âombinację=sérawności=EcnótF=tóäâo=wówczasI=jeśäi=reÖuäarnie=

dosâonaäi=je=érzez=użówanieK=eomer=zaäiczół=do=nicÜ=taâże=cnotę=dzieänościI=

=
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męstwa=w=sensie=siłó=Ea=taâże=zaäetóF=cÜaraâteruW=âtoś=séisuje=się=dzieänie=

jaâo=sérawnóI=i=däateÖo=Öodnó=zaufania=atäetaI=sędzia=itdK==

= = = = = = = = =„piła”= i= „sérawność”= wóstęéują= w= różnóm= nasiäeniuK= gedni= bieÖają=

szóbciejI= inni= woäniejK= geden= władca= traâtuje= äudzi= bardziej= sérawiedäiwieI=

innó =mniejK =Cnota =w =znaczeniu =moraänóm=taâże =może =mieć= różnó =stoéień=

nasiäeniaK=joże=się=rozwijaćI= jednaâ= raz=osiąÖnięta=nie=zostaje=na=zawszeW=

trzeba=jej=użówaćK=

= pofiści= szóbâo= odâróäiI= że= cnotó= można= uczóć= éodobnie= jaâ= sztuâi=

wómowó= i=wszeäâicÜ= innócÜ=sérawnościK=poârates= tłumaczół=jenonowiI=że=

nie =ma =cnotó =bez =éoznania =i =wiedzóI =a =sâoro =cnota =jest =wiedząI =to =

najéewniej =można =się= jej =nauczóć= EmäatonI =sK =RNFK =geśäi = =jednaâ =cnota =ma=

„érzewodzić=całej=duszó”=EtamżeFI=to=nie=może=tu=cÜodzić=o=zwóâłą=wiedzęK=

jusi= to= bóć= cośI= co= érzówodzi= człowieâa= do= słusznócÜ= i= dobrócÜ= czónówK=

poârates=éótał=naéotâanócÜ=érzecÜodniówI=czó=icÜ=woäąI=icÜ=żóczeniem=jest=

dobroW =niât =nie =zaérzeczółI =więâszość= miała =też= rozumne =wóobrażenie =o =

tómI=co=znaczó=dobroK=geśäi=więc=äudzie=nie=różnią=się=éod=wzÖäędem=woäiI=to=

muszą= się= różnić= éod= wzÖäędem= możnościI= zdoänościI= umiejętności= jeÖo=

urzeczówistniania= –= bo= jaâ= inaczej= wótłumaczóćI= że= äudzie= w= taâ= różnóm=

stoéniu=czónią=dobro\===

= = = = = = = =geśäi =zatem =idzie =o =coś= więcej =niżś= wiedzęI =to =trzeba =âoniecznie =

zaéótaćI=w=jaâi=séosób=człowieâ=nabówa=cnotó=EmäatonI=sK=SSFK==

= = = = = = = = =poârates= doszedł= do= ustaäeń= taâ= zasadniczócÜI= że= zaéewnił= sobie=

wséółcześnie= renesans= nie= tóäâo= w= fiäozofii= Ezwłaszcza= w= ÜermeneutóceFI=

äecz=taâże=w=ésócÜoäoÖii=rozwoju=moraäneÖo=i=teorii=eduâacjiW==

ENF= cnota= sâłada= się= nie= tóäâo= z= wiedzó= EéoznaniaF= zasad= moraäności= i=

sérawiedäiwościI=äecz=taâże=z=umiejętności=éraâtócznejX==

EOF =że =sâoro =éotrzeba =do =niej =umiejętności =éraâtócznejI =to =„niÖdzie =nie =

znajdziemó=nauczócieäa=cnotóK=A=sâoro=nie=znajdziemó=nauczócieäaI= to=nie=

znajdziemó=też=i=ucznia”=EtamżeI=sK=RRI=SRJSSFK==

=

==========kie= znajdziemó= éoza= samóm= poâratesem= i= tómiI= âtórzó= już= dzisiaj=

wiedząI= że= człowieâ=może=dosâonaäić= swoje= zdoäności= i= umiejętności= tóäâo=
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éoérzez= aâtówne= ćwiczenieI= użówanieI= wérawę= –= a= jeśäi= idzie= o= cnotó= =

moraäne=–=to=zwłaszcza=érzez=interaâtówne=ćwiczenie=dósâursówneI=âtóreÖo=

érototóéem= bół= słónnó= diaäoÖ= soâratejsâiK= t= diaäoÖu= nad= ważnómi=

séołecznie= sérawami= i= âontrowersjami= äudzie= rozwijają= umiejętność=

rozumowania= i= sądzeniaI= zajmują= stanowisâoI= uzasadniająI= arÖumentująI=

érzeâonująW=zatem=słusznó=sąd=czó=stanowisâo=i=wiedza=to=są=dwie=osobne=

rzeczóI=érzóznaje=poârates=EjenonI=sK=SVFK==

= = = = = = = = = =tóéowiedź= ta= daje= nam= érzedsmaâ= Aróstoteäesowsâiej= „madrości=

éraâtócznej”I= éÜronesis= jaâo= umiejętnóm= stosowaniu= własnej= wiedzó= o=

zasadacÜ= moraänócÜ= w= osądzieI= jaâie= działanie= jest= najbardziej= słuszne=

EsérawiedäiweF=w=obäiczu=âonâretnej=sótuacjiI=érobäemuI=âonfäiâtuK=treszcie=

mówi= poârates= o= zdoänóm= mężu= stanuI= zręcznóm= éoäitóâu= –= zwłaszcza=

taâimI =âtóró =âieruje =się= sérawiedäiwóm =sądemK =qeÖo =bowiem =żóczą= sobie =

obówateäeK=A=sâoro=obówateäe=éraÖną=sérawiedäiwości=EéraÖnęäi=jej=OQMM=äat=

temu=i=éraÖną=jej=taâże=dzisiajFI=to=nie=można=im=odmówić=ani=wiedzóI=ani=

cnotó=sérawiedäiwości=–=jaâże=bowiem=moÖäibó=żóczóć=sobie=czeÖośI=o=czóm=

wiedząI=że=nie=jest=dobre\=EtamżeI=sK=TNF=gednaâ=wiedza=i=żóczenie=to=nadaä=

nie= jest= to=samoI=co=sérawnośćI=umiejętnośćW=umiejętności= zaś=można=się=

uczóć=i=można=jej=taâże=nauczaćK==

========

===========mierwszómI=âtóró=odârół=ten=właśnieI=edukacójnó=Ew=rzeczó=samejW=

âoÖnitównóF=cÜaraâter=cnotóI=bół=poâratesK=wdawał=sobie=dosâonaäe=sérawę=

z =teÖoI =że =sâoro =cnota =moraäna =nie =jest =czóstą=wiedząI =to =nie =séosób =jej =

uczóć= érzez= zwóczajnó= wóâład= „co= to= jest= cnota=moraänaI= éoäitóczna”= itéK=

kiewieäe=warte=jest=taâż=éouczanie=EéorK=btóka=kikomacÜejskaI=NNMPaINRFK=

Cnotó=nie=érzóswajamó=z=zewnątrzW=rozwijamó=ją=ze=zdoänościI=âtóre=–=dane=

w= séosób= naturaänóI= jaâ= zdoäność= oéanowania= jęzóâaI= dodawania= i=

odejmowania=J=dosâonaäimó=międzó=äudźmiI=obcując=z=nimiI=rozmawiając=i=

rozumując= nad= érawdziwómi= érobäemami= séołecznómiI= éoruszającómi= nie=

tóäâo= sam= umósłI= äecz= jednocześnie= taâże= uczucia= EzobK= Üasło= bmocje= a=

edukacjaX=awuaséektowa=teoria=rozwoju=moraänegoFK===
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OK=AróstoteäesW==arēté=jaâo=

mistrzostwoI=wérawaI=nawóâ 

 

Aróstoteäes= wóraźniej= niż= poârates= wóâazujeI= że= zdoäności= niezbędne= do=

rozwinięcia= indówiduaänej= cnotó= w= sensie= moraänóm= można= eduâowaćK=

Cnota= jest= umiejętnościąI= âtórą= można= i= naäeżó= dosâonaäićI= aż= stanie= się=

mistrzostwemI =wérawą= i =nawóâiemI =ÜabitusK= Aróstoteäes= nie= âonstruuje=

ideału= cnotóW= jaâo= reaäista= i= éraâtóâ= sâuéia= się= na= âoméetencójnóm=

aséeâcie=cnotóK=gej=éosiadanie=jest=zaäetąI=érzódaje=äudzâiemu=cÜaraâterowi=

moraänej= dosâonałości= Eterminu= cnota= użówa= się= często=w= taâim= właśnieI=

jaâościowóm= znaczeniu= –= a= równoäeÖäe= w= znaczeniu= âoméetencójnómFK=

homéetencja= to= nic= inneÖo= aniżeäi= umiejętnośćX= umieć= zaâłada= więc=

uérzednio= nauczóć= sięK= iudzie= éosiadają= wrodzone= zdoäności= EAróstoteäesI=

NVUOX=OSFI=âtóre=wómaÖają=rozwojuW=naäeżó= je=zatem=ćwiczóćI=eduâowaćI=

dosâonaäićK= deneraänieI= „cnotą”= nazówa= Aróstoteäes= umiejętność= daneÖo=

działania= äub= zacÜowaniaI= éodnoszoną= i= utrwaäaną= érzez= reÖuäarne=

użówanie= EćwiczenieFK= CÜodzi= tu= o= działania= i= zacÜowania= âonseâwentnie=

éowtarzaneI=a=nie=o=działania=éojedóńcze=i=érzóéadâoweK=

==========Aróstoteäes=érecózuje=teżI=co=oznacza=éÜrónēsisI=czóäi=niezbędna=däa=

cnotó=moraänej=umiejętność=moraäneÖo=sądzenia=i=decódowaniaW=o=tómI=czó=

ceä =decózji =jest =słusznó =i =właściwóI =rozstrzóÖa =cnota =– =to =znaczó =zdoäność=

rozumneÖo=éodejmowania=taâicÜ=decózji=éraâtócznócÜI=âtórócÜ=ceäem=jest=

urzeczówistnienie= teÖoI= co= najbardziej= słuszne= äub= sérawiedäiwe= EzobK=

AróstoteäesI=NVUTX=NOOUaINFK===

==========Abó=rozuować=i=wódawać=sądó=i=ocenóI=trzeba=rzecz=jasna=éoznawać=

i= rozumieć= innócÜ= äudziW= jest= inteäeâtuaänó= i= emocjonaänó=aséeât=mądrości=

éraâtócznej= EemocjonaänóI= éonieważ= do= éoznawania= i= rozumienia= innócÜ=

moÖą= nas= sâłonić= tóäâo= zainteresowanieI= eméatiaI= szacuneâI=

wséółodczuwanie= icÜ= éołożenia= itdKI= zobK= Üasło= häuczowe= koméetencje=

séołeczneFK= Aséeât= zdoänościowóI= „âoméetencójnó”= to= wséomniana= wóżej=

umiejętność=ważeniaI=decódowania=i= rozstrzóÖaniaI=czóäi=budowania=taâicÜ=

sądów= moraänócÜI= âtóre= wedłuÖ= najäeészej= wiedzó= człowieâa= są= bardziej=
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słuszne=äub=sérawiedäiwe=od=innócÜW=te=właśnie=sądó=uznaje=za=„właściwe”I=

zatem=éotrafi=je=sam=ocenićK=Człowieâ=szuâa=däa=swoicÜ=sądów=éodstawó=w=

reÖułacÜ=éraâtócznócÜ=–=zasadacÜ=moraänócÜI=érawacÜ=itdKI=a=éonadto=J=w=

tzwK=„reÖuäe=złoteÖo=środâa”=jaâo=uniwersaänej=zasadzie=trafneÖo=sądzeniaI=

éowiada= AróstoteäesK= tszóstâo= to= sâłada= się= na= indówiduaäną= mądrość=

éraâtócznąI= éÜrónēsisI= bez= âtóre= nie= możemó= mówić= o= cnocie= moraänej=

EéorK=Üasło=awuaséektowa=qeoria=joraänościFK===

======Aróstoteäes=uznał=sérawiedäiwość=za=éraâtócznó=ériorótet=séołecznóK=t=

jeÖo= érzeâonaniu= Edzieäonóm= éo= dwócÜ= tósiącacÜ= äat= érzez= miaÖetaI=

oadbrucÜa=i=hoÜäberÖaF=sérawiedäiwość=to=nie=tóäâo=abstraâcójna=zasadaK=qo=

taâże= indówiduaäna= zdoäność= äub= umiejętność= sérawiedäiweÖo= odnoszenia=

się= do= innócÜ= äudziI= czóäi= cnota= o= wieäâim= znaczeniu= séołecznómK=

ldnoszenie= oznacza= zarówno= traâtowanie= fairI= jaâ= i= wódawanie=

sérawiedäiwócÜ= i= bezstronnócÜ= osądówK= Aróstoteäes= uważa= tę= umiejętność=

za= „éełnię= cnotó”I= éonieważ= cementuje= ona= séołeczeństwo= od= éodstawI=

tamI=Ödzie=nie=ma=jeszcze=żadnej=odÖórnej=éoäitóâiI=aäe=jest=autentóczna=–=i=

däateÖo= na= wsâroś= moraäna= J= éoäitejaI= więź= séołecznaK= pérawiedäiwe=

sądzenie= jest= niezbędne= érzede= wszóstâim= tamI= Ödzie= cÜodzi= o= reäacje= z=

innómi= EéorK= miaÖetI= zobK= Üasło= pérawiedäiwość= i= tartości= a= edukacjaFK=

tciąż= jednaâ =źródłem=taâieÖo =sądzenia =jest =indówiduaäna =arētéW =aäbo =coś=

éotrafięI= aäbo= muszę= się= teÖo= doéiero= nauczóćI= éraâtóâując= i= rozwijając=

odéowiednią= umiejętnośćI =éodâreśäa =AróstoteäesK =tócÜodzi =tedó =na =jaw =– =

éowiada= J= że= oboâ= sérawiedäiwości= oÖóänej= Eérawa= jaâo= instancji=

sérawiedäiwościF= istnieje= jeszcze= innaI= éoszczeÖóäna= EindówiduaänaF=

sérawiedäiwośćI= a= nawet= wieäe= sérawiedäiwości= EZ= jaâo= âoméetencji=

érzósłuÖującóm=indówiduomFK==

= = = = = = = =t= „btóce= kiâomacÜejsâiej”= EAróstoteäesI= NVUOF= natóâamó= się= na=

wóéowiedź=niezwóâäe= aâtuaäną=w=świetäe=ustaäeń=wséółczesnej=ésócÜoäoÖii=

rozwojowejW= Aróstoteäes= mówi= o= zjawisâu= „ésócÜicznóm”= trojaâieÖo=

rodzajuW= xNz= afeâtó= Euczucia= moraäne= taâie= jaâ= miłośćI= zazdrośćI= radośćI=

zaufanieI= zadowoäenie= i= érzóârość= itdKI= oraz= dobra= éostrzeÖane= érzez= nas=

jaâo =ceäe =moraäneI =xOz =umiejętnośćI =xPz =trwałe =zaäetó =zwane =érzez =nieÖo =



=

Copyrights © by Nwa Nowak 
=

OR

nawóâamiI= ÜabitusK= tszóstâie= one= mają= się= rozwijać= we= wzajemnóm=

éowiązaniuI= éodâreśäa= Aróstoteäes= EéorK= Üasło= awuaséektowa= qeoria=

joraänościFK==

============Aróstoteäes=wóéowiada=się= fair=EbezstronnieF=o=człowieâu= jaâo=istocie=

moraänejI =co =wśród =fiäozofów =âäasócznócÜ =jest =nieczęsteW =z =naturó =nie =

jesteśmó= ani= źäiI= ani= dobrzó= EAróstoteäesI= NVUOX= NNMSaFK= aoéiero= stoéień=

rozwoju= umiejętności= sądzenia= moraäneÖo=nadaje= äudzâiemu= cÜaraâterowi=

rósóI= jaâie= zwóâäiśmó= érzóéisówać= äudziom= érawóm= äub= sérawiedäiwómW=

wobec=teÖo=cÜaraâter=moraänó=taâże=nie=jest=wrodzonó=J=bowiem=teÖoI=jaâ=

naäeżó= éostęéowaćI= nauczóäiśmó= się= érzez= éostęéowanie= EtamżeI=

NNMPaINRFK= Aróstoteäesa= nie= interesuje= fiäozoficznó= ideał= cnotó= „samej= w=

sobie”I=„dobra”=sameÖo=w=sobieI=äecz=rozwijanie=cnotó=érzez=éraâtóâowanie=

i =wérawianie =się= we =właściwóm =sądzeniu =i =działaniuK =kie =zajmujemó =się=

cnotą= éo= toI= żebó= éoznaćI= czóm= jestI= aäe= éo= toI= żebó= stać= się= äudźmi=

cnotäiwómiK= fnaczej= całó= nasz= wósiłeâ= éoszedłbó= na= marneI= éodâreśäa=

Aróstoteäes=EtamżeI=NNMPbIORFK==

=

PK=péinoza=W=naturaäista=wśród=racjonaäistów==

=

mo= wieäu= stuäeciacÜ= traâtowania= cnotó= moraänej= jaâo= nadérzórodzoneÖo=

daru= czó= „świętości”= fiäozofia= éowróciła= do= äudzâiejI= indówiduaänej=

umiejętności= sądzenia= i= działania= moraäneÖo= za= sérawą= hartezjusza=

E„kamiętności=duszó”FI=a=érzede=wszóstâim=péinozó=E„btóâa”FK===

==========péinoza=definiuje=cnotę=sóstematócznie=i=stoéniowoK=azięâi=temuI=że=

érzójmuje= naturaäne= érzesłanâi= äudzâiej= moraänościI= jaâo= jeden= z=

éierwszócÜ= fiäozofów= éoddaje= w= wątéäiwość= duaäizm= ciała= i= duszóW= „dusza=

äudzâa=zjednoczona=jest=z=ciałem”=Epéinoza=OMMUX=sK=UMFK====

ENF= bäementarnóm= i= moraänie= neutraänóm= Eani= dobrómI= ani= złómF=

stoéniem= cnotó= jest= wrodzonaI= quasiJinstónâtowna= dążność= do=

érzetrwaniaK=péinoza=nazówa=ją=naturaänóm=„naéędem”=EqriebI=AntriebFX=

dążność= tę= érzejawiają= wszóstâie= żówe= istotóK= aążność= jest= u= péinozó=

sónonimem=afeâtuK=gaâo=„äudzâa=moc”=dążność=jest=éunâtem=wójścia=däa=
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rozwoju= cnotó= moraänejK= „aążność= samozacÜowawcza= jest= éierwszą= i=

jedóną=éodstawą=cnotó”=EpéinozaI=OMMUX=sK=OSRFK==

EOF=ptoéień=druÖi=w=rozwoju=cnotó=to=dążność=refäeâsójna=i=racjonaäna=–=

rozumność= jaâo= taâa= J= âtóra= jest= wósoâą= formą= rozwoju= tamtej=

éierwotnej=i=naturaänej=dążnościK=

„aziałanie= éowodowane= bezwarunâowo= cnotą= nie= jest= niczóm= innómI= jaâ=

działaniemI= żóciemI= zacÜowówaniem= sweÖo= istnienia= EKKKF= za= érzewodem=

rozumuI=na=éodstawie=dbania=o=własnó=éożóteâ=EpéinozaI=OMMUX=sK=OSSFK===

= = = = = = = =„aziałanie= éowodowane= cnotą= jest= działaniem= éod= érzewodem=

rozumu”= EpéinozaI= OMMUX= sK= OTUFI= éonieważ= ze= wszóstâicÜ= afeâtów=

EdążnościF= tóäâo= rozum= jest= afeâtem= moraänómI= zdoänóm= rozéoznać= i=

rozumieć=toI=co=dobre=i=złeI=a=éonadtoW=zdoänóm=dążyć=do=działania=éodłuÖ=

tej= właśnie= wiedzó= Eaczâoäwieâ= „äudzie= rzadâo= żóją= wedłuÖ= wsâazań=

rozumu”I= EpéinozaI= OMMUX= sK=OVVFK=jamó= tu=najwóraźniej= dwa=éowiązane=

ze= sobą= aséeâtó= cnotóW= aséeât= inteäeâtuaänó= EéoznanieI= wiedzaF= i= aséeât=

afeâtównóW= dążność= do= rozumienia= E„bezwzÖäędna= cnota= duszó= EpéinozaI=

OMMUX=sK=OSVFI=do=éożótâu=E„im=bardziej=bowiem=âażdó=dba=o=swój=éożóteâ=i=

stara =się=o =zacÜowanie =sameÖo =siebieI =tóm=bardziej =jest =obdarzonó =cnotą=

EKKKF= ddó= âażdó= człowieâ= dba= jaâ= najbardziej= o=własnó= éożóteâI= wówczas=

äudzie= są= däa= siebie= wzajem= najbardziej= éożóteczni”X= „nie= ma= érzeto= däa=

człowieâa= nic= éożóteczniejszeÖo= nad= człowieâa”I= EpéinozaI= OMMUX= sK= OSOJ

OTSFI=i=wreszcie=do=dobraK==

========mrobierzem=däa=adeâwatneÖo=rozéoznania=dobra=i= zła=są=dwa=uczucia=

EafeâtóFW=zadowoäenie= äub=smuteâ=–=„o=tóäeI=o= iäe=mamó=icÜ=świadomość”I=

czóäi= rozumiemó= jeK= oozum= jest= tóäâo=wtedó= dążnością= najsiäniejsząI= czóäi=

determinującą=działanieI=âiedó=ma=âontroäę=nad=wszeäâimi=innómi=afeâtamiW=

na= tóm= właśnie= éoäeÖa= „siła”= racjonaänościK= mowiedzieć= o= âimśI= że= działa=

„éowodowanó=cnotą”=możemó= tóäâo=o= tóäeI= „o= iäe=zostaje=zdeterminowanó=

érzez= toI= że= rozumie”= EpéinozaI= OMMUX= sK= OSRFK= = häuczowe= jest= tutaj= OQ=

twierdzenie=z=fs=części=btóâiW=„aziałanie=éowodowane=bezwarunâowo=cnotą=

nie= jest= niczóm= innómI= jaâ= działaniemI= żóciemI= zacÜowówaniem= sweÖo=

istnienia=KKK=za=érzewodem=rozumuI=na=éodstawie=dbania=o=własnó=éożóteâ”K=
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kie= cÜodzi= tutaj= o= eÖoistócznó= utóäitarózmI=wręcz= érzeciwnieW= „âażdó= idąc=

droÖą= cnotóI= żóczó= również= innóm= äudziom= dobraI= âtóreÖo= éraÖnie= däa=

siebieKKK”= EpéinozaI= OMMUX= sK= OTVFK= fnteréretacja= moraäności= EcnotóF= od=

stronó= uniwersaänócÜ= dążnościI= âtóróm= âażdó= człowieâ= éowinien= umieć=

nadawać= âieruneâ= racjonaänó= érowadzi= péinozę= âu= rozumieniu= człowieâa=

jaâo= istotó= w= séosób= samoistnó= éroséołecznejW= „éożądanie= zaś= czónienia=

dobrzeI= éowstające= stądI= że= żójemóI= âierując= się= rozumemI= nazówam=

moraänością= EKKKF= kastęénie= éożądanieI= âtóre= sâłania= człowieâa= żójąceÖo=

éod= érzewodem= rozumuI= abó= wiązał= się= z= innómi= äudźmi= érzójaźniąI=

nazówam=zacnością”=EtamżeI=sK=OUMFK==

= =

= = = = = = = = =t= „qraâtacie= teoäoÖicznoJéoäitócznóm”= péinoza= nazwał= cnotę=

„właściwą=refäeâsją”K=t=„btóce”=uściśäiłI=że=cÜodzi=o=„własnóI=woänó=osąd“I=o=

zdoäność=sądzeniaI=âtóra=może=niestetó=éoéaść=éod=wéłów=cudzeÖo=érawaX=

tómczasem= człowieâowi= éowinno= zaäeżeć= na= tómI= bó= sądzić= éodłuÖ=

własneÖo= érawa= i= éostęéować= éodłuÖ=własneÖo= sądu= J= bo= tóäâo= wówczas=

czónimó= z= rozumu= właściwó= użóteâ= EtamżeFK= häuczowe= jest= tutaj= słowo=

„zdoäność”W= wómaÖa= ona= dosâonaäeniaI= rozwijaniaI= „wérawiania= się”=

EtamżeI= sK= PMSFK= „térawianie”= się= w= użówaniu= rozumu= jest= tóm= bardziej=

âonieczneI= że= „äudzie= rzadâo= żóją= wedłuÖ= wsâazań= rozumu”= EtamżeI= sK=

OVVFK=jimo==érześäadowańI=jaâicÜ=nie=szczędziła=mu=inâwizócjaI=péinoza=ma=

dość=odwaÖi=cówiänejI=bó=domaÖać=się=autonomii=sąduI=sumienia=i=móśäenia=

däa =âażdeÖo =człowieâaK =aomaÖał= się= taâże =woänej =eduâacji =„w =woänóm =

éaństwie”I= eduâacji= éowszecÜnej= i= éubäicznej= „na= âoszt= éaństwaI= na=

uniwersótetacÜI= âtóre= dotąd= nie= tóäe= âształciłóI= iäe= oÖraniczałó= i= éętałó=

äudzâieÖo= ducÜa”= EAbÜandäungI= sK= NSMFK= „toäność= ducÜa= i= moc= ducÜa= to=

cnotó= indówiduaäne“X= éaństwo= zaś= musi= indówiduom= zaéewniać= nie= tóäâo=

bezéieczeństwoI= äecz= taâże= éoäitóâę= eduâacójnąI= âtóra= te= właśnie= cnotó=

wzmacniaK=

=

4K CÜaräes=aarwin=i=geanJBaétiste=iamarcâ==

o=naturaänócÜ=zdoänościacÜ=moraänócÜI==
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âtóre=„naäeżó=eduâować=za=młodu”= 

 

qwórcó= teorii= ewoäucji= mają= âaéitaänó= udział= w= odâróciuI= że= äudzâa=

moraäność= w= jej= wómiaracÜ= emocjonaänóm= i= racjonaänóm= wórasta= ze=

zdoäności= wrodzonócÜ= człowieâowi= EéorK= „dążność”= wÖ= péinozóX= éorK=

„wrodzone=zadatâi=moraäne”=wÖ=hantaFK=lbjawiają=się=one=już=w=éierwszócÜ=

miesiącacÜ= żóciaI= a=wócÜowanie= i= eduâacja= rozwijają= je= daäejW= rozwój= ten=

zaäeżó= wółącznie= od= icÜ= jaâości= wócÜowania= i= eduâacjiK= CÜaräes= aarwin= i=

geanJBaétiste= de= iamarcâ= nie= érzóéisaäi= „zdoäności= i= umiejętności=

inteäeâtuaänócÜ=tudzież=moraänócÜ“=EaarwinI=OMMMX= sK=NPNF= innóm=istotom=

aniżeäi=człowieâK=aostrzeÖäi=jednaâ=te=same=anaäoÖie=w=zacÜowaniacÜ=äudzi=i=

érómatówI =âtóre =éotwierdziła =nauâa =w =uuLuuf =wieâuK =wbót =wieäe =badań=

éotwierdza= dziśI= że= „zadatâi= moraäne”= w= éostaci= éreferencji= taâicÜI= jaâ=

niecÜęć=do=érzemocó=i=éoczucie=sérawiedäiwości=są=wrodzoneI=abó=można=to=

daäej=iÖnorowaćK=„wadatâi”=wómaÖają=jednaâ=rozwoju=i=racjonaäizacji=Eco=do=

teÖo= zÖadzają= się= fK= hantI= CÜK= aarwinI= hKJlK= AéeäI= AK= aamasio= itdKFK= gaâ=

inaczej= wótłumaczóć= ufnośćI= z= jaâą= wszóstâie= niemowäęta= érzójmują=

éoâarm= od= dorosłócÜI= reaÖują= éłaczem= i= nieéoâojem= na= aÖresję= itdK\=

EeamäinI=OMMTFK==

========jożäiwie=éełnó=rozwój=tócÜ=„naturaänócÜ=zadatâów”=wómaÖa=możäiwie=

éełneÖo= i= wszecÜstronneÖo= rozwoju= umósłoweÖo= EzobK= Üasło= bmocje= a=

edukacjaFW= od= jęzóâa= i= äoÖiâi= éo= wiedzę= séołecznąI= âuäturową= i= nauâowąK=

kaäeżó= zatem= rozéocząć= âształcenie= już= „za= młoduI= w= szâoäe”= EaarwinI=

OMMMX=sK=NPNFK==

= = = = = = = =Co= oznacza= érzójęcieI= że= moraäność= ma= éodłoże= naturaäneI= a=

jednocześnie= jej= indówiduaänó= rozwój= wómaÖa= stómuäacji= érzez= otoczenie=

séołeczne=i=eduâacójne\==

ENF= ewoäucjoniści= wóâazaäiI= że= mecÜanizmó= dziedziczenia= zaéamiętałó= i=

utrwaäiłó=EéodâreśämóW=utrwaäiłóI =a=nie =éo=érostu=‘stworzółó=z =niczeÖo”F =te=

éodstawowe=séosobó=zacÜowaniaI=âtóre=umożäiwiają=âooéerację=séołecznąI=

czóäi= trwanie= rodzinó= i= tej= Öruéó= séołecznejI= z= âtórą= człowieâ= éozostaje=

érzez=całe=żócie=w=najściśäejszóm=âontaâcieK=tóstęéują=one=we=wszóstâicÜ=
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séołecznościacÜK= lczówiście= reÖułó= séołeczne= w= icÜ= âonâretnej= treści= i=

séosobie= wórazu= są= wótworami= äudzâiej= âuäturóI= racjonaänej= refäeâsjiI=

uzÖodnień= i= decózjiK= oacjonaäność= nie= działa= jednaâ= w= całâowitej= éróżni=

moraänejX= z= druÖiej= stronóI= tworzó= ona= nieustannie= nowe= reÖułóI=

wómuszane= érzez= âonfäiâtó= międzóäudzâie= i= érobäemóI= jaâie= trzeba= éiänie=

rozwiązać=w=wieäu=sferacÜ=żócia=EzobK=wstęéFK==

EOF==bwoäucjoniści=wósunęäi=ÜiéotezęI=âtórej=nauâa=dotąd=nie=éodważyłaW=że=

éodstawowe= instónâtó= éroséołeczne= zaważyłó= na= éowstaniu= szereÖu=

éowtarzającócÜ= się= na= całóm= świecie= –= zatem= éonadâuäturowócÜ= –=

éreferencji= moraänócÜW= żócieI= sérawiedäiwośćI= woäność= itdK= są= cenione=

éowszecÜnieK= kie= cÜodzi= to= o= reduâowanie= moraäności= do= instónâtuW=

érzeciwâo=temu=oéonował=sam=aarwinK=fnstónâtowne=EniereÖuäowane=érzez=

żadną=racjonaäność=ani=żadne=normóF=zacÜowania=éroséołeczne=odârówane=

wśród= érómatów= odéowiadają= jednaâ= uderzająco= często= zacÜowaniom=

äudzâimI=reÖuäowanóm=érzez=normó=moraäne=–=zbót=częstoI=abóśmó=moÖäi=

uznać=to=za=érzóéadeâK==

= = = = = = = = =t= naturze= instónâtó= sterują= oâreśäonómi= séosobami= zacÜowania=

moraäneÖo=bez=udziału= inteäeâtuI= refäeâsji= i= normX= däateÖo=nie=nazówa=się=

tócÜ= zacÜowań= „moraänómi”K= t= âuäturze= äudzâiej= moraänómi= séosobami=

zacÜowania= steruje= rozumW= „człowieâ= dzięâi= wócÜowaniu= nabiera=

érzózwóczajeniaI= nawóâu= użówania= swojeÖo= rozumu= = EKKKF= i= nadzwóczaj=

ważnej= zdoäności= EKKKF= tworzenia= sądów=o= najwóższóm= stoéniu= słuszności“= =

EiamarcâI= OMMOX= sK= NQSFK= bwoäucjoniści= éodâreśäająI= że= człowieâ= jaâo=

jedónó=rozwija=zdoäność=éodążania=za=tómi=właśnie=sądami=jaâo=motówami=

własneÖo =działania =EéorK =rozdział= o =péinozieFK =jówią= też= jednoÖłośnie =o =

„wrażäiwości= moraänej“= EiamarcâI= OMMOX= sK= RUFI= o= tworzeniu= idej= érzez=

umósłI= o= oéeracjacÜ= inteäeâtuaänócÜI= éoznawczócÜ= itdK= âtóre= to= zdoäności=

rozwijałó=się=stoéniowo=i=éowoäiI=a=są=utrwaäone=w=odéowiednicÜ=obszaracÜ=

mózÖuK=péosóbI=w=jaâi=iamarcâ=wójaśnia=naturę=äudzâicÜ=uczuć=moraänócÜ=

nie=odbieÖa=od==wséółczesnócÜ=odâróć=nauâ=eâséerómentaänócÜK=rczucia=są=

wedłuÖ= nieÖo= zjawisâiem= fizjoäoÖicznómI= „rezuätatem= funâcji= orÖanizmuI=

âtóre =je =wótwarzają“ =EiamarcâI =OMMOX =sK =RTFK =mowiada =on =daäej =Ew =ducÜu =
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péinozóFI= że= äudzie= –= mają= wewnętrzne= éoczucie= zdoäności= działania=

E„wewnętrzną= moc“= ésócÜicznąFI= âtóre= „sâłania= icÜ= do= wóâonówania=

czónności“=EtamżeI=sK=RUF=wedłuÖ=własnócÜ=idej=i=zamiarówI=éodsuwanócÜ=

érzez= umósłK= wwierzęta= „wiedzione= są= érzez= instónâtóI= czóäi= motówacje=

wótwarzane=érzez= icÜ=éotrzebó=aäbo=sâłonności= EKKKFI=a=inne= istotó=xäudziez=

érowadzonw=są=érzez=icÜ=mniej=äub=bardziej=woäną=woäę“=EtamżeI=sK=RUFK=t=

äudzâimI =séołecznóm =świecie =to =właśnie =idee =i =sądó =wóartóâułowane =w =

jęzóâuI= uświadomione= i= érzemóśäane= tudzież= uzasadnione= w= swojej=

ważności=zasłuÖują=na=toI=bó=nazówać=je=motówacjami=moraänómiK===

= = = = = = = =gaâ= ewoäucjoniści= wójaśniają= éowstanie= zacÜowań= éroséołecznócÜ= i=

moraänócÜ\=aarwin=éótaI=w=jaâi=séosób=„w=oâreśäonóm=éäemieniu=więâszość=

jeÖo= członâów= została= obdarzona= własnościami= éroséołecznómi= i=

moraänómiI= i= co= taâieÖo= sérawiłoI= że= właśnie= te= własności= bółó=
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äudzie= zaczęäi= uczóć= się= zacÜowań= éroséołecznócÜI= coraz= częściej=

doświadczając=teÖoI=że=inni=äudzie=odwzajemniaäi=icÜ=éomocI=czóäi=odéłacaäi=

tóm= samóm= zacÜowaniemK= gednaâ= w= érzeâonaniu= aarwina= wzajemna=
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moraänejK==
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naszócÜ=äudzâicÜ=éobratómców“=EtamżeI=sK=NQRFK=qaâże=i=to=wójaśnienie=nie=

zadowaäa=aarwinaK =treszcie =w=trzeciej =z =rzędu=Üiéotezie =aarwin=éowołuje=

się=na=hantowsâi= iméetarów=âateÖorócznóW=„czónić=coś=dobreÖo=däa=innócÜ=
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EKKKF= aäbo= wóéłówającócÜ= z= jaâicÜś= szäacÜetnócÜ= éobudeâK= mrawie=

niemożäiwe= jest= érzeérowadzić= tu= jaâąś= Öranicę“= EaarwinI= OMMMX= sK= NONJ

NOOFK=====

=========t=czasacÜ=aarwina=–=éodobnie=jaâ=we=wszóstâicÜ=innócÜ=eéoâacÜ=–=
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EaarwinI= OMMMX= sK= NQTFI= a= nie= od= jaâieÖoś= jedneÖo= czónniâaI= do= âtóreÖo=

zwóâäe=jaâaś=ideoäoÖia=cÜciałabó=sérowadzić=moraänośćK=Żadna=cÜóba=sfera=
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Eérzó= czóm= waäâa= o= bót= toczó= się=w= Öruncie= rzeczó= na= éoziomie= ÖenówFK=

Człowieâ =w =wieâu =QJU =äat =ma =już= zwóâäe =za =sobą= fazę= eÖocentrózmu =

EmiaÖetFK =„qoI =że =éäemiona =toczą= ze =sobą= nieustanne =wojnóI =nie =âłóci =się=

wcaäe=z=tómI=że=człowieâ=jest=zwierzęciem=séołecznómK=fnstónâtó=séołeczne=

nie=rozéowszecÜniają=się=niÖdó=u=wszóstâicÜ=eÖzeméäarzó=daneÖo=Öatunâu”=

Eaarwin=OMMMX=sK=NNVFK==

= kie= istnieje= zatem= äiniowóI= ciągłóI= âoniecznó= EzaéroÖramowanó=

ÖenetócznieF=éostęé=moraänóK=CÜodzi= raczej=o=éostęé=uwarunâowanó=tómI=

iäe= trudu= otoczenie= séołeczne= człowieâaI= wócÜowanie= i= eduâacja= włożą= w=
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rozwój= naturaänócÜ= zdoäności= moraänócÜ= i= séołecznócÜI= âtóre= utrwaäa=

ewoäucjaK=waäeżnie=od=teÖoI=jaâ=dobrej=jaâości= jest=séołeczna=i=eduâacójna=

stómuäacjaI= możäiwó= jest= indówiduaänó= wzrostI= aäe= taâże= staÖnacja= äub=

séadeâ= indówiduaänócÜ= umiejętności= moraänócÜ= EséołecznócÜFK= mostęéI=

âtóreÖo=sobie=wszóscó=żóczómó=i=âtóró=wzięäi=sobie=do=serca=fiäozofowie=Eod=

poâratesa=érzez=hanta=aż=éo=penaF=zacÜodzi=najszóbciej=w=sferze=ideałów=i=

modeäi= äeészeÖo= działaniaX= woäniej= zacÜodzi= on= w= sferze= = indówiduaänócÜ=

zdoäności= działania= moraäneÖoK= qutaj= bowiem= wieäu= äudzi= éotrzebuje=

wséarcia= eduâacójneÖoI= a= wséarcie= to= jest= bardzo= różnej= jaâościK= tarto=

więc=rozważyć=sobie=słowa=aarwina=wsâazująceI=że=wzmacniając=efeâtównie=

zdoäności= umósłowe= i= séołeczneI= zastąéić= możemó= naturaäne= Ea= w=

warunâacÜ= séołecznócÜ= brutaäneI= jeśäi= wziąć= éod= uwaÖę= érawo= âarneF=

érocesó= eäiminacji= i= wóâäuczania= osób= „niâczemnócÜ”= eduâacójnóm=

włączaniem= i= „socjaäizacją= dósâursówną”= EzobK= Üasło= éod= tóm= właśnie=

tótółemFI=zanim=w=oÖóäe=mowa=o=„niâczemności”K==

„Co=do=właściwości=moraänócÜI=to=érzez=całó=czas=zacÜodzi=eäiminacja=tócÜ=

najÖorzej=uéosażonócÜI=i=taâ=się=dzieje=nawet=u=äudów=cówiäizowanócÜ=EKKKF=

Co=do=moraäności=wóższeÖo=rzędu=i=więâszości=dobrze=uéosażonócÜ=éod=tóm=

wzÖäędem= äudziI= to= u= äudów= cówiäizowanócÜ= dobór= naturaänó= zdaje= się=

działać= w= stoéniu= zniâomómX= mimo= to= éodstawowe= instónâtó= séołeczne=
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wóâäucza= możäiwość= aäternatówó= däa= daneÖo= działaniaK= EKKKF= mrzóâładW=

twierdzenieI=że=wzrost=demoÖraficznó=zmusza=do=wérowadzenia=érówatnócÜ=

ubezéieczeń=emerótaänócÜK=EKKKF=t=arÖumentacji=o=cÜaraâterze=âonieczności=

nie= cÜodzi= o= obieâtównośćI= aäe= o= taâą= tecÜniâę= arÖumentacójnąI= âtóra=

éozwaäa= érzójąć= oâreśäoną= oécję= działania= éoäitóczneÖo= jaâo= oécjeI= däa=

âtórej=nie=widać=aäternatówóK”=

=

ŹródłoW==

J= ponja= trobeä= EOMNMFW= „bs= ist= notwendiÖ= und= wir= werden= es= macÜenK=
Basta>=ieÖitimationsstrateÖien=in=soziaäéoäitiscÜen=oeformdebatten”=xZ=miW=
qo= jest= âonieczne= i= taâ= zrobimóK= Basta>= l= strateÖiacÜ= äeÖitómacójnócÜ=w=
debatacÜ= reformatorsâicÜ= éodejmowanócÜ= w= sferze= éoäitóâi= socjaänejzI=wW=
desine= arewsJpóääaI= bäisabetÜ= aćtscÜâeI= eaäóna= ieontióI= bäena= moääedri=
EredK=nauâowaFI=„honstruierte=kormaäitäten=–=normaäe=AbweicÜunÖen“K=sp=
oesearcÜ= seräaÖ= fćr= poziaäwissenscÜaften= L= périnÖerI= tiesbadenI= sK= OQSJ
OQTK==

=
=
=

qrzó=âonteâstó=érzedmiotowe=
däa=wóżej=wómienionócÜ=

form=arÖumentacjiW=
 
 

„ArÖumentó= moÖą= mówić= o= aséeâtacÜ= materiaänócÜ= EZ= érzedmiotowócÜFI=

aséeâtacÜ= éerformatównócÜ= EZ= działaniacÜF= i= aséeâtacÜ= formaänócÜ= EZ=

éroceduracÜF”K==

=

=

= Aséeât=materiaänó=
EéoäicóF==

Aséeât=
éerformatównó=
EéoäiticsF==

Aséeât=
éroceduraänó=
EéoäitóF=

ArÖumentó=
faâtóczne==

kéK„jamó=========
nasteéującą=
sótuacje=uKKK”==

kéK= „lsoba= u=
zrobiła=v”==

kéK= „mosiedzenie=
u=wóznaczono=na=
OMKNOKOMNM”=

ArÖumentó=
érzóczónowe==

kéK= „pótuacja= u=
doérowadziła= do=
dziaäania=v”=

kéK =„aziałanie =u =
séowodowało=
sótuacje=v”=

kéK= „t= wóniâu=
éosiedzenia= u=
ustaäonoI=żeKKK”==

=
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ArÖumentó=
utóäitaróstóczne==

kéK= „pótuacja= u=
jest= âorzóstna= däa=
Öruéó=A”=

„aziałanie= u= jest=
nieâorzóstne= däa=
Öruéó=B”=

„rstawa= u= jest= =
âorzóstna= däa=
Öruéó=C”=

ArÖumentó=
eâséäicite=
normatówne==

kéK= „pótuacja= u=
jest=
EnieFsérawiedäiwa”=

kéK= „lsoba= u=
éostąéiła=EnieF==
odéowiedziaänie”=

kéK„t=
érocedurze= u=
érzestrzeÖa= się=
bezstronności”=

ArÖumentó==
uzasadnione=
âoniecznością===

kéK= „pótuacja= u=
wómaÖa= działania=
v”=

kéK= „lsoba= u=
zmuszona= jest=
éodjąć= działanie=
v”==

kéK= „rstawa= u=
musi=
uwzÖäędniać=
sótuację=v”==

=
qabeäa=wÖW=ponja=trobeäI=jKwKI=sK=OQTJOQUK==
=
=
=
=

ArqlbtAirACgA=
=
=

 Co=mierzómóI=stosując=autoewaäuację\==
=

=
kauczócieä= EwóâładowcaF= samodzieänie= monitoruje= wóniâi= własneÖo=

nauczaniaI=abó=móc=éodnosić=sâuteczność=swojej=metodó=dódaâtócznejK=kie=

ocenia=uczniów=EstudentówFW=ocenia=własną=efeâtównośćI=éonieważ=cÜciałbó=

ją= zwięâszaćK= kie= jest= też= ocenianó= érzez= zewnętrzne= Öremia= i= âomisjeK=

Autoewaäuacja =nie =może =bóć= érowadzona =däa =dwócÜ =äub =więcej =nauczócieäi =

EnéK= ÖruéowoFI= éonieważ= âażdó= uczącó= Emimo= teÖo= sameÖo= „éroÖramu”F=

oddziałuje=na=swoicÜ=éodoéiecznócÜ=zuéełnie=inaczejI=indówiduaänie=–=taâże=

éoérzez= intonacjęI= teméo= éracóI= jęzóâ= ciałaI= âreowaną= érzez= siebie=

atmosferę=itdK=EzobK=Üasło=bdukacjaFK=ptąd=właśnie=mowa=o=autoewaäuacjiK==

= = = = = = = =gest= to= ewaäuacja= woäna= od= sanâcji= wobec= uczniów= EstudentówFK=

kajbardziej=fairI=najbardziej=demoâratóczna=i=efeâtówna=forma=ewaäuacjiK==

=

=========lâreśäenia= „ewaäuacja= zorientowana= na= jaâość= uczenia“= i= „woäna= od=

sanâcji“= są ściśäe= éowiązaneK= qenI= âomu= zaäeżó= na= oétómaänej= stómuäacji=

érocesu= uczenia= wśród= uczniów= EstudentówF= nie= stosuje= sanâcjiK= gest= to=

niezwóâäe =ważne =na =äeâcjacÜ =etóâiI =Ödzie =wszeäâie =niewieäe =mówią= o =

=
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âoméetencjacÜ= zacÜowania= moraäneÖo= i= séołeczneÖoI= za= âtorą= odéowiada=

wieäe=eäementów=za=wójątâiem=sameÖo=ucznia=Enie=woäno=zwłaszcza=oceniać=

âoÖoâoäwieâ=za=tzwK=wartości=i=zasadóW=z=obawó=érzed=sanâcjami=deâäaracje=

wartości= i= zasad= na= éoäecenie= nauczócieäa= służą= zdobóciu= ocenó= –= a= jeśäi=

odbieÖają= od =érawdóI =to =ocenó =stają= się=narzędziem=maniéuäacji =i =âoruécji =

wśród=uczniówFK==

=========Autoewaäuacja= służó=więc=wséieraniu= rozwoju= i=wiedzó=o= sâutecznej=

dódaâtóceW =abó =wiedziećI =co =można =éoérawić= äub =usérawnić= w =érocesie =

uczeniaI= abó= osiąÖnąć= wszóstâicÜ= uczniówI=warto= robić= autoewaäuacjęK= t=

niniejszóm= éroÖramie= érezentujemó= âiäâa= metod= autoewaäuacjiI=

sérawdzonócÜ=w=eduâacji=wszóstâicÜ=szczebäi=w=w=wieäu=ârajacÜK===

=========jetodó=autoewaäuacji= to= instrumentóI=sâaäe= i= testó= stworzone=érzez=

nauâę= –= zwłK= ésócÜoäoÖię= eduâacójną= –= z= móślą= o= wóższej= jaâości=

nauczaniaI= o= âtóra= dbają= sami= nauczócieäeK= azięâi= tóm= instrumentom=

monitorują= teméo= wzrostu= Eäub= staÖnacjęI= reÖresje= itdKF= oâreśäonócÜ=

umiejętności= wśród= swoicÜ= éodoéiecznócÜK= oeÖuäarna= autoewaäuacja=

éozwaäa= też= zaéobieÖać= érobäemom= w= nauce= i= stresowi= związanemu= z=

odÖórną=âontroäą=jaâości=nauczaniaK==

========gesäi=cÜodzi=o=etóâęI=âtóra=równoäeÖäe=érzeâazuje=wiedzę=normatówną=

i= ćwiczó= umiejętność= jej= éraâtóczneÖo= stosowania= EzobK= Üasło= häuczowe=

koméetencje=séołeczneFI=érzedmiotem=autoewaäuacji=są=właśnie=éraâtóczne=

umiejętności=J=rozumowanie=i=sądzenieI=sérzójająca=atmosfera=dódaâtóczna=

EzobK=niżejFI=éoziom=motówacji=wewnętrznej=äub=zewnętrznej=itéK=

=============

= = = = = = = =kajéierwsza= rzeczI= jaâą= robi= nauczócieä= bądź= wóâładowca= cÜącó=

stosować= autoewaäuacjęI =to =éótanieW =Czó =zaäeżó =mi =na =tómI =abó =bóć=

efeâtównómI=wséierającóm=nauczócieäem\=geśäi=taâI=to=éowinienem=zacząć=

od= siebieW= jaâ= sâuteczna= jest=moja= metoda= nauczania\=Czó= osiąÖam= taâi=

ceäI= jaâi= sobie= wóznaczółamI= wóznaczółem\= gaâość= finaäna= –= czóäi=

wóâształcenie =J =zaäeżó =w =oäbrzómim =stoéniu =od =jaâości =éoczątâowejI =tjK =
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jaâości= nauczaniaK= aosâonaäąc= nauczanieI= éracójemó= na= äeésze= efeâtó=

eduâacójneK===

= = = = = = =Abó= odéowiedzieć= na= te= éótaniaI= nauczócieäowi= éotrzeba= ENF=

efeâtównej= metodó= eduâacójnej= i= EOF= dobrejI= érostej= metodó=

autoewaäuacjiK=Bez=tócÜ=dwócÜ=rzeczó=trudno=mowić=o=éodnoszeniu=jaâości=

âształceniaW=éoäitóâa=eduâacójna=éodnosi= z= reÖułó=éoérzeczâę=standardów=

âształceniaK= t= éroÖramie= „btÜicsJinJmroÖress”= érzójmujemóI= że= mamó=

wósoâie= standardó= eduâacójne= i= ambitne= minima= éroÖramoweI= jednaâże=

éraâtóâa =i =doświadczenie =odbieÖają= od =nicÜ =taâ =samoI =jaâ =âażde =reaäia =

odbieÖają= od= ideałuK= wamiast= éodnosić= éoérzeczâęI= warto= więc= raczej=

dosâonaäić=umiejętność=„sâaâania”K==

= = = = = = = =t= czóm= autoewaäuacja= jest= äeésza= od= ewaäuacji= tradócójnejI=

zewnętrznejI= w= âtórej= nauczócieä= ocenia= uczniaI= a= nie= siebie= i= swoje=

metodó\=bwaäuacja=zewnętrznaI=tradócójnaI=éoäeÖa=na=tómI=że=testowana=i=

oceniana= jest= iäość= wiedzóI= szóbkość= jej= stosowania= i= jakość= oâreśäonócÜ=

umiejętności=ucznia=EstudentaFI=bez=zwracania=uwaÖi=na=toI=jaâ=sâuteczna=

jest= metoda= dódaâtóczna= i= umiejętność= jej= stosowania= érzez= nauczócieäa=

Emetoda= i= właściwe= stosowanie= metodó= to= dwie= zuéełnie= różne= rzeczóFK=

kiejedna= dobra= metoda= érzeéadła= z= âretesem= däateÖoI= że= stosowałó= ją=

nieumiejętne= niewószâoäone= osobó= J= szóbâo= nazwano= ja= „złą= metodą”= i=

szuâano= innócÜK= jożna= sobie= wóobrazićI= iäe= dodatâowej= éracó= i= âosztów=

érzóséarza=szâoänictwu=taâa=éraâtóâaFK==

= = = = = = = =oównież= nauczócieä= éoddawanó= jest= ewaäuacji= zewnętrznej= érzez=

âomisje =i =ÖremiaK =modczas =wizótacji =stara =sięI =stresujeI =éoâazuje =z =

najäeészej=stronóX=obserwowanó=érzez=âomisjeI=däa=âtórej=äiczó=się=wósoâa=

średnia= ocenI= statóstóâa= i= âonâurencójność= w= éorównaniu= z= innómi=

szâołamiK= bwaäuacja= zewnętrzna= nie= érzóczónia= się= bezéośrednio= do=

uäeészania=jaâości=âształcenia=ani=nie=éodnosi=motówacji=nauczócieäsâiej=do=

rozwijania= i= dosâonaäenia= metod= dódaâtócznócÜK= t= éoäsâicÜ= warunâacÜ=

samodosâonaäenie= éostrzeÖane= bówa= jaâo= odstęéstwo= od= érawa=

oświatoweÖoW= tómczasem= żadne= érawo= nie= zabrania= éromowania= äeészej=

atmosferó=dódaâtócznej=ani=samodosâonaäeniaK===
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==========wamiast=ewaäuacji=zewnętrznej=deorÖ=iind=éroéonuje=autoewaäuację=

érowadzoną= samodzieänie= érzez= nauczócieäaI= oéartą= na= nauâowo=

oâreśäonócÜ= standardacÜ= nauczaniaK= płużó= ona= wółącznie= éodnoszeniu=

jaâości= metod= eduâacójnócÜ= i= jaâości= âształceniaK=kie= mierzó= osób= i= jest=

woäna= od= sanâcjiK= t= tóm= sensie= wséiera= ona= taâże= atmosferę=

bezstronnościI= równościI= zaufania= i= diaäoÖu= w= séołeczności= szâoänejI= w=

âtórej= dobre= reäacje= międzó= uczniem= a= nauczócieäem= i= reäacje= międzó=

rówieśniâami= mają= oÖromnó= wéłów= na= jaâość= âształceniaK= Autoewaäuacja=

jest=fairI=éonieważ=niât=nie=jest=osądzanóI=stóÖmatózowanóI=éorównówanó=

z=innómiX=nie=ma=etóâieteâ=däa=uczniów=„séecjaänej=trosâi”=ani=érzówiäejów=

däa= uczniów= „wóbitnócÜ”= EâateÖorie= „séecjaänó”= i= „wójątâowó”= są= często=

nadużówaneFK=kie=ma=rózóâa=ocenó=zaniżonej=äub=zawóżonej=itdK=gest=za=to=

éromocja=éełnej=inâäuzjiI=äiczó=się=Öłos=âażdeÖo=ucznia=niezaäeżnie=od=teÖoI=

jaâ=wóÖäąda=indówiduaäne=teméo=rozwoju=i=jaâ=bardzo=różnią=się=uczniowie=

éod=wzÖäędem=umósłowómI= séołecznómI=eâonomicznómI=âuäturowóm= itdK=

EzobK= éoniżejW= tabeäa= éoâazująca= różnice= międzó= ewaäuacją= érowadzoną=

érawidłowo =i =nieérawidłowoFK =kauczócieä =mierzó =i =ocenia =wółącznie =

efeâtówność= własnej= éracóI= wóâonując= obserwacje= EâwestionariuszeI=

wówiadóF=däa=całej=Öruéó=na=éoczątâu=i=éod=âoniec=semestruK=rczniom=nie=

wóstawia=się=ocen=za=udział=w=autoewaäuacjiK=ddó=nie=traâtują=éótań=jaâo=

âoäejneÖo=„testu”I=icÜ=umiejętności=są=äeéiej=widoczneK===

=

========Autoewaäuacja=érowadzona=wedłuÖ=âróteriów=nauâowócÜ=nie=ma=nic=

wséóäneÖo= z= dowoänością= i= subieâtównómi= szacunâami= „jaâi= to= ja= jestem=

dobró”= Eéonieważ= bezéśrednie= samoobserwacje= i= samoocenó= są= często=

nieadeâwatneX=sâuéieni=na=éracóI=nauczócieäe=nie=są=w=stanie=obserwować=

samócÜ=siebieI=a=zwłaszcza=teÖoI=jaâ=oddziałują=na=swoją=ÖruéęFK=fstnieją=

jednaâ= instrumentó= éomiaroweI= taâie= jaâ= néK= „qest= pądu= joraäneÖo“I=

„Atmosfera= sérzójająca= rozwojowi= séołecznemu”= EuczciwościI= toäerancjiI=

odéowiedziaänościI= żóczäiwości= itdKFK= „lsobó= nauczające= érzeérowadzają=

taâą=ewaäuację=éo=toI=żebó=się=uéewnićI=czó=stosowane=érzez=nie=séosobó=

nauczaniaI= czóäi= metodó= i= âonceécje= dódaâtóczne= éozwaäają= im= osiąÖnąć=
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ceäeI =âtóre =ci =sobie =éostawiäi” =EiindI =OMNMFI =czó =też=éotrzebują=nowej =äub =

dodatâowej=metodó=wséomaÖającejK=

== = = = = = =t= autoewaäuacji= biorą= udział= uczniowie= EstudenciFW= w= séoâojuI= bez=

éresji= czasowej=wóéełniają=anonimowo=stosownó=formuäarzK =aane=i =oéinie =

éocÜodzące= od= nicÜ= są= âäuczowóm= eäementem= autoewaäuacjiK= kie= cÜodzi=

jednaâ= o= ocenó= oÖóäniâoweI= subieâtówneI= deâäaratówneI= dotóczące=

„éoéuäarności”= nauczócieäa= i= mające= się= nijaâ= do= jaâości= metod=

eduâacójnócÜ =EnéK =na =oÖóäniâowe =éótanieW =„co =sądzisz =o =nauczócieäuI =o =

jeÖo= metodzie= nauczania\”= nie= można= oczeâiwać= od= uczniów= żadnej=

sensownej= odéowiedziI= éonieważ= osobó= w= wieâu= NN= –= NV= äat= érzecÜodzą=

fazę= dóstansu= i= buntu= wobec= autorótetówI= i= rozwijają= samodzieänośćI=

zatem= éroÖramowo= „nie= äubią”= nauczócieäiX= żaden= uczeń= nie= jest= też= w=

stanie=ocenić=jeÖo=metodI=éonieważ=abó=to=zrobićI=trzeba=bóć=eâséertemFK===

 

====gaâ=érawidłowo=érzeérowadzać=autoewaäuację\==

=

v motrzebne= sa= éełneI= éotwierdzone= w= badaniacÜ= nauâowócÜ= standardó=

éodające= âróteria= jaâości= âształceniaI= odéowiednio= do= érzedmiotuK= t=

érzóéadâu= etóâi= moÖą= to= bóć= néK= âäuczowe= âoméetencje= séołeczne=

EsądzenieI= dósâursI= arÖumentacja= etóczna= na= éoziomacÜ=

âonwencjonaänóm= i= éostâonwencjonaänóm= Ewóéowiedzi= można=

érzóéorządâować= do =sâaäi =hoÜäberÖaFX =może =to =bóć= „qest =pądu =

joraäneÖo“= EjrqFI=mierzącó= zarówno= siłę= éreferencji= moraänócÜI= jaâ= i=

âoméetencję= sądzeniaK= rżócie= testu= w= ceäacÜ= badawczócÜ= i=

autoewaäuacójnócÜ=wómaÖa=zezwoäenia=i=érzeszâoäenia=Eéoäsâojęzóczna=

wersja=certófiâowana=érzez=dK=iinda=dostęéna=u=bK=kowaâX=informacje=

na=temat=szâoäeń=i=zdobówania=facÜowócÜ=uérawnień=taâżeFK===

v motrzebne=są=mierniâi= faâtócznie=mierzące=oâreśäone=umiejętności= EnéK=

jrqFI= abó= mieć= éewnośćI= że= się= monitoruje= i= mierzó= toI= co= się= cÜce=

mierzóć=Ea=nie=coś=inneÖoI=dowoäneÖoFK==

v motrzebnó= jest= nauczócieäI= éedaÖoÖI= trenerI= teraéeuta= zainteresowanó=

sâutecznością=swoicÜ=metod=âształcenia=i=jej=dosâonaäeniemK===

=
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v motrzebna=jest=éromocja=wósoâiej=jaâości=âształcenia=i=autoewaäuacji=w=

środowisâuK= mroÖram= „btÜicsJinJmroÖress“= éowstał= mKinK= w= ceäu= taâiej=

éromocjiK===

v mroduâtówna=ewaäuacjaI=âtóra=érzónosi=reaäną=âorzóśćI=oéiera=się=na=

tzwK= interwencjiK= mrzez= jaâiś= czas= EnéK= semestrF= stosujemó= daną= metodę=

dódaâtócznąX= érzed= rozéoczęciem= i= éo= zaâończeniu= wóâonujemó=

odéowiedni= Eten= samF= „éreJtest”= i= „éostJtest”= w= tej= samej= ÖruéieK=

morownując= wartość= éocątâową= i= âońcowąI= oceniamó= efeâtóI= jaâie=

érzóniosła= nasza= interwencjaK= jożäiwe= efeâtóW= wzrostI= séadeâ= äub=

staÖnacja= umiejętności= EuwaÖaW= w= nieâtórócÜ= wóéadâacÜ= staÖnacja=

oznacza= efeât= éozótównóI= jeśäi= érzed= interwencją= éoziom= mierzonócÜ=

umiejętności=séadałFK=honieczne=są=dwa=éomaróW=„momiar=jednoârotnó=nie=

éozwaäa=wóciaÖnąć żadnócÜ=wniosâów=co=do= sâuteczności=metodó“= EiindI=

OMMVX=sK=VMFK==

=

mrzóâładó=innócÜ=narzędzi=autoewaäuacji==

=

NK=cormuäarz=obserwacójnóW =éozwaäa=sóstematócznie=EnéK =w=odstęéacÜ=RJ

NM=minutowócÜF=obserwować=wóbranó=bezéośredni=efeât=naszej=dódaâtóâiI=

widocznó= w= zacÜowaniu= uczestniâów= éodczas= zajęć= EzasadaW= jeden=

obserwator=obserwuje= jeden=efeâtFK=lbserwacja=może= dotóczóć=wóbranej=

Öruéó= Etóäâo= cÜłoécóI= tóäâo= Öruéa= „érobäematóczna”= itéKFK= bfeâtó=

bezéośrednie= metodó= dódaâtócznej= éoznajemó= érzede= wszóstâim= éo=

aâtównościI= âoncentracjiI= âontaâcie= wzroâowóm= i= wséółéracó= z=

nauczócieäemK= geśäi= nauczócieä= użówa= aÖresównócÜ= metodI= efeâtó=

bezéośrednie= są=niewidoczne= i= nie=ma=mowó= o=właściwej= obserwacji= Enie=

można= móäić= efeâtów= wómuszonócÜ= z= efeâtami= stricte= dódaâtócznómiFK=

lbserwacja= może= też= dotóczóć= cecÜ= zacÜowania= nauczócieäaI= wóbranócÜ=

na= jeÖo= żóczenie= EnéK= „jęzóâ= ciała”FK= kauczócieä= zaérasza= âoäeÖę= äub=

éraâtóâantaI= âtóró= obserwuje= zacÜowanie= uczniów= i= robi= co= âiäâa= minut=

notatâę=EZ=âoäeżeńsâa=suéerwizjaI=„éeerJsuéervision“FK==

=
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OK= puéerwizja= käiniczna= W= sóstematóczna= i= swobodna= Ebez= formuäarzóF=

obserwacja=całócÜ=zajęc=érzez=âoäeÖęI=eâséerta= itdK=mo=zaâończeniu=zajęc=

odbówa=się=rozmowę=„érzó=oârągłóm=stoäe“K=fnnó=séosóbW=érzed=zajęciami=

„éreJâonferencja“=abó=uzÖodnićI=co=ma=bóć= obserwowaneI=a=éo= zajęciacÜ=

„éostJâonferencja“I= abó= wómienić= i= érzedósâutować= obserwacje= Ew=

towarzóstwie= eâséerta= metodóI= inneÖo= nauczócieäa= éraâtóâująceÖo=

metodęI=érzełożoneÖo=zainteresowaneÖo=éromowaniem=metodó=itdKFK==

=

PK= pamoocena= nauczócieäa= Ew= traâcie= äub= éo= „éostâonferencji”FI= czóäi= on=

sam= odéowiada= na= éótania= W= Czó= osiąÖnąłem= ceäI= âtóró= sobie=

wóznaczółem\ =Co =taâieÖo =sérawiłoI =że =mi =sie =to =udało\ =Czó =dobrze =

érzeérowadziłem= zadanie= NI= OKKK= EnéK= w= érzóéadâu= rozmaitócÜ= dósâusji=

najważniejsze=jest=éierwszócÜ=âiäâanaście=minutI=interweniowanie=Ödó=âtoś=

złamie= reÖułę= dósâusjiI= nieérzeâraczanie= czasu= itdKFI= czó= utrzómałem=

uwaÖę= i= zaanÖażowanie= na= wósoâim= éoziomie\= gaâ= dobrze= udało= mi= się=

zastosować=éraâtócznie=zasadę=uIv\=t=âtórócÜ=momentacÜ=czułemLam=się=

jeszcze=nieéewnie\=Co=éowinnamLéowinienem=érzećwiczóć\===

=

QK= mrotokołó= z= érzebiegu= zajęćW= czó =nie =sâróciłem =äub =nadmiernie =nie =

érzedłużałem=oâreśäonócÜ=etaéów=éracó\=EérzeciąÖanie=zadań=do=éonad=NM=

minut= obniża= aâtówność= umósłową= –= däateÖo= warto= wérowadzić= zmiennó=

rótmI= âiäâa= ârótszócÜ= zadań= o= różnóm= cÜaraâterzeI= néK= indówiduaäne=

EcicÜeF=na=zmianę= z=Öruéowómi= EÖłośneFK=gaâie=nieérzewidziane=trudności=

wóniâłó= w= traâcie\= gaâ= sobie= z= nimi= éoradziłem\=Czó= cÜciałbóm= to= äeéiej=

rozwiązać=nastęénóm=razem\=t=jaâi=séosób\==

=

RK= „gakość= atmosferó= moraänej“= Eâwestionariusz= jAcI= wóéełnianó=

anonimowo=érzez=uczniówFK=pâłada=się=z=R=częściI=zazwóczaj=wóstarczającó=

obraz= moraäneÖo= samoéoczucia= uczniów= daje= już= éierwsza= częśćI=

zawierająca=NV=éunâtówK=rczniowie=indówiduaänieI=anonimowo=oceniają=NV=

aséeâtów= atmosferó= w= szâoäeI= sérzójającej= rozwojowi= moraänemuI=

ldéowiada=mKinK=na=éótaniaW= „gaâ=ważne= jest=däa=mnie= jaâo=uczniaI=żebó=
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nauczócieäe=bóäi=sérawiediwi=wobec=uczniów\”=`zK=ffW=éartócóéacja=uczniów=

EstudentówFX=`zK=fffW=homuniâatówność=EnéK=„Czó=nauczócieäeLwóâładowcó=

odéowiadają=na=éótania=uczniówLstudentów\“X=czK=fsW=oefäeâsje=dotóczące=

wóâroczeń= érzeciwâo= reÖułomI= néK= ściąÖanie= na= sérawdzianacÜX= czK= sW=

mostrzeÖanie= zacÜowań= nauczócieäiK= ldéowiedzi= uczniów= na= te= éótania=

éoâazująI=jaâie=ideałó=i=zasadó=moraäne=uczniowie=rzeczówiście=cenią=Ea=nie=

tóäâo= deâäarująFK= fdeałó= te= są= däa= nauczócieäi= często= niewidoczneK= wdarza=

sięI =że =nauczócieäe =nie =doceniają=uczniów=éod =tóm=wzÖäędemK =rczniom=o =

wieäe=bardziej=zaäeżó=na=äeészóm=wóâształceniu=niż=éodejrzewamóK==

=

SK= aokumentacja= EraéortF= z= érzeérowadzonócÜ= zajęćI= âtóró= nauczócieä=

séorządza=sam=däa=siebie=i=sâłada=w=swoim=arcÜiwumI=żebó=mieć=érzeÖäąd=

trudnościI= éostęéówI= uäeészeń= itdK= waéisóI= naÖrania= video= äub= audioI=

fotoÖrafie= tabäicóI= załączonó= érotoâół= i= obserwacje= etcK= EreÖuäarnie=

uzuéełnianó=dzienniâFK==

=

TK= Badania= nad= efektównością= długofaäową= okreśäonego= séosobu=

nauczaniaK==

geśäi= mamó= na= uwadze= efeâtó= âształcenia= âäuczowócÜ= âoméetencji=

séołecznócÜI=to=wiadomoI=że=éowinnó=one=trwać=dłużej=niż=efeât=doraźnó=

EzacÜowanie= na= zajęciacÜF= i= wiedza= teoretócznaK= homéetencje= bedą=

stosowane=érzez=absoäwentów=w=âażdej=wäaściwie=sferze=żócia=i=w=âażdóm=

oâresie= żócia= EiindI= OMNMFK= kieâtóre= metodó= eduâacji= âäuczowócÜ=

âoméetencji= = séołecznócÜ= EnéK= „jetoda= honstancâa”I= „ooäeJtaâinÖ“I=

„merséectiveJtaâinÖ”F= zaâładają= däuÖofaäowóI= wieäoäetni= efeâtK= geśäi= efeât=

ma=się=rzeczówiście=utrzómówać=dłuÖoI=éotrzebne=są=wósoce=stómuäujące=

metodó= eduâacójneK= momiaró= i= ewaäuacja= muszą= bóć= stosowane=

wieäoârotnie= i= érzez= osobó= érofesjonaänie= érzeszâoäoneK= aäa= ceäów=

badawczócÜ= ewaäuację= EéostJtestF= érzeérowadza= się= zwóâäe= oâK= OJP=

tóÖodnie =éo =zaâończeniu =zajęć= Ewówczas =efeâtó =są= najäeéiej =widoczneFK =

aäuÖofaäowe=badania=nad=efeâtównością=âształcenia=wómaÖają=doâładnócÜ=

ceäów= badawczócÜK= qrzeba= też= dóséonować= równoäeÖäe= wóniâami= innócÜ=
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studiów =teÖo =sameÖo =tóéuI =abó =móc =je =éorównać= i =oâreśäic =efeâtó =

âształcenia=jaâ=najdoâładniejK==

=

ŹródłoW==

J =deorÖ =iind =EOMNMFW =fqpbK =fmérovement =of =qeacÜinÖ =qÜrouÖÜ =peäfJ
monitored=pcientific=bvaäuationK=rwaÖaW=éroÖram=“btÜicsJinJmroÖress”=jest=
odéowiedniâiem= fqpbI= adresowanóm= do= wszóstâicÜI= âtóróm= zaäeżó= na=
éodnoszeniu= jaâości= nauczania= érzez= monitorinÖ= własnócÜ= metod=
eduâacójnócÜK=
=
==
=

gaâ=ewaäuacja=wzmacnia=äub=osłabia=motówację=do=nauâi\==

=

==

bwaäuacja=efeâtówna== bwaäuacja=nieefeâtówna==

J =jest =éowiaząna =z =działaniemI =ma=
ceä= éraâtócznóI= wóâonówana=
reÖuäarnie=
=
J= nazówa= âonâretne= rzeczó= i=
dotóczó= âonâretnócÜ= rzeczó= EnéK=
séosobu= wóâonówania= zadańI=
działańF=
=
J= zawiera= oéinie= séontaniczneI= =
zróżnicowaneI=wiaróÖodne=
=
J= nauczócieä= uważnie= i= reÖuäarnie=
obserwuje= działania= uczniówL=
studentowI= słucÜa= J= zanim=
érzóstąéi=do=ewaäuacji==
=
J =oéiera =się= na =âróteriacÜ =
éomocnócÜ= we= właściwóm=
wóâonaniu=zadań=i=ćwiczeń==
=
J= daje= uczniom= L= studentom=
informację= o= icÜ= umiejętnościacÜ= i=
docenia=icÜ=zdoäności=EfeedbacâF==
=
J= daje= im= jasnó= éunât= odniesieniaI=
abó= moÖäi= éoérawiać= swoje=

J= ewaäuacja= érzóéadâowaI= bez=
widoczneÖo= związâu= z= âonâretnóm=
działaniem==
=
J= oÖranicza= się= do= oÖóäniâowejI=
éozótównej= xäub= neÖatównejz=
reaâcji==
=
J= jest= standardowaI= rutónowaI=
„éaéierowa”I= nauczócieä= zrobił=
rutónowe= obserwacjeI= oâazał=mało=
uwaÖiI= äeâceważenieI= cÜciał=
”wóéełnić=formuäarz”==
=
J= éomija= aâtównośćI= zacÜowanie= i=
wóéowiedzi=uczniów==
=
J= nie= daje= uczniom= L= studentom=
informacji=o=stanie=icÜ=umiejętności=
=
J= âieruje= uwaÖę= uczniów= na=
éorównówanie= się= z= innómiI= na=
wzajemną= âonâurencje=
xtómczasem= uczeńLstudent=
éowinien= wiedziećI= czó= jest= dobróI=
a=nieW=czó=jest=äeészó=od=innócÜ>=–=
bKkKz==

=
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działaniaI= äeéiej= érzemóśäeć= i=
wóâonówać=zadania=xnie=wóstarczó=
oÖóäniâoweW= „érzóâładajcie= się=
äeéiej”=–=bKkKzK==
=
J= = érzówołuje= umiejętności=
wóâazane= już= wcześniej= do=
oéisania= obecneÖo= stanu=
umiejętności=uczniów=EstudentówF==
=
J =wóraża =uznanie =däa =wósiłów =i =
suâcesów= éoznawczócÜ= uczniów=
Ezwłaszcza= érzó= trudnócÜ=
zadaniacÜF==
=
J= éoâazuje= związeâ= międzó=
osiąÖnięciami =a =włożonóm =w =nie =
wósiłâiem= i= umiejętnościamiI=
wóraża= nadzieję= na= érzószłe=
osiaÖnięcia=teÖo=rodzaju==
=
J= wséiera= motówację= wewnętrznąI=
éoczucie= ważności= zadań=
Euczniowie= są= bardziej= sâorzó= do=
wósiłâuI= âiedó= są= érzeâonaniI= że=
robią=coś=ważneÖo=iLäub=że=uczą=się=
érzó= tómI= jaâ= sobie= radzić= z=
éodobnómi=zadaniamiF=
=
J=sâuéia=uwaÖę=uczniówLstudentów=
na= zacÜowaniacÜ= najbardziej=
éomocnócÜ=w=wóâonaniu=zadań==
=
J= docenia= zacÜowania= i= jaâości=
ważne= däa= wóâonania= zadań= éo=
sâończeniu=éracó=nad=zadaniem==

=
J= éorównuje= obecne= umiejętności=
ucznia= z= oéisem= umiejętności=
âoäeÖów=i=âoäeżaneâ==
=
J= éomija= wósiłeâ= włożonó= w=
zadanie=i=nie=docenia=umiejętności==
=
=
J =érzóczónó =osiąÖnięć= widzi =w =
jaâiejś= jednej= zdoäności= aäbo=
czónniâacÜ= zewnętrznócÜ=
E„szczęście”I= „érzóéadeâ”I= „bo=
zadanie=bóło=łatwe”F==
=
J= wséiera= motówację= zewnętrzną=
sérawiającI= że= uczniowie= będą=
wâładać= więcej= wósiłâu= w=
érzóéodobanie= się= nauczócieäowiI=
zabieÖać= o= äeésze= ocenó= niż=
âoäedzóI= starać= się= zasłużyć= na=
naÖrodó=itdK==
=
J= stawia= w= éozócji= centraänej=
nauczócieäa= z= jeÖo= zewnętrznóm=
autorótetem= Ei= maniéuäacójnóm=
éodejściemF=
=
=
J =Ödó =ewaäuacja =nie =ma =związâu =z =
działaniem= na= rzecz= oâreśäonócÜ=
zadań= Eewaäuacja= ”sobie= a=
muzom”F==
=
=

=

=

ŹródłoW===

J=matricia=AK=Aäexander=EOMMSFW=„msócÜoäoÖó=in=äearninÖ=and=instruction”I=
mearson=jerriää=mrentice=eaääI=kew=gerseó=CoäumbusI=lÜioI=éK=OMSK==

=
=
=
=
=



=

Copyrights © by Nwa Nowak 
=

QT

abCvwglkfpqvCwkA=qblofA=olwtlgr=jloAikbdl=

=

= =

rmiejętność=éodejmowania=decózji==

=

rmiejętność= éodejmowania= decózji= érowadzącócÜ= człowieâa= w= danej=

sótuacji=do=właściweÖo=Ew=sensie=moraänómI=séołecznómF=zacÜowania=äub=

działania= jest= jedną= z=najważniejszócÜ=âoméetencji= moraänócÜ= człowieâaK=

tómaÖa=ona=nie= tóäâo=zdoäności= inteäeâtuaänócÜ=EäoÖiâaI=wiedza=„netto”FI=

äecz= taâże= zdoäności= sądzeniaI= ocenianiaI= wrażäiwosci= emocjonaänej= i=

mnóstwa= innócÜ= zdoäności= interéersonaänócÜ= i= séołecznócÜ= EzobK= Üasło=

häuczowe=koméetencje=interéersonaäne=i=séołeczneFK==

= = = = = = = = =rmiejętność= éodejmowania= decózji= jest= zróżnicowana= do= teÖo=

stoéniaI=że=wieäe=sótuacji=EtrudnócÜ=wóborówF=érzerasta=człowieâaK=iudzie=

boją= się=nieâiedó= éodejmować=decózje= i= niecÜętnie=érzejmują= zwiazaną= z=

nimi= odéowiedziaäność= EzobK= Üasło= ldéowiedziaäność= a= edukacjaFK=

azisiejszó=świat =oferuje=wieäâie =boÖactwi =i =różnorodność=wartościI =zasad=i =

stóäów= żóciaK=kieâtórócÜ= wóborów= nie= da= się= uniânąćK= qaâże= demoâracja=

wómaÖa=autonomiczneÖoI=samodzieäneÖo=éodejmowania=decózjiK===========

=========wwłaszcza=w=obäiczu= âonfäiâtów= i= dóäematów= Eâiedó=w=Örę=wcÜodzą=

dwie=równie=”złe”I=cÜoć=moraänie=äub=érawnie=uérawnione=oécjeFI=w=obäiczu=

trudnócÜ= i= rózóâownócÜ= decózji= éotrzeba= jest= człowieâowi= rozmaitócÜ=

umiejętnościI= âtóre= można= rozwijać= eduâacójnieK= rniâanie= decózji= äub=

wóręczanie=się=âimś=innóm=däa=własnej=wóÖodó=ésócÜicznej=nie=zawsze=jest=

możäiweX =nie =zawsze =też= warto =âierować= się śäeéo =cudzóm =zdaniem =we =

własnócÜ= sérawacÜK= qo= właśnie= sérawne= éodejmowanie= decózji= w=

sótuacjacÜ=trudnócÜI=emocjonującócÜ=i=stresującócÜI=w=sótuacjacÜ=nacisâu=

zewnętrzneÖoI= w= obäiczu= âonfäiâtu= äub= jaââoäwieâ= rozumianej=

EemocjonaänejI= instótucjonaänejI= autorótatównejF= zaäeżności= od= innócÜI=w=

sótuacji= oÖraniczenia= woäności= wówołującej= éoczucie= zaÖrożenia= itdK=

świadczó= o= tómI= że= dana= osoba= ma= wósoâo= rozwiniętą= zdoäność=

éodejmowania= decózjiK= oozwój= ten= idzie= w= éarze= z= rozwojem= zdoäności=

=



=

Copyrights © by Nwa Nowak 
=

QU

sądzenia= moraäneÖo= EzobK= Üasło= hoÜäbergFX= niezbędna= däa= zdoäności=

éodejmowania= decózji= jest= też= umiejętość= âoordónowania= éerséeâtów=

innócÜ= i= ocenó= sótuacji= zewnętrznej= jaâo= âonteâstu= decózji= EzobK= Üasło=

häuczowe= koméetencje= interéersonaäne= i= séołeczneFK= jowiąc= o= „trudnej=

decózji”= mam= na=uwadze= zwłaszcza= rozstrzóÖnięcia=moraäneI= érawne= äub=

éoäitóczne= o= nastęéstwacÜ= däa= innócÜ= osóbK= aecózjeW= „zjeść= sałatâę= czó=

éizzę”I= „éojecÜać= samocÜodem= czó= éociąÖiem”I= „naéisać= éracę=

zaäiczeniową= samodzieänie= czó= zaéłacić= âomuśI= żebó= naéisał= ja= za= mnie”=

naäeżą= do =érostócÜI =éonieważ= nie =âoäidują= tu =wzajemnie =normó =ani =

wartości= moraäne= Etaâże= w= trzecim= érzóéadâu= wóbór= moraänó= jest=

stosunâowo= érostóW= zrobić= coś= ewidentnie= słuszneÖo= äub= ewidentnie=

niesłuszneÖoFK =tiadomo =z =całą= éewnościąI =że =uniâanie =decózji =i =

éozwaäanieI= bó= éodejmowano= je= na= nas= nie= rozwija= umiejętności=

decózójnócÜW= érzeciwnieI= éowoduje= utratę= tócÜI= âtóre= już= mamóK=

katomiast= aâtówne= éodejmowanie= samodzieänócÜ= decózji= w= trudnócÜ=

sótuacjacÜ= Eéodobnie= jaâ= aâtówne= éodejmowanie= odéowiedziaänościF=

rozwija=umiejętności=decózójneK===

= = = = = = = = =oozważmó= tzwK= sótuacójną= teorię= decózjonistóczną= Esituation=

awareness= tÜeoróF= w= âonteâście= oÖraniczenia= äudzâiej=woäności= Eiewin= C=

iiééitI=NVSOX=peäiÖmanI=NVTRFK=kowaâ=C=iind=EOMMVF=éisząW==

=

„faâtóczne=oÖraniczenie=äudzâiej=woäności=w=sferze=séołecznej=i=éoäitócznej=

érowadzi= do= zaburzeń=w= érocesie= éodejmowania= decózjiK=tięâszość= äudzi=

bardzo=wósoâo=ceni=sobie=woänośćI=toteż=drastóczne=oÖraniczenie=woäności=

w=sensie=éoäitócznóm=i= éraâtócznómI=a=zwłaszcza= jej=utrata=sérawiająI=że=

wzrasta= u= nicÜ= niezdecódowanieI= rezóÖnacjaI= awersja= i= nieâonseâwencja=

EKKKF= qzwK= zrewidowana= teoria= decózjonizmu= EAdamI= NVVPF= érzójmujeI= że=

äudzie =éodejmują= decózje =moraäne =nie =tóäâo =na =éoziomie =czósto =

racjonaänómI=äecz=taâże=na=éoziomie=emocjonaänóm=xzobK=ÜasłaW=bmocje=a=

edukacjaI=tartości=a=edukacjazK=wdaniem=aietera=BirnbacÜera=EBirnbacÜerI=

OMMPF=świadome=uczucia=moraäne=Etaâie= jaâ=wséołczucie= i= eméatiaF= idą=w=

éarze= z= refäeâsją= moraänąK= oefäeâsja= artóâułuje= i= uzasadnia= moraäną=
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aérobatę= bądź= dezaérobatęI= „oddając”= osobistó= stosuneâ= moraänó=

człowieâa= do= teÖoI= co= jest= érzedmiotem= osądu= moraäneÖoI= zaś= dzięâi=

uczuciom= moraänóm= éotrafimó= ”âonstruować”= moraäną= ważność= zjawisâ=

moraänócÜK==

= = = = = = = =wÖodnie =z =éowóższą= teorią= decózje =moraäne =moÖą= bóć=

determinowane= érzez= te= aséeâtó= érobäemuI= âtore= éodmiot= odbiera= w=

swoim= éoczuciu= Ew= swojej= ocenieF= jaâo= ”słuszne”= äub= ”niesłuszne”K=

tómaÖa=to=rozéoznania=érobäemu=moraäneÖoI=a=taâże=własnej=sótuacji=w=

âonteâście= teÖo= sameÖo= érobäemuK= tobec= teÖo= osoba= ENF= o= stabiänóm=

éoziomie= wiedzó= tznK= świadoma= wcÜodzącócÜ= w= Örę= aäternatów= decózjiI=

âróteriów= decózójnócÜ= itdKI= EOF= mająca= séójnąI= wewnętrzną= ÜierarcÜię=

éreferencji= moraänócÜ= i= EPF= wÖäędnie= utrwaäoną= xZ= rozwiniętąz= tendencję=

do= oâreśäoneÖo= zacÜowania= moraäneÖo= może= éodjąć= różne= decózje= w=

odniesieniu= do= teÖo= sameÖo=érobäemu=w= zaäeżności= od= teÖoI= jaâ= zmienia=

się= séosób =éostrzeÖania =i =ocenó =teÖo =érobäemu =w =jej =oczacÜK =t =taâim =

wóéadâu= jej= sąd= oéiera= się= na= tócÜ= samócÜ= âróteriacÜ= EwartościacÜI=

zasadacÜF= moraänócÜI= jednaâ= ocena= słuszności= tócÜ= âróteriów= może= bóć=

zmiennaK= fnaczej= mowiącI= nieséójność= decózji= moraänócÜ= äub=

nieâonseâwencja= Etraâtowana= éotocznie= jaâo= ”cÜwiejność”F= zaäeżó= –=

éodâreśäa=bKCK=Adam=–=od=mentaänej=reérezentacji= séołeczneÖo=éołożenia=

człowieâaI=a=reérezentacja=ta=jest=dónamiczna=i=zmiennaK=CÜodzi=zwłaszcza=

o= éostrzeÖanie= i= ocenę= innócÜ= osób= i= naszócÜ= własnócÜ= reäacji= z= nimiI= o=

éostrzeÖanie= i= ocenę= sótuacji= instótucjonaänej=w= éracóI= sótuacji= érawnejI=

sótuacji= séołecznejI= sótuacji= éoäitócznej= itdK= oerezentacjaI= czóäi= toI= jaâ=

wóÖäąda= nasza= świadomość= tócÜ= wszóstâicÜ= rzeczóI= zawiera= eäementó=

zarówno= âoÖnitówneI= jaâ= i= emocjonaäne= EafeâtówneX= néK= osądóI=

wątéäiwości= co= do= słuszności= osądowI= dobre= i= złe= doświadczenia= osobiste=

itdKFK=w=éunâtu=widzenia=tej=wäaśnie=teorii=EsituationJawareness=tÜeoróI=éorK=

AdamI= NVVPF= możemó= wółumaczóćI= jaâ= trudna= sótuacja= zewnętrzna=

wéłówa=na= sérawność= éodejmowania= decózji= = EKKKF= i= obniża= jąI= zwłaszcza=

jeżeäi =dana =osoba =czujeI =że =utraciła =âontroäę= nad =swoją= sótuacją żóciową=

äub=że=nie=może=tej=sótuacji=zmienićK=tówczas=jej=decózje=narażone=są=na=
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wéłów= stresu= związaneÖo= z= tą= niemocą= i= bezradnością= EpeäiÖmanI= NVTRF=

oraz= ubocznócÜ= efeâtów= éoczucia= bezradnościI= taâicÜ= jaâ= awersja= do=

éodejmowania=decózji=Euniâanie=decózjiI=odsuwanie=jejFI=niezdecódowanieI=

„wóuczona= bezradność”= EpeäiÖmanI= NVTRF= äub= „âoÖnitównó= dósonans”=

EBreÜm= C= CoÜenI= NVSOX= earveó= et= aäKI= NVTQFK= réorczówe= i= dłuÖotrwałe=

éoczucie= braâu= wóboru= zaburza= też= zdoäność= sądzenia= moraäneÖoK= EKKKF=

dranica= wótrzómałości= ésócÜicznej= äeżó= tamI= Ödzie= zaniâ= âäuczowócÜ=

umiejętności= i= zdoäności=uniemożäiwia=człowieâowi=éodstawoweI=codzienne=

działaniaI= taâieI= jaâ=éodjęcie=właściweÖo=wóboru= Eo= „trudnócÜ”= decózjacÜ=

nie=wséominającF=–=érzó=czóm=zaniâ=éodstawowócÜ=umiejętności=oznaczaI=

że=nawet=éroste=sótuacje=zaczónają=Öo=érzerastaćK”=Ekowaâ=C=iindI=OMMVX=

sK= NQOJNQRI= wersja= zaâtuaäizowana= érzez= autorów= däa= éotrzeb= éroÖramu=

„btÜicsJinJmroÖress”K==

=

=

mrzóéisó=L=iiteraturaW==

=

J=bKCK=Adam=ENVVPFW=“qoward=a=tÜeoró=of=situation=awareness=in=dónamic=
sóstemsK”=euman=cactorsI=ko=PTENFI=ééK=POJSQK==

=
J=aieter=BirnbacÜer=EOMMPFK=„AnaäótisÜe=binfćÜrunÖ=in=die=btÜiâ“K=taäter=de=

druóterW=Beräin=–=kew=vorâK==
=
J= gKtK= BreÜm= ENVTOFW= “oeséonses= to= äoss= of= freedomW= A= tÜeoró= of=

ésócÜoäoÖicaä=reactanceK”=jorristawnW=deneraä=iearninÖ=mressK==
=
J= gKtK= BreÜmI= AKoK= CoÜen= ENVSOFW= “bxéäoration= in= coÖnitive= dissonanceK”=

tiäeóW=kew=vorâK=
==
J =gK =earveó =et =aäK =ENVTQFW =“merceived =cÜoice =as =a =function =of =internaä =– =
externaä=äocus=of=controäK”=tW=gournaä=of=mersonaäitóI=ko=QOK==
=
J= terner= eerâner= EOMMQFW= “poziaäésócÜoäoÖieK”= euberW= BernI= döttinÖenI=

qorontoI=peattäeK==
=
J=CKBK=heaseó=ENVTQFW=“qÜe=infäuence=of=oéinionJaÖreement=and=quaäitative=

suééortive=reasoninÖ=in=tÜe=evaäuation=of=moraä=judÖmentsK”=tW=gournaä=
of=mersonaäitó=and=pociaä=msócÜoäoÖóI=ko=PMI=ééK=QTTJQUOK==

=
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J= iawrence= hoÜäberÖ= ENVTRFW= “joraä= education= for= a= societó= in= moraä=
transitionK”=tW=bducationaä=ieadersÜiéI=lctober=NVTRI=ééK=QSJRQK==

=
J=hK=iewinI=oKA=iiééit=ENVPUFW=“An=exéerimentaä=aééroacÜ=to=tÜe=studó=of=

autocracó=and=democracóK=A=éreäiminaró=noteK”=pociometróI=ko=NK==
=
J=deorÖ=iind=EOMMMFW=“qÜe=iméortance=of=roäeJtaâinÖ=oééortunities=for=seäfJ

sustaininÖ= moraä= deveäoémentK”= gournaä= of= oesearcÜ= in= bducationX= ko=
NMENFI=ééK=VJNRK=

=
J=tK=jiscÜeä=C=eK=jiscÜeä=ENVVSFW=„A=coÖnitive=sociaä=äearninÖ=aééroacÜ=to=

moraäitó =and =seäfJreÖuäationK” =fnW =qK =iiconaI =EbdKFI = =joraä=deveäoément=
and=beÜaviorI=ééK=UQJNMTK=eoätW=kew=vorâK==

=
J=bwa=kowaâI=deorÖ=iind=EOMMVFW=“aósâursówna=woäność=a=sąd=moraänóK=l=
destruâtównóm= wéłówie= stanu= wojenneÖo= na= eduâację= demoâratóczną=
wśród=studentówK=NVTTJNVUP”K=tW=hKjK=CernI=mKtK=gucÜaczI=bK=kowaâ=EredK=
nauâowaFI= bdukacja= demokratócznaK= peria= ColéeraI= tódK= kauâowe= fc=
rAjI=moznańI=sK=NOVJNROK==
=
J=jKbKmK=peäiÖman=ENVTRFW=“eeäéäessnessK”=creemanW=pan=cranciscoK==
=

=

=

abjlhoACgA=

 

bwa=kowaâI=moznań==
Eéubäiâacja=autorsâa=o=cÜaraâterze=onJäineF=
=

„hwadratura=demoâracji=W==

czteró=rozumienia=terminu=demokracja=========================

=

                     E1) aemokracja jako idealnó ustrój społecznó 

=

ld= Antóâu= éo= nowoczesnośćI= od= poâratesa= éo= eabermasa= fiäozofowie=

wótrwaäe= dosâonaäą= modeäe= demoâracji= jaâo= jedóneÖo= ładu= séołeczneÖoI=

âtóró= tworzą= wszóscó= obówateäeX= w= érocesie= demoâratócznóm= żaden=nie=

éowinien= bóć= uérzówiäejowanó= ani= dósâróminowanóK= aemoâracja= może=

éowstać= i= trwać= tóäâo= wśród= äudzi= rozumnócÜK= qo= wósoâi= wómóÖW= inne=

=
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ustroje= zaérowadzić= może= tenI= âto=ma=więcej= siłó= äub= rozumu=od= innócÜ=

Eérzóéomnijmó =éäatońsâicÜ =„âróäów =– =fiäozofów”FK =w =demoâracją= jest =

inaczejW= sâoro= ma= w= niej= uczestniczóć= âażdóI= to= âażdeÖo= wóéada= też=

najéierw= Öruntownie= do= teÖo= érzóÖotować= EczótajW= wóeduâowaćF= J= jeśäi=

cÜce=się=mieć=demoârację=rzeczówistąI=a=nie=tóäâo=jej=fiäozoficznó=ideałK=t=

swoim= niezrównanóm= dzieäe= étK= aemokracja= w= Ameróce= Aäexis= de=

qocqueviääe= éowiadaW= „geśäi= eduâacja= we= wszóstâicÜ= eéoâacÜ= służó= temuI=

bó= cÜronić= äudzâą= niezaäeżnośćI= to= odnosi= się= to= zwłaszcza= do= eéoâi=

demoâracjiK= t= érzeciwnóm= razie= Örozi= nam= naÖromadzenie= érzemocó= i=

zniewoäenie=jednosteâ=–=a=wzrastają=one=w=miaręI=jaâ=wzrasta=niewiedza“=

EsK=OQMJOQTFK==

=

= = = = = = = = = =péóta= âtośW= a= czemuż= to= demoâracja= ma= bóć= ustrojem=

„najäeészóm”I =sâoro =érzóséarza =tóäu =âłoéotów =w =éraâtóce\ =kiewieäe =się=

zmieniło= w= naszóm= móśäeniu= o= demoâracji= od= czasów= ganaJgaâuba=

oousseauK= t= dzieäe= l= umowie= séołecznej= EsK= UOF= éowiedziałW= „taâ=

dosâonałó=rząd=nie=nadaje=się=däa=äudziK=ddóbó=istniał=äud=złożonó=z=boÖówI=

miałbó=rząd=demoâratócznó”K==

aemoâracja=jest=ustrojem=najäeészóm=däateÖoI=że=ideał=demoâracji= sâuéia=

w= sobie= najbardziej= uniwersaäneI= najbardziej= Üumanitarne= wartościI=

umożäiwiając= urzeczówistnianie= éod= demoâratócznóm= „éarasoäem=

ocÜronnóm”=wieäu=różnócÜ=érzeâonań=moraänócÜK=mod=jednóm=warunâiemW=

iż=rzecznicó=âtóreÖoâoäwieâ=z=tócÜ=érzeâonań=nie=roszczą=sobie=éretensji=do=

„wóższej”=słuszności=i=dominacji=nad=innómiK=Żaden=dóâtator=nie=narzuca=tu=

swej =samowoäi =ani =nie =stosuje =érzemocóK =iudzie =sami =tworzą= i =dosâonaäą=

wséóänó= ładX= soäidarnie= rozwiązują= érobäemó= séołeczneK= pzanują= ten= ładI=

éonieważ=jest=on=icÜ=dziełemK===

========qaâ=to=wóÖäąda=w=ideałacÜK=

=

gednaâ= reaäia= séołeczeństwa= demoâratóczneÖo= –= zwłaszcza= taâ= młodeÖoI=

jaâ= éoäsâie= –=mocno= odbieÖają= od= ideałowK=tszóstâie= reaäne= demoâracje=

odbieÖają= mniej= äub= bardziej= od= ideałówW= däaczeÖo= taâ= się= dzieje\= ltóż=
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däateÖoI= że= mimo= racjonaänócÜ= i= z= założenia= däa= wszóstâicÜ= otwartócÜ=

instótucji= EzobK= âoäejnó= éunâtF= udział= w= żóciu= demoâratócznóm= i= jaâość=

teÖo=żócia=zaäeżą=od=éojedónczócÜI=âonâretnócÜ=äudziK=ld=icÜ=umiejętnościI=

wiedzóI=zaanÖażowaniaI=aâtównościK=kiât=nie=rodzi=się=demoâratąW=âażdeÖo=

trzeba= érzóÖotowaćI= wóâształcićI= zacÜęcićI= włączóć= w= érocesó=

demoâratóczneI= éozwoäić= mu= doświadczóć= demoâracji= na= własnej= sâórze=

EnéK= éoérzez= séecjaänie= däa= taâicÜ= demoâratócznócÜ= doświadczeń=

rozwiniętą=„dósâusję=âonstancâą”I=âtóra=éoâazuje=érawdziwą=demoâracjęI=

o= âtórą= wciąż= trudno= w= érawdziwóm= żóciuFK= wacÜęcić= Öo= moÖą=

demoâratóczne= ideałó= fiäozofiiW= aäe= czó= fiäozofowie= są= bardziej=

demoâratóczni= od= innócÜ= äudzi\=qrudno=znaäeźć= osobęI= âtóra=odrzuca= taâ=

uniwersaäne= –= i= däateÖo= właśnie= demoâratóczne= –= zasadóI= jaâ= Öodność=

âażdeÖo= człowieâaI= autonomiaI= równośćI= sérawiedäiwośćK= kie= trzeba= bóć=

fiäozofemI=abó=bóć=demoâratąK==

= = = = = = = = =fdeałó= demoâratóczne= éroéonują= nie= tóäâo= efeâtowneI= aäe= taâże=

efeâtówne=„éroceduró”=Eérawidłowe=séosobó=uzasadniania=roszczeń=i=éraw=

do= czeÖośI= arÖumentowaniaI= osiąÖania= éorozumienia= itdK= w= „ideaänej=

wséóänocie= âomuniâacójnej”= Eeabermas= OMMMFK= Aäe= jaâ= érzenieść= te=

éroceduró= do= rzeczówistej= wséóänotó= –= jeśäi= nie= éoérzez= aranżowanie=

wséóänotó= dósâursównej= w= saäi= wóâładowej= czó= âäasieI= abó= uczestnicó=

doświadczaäi=i=ćwiczóäi=umiejętnościI=âtórócÜ=nam=wszóstâim=braâujeI=żebó=

érzóbäiżać=się=do=demoâratócznócÜ=ideałów\==

= = = = = = = = = = =fdeałó= éoâazująI= że= warto= uäeészać= status= quoX= nie= éoâazują=

jednaâI= jaâ= Öo= uäeészaćK= Braâuje= im= „reÖuł= wóâonawczócÜ”W= reÖułó= te=

znają= i =rozumieją= wółącznie =eâséerciK =gednaâ =demoâracja =nie =jest =i =nie =

może= bóć= stóäem= żócia= tóäâo= däa= eâséertów= i= wóâäuczać= wszóstâicÜ= nieJ

eâséertówK= aemoâracja= jest= däa= wszóstâicÜI= a= nie= tóäâo= däa= nieâtórócÜK=

qóm= bardziej= âonieczna= jest= éowszecÜne= âształcenie= w= dziedzinie=

éraâtócznej= umiejętności= rozumienia= i= rozumowaniaI= refäeâsji= i= =

uzasadnianiaI=arÖumentowania=i=dósâutowania=–=równoäeÖäe=z=érzeâazem=o=

demoâratócznócÜ= ideałacÜK= geśäi= éozostaniemó= érzó= samócÜ= ideałacÜI=
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Emimo=icÜ=deâäarowania=wszem=i=wobecFI=reaäia=będą=uéarcie=odbieÖaćI=a=

nawet=oddaäać=się=od=ideałówK===

=
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świataW =„éoziom =wóâształcenia =jest =w =bÖiécie =bardzo =złóI =mamó =bardzo =
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Eracji=czó=zÖoła=racji=bótuF=odmiennóm=orientacjomI=im=mniej=aâceétuje=toI=
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wszóstâim= wtedóI= âiedó= oâazujemó= „bezârótóczną= uäeÖłość= wobec=

wóideaäizowanócÜ= autorótetów= moraänócÜ= w= obrębie= własnej= Öruéó=
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wartościami= niszowómiI= éodzieäanómi= érzez= mniejszośćK= geÖo= osądó= i=
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dotóâa= äudzi= bez= wzÖäędu= na= éoziom= wóâształcenia= i= dóscóéäinę= wiedzóK=

lbserwacje=Adorna=éoâazująI=że= łatwiej=séotâać=doÖmatóâa=wśród=äudzi=o=

wóâształceniu= średnim= i= wóższómI= osób= ambitnócÜI= aséirującócÜ= do=

wóższócÜ= ceäów= i= éozócjiI= wśród= władczeÖo= i= zabieÖająceÖo= o= érestiż=

éersoneäu=urzędniczeÖo=aniżeäi=wśród=osób=o=sâromniejszóm=wóâształceniuK=

aoÖmatóâ= nie= zacÜowuje= się= jaâ= érówatnó= rzeczniâ= danej= oécji=

ideoäoÖicznejI= äecz= érzóéisuje= sobie= érawo= do= narzucenia= jej= innómI=

éodéorządâowania= icÜ= sobie= i= âontroäowania= icÜ= EtÜe= maniéuäative= tóéeI=

zobK=niżejFK=mowodó=owej=éodświadomie=docÜodzącej=do=Öłosu=Eaäe=dobrze=

widocznej= w= zacÜowaniuF= „éotrzebó= ważności= i= érestiżu”=

EdeätungsbedćrfnisI =sK =PPMF =uéatruje =Adorno =we =frustracji =z =éowodu =

uznania= i= érestiżu= niższeÖo= niż= oczeâiwanó= Eco= cieâaweI= mKinK= w= taâi=

séosób= tłumaczó= się= dziś= éowstawanie= aÖresjiW= wóâäuczenie= séołeczne= J=

frustracja= –= aÖresjaFK= motrzebę= tę= doÖmatóâ= stara= się= zaséoâoić= érzez=

roszczeniowe=i= restróâcójne=traâtowanie= innócÜI=éiętnowanie=icÜI=Örożenie=

imI=éoniżanie=i=âaranieK=rtrzómując=oficjaänieI=że=„działa=bezinteresownie”I=

czeréie= „éodwójną= satósfaâcję= z= teÖoI= że= rozâazuje= innóm= i= jest= éuéiäem=

érzełożonócÜ”=EsK=POQFK=

= = = = = = = = = =aoÖmatóâ= stara= się= zwięâszóć= autorótet= swoicÜ= érzeâonań= mocą=

autorótetuI=âtóró=érzóéisuje=swojej=własnej=osobieK==

aoÖmatóczne= moÖą= bóć= osobó= zarówno= uczuciowe= Ewrażäiwe= na= éunâcie=

swojeÖo= statusuI= swojej= éozócji= séołecznejFI= jaâ= i= osobó= „âoméäetnie=

éozbawion=afeâtów”=EAdornoI=NVTPX=sK=PPRFK=„motencjaänie=najÖroźniejszó”=

EAdornoI= NVTPX= sK= PPQF= jest= jednaâ= dogmatók= cónicznóI= „wózutó= z=

wszeäâicÜ= uczuć= i= afeâtówI= âtóró= nie= zna= żadnócÜ= sâruéułów”= EsK= PQRFK=

Adorno= wséomina= o= „tóéie= maniéuäacójnóm”I= éostrzeÖającóm= świat= w=
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âateÖoriacÜ=administracójnócÜI=tznK=„oczóma=orÖanizatora=widząceÖo=érzed=

sobą=EKKKF=bezäudnóI=scÜematócznie=éodzieäonó=na=seâtoró=obszarK=t=danóm=

seâtorze= naäeżó= zastosować= ostateczne= rozwiązanieK= geÖo= ceäem= nie= jest=

jednaâ= doâonanie= moÖromuI= äecz= tóäâo= sâonstruowanie= âomoró= Öazowej”K=

EsK= PQRFK= Adorno= nawiązuje= tutaj= do= tezó= eannó= Arendt= o= „o= banaäności=

zła”K==

=

==========Bardziej= radóâaäne= stadia= doÖmatózacji= osobowości= oâreśäa= Adorno=

jaâo= fanatózm= i= terrorózmK= mewne= zacÜowania= wobec= innócÜ= äudzi= dają=

uéust= wszecÜwładnemu= „kfb”= EsK= PPQF= wobec= wszeäâiej= swoistościI=

odmiennościI= oéoru= czó= sérzeciwuK= lsoba= fanatóczna= wszędzie= „troéi”= i=

„tęéi”= wroÖówK= ooztacza= wizjÉ= moraäneÖo= krózósuI= uéadkuI= AéokaäiésóK=

rnieważnia= i= éomniejsza= innócÜ= éoérzez= éowięâszanie= znaczenia= własnej=

osobóK= gaâ= éoâazuje= Adorno= na= érzóâładzie= „tóéu= buntowniâa”I= fanatóâ=

stara= się= usiänie= wóâorzenić= cudze= érzeâonaniaI= zastąéić= je= własnómiK= t=

sârajnóm= wóéadâu= ceäeI= jaâie= cÜciałbó= osiąÖnąćI= érzesłaniają= i=

usérawiedäiwiają= niedoéuszczaäne= moraänie= środâi= EnéK= abó= uwoänić=

séołeczeństwo= od= érzestęéczościI= Öotów= jest= érzówrócić= âarę śmierciI=

torturó= itdKFK= morównując= doÖmatóczne= formó= ideoäoÖii= Ezwłaszcza=

reäiÖijnościF=z=osobistómi=wóâazanoI=że=osobó=wóznające=daną=ideoäoÖię=w=

séosób= doÖmatócznó= mają= znacznie= niższe= âoméetencje= sądzenia=

moraäneÖo=EiuéuI=OMMVFK==

= = = = = = = = = = = =treszcie= fanatózm= i= terror= érzójmują= najsiäniejszą= éostaćI= Ödó=

zwracają= się= érzeciwâo= własnej= rodzinieI= Öruéie= itdK= t= oczacÜ= sérawcó=

terror =„wzmacnia =autorótetI =âtóró =zdaje =się=bóć=absoäutnó =wtedóI =Ödó =nie =

cieréi=się=najmniejszeÖo=sérzeciwuI=Ödó=wómusza=się ścisłą=dóscóéäinęI=Abó=

to=osiąÖnąćI=trzeba=najäżejsze=érzewinienie=éiętnować=jaâo=zdradę=i=surowo=

âarać”= EsK= QOMFK= canatóâ= sâłonnó= jest= „móśäeć= w= âateÖoriacÜ= władzóI=

éanowania=i =éodäeÖłościI =érzemocó=i =niemocóI =wodza=i =jeÖo=świtó” =EsK =UPJ

UQFK =warazem =jeÖo =finezójne =strateÖie =i =éäanó =érzemieszane =są= z =

irracjonaäizmemI= ezoteróâą= i= äeâceważeniem= innócÜ= äudziI= nawet= tócÜ=

najbäiższócÜK===
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= = = = = = = = = =aoÖmatózm =odznacza =się= często =taâże =érzówiązaniem =do =

érzesądówI= budowanócÜ= w= séosób= irracjonaänó= Ewniosâowanie= o= z=

fałszówócÜ= éowodówI= érzesłaneâ= o= sâutâacÜ= czeÖośX= érzóéisówanie=

domniemanóm= „siłom”= i= „séisâom”= siłó= sérawczej= äub= winó= za= jaâieś=

wódarzeniaI= äub= też= érzesądow= budowanócÜ= na= reÖułacÜ= i= zasadacÜI= nad=

âtórócÜ= sensem= i= racjonaänością= dana= osoba=w= oÖóäe= się= nie= zastanawiaI=

érzójmując =je =na =zasadzie =wiaróI =wierności =i =éosłucÜu =wobec =autorótetów=

EérejudicesF= EAdornoI= NVRMFK= tśród= dziewięciu= tendencjiI= widocznócÜ= w=

zacÜowaniu= świadczącóm= o= éostawie= doÖmatócznej= EautorótarnejI=

fanatócznejF=Adorno=wómieniaW==

=

ENF=âurczowe=trzómanie=się=âonwencji=Eniezaäeżnie=od=sensu=tej=âonwencjiFX==

EOF=bezârótóczne=uäeÖanie=autorótetomX==

EPF= „autorótet= eÖzeâucójnóI= tznK= tendencję= do=śäedzeniaI=osądzania= äudziI=

éotęéiania=i=âarania=äudziI=âtórzó=złamaäi=jaâąś=âonwencję”X==

EQF=„äeâceważenie=teÖoI=co=osobisteI=érzónaäeżne=indówiduaänej=wrażäiwości=

i=wóobraźni”X==

ERF= „zabobon= i= stereotóéW= mistóczną= wiarę= w= érzeznaczenieI= móśäenie=

maÖiczne”X==

ESF=„siła=i=‘Üart’W=móśäenie=w=âateÖoriacÜ=władzó”X==

ETF= „destruâtówność= i= cónizmW= oÖóäną= wroÖośćI= éomniejszanie= znaczenia=

człowieczeństwa”X==

EUF= „wizjonerstwoW= wiarę= w= niebezéieczne= i= éozbawione= sensu= érocesóI=

jaâie=mają=nastąéić=w=świecieX=érojeâcję=éodświadomócÜ=äęâów=i=emocji”X=

EiF= „érzesadne= zainteresowanie= seâsuaänością”= EnéK= éiętnowanie==

ÜomoseâsuaäizmuF=EsK=UPJUQFK==

=

=
ŹródłoW==
J=bwa=kowaâI=referat=étK=„aoÖmatismus=vsK=oeäativismus”I=zaérezentowanó=
na=międzónarodowej=âonferencji= „pcÜoäa=buroéaea”=w=honstancjiI=PJV=maj=
OMMUK==
=
=
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=
mrzóéisó=L=äiteraturaW==
=
J=qÜeodor=tK=Adorno=ENVTPFW=„ptudien=zum=autoritären=CÜaraâter“=ENVRMFI=
puÜrâaméI=cranâfurtLjK==
=
J= qÜeodor= tK= AdornoI= bK= crenâeäJBrunswiâI= aK= gK= ievinsonI= oK= kevitt=
panford= ENVRMFW= “qÜe= AutÜoritarian= mersonaäitóK”= earéerCoow= mubäisÜersI=
kvI=bvanston=C=iondonK=
=
J= gćrÖen=eabermas=EOMMQFW= „cundamentaäismus=und=qerrorW=ein=deséräcÜ=
mit= gćrÖen= eabermas“K= tW= mÜiäosoéÜie= in= weiten= des= qerrorsK= gćrgen=
eabermas=und=gacques=aerridaK=dK=Barradorri=EredK=nauâowaKFI=mÜiäoCmÜiäo=
ArtsI=BeräinI=tien=OMMQI=zwłK=sK=RTJRUK==
=
J= gćrÖen= eabermas= EOMMOFW= „oeäiÖion= in= der= ˆffentäicÜâeitK= hoÖnitive=
soraussetzunÖen= fćr= den= ¨öffentäicÜen= sernunftÖebraucÜ¨= reäiÖiöser= und=
seâuäärer=BćrÖer“I=wW= tenżeI=wwiscÜen=katuraäismus=und=oeäigionI= zobK =sK =
NNVJNRQ=
=
J= deorÖ= iind= ENVUQFW= „fnÜaät= und= ptruâtur= des= moraäiscÜen= rrteiäens“I=
rniversótet=w==honstancjiK==
=
J= fuäiana= iuéu= EOMMVFW= „aemoâracjaI=moraänośćI= reäiÖia= i= wóâształcenie“K=

tW=CernI =gucÜacz=C=kowaâI =bdukacja=demokratócznaI=dzK=cótKI=sK=NSRJ
NTUK==

=
=
=
=
=

atrApmbhqltA=qblofA=jloAiklŚCf=W==
=

gbAk=mfAdbq=C=dblod=ifka=
=
bwa=kowaâI=moznań=
Eéubäiâacja=autorsâa=tóéu=onJäineF=

=
 

awuaséeâtowa=qeoria=joraäności==
EZ=auaäJAséect=qÜeoróF=

=
=
qeoria=geana=miaÖeta=często=interéretowana=jest=jednostronnieW=jaâo=czósto=

inteäeâtuaäna= Eoéarta= wółącznie= na= inteäiÖencjiF= wóâładnia= zdoäności=

umósłowócÜ= człowieâa= i= icÜ= rozwojuK= wwoäennicó= tej= wąsâiej= interéretacji=

=
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stawiają=znaâ=równości=międzó=âoÖnicjąI=inteäeâtem=i=inteäiÖencją=éomimoI=

że= âoÖnicja= oznacza= wszeäâą= umiejętnośćI= a= nie= tóäâo= éoznanieI= äoÖiâę= i=

refäeâsjęK==

=

t= dwócÜ= éóźnócÜ= éubäiâacjacÜ= miaÖet= rozszerzół= i= sâoróÖował= swoje=

wczesne= stanowisâoI= âtóre= érzóczóniło= się= do= inteäeâtuaänej= äi= tóäâo=

interéretacji= âoÖnitównócÜ= nośniâów= äudzâieÖo= zacÜowania= i= działaniaW= od=

oéeracji= äoÖicznócÜI= inteäeâtuaänócÜ= etcK= éo= zewnętrzneI= obserwowaäneI=

fizóczne=działania=i=interaâcjeK==

=

qótułó=owócÜ=âäuczowócÜ=éracW==

J= gean= miaÖet= ENVRQI= NVUNFW= „fnteääiÖence= and= Affectivitó”I= maäo= AätoI=

BerâeäeóK=

J= gean= miaÖet= ENVTSFW= “qÜe= affective= unconcious= and= tÜe= coÖnitive=

unconcious”K= tW= BK= fnÜeäder= C= eKeK= CÜiéman= EbdsKFI= miaget= and= Üis=

scÜooäK=périnÖerI=kew=vorâI=ééK=SPJTNK==

=

tócÜodząc= od= tócÜ= artóâułówI= na= éoczątâu= äat= UMJtócÜ= deorÖ= iind=

zbudował= Ei =w =ciąÖu =PMJäetnicÜ =eâséerómentów=zwerófiâował= eméirócznieF =

swoją=dwuaséeâtową=teorię=moraäności=EZ=auaäJAséect=qÜeoró=of=joraäitóFI=

tjK= zacÜowań= i= działań= moraänócÜI= będącócÜ= séołecznie= najważniejszą=

domeną=äudzâiej=aâtównościK===

=

rwaÖaW= dwa= ”aséeâtó”= zacÜowania= moraäneÖo= to= „aséeât= afeâtównó”= i=

„aséeât= âoÖnitównó”K= kie= są= to= żadne= „sâładniâi”= ani= „âoméonentó”= w=

sensie=materiaänómK=pa=to=dwie=własnościI=dwie=cecÜóI=jaâimi=odznacza=się=

âażde=zacÜowanie=reséK=działanie=moraäneK=qe=dwie=własności=są=wzajemnie=

nierozdzieäneI= możemó= je= jednaâ= traâtować= i= badać= oddzieänieI= Ödó=

oéisujemó=zacÜowanie=z=nauâoweÖo=éunâtu=widzeniaK=kiÖdz=jeszcze=nauâa=

nie= zajrzała= taâ= Öłęboâo= w= ésócÜoäoÖiczne= naéędó= äudzâieÖo= zacÜowania=

moraäneÖoK= mo= raz= éierwszó= badania= wóâroczółó= éoza= czósto= afeâtównó=

aséeât= moraänościW= éoza= wartościI= zasadóI= normatówne= uzasadnienia= i=
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swiadomość= moraänąI= âtórómi= tradócójnie= zajmują= się= fiäozoficzne= teorii=

moraäności=i=âäasóczna=etóâaK=

=

m=f=A=d=b=q==

=

miaÖet= jest= éierwszóm= ésócÜoäoÖiem= moraänościI= âtóró= odârówa= „dwa=

aséeâtó”=zacÜowania=moraäneÖoK=Co=znaczą=däa=miaÖeta=„aséeât=afeâtównó”=

i=„âoÖnitównó”\====

?Afeâtówność= nadaje= siłeI= naéędI= éaäiwo= EenergeticsF= danemu= séosobowi=

zacÜowaniaK=qómczasem=aséeât=âoÖnitównó=odnosi=się=tóäâo=i=wółącznie=do=

wóuczonócÜ=struâtur=zacÜowania=Ecognitive=aséect=refers=to=tÜe=structures=

aäoneFK= gednocześnie= nie= istnieje= żadne= działanieI= âtóre= nie= zawierałobó=

afeâtównócÜ= czónniâów= i= motówówK= f= vice= versaW= afeâtównó= aséeât=

wóstęéuje= tóäâo= wtedóI= âiedó= séostrzeżeniaI= érocesó= äoÖiczneI=

doświadczenia= itdK= utworzółó= âoÖnitównó= scÜematI= âoÖnitówną= struâturę=

zacÜowańK= wacÜowanie= jest= wobec= teÖo= czómś= jednómI= nieéodzieäną=

całościąI =nawet =jeśäi =nie =możemó =sérowadzić= jeÖo =struâturó =do =naéęduI =a =

naéędu=do=struâturóK=lbódwa=te=aséeâtóW=afeâtównó=i=âoÖnitównóI=są=więc=

jednocześnie=nierozłączne=i=niesérowadzaäne=do=siebie=nawzajem?=EmiaÖet=C=

fnÜeäderI=NVSVI=sK=NRUFK==

=

= = = = = = = = = = =miaÖet= éojmował= „afeât”= jaâo= motówację= „érowadzącą”= EdrivesF=

działanieI= odczuwaną= emocjonaänie= jaâo= ceäI= ériorótetK= gest= to= węższe=

rozumienie=afeâtu=w=éorównaniu=z=tómI=âtóre=éroéonuje=deorÖ=iindK=qóm=

niemniejI= motówacójnoJemocjonaänó= ładuneâ= zacÜowanó= został= taâże= w=

definicji=afeâtuI=éodanej=érzez=iindaK=gest=on=niezwóâäe=ważnó=däa=rozwoju=

âoÖnitównócÜ= struâtur= zacÜowania= Ea= zwłaszcza= zacÜowań= séołecznócÜFK=

aäateÖo =w =éracó =“fnteääiÖence =and =Affectivitó” =EmiaÖetI =NVUNX =sK =UF =miaÖet =

éodâreśäił= “érómat= afeâtówności”= Eaffective= érimacóFK= Afeâtówność=

obejmuje= uczucia= moraäne= taâieI= jaâ= “éoczucie= szacunâu”= Efeeäing= of=

reséectFI= “éoczucie= sérawiedäiwości”= Efeeäing= of= justiceF= traâtowane= érzez=
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miaÖeta= jaâo= wrodzone= człowieâowi= Eco= éotwierdziłó= w= ostatnicÜ= äatacÜ=

eâséerómentó= neuroésócÜoäoÖiczneFI= oraz= “uczucia= miedzóosobowe”=

Einteréersonaä= feeäinÖsFK=rczucia=moraäne=są=âäuczoweI=éonieważ=aâtówują=

rozwój= âoÖnitównócÜ= EtrwałócÜI= âoméetencójnócÜF= struâtur= działania=

moraäneÖo=EmiaÖetI=NVUNX=sK=NRFK=w=druÖiej=stronóI=miaÖet=widzi=w=afeâtacÜ=

ceäeI= “interesó”= EinterestsI= energeticsF =i =motówacjeI =bez =âtórócÜ =nie =ma =

mowó =o =działaniacÜK =ao =wóboru =i =decózji =o =działaniu =nie =docÜodzi =tóäâo =

däateÖoI =ze =człowieâ =„teoretócznie” =wieI =jaâ =i =co =éowinien =zrobićK =ao =

działania=dojść=może=doéiero=wtedóI=âiedó=człowieâ=ma=ceäI=âtóró=éobudza=

Öo=bardziej=niż=inne=do=taâieÖo=a=nie=inneÖo=działaniaW=jednaâ=do=działania=

sérawneÖo= i= âonseâwentneÖo= docÜodzi= znów= tóäâo= wtedóI= âiedó= człowieâ=

wieI=jaâ=najäeéiej=ceä=osiąÖnąćK=miaÖet=wójasnił=ten=mecÜanizmK=iind=z=âoäei=

wóâazał= eâséerómentaänieI= że= miaÖet= się= nie= móäiłK= aowodów= na=

dwuaséeâtowość= äudzâieÖo= działania= moraäneÖo= dostarczają= w= ostatnicÜ=

również=nauâi=neuroésócÜoäoÖiczne=EaamasioI=OMMMJOMMTFK===========

===========gaâ=to=się=dziejeI=że=uczucia=moraäne=E„afeâtó”=i= „zainteresowania”F=

érzóséieszają= rozwój= âoÖnitównócÜ= struâtur= Eczóäi= właściwócÜ= nośniâów=

działaniaFI=âtóró=to=rozwój=jest=tóm=samómI=co=éroces=séołecznej=EmoraänejI=

etócznejI= demoâratócznejF= eduâacji= człowieâa\= ltóż= afeâtó= i= struâturó=

âoÖnitówne= éozostają= czómś= odrębnómI= aäe= zarazem= wzajemnie= na= siebie=

oddziałują= EtzwK= éaraäeäizm= afeâtównoJâoÖnitównóFK= t= rozérawie= étK=

“fnteääiÖence=and=affectivitó”=miaÖet=éiszeW=“aziś=już=niât=nie=śmie=zaérzeczóćI=

że= nie= zacÜodzi= trwałe= oddziałówanie= wzajemne= międzó= afeâtównością= a=

inteäiÖencjąK= jówiącI= że= są= to= dwie= nierozłączne= rzeczó= Eindissociabäe=

tÜingsFI =mamó =na =uwadze =dwie =różne =sérawóK =mo =éierwszeI= afeâtówność=

może= érzóséieszać= aäbo= séowaäniać= funâcjonowanie= inteäeâtu= Eaffectivitó=

séeeds=ué=or=säows=down=inteääectuaä=functioningFK=E…F=lwa=stómuäująca=äub=

séowaäniająca= roäa= jest= éoza= wszeäâą= dósâusjąK= ptudenci= oâazującó= żówe=

zainteresowanie= däa= studiowaneÖo= érzedmiotu= uczą= się= o= wieäe= łatwiej= i=

czeréią=z=teÖo=więcej=radości=EÜave=more=entÜusiasm==äearn=more=easiäó=E…F=

mo=druÖieI=nierozłączność=inteäiÖencji=i=afeâtówności=może=oznaczac=taâże=toI=

że= afeâtówność= zmienia= struâturó= inteäeâtuaäneK= A= to= z= âoäei= jest= źródłem=
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noweÖo=éoznania= i= noweÖo= rodzaju= oéeracji= âoÖnitównócÜ= Esource= of= new=

knowäedge=or=new=cognitive=oéerationsKF”=EmiaÖetI=NVUNI=sK=NFK==

=====l=zdoänościacÜ=afeâtównócÜ=i=âoÖnitównócÜ=miaÖet=mówił=bardzo=często=

w =wieäu =swoicÜ =dziełacÜI =jednaâ =w =séosób =niesóstematócznóK =mrowadząc =

wieäoäetnie= obserwacje= dziecięcócÜ= zacÜowań= wójaśniłI= na= czóm= éoäeÖa=

rozwój= âoÖnitównó= od=stronó= “ésócÜomorficznej”= EmiaÖetI=NVRNX= criedmanI=

NVUSFK=häuczem=do=teÖo=rozwoju=jest=oéisana=afeâtówność. =

=

i=f=k=a==

deorÖ= iind= sérecózował= teorię= miaÖeta= w= taâi= oto= séosóbW= „afeâtó”= i=

struâturó= âoÖnitówne= są= oddzieänómiI= äecz= nierozłącznómi= aséeâtami=

zacÜowania=bądź=działania=moraäneÖoK=pworzół=test=uwidaczniającó=obódwa=

aséeâtó=w= jednóm= i= tóm= samóm= aâcie= sądzenia=moraäneÖo= i= mierząc= icÜ=

nasiäenieI= stabiäność= tdK= EzobK= Üasło= qest= pądu= joraänegoFK= motwierdził=

eâséerómentaänie=istnienie=obu=aséeâtówI=éostawioną=érzez=miaÖetaK===

monieważ= zarówno=stómuäacja=afeâtówna=wéłówa=na= rozwój=âoÖnitównócÜ=

struâtur= zacÜowania= moraäneÖoI= jaâ= i= –= z= druÖiej= stronó= –= stómuäacja=

âonÖitówna=ErozumienieI=refäeâsjaI=dósâusjaF=wéłówa=na=rozwój=wrażäiwości=

moraänej =i =érzówiązania =do =wartościI =na =tej =właśnie =bazie =éowstała =

eduâacójna=teoria=rozwoju=moraäneÖo=EzobK=odnośne=ÜasłoFK==

= = = = = = = =wacznijmó= od= definicji= „afeâtu”= i= „âoÖnicji”= wedłuÖ= iindaK= ka= czóm=

éoäeÖa=novum=w=stosunâu=do=miaÖeta\==

=

„Aséeât=afeâtównó”=moraänościW==

iind= definiuje= afeâtównó= aséeât= jaâo= „treść”= EZ= fnÜaätI= contentF==

działania=moraäneÖoW=cÜodzi=o=wewnętrzne=wartościI=zasadóI=ideałó=moraäne=

EséołeczneI= demoâratóczneI= âuäturoweI= ÜumanistóczneFI= do= âtórócÜ=

człowieâ=jest=uczuciowo=érzówiązanó=EiindI=OMMMX=sK=ROFK=Afektó=to=inaczej=

„orientacje” =i =motówacje =moraäneW =äudzâie =zacÜowania =są= na =nie =

=
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zorientowaneI =one =zaś=nadajś= im=âieruneâ =i =ceäK =ao =oâreśäoneÖo =działania =

może=nas=„érowadzić” =więcej =niż= jeden=afeâtK =Czäowieâ=robi =coś=z =różnócÜ=

éowodów= W= z= obowiązâuI= z= szacunâuI= z= éoczucia= odéowiedziaänościI= däa=

święteÖo= séoâojuI= bo= cÜciałbó= mieć= séoâojne= sumienieI= bo= âomuś= coś=

obiecałI=bo=się=boiI=bo=coś=na=tóm=zósâaI==itdK=EZ=za=jednóm=i=tóm=samóm=

działaniem= może= âróć= się= âombinacja= wieäu= różnócÜ= motówacjiI= czóäi=

„afeâtów”FK= oozwój= afeâtównó= oznaczaI= że= äudzie= cenią= z= czasem=

motówacjeI=wartości= i= zasadó=o=coraz=wóższej= jaâości=moraänejI=tznK=coraz=

bardziej=uniwersaäneK=ptracÜ=érzed=âarą=jest=motówacją=o=najniższej=jaâości=

moraänejW=motówacją=o=najwóższej=jaâości=jest=néK=szacuneâI=Öodność=itdK==

========iudzie=niezaäeżnie=od=wieâuI=éocÜodzenia=séołeczneÖoI=narodowościI=

âuäturóI= reäiÖii= Eaczâoäwieâ= zaäeżnie= od= éoziomu= eduâacjiF= deâäarują=

wartościI= zasadó= i= motówacje= moraäne= EoestI= NVSVX= pcÜwartz= C= paÖieI=

OMMMI= fnÖäeÜard= et= aäKI= OMMTFK= mo= tósiącäeciacÜ= rozwoju= âuäturoweÖo=

äudzâości= eäementarna= umiejętność= wartościowania= jest= wrodzona= i=

wówodzi= się= z= tzwK=uczuć= érómarnócÜ=EmiaÖetW=sentiments= fundamentauxW=

„éoczucie= sérawiedäiwości”= itéKX= zobK= Üasło= tartości= a= edukacjaFK= guż=

niemowäęta= w= wieâu= oâK= QJS= miesięcó= oâazują= reaâcje= świadczące= o=

wrodzonóm=zmóśäe=odróżniania=zacÜowań= éroséołecznócÜI=érzójaznócÜ=od=

zacÜowań= aÖresównócÜ= Eeamäin=C=aäKI=OMMTX=éorK=de=taaäI=OMMTX=miaÖetI=

NVPOJNVUPFX= zobK= Üasło= ArētéI= zwłK =aarwin =C =iamarcâK =fndówiduaänó =

zestaw=wartości= i= zasad=stabiäizuje=się=z=czasemI=jednaâ=nie=znaczó= toI=że=

nic=się=w=nim=nie=zmieniaW=érzóczónó=tócÜ=zmian=tâwią=Öłęboâo=w=ésócÜiceI=

w= érzeżótócÜ= doświadczeniacÜI= i= są= däa= człowieâa= niewidoczneK= mewien=

zasób= „afeâtow”= éodstawowócÜ= éowtarza= się= u= wszóstâicÜ= äudziK=

rniwersaänó= szacuneâ= däa= äudzâieÖo= żócia= nie= jest= sâutâiem= zaâazu=

zabijaniaI=äecz=na=odwrótW=zaâaz=zabijania=jest=sâutâiem=szacunâu=däa=żócia=

EmiaÖetFK= gednaâże= „âażda= éróba= reâonstruâcji= moraäności= substancjaänej=

xoéartej= äi= tóäâo= na= bezéośrednimI= wewnętrznóm= i= nieérzeâazówaänóm=

innóm =äudziom =éoczuciu =ważnościI =bKkKz =EKKKF =– =érzónajmniej =w =sensie =

éowrotu= do= moraäności= wewnętrznejI= musi =sâończóć= się= fiasâiemI =jeśäi =

nieséełnione= jest= roszczenie= do= ważnosci= uniwersaänejI= właściwe=
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éostkonwencjonaänóm=zasadom=moraänómK =Bo=w=innóm=razieI=jaâ=w=oÖóäe=

mieäibóśmó= sobie= éomóśäeć= âonâretną= formę żócia= bez= jaâiejś=

sóstematózującej=racjonaäności\”=EAéeäI=NVUOX=sK=NMTFK==

=

oozwój= jest= éełnó= i= wszecÜstronnóI= jeśäi= obejmuje= równoäeÖäe= zdoäności=

afeâtówne= i= âoÖnitówneW= rozwój= âoÖnitównó= stómuäuje= sâądinąd= rozwój=

afeâtównó=i=na=odwrót=EtzwK=eduâacójnó=éaraäeäizm=afeâtównoJâoÖnitównóFK=

fm =więcej =wartości =i =zasad =„ważómó” =w =naszócÜ =refäeâsjacÜ =moraänócÜI =

osądacÜ= i= decózjacÜI= tóm= bardziej= wóważoneI= sérawiedäiwe= racjonaäne=

moÖą=bóć=nasze=osądóI=a=decózje=moraäne=–=tóm=słuszniejszeI=jednaâ=éod=

warunâiemI= że= umiemó= je= rzeczówiście= érzełożyć= na= działanieK= „qóäâo=

wtedóI= âiedó= indówiduum= oâazuje= afeâtówne= érzówiązanie= do= norm=

moraänócÜI= jest= ono= wrażäiwe= na= trudnośćI= jaâiej= nastręcza= decózja=

moraänaK= qóäâo= wtedó= jest= ono= zdoäne= zrozumieć= nastęéstwa= swojeÖo=

éostęéowaniaK= mroces= refäeâsji= moraänej= urucÜamianó= jest= tóäâo= wtedóI=

âiedó =człowieâ =doświadcza =i =rozumie =âonfäiât =moraänó =wewnętrznieI =

subieâtównieK”=EeemmeräinÖI=OMNMFK==

=

„Aséeât=âoÖnitównó”=moraäności=

iind=definiuje= aséeât= âoÖnitównó= jaâo= „struâturę= umósłową”= EZ= ptrukturI=

structureF=zacÜowania=bądź=działania=moraäneÖoK=kawiązuje=tu=nie=tóäâo=do=

miaÖetaI= äecz= taâże= do= hoÜäberÖaI= däa= âtóreÖo= âoÖnitówna= struâtura= to=

całość=éowiązań=międzó=ideamiI=ceäamiI=zasadami= i=wartościami=cenionómi=

érzez= człowieâaI= umożäiwiająca= temu= człowieâowi= oâreśäone= séosobó=

działania= i= zacÜowania= EiindI= OMMMX= sK= RPFK= Bez= taâiej= „struâturó”= äub=

„scÜematu”= ésócÜoäoÖiczneÖo= wótworzoneÖo= érzez= umósł= éod= wéłówem=

odéowiednicÜ= ćwiczeń= zacÜowówaäibóśmó= się= cÜaotócznieI= iméuäsównie= i=

nieérzewidówaänieK= fm= bardziej= rozwinięta= „struâtura= umósłowa”I= tóm=

bardziej= séójneI= âonseâwentne= i= racjonaäne= jest= äudzâie= zacÜowanie=

moraäneW=nie=tóäâo=działanie=w=sensie=„czónu”I=äecz=taâże=działanie=w=sensie=

refäeâsjiI= rozumowania= moraäneÖoI= sądzeniaI= uzasadnianiaI= arÖumentacjiI=

=
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wóéowiadania= sięI= dósâutowaniaI= oâazówania= zrozumienia= i= soäidarnościI=

éoäemizowania= z= innómi= itdK= ptruâtura= wiążeI= inteÖruje= i= ÜierarcÜizuje=

„afeâtó”= czóäi= wartościI= racjeI= reÖułóI= motówacjeK= oozwija= się= ona= w= taâi=

séosóbI= że= z= czasem= w= działaniu= danej= osobó= motówacje= bardziej=

uniwersaäne= érzeważać= zaczónają= nad= motówacjami= bardziej=

eÖocentrócznómi=EzobK=Üasło=hoÜäberg=J=pixJstages=tÜeoróFK==

=

„ptruâtura= umósłowa”= zaéewnia= sérawneI= âonseâwentne= wiązanie= i=

dobieranie= najwłaściwszócÜ= däa= danej= sótuacji= EâonfäiâtuI= dóäematu= itéKF=

motówacji= działania=–= z= reÖułó= tócÜ=o=wóższej= jaâości=moraänej= EtznK= tócÜ=

bardziej= uniwersaänócÜFK= ptruâtura= to= nic= inneÖo= aniżeäi= utrwaäona=

umiejętnośćI= âoméetencja= na= éoziomie= umósłowómX= cÜodzi= tu= w=

szczeÖóäności= o= zdoänośćI= tjK= âoméetencję= sądzenia=moraäneÖo= EzobK= Üasła=

hoÜäberg=i=iindFK=fnną=zdoäność=sądzenia=wóâazuje=terroróstaI=âtóró=w=imię=

„sérawiedäiwości”= wósadza= w= éowietrze= biurowceI= a= inną= –= człowieâ=

wósółającó= éomoc= Üumanitarną= ofiarom= trzęsienia= ziemiI= âtóre= zniszczóło=

âraj= dającó= scÜronienie= najbardziej= niebezéiecznej= orÖanizacji=

terroróstócznej= na= świecie= –= éonieważ= bółobó= niesérawiedäiwie= narazić= na=

śmierć= Öłodową= mnóstwo= niewinnócÜ= äudziI= waäcząc= taâimi= sanâcjami= z=

terorózmemK= kie= zaéominajmó= jednaâI= że= tzwK= „zło”= rzadâo= jest= ceäem=

samóm= w= sobieW= częściej= jest= ono= środâiem= do= jaâieÖoś= inneÖo= ceäu= EnéK=

wórównania=racÜunâów=w=sensie=sérawiedäiwościI=zaséoâojenia=oâreśäonócÜ=

éotrzeb= itdKFI= éonieważ= äudzie= nie= umieją= znaäeźć= czó= wóbrać= äeészeÖo=

séosobuI=abó=swój=ceä=osiąÖnąć=EzobK=Üasło=Agresja=–=mrzemocFK=qaâże=aât=

terrorózmu= służó= z= reÖułó= temuI= żebó= zwrócić= uwaÖę świata= na= oâreśäoną=

Öruéę= äudziI= icÜ= żądania= czó= éostuäatóX= fanatócó= i= terroróści= nie= éotrafią=

jednaâ= rozumować= i= oceniać= EsądzićF= w= âateÖoriacÜ= uniwersaänejI= czóäi=

oÖóänoäudzâiej=moraäności= EzobK=Üasło=aogmatózmI= fanatózmFK=oozumują= i=

osądzają świat= w= âateÖoriacÜ= dominacjiI= autorótetuI= érzómusu= i= âaró=

E„éierwszó=stoéień”=rozumowania=w=sâaäi=hoÜäberÖaI=zobK=Üasło=hoÜäbergFK==
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========iind= definiuje=âoÖnitównó= aséeât=moraäności= szerzej= niż= miaÖetI= jaâo=

utrwaäoną= zdoäność= reséK= séosób=działania= wedłuÖ= wewnętrznej=motówacji=

moraänejK=péosób=ten=nie=istnieje=„érzed”=działaniemI=nie=éoérzedza=Öo=jaâo=

érzóczónaW=zdoäność=i=séosób=wóstęéują=w=działaniu=i=zawsze=razem=z=nimK=

EiindI =NVURFK =hrótâo =mówiącI =możemó =twierdzićI =że =dana =osoba =„umie” =

działać=w=oâreśäonó=séosóbI=jeśäi=wieäoârotnie=w=ten=séosób=działa=Edziałanie=

jednorazowe= może= bóć= érzóéadâiem= äub= wójątâiemFI= i= to= w= różnócÜ=

sótuacjacÜ=i=oâoäicznościacÜK=fm=äeéiej=sobie=radzi=w=trudnócÜ=warunâacÜI=w=

stresie=i=w=obäiczu=emocjonującócÜ=wódarzeń=EâonfäiâtóI=dóäemató=moraäneFI=

tóm=bardziej=rozwinięta=jest=jej=âoméetencja=moraäna=w=sensie=âoÖnitównej=

struâturó= działaniaK= aäateÖo= najtrudniejszóm= zadaniem= i= wózwaniem= däa=

moraänócÜ=âoméetencji=człowieâa=jest=âonieczność=éodjęcia=trudnej=decózji=

w=obäiczu=âonfäiâtuI=bez=użócia=érzemocóI=za=to=w=séosób=rozumnóW=éoérzez=

rozmowę= i= éoszuâiwanie= zÖodóK= qaâie= sótuacje= są ćwiczeniem= däa=

âoméetencji= moraänócÜX= âoÖnicja= moraäna= sérawiaI= że= człowieâ= umie=

wóbrać=międzó=ceäamiI=wartościamiI=dobrami=âtóre=ze=sobą=âoäidująI=äub=też=

umie= znaäeźć= wartośćI= dobroI= zasadę= = wóższąI= âtóra= éozwaäa= załaÖodzić=

âonfäiâtI=osiąÖnąć=zÖodę=i=zadowoäenie=obu=uczestniâów=âonfäiâtuK=pądzenie=i=

działanie= moraäne= w= obäiczu= taâicÜ= zadań= i= wózwań= anÖażuje= całó= äudzâi=

umósłI= całą= wiedzęI= emocjeI= doświadczeniaI= strateÖie= inteäeâtuaäne= i=

éraâtóczne=umiejętności=człowieâaK==

hażda= osoba= ma= swoistóI= własnóI= nieéowtarzaänó= „érofiä”= afeâtównoJ

âoÖnitównó=EiindI=NVURX=OMMMFI=własną=osobowość=moraänąK=mrofiä= ten=jest=

dónamicznóW =rozwój =możäiwó =jest =do =âońca =żócia =Ejednaâ =możäiwa =jest =też=

staÖnacja= i= reÖresjaI= zwłaszcza= jeśäi= cÜodzi= o= aséeât= âoÖnitównóI= o=

umiejętność= radzenia= sobie= z= moraänómi= sótuacjamiI= érobäemamiI=

âonfäiâtami=w=żóciuFK==

=

tzajemna=reäacja=międzó==

afeâtównóm=i=âoÖnitówóm=aséeâtem=moraäności 

=
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monieważ= “afeâtó”= stanowią= zawartość= działania= moraäneÖoI= a= “âoÖnicja”=

stanowi=strukturę=wiążącą=i=éorządâującą=tę=zawartośćI=deorÖ=iind=éowiada=

taâW= „afeâtó= są= osadzone= w= struâturze”= EZ= eingebettetI= embeddedFK=

waäeżnie=od=teÖoI=jaâ=dobrze=są=one=osadzoneI=äeésza=äub=słabsza=może=bóć=

zdoäność= działania= w= trudniejszócÜ= äub= bardzo= trudnócÜ= sótuacjacÜ=

moraänócÜK=wdoäność=EâoméetencjaF=nie=jest=widoczna=däa=sameÖo=sérawcó=

działaniaK= iudzie= nie= mają żadnej= wiedzó= na= ten= tematK= iind= stworzół=

narzędzie= éozwaäające= oszacować= stan= rozwoju= obu= aséeâtów= działania=

moraäneÖo= Eqest= pądu= joraänegoFK= rzósâanó= érzeâroj= ocen= jaâości=

oâreśäonócÜ=racji=moraänócÜ=i=icÜ=dobór=éozwaäają=oâreśäicI=jaâ=séójne=jest=

zacÜowanie=moraäne=danej=osobóI=czóäiW=jaâ=ono=wóÖäąda=od=stronó=rozwoju=

âoÖnitówneÖoI= âtóró= możemó= stómuäować= eduâacójnie= EnéK= éoérzez=

aâtównó= udział= w= swobodnej= i= otwartej= dósâusji= nad= oâreśäoną=

âontrowersją= séołecznąI= etóczną= itéKFK= Ani= struâtura= âoÖnitównaI= ani= siła=

érzówiązania= Eafeâtównó= stosuneâ= do= cenionócÜ= érzez= siebie= wartości= i=

zasadF= nie= są= sztówne= i= niezmienneK= kiezwóâäe= oétómistóczne= däa=

człowieâaI= séołeczeństwa= i= äudzâości= jest= w= nicÜ= właśnie= toI= że= są=

dónamiczneI=to=znaczóW=moÖą=się=rozwijaćK==

=

= = = = = = = = =BłędóI= âtóre= najczęściej= éoéełniamóI= Ödó= mówimó= o= äudzâiej=

moraänościW===

J=traâtujemó=ja=jednostronnieI=reduâujemó=do=normI=zasad=i=wartościI=âtóre=

człowieâ= deâäaruje= werbaänieI= aäe= nie= zawsze= éotrafi= stosować= w= swoicÜ=

sądacÜI=decózjacÜ=i=działaniacÜK==

J= = = = mowimó= o= „sâładniâacÜ”= zamiast= mówić= o= „aséeâtacÜ”= zacÜowania=

moraäneÖoI=jaâbó=moraäność=sâładała=się=z=jaâiejś=materiiK==

J= mówimó= o= wrodzonóm= cÜaraâterzeI= „dobróm”= aäbo= „złóm”I= tómczasem=

wócÜownaieI =eduâacja =i =reäacje =z =innómi =mają= wieäâi =wéłów =na =toI =czó =

éotrafią= oni= z= własnejI= wewnętrznej= motówacji= éodejmować= właściwe=

wóboró=i=działaniaK=
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J= = wierzómóI= że= éowstawanie= sądów= i= éodejmowanie= decózji= moraänócÜ=

odbówa= się= w= éełni= świadomieI= że= sami= je= âontroäujemó= i= możemó= Eäub=

może =zÖoła =âto =innó>>F =dowoänie =nimi =sterować= i =coś= âomuś= „wéoić” =z =

zewnątrzK=qómczasem=érocesó=te=érzebieÖają=szóbciej=niż świadomość=jest=

w= stanie= je= rejestrowaćK= gednaâże= artóâuäacjaI= uzasadnienie= w=normacÜ= i=

wartościacÜI= badanie= słuszności= éoérzez= refäeâsję= i= dósâurs= są= âonieczne=

séołecznie =EtznK =âonieczna =séołecznie =jest =etóâaFI =éorK =iindW =

ÜttéWLLdemocracóJeducationKnetFK==

J=mrzóéisujemó=äudziom=ceczó=cÜaraâteru=i=oceniamó=icÜ=jaâo=osobó=mniej=

äub=bardziej=moraäne=na=éodstawie=éojedóńczócÜ=zacÜowańI=wórwanócÜ=z=

niewidocznejI=całościowej=struâturó=âoÖnitównej=Eaäbo=słabo=äub=wcaäe=z=nią=

niezwiązanócÜFK===

J= rznajemó= werbaäne= deâäaracje= o= wartościacÜ= i= deâäaratówne= „éostawó”=

sâładane= z= różnócÜ= éowodów= wobec= innócÜ= äudzi= za= ostateczne= mierniâi=

moraänościK= qómczasem= rzeczówiste= zacÜowanie= może= odbieÖać= od= tócÜ=

deâäaracjiI=a=zatemW=działanie= jest=éewniejszóm=króterium=moraäności= = niż=

dekäaracjeK= mrzóâładW =dana =osoba =często =i =nawet =z =zaanÖażowaniem =

éodâreśäaI= jaâ= ważnó= jest= wzajemnó= szacuneâI= jednaâ= często= obraża= i=

éoniża=innócÜK===

=
easło=däa=ceäów=edukacójnócÜ=zredagowała=bK=kowak=

=

=

mrzóéisó=L=äiteraturaW==

=

J= haräJltto= Aéeä= ENVVOFW= “aisâurs= und= serantwortunÖK= aas= mrobäem= des=
ÜberÖanÖs=zur=éostâonventioneääen=joraä“K=puÜrâaméI=cranâfurtLjK==
=
J= Antonio= aamasio= EOMMRFW= “qÜe= neurobioäoÖicaä= ÖroundinÖ= of= Üuman=
vaäuesK”= tW= gKmK= CÜanÖeux= et= aäK= EbdsKFI= keurobioäogó= of= Üuman= vaäuesK=
eeideäberÖK==
=
J=pKiK=criedman=C=aäK=EbdsKF=ENVUSFW=“qÜe=brainI=coÖnitionI=and=education”K=
Academic=mressI=fncKI=iondonK==
=

http://democracy-education.net/
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J=gKhK=eamäinI=hK=tónnI=mK=BäoomI=EOMMTFW=„pociaä=evaäuation=bó=éreverbaä=
infantsK”=tW=katureI=kr=QRMETNSVFI=ééK=RRTJRRVK==
=
J=iawrence=hoÜäberÖ=ENVRUFW=“qÜe=deveäoément=of=modes=of=moraä=tÜinâinÖ=
and= cÜoice= in= tÜe= óears= NM= to= NS”K= rniversitó= of= CÜicaÖoK= rnéubäisÜed=
doctoraä=dissertationK==
=
J =iawrence =hoÜäberÖ =ENVSQFK =“aeveäoément =of =moraä =cÜaracter =and =moraä =
ideoäoÖóK”= tW= jK= iK= eoffmann= EredK= nauâowaFI= oeview= of= `Üiäd=
aeveäoément=oesearcÜI=soäK=NI=ééK=PUNJQPNK=
=
J= jK= ievóJpuÜä= ENVNOFW= „aie= mrćfunÖ= der= sittäicÜen= oeife= juÖendäicÜer=
AnÖeâäaÖter= und= die= oeformvorscÜääÖe= zum= §= RS= des= deutscÜe=
ptrafÖesetzbucÜesK“=weitscÜrift=fćr=msócÜotÜeraéie=I=sK=OPOJORQK=
=
J=deorÖ=iindW=ÜttoWLLdemocracóJeducationKnet==

=
J= GdeorÖ= iind= ENVVOFW= “oeâonstruâtion= des= hoÜäberÖJAnsatzesW=aas= wweiJ
AséeâteJjodeää= der= joraäentwicâäunÖ”K= tW= cK= lser= C= tK= AätÜof= EredK=
nauâowaFI=joraäiscÜe=peäbsbestimmungK=häettJCottaI=ptuttÖartI=sK=OMQJOMUK==
=
J=deorÖ=iind=EOMMMFW=„fst=joraä=ieÜrbar\“=ioÖosI=BeräinK==
=
J=deorÖ=iind=EOMMVFW=„joraä=ist=äeÜrbar”K=lädenbourÖ=pcÜuäveräaÖI=jćncÜenK===
=
J=deorÖ=iind=EOMMVFW=“qeacÜinÖ=students=to=séeaâ=and=to=äisten=to=otÜersK”=
tW= aKbK= iund= C= mKoK= Carr= EbdsKFI= aoing= democracóK= meter= ianÖI= kv= –=
tasÜinÖton=–=Beräin=–=Brusseäs=–=lxfordK==
=
J=deorÖ=iind=C=aäK=ENVURFW=“joraä=deveäoément=and=tÜe=sociaä=environmentK”=
mrecedent=mubäisÜinÖI=fncKI=CÜicaÖoK===
=
J=Ggean=miaÖet=ENVPOLNVSRFK=“qÜe=moraä=judÖement=of=tÜe=cÜiädK”=däencoeI=
fääKW=cree=mressK=
=
J= Ggean= miaÖet= ENVUNLNVRQFW= “fnteääiÖence= and= affectivitóK= qÜeir= reäation=
durinÖ=cÜiäd=deveäoémentK”=maäo=AätoI=CAW=Annuaä=oeviewsK=
=
J= Ggean= miaÖet= ENVTSFW= “qÜe= affective= unconscious= and= tÜe= coÖnitive=
unconsciousK”=tW=fnÜeäder…==
=
J =pKeK =pcÜwartz =C =dK =paÖie =EOMMMFW =“saäue =consensus =and =iméortanceW =A =
crossJnationaä=studóK”=tW=gournaä=of=CrossJCuäturaä=msócÜoäoÖóI=kr=PNEQFI=sK=
QSRJQVTK=
=
=
=
=
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avphrop=
=
=

aósâursówna=socjaäizacjaKKK=
 
=

ddó=Axeä=eonnetÜ= éisze=o= „socjaäizacji= dósâursównej”I= zaznacza=od= razuI=

że= umiejętność= nawiązówaniaI= éodtrzómówania= i= rozwijania= interaâcji=

międzóäudzâicÜ=na=éoziomie= rozumieniaI=odczuwaniaI= sądzenia= i= działania=

obecna =jest =i =rozwija =się=w =człowieâu =na =dłuÖoI =zanim=oéanuje =on =jęzóâI =

zdoäność=artóâuäacji=werbaänej=i=umiejętności=dósâursówneK=watem=éojęcie=

„socjaäizacja= dósâursówna”= nie= oznaczaI= że= socjaäizacja= EuséołecznienieF=

rozéoczóna=się=doéiero=z=cÜwiäąI=âiedó=człowieâ=éotrafi=nawiązać=rozmowęK=

„oozwój= zdoäności”= rozumiejąceÖo= i= aâtówneÖo= udziału= w= reäacjacÜ= z=

innómi=zacÜodzi=już=w=bardzo=wczesnóm=dzieciństwieI=na=etaéie=niemeÖoI=

érzeddósâursówneÖoI= zmósłowoJemocjonaäneÖo= = éostrzeÖania= i=

identófiâacji= innócÜ= osóbK=azięâi= ÖestóâuäacjiI=mimiceI= eméatii= i= zaufaniu=

rozwija=się=„widziaäność=séołeczna”=Esoziaäe=picÜtbarkeitF=EeonnetÜI=OMMTX=

sK=NQJNSFK==t=śäad=za=nią=éojawiają=się=inne=zdoänościW=uwaÖaI=szacuneâ=i=

uznanie= znaczenia= innócÜ= osóbI= zaanÖażowanie= i= uczestnictwo=

EAnteiänaÜmeI= sK= NSFK= t= traâcie= tej= érzeddósâursównej= socjaäizacji= inne=

osobó =zósâują= w =oczacÜ =dziecâa =„znaczenie“ =EdeätungI =sK =NRFI =Öodność= i =

érestiż=właśnie=jaâo=äudzcó=bäiźniK =eonnetÜ=nazówa=ten=éroces=„oboéóänąI =

wzajemną= reÖuäacją= na= éoziomie= afeâtów= i= uwaÖi= EAffekte= und=

AufmerksamkeitF=EKKKFI=âtóra=doâonuje=się=w=dużej=mierze=w=jęzóâu=Öestów=

EgestiscÜe=hommunikationF“=EsK=NTFK==

=

= = = = = = = = = =eonnetÜ= érzójmujeI= że= ta= eäementarna= forma= wzajemneÖo=

„éostrzeÖania=w= âateÖoriacÜ= znaczenia= i= wartości= ma= oÖromne= znaczenie=

taâże=däa=interaâcji=międzó=äudźmi=dorosłómi”=EsK=OSFK=qoI=że=innó=nabiera=

däa= nas= „znaczenia”= EdeätenäassenI= sK= NRF= jest= sâutâiem=érocesu= uczeniaI=

âtóró= zostaj= najéierw= urucÜomionó= na= éoziomie= afeâtównóm= EaffektivFK=

rmiejętność= éostrzeÖania= i= doświadczania= innócÜ= osóbI= jaâo= ważnócÜ=

=
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sérawiaI=ze=éodejmujemó=z=nimi=rozmowęK=płucÜamó=icÜI=bo=cenimó=toI=co=

maja=do=éowiedzeniaI=jaâo=äudzâie=osobóX=mówimó=do=nicÜI=bo=cenimó=icÜ=

zdanie=i=äiczómó=na=toI=ze=nasza=wóéowiedz=jest=ważna=taâże=däa=nicÜK===

=

lsobó=niezdoäne=docenić=innócÜI=nieodczuwające=szacunâu=mają=trudności=

z= wzajemnóm= rozumieniem= i= éorozumieniemI= a= taâże= niewłaściwie=

interéretują= ocenę= icÜ= osobó= w= oczacÜ= innócÜ= äudziW= już= „w= dzieciństwie=

człowieâ=rozwija=éierwsze=zaäążâi=samoocenó=i=szacunâu=däa=siebie=sameÖo=

éoérzez=doświadczanie=siebieI=jaâo=éartnera= interaâcji=éodczas=wséóänócÜ=

zabawK”= EeonnetÜI=OMNMX= sK=OSSI= zobK=daäej= ÜasłaW=awuaséektowa=qeoria=

oozwoju=joraänego=oraz=tartości=w=edukacjiFK==

=

easło=däa=ceäów=edukacójnócÜ=zredagowała=bK=kowak=

=

 
mrzóéisó=J=äiteraturaW==
 
J= gćrÖen= eabermas= ENVUPFW= „joraäbewusstsein= und= âommuniâatives=
eandeän“I=puÜrâaméI=cranâfurtLjK==
=
J= Axeä= eonnetÜ= EOMNMFW= „aas= fcÜ= im= tirK= ptudien= zur= AnerâennunÖsJ=
tÜeorie“I=puÜrâaméI=cranâfurtLjK==
 
J= Axeä= eonnetÜ= EOMMPFW= „rnsicÜtbarâeitK= ptationen= einer= qÜeorie= der=
fntersubjeâtivität“I=puÜrâaméI=cranâfurtLjK==
 
J= deorÖ= iind= EOMMVFW= „gaâ= uczóć= studentów=wóéowiadania= się= i= słucÜania=
innócÜ\“=tW=hKjK=CernI=mKtK=gucÜaczI=bK=kowaâ=EredK=nauâowaFI=bdukacja=
demokratócznaK=tódK=kauâowe=fc=rAjI=seria=ColéeraI=sK=NVJPUK===
=

=

=

avphropvtkA=mobtbkCgA=Adobpgf=

=

bwa=kowaâI=Adrianna=rrbańsâaI=haó=eemmeräinÖ==
moznan=–=Beräin=–=honstancja==
Eéubäiâacja=o=cÜaraâterze=onJäineF=
=
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=

aósâurs=i=aÖresja=wśród=młodzieżóW==

honstancâa=jetoda=aósâusji=nad=aóäematem===

ÖruéacÜ=éodwóższoneÖo=rózóâa=

 

NK=térowadzenie= 

t= oâresie= ONMMVJOMNM= członâowie= Öruéó= badawczej= mrofesora= deorÖa=

iindaI= twórcó= tzwK= „honstancâiej= jetodó= aósâusji= nad= aóäematem”N= EZ=

hjaaF= Erniwersótet= w= honstancjiF= érzeérowadziäi= międzónarodoweI=

éiäotażowe= studium= étK= „hjaa= jaâo= metoda= érewencji= zacÜowań=

aÖresównócÜW =kiemcóI =moäsâaI =pzwajcaria“ =Eoéieâun =érojeâtuW =dr =jarcia =

pcÜiääinÖerI= me= teinÖartenFK= moniżej= najéierwsze= obserwacje= i= wóniâi=

naszócÜ= studiówI= éotwierdzająceI= że= jetoda= honstancâa= jest= wósoce=

efeâtówna=dódaâtócznieI=jeśäi=cÜodzi=o=stómuäację=âoméetencji=rozumienia=i=

sądzenia= moraäneÖoI= âoméetencji= jęzóâowócÜI= arÖumentacójnócÜ= i=

dósâursównócÜK= monieważ= jetoda= honstancâa= éromuje= całâowitą=

rezóÖnacje=z=érzemocó=fizócznejLwerbaänejI=wódaje=się=Öodna=zastosowania=

taâże= w= érewencji= zacÜowań= aÖresównócÜK= azięâi= dósâursównemu=

treninÖowi= hjaa= uczestnicó= uczą= się= samoâontroäi= emocjonaänejI= tznK=

éanowania= nad= neÖatównómi= emocjamiI= niedoéuszczania= do= teÖoI= żebó=

âierowałó= zacÜowaniem= wobec= innócÜ= osób= Efizócznóm= äub= werbaänómF= i=

sięÖania=éo=refäeâsję=i=rozmowę=zamiast=aÖresjiK=CÜodzi=tu=zwłaszcza=o=tzwK=

aÖresję= reaâtówną= EoainerI =aodÖe =C =aäK =OMMSFI =czóäi =emocjonaäną=

éodatność= na= érowoâację= zewnętrznąI= tóéową= däa= oâresu= dorastania=

Ewówczas= bowiem= ośrodâi= neuronaäne= w= mózÖu= i= funâcje= âoordónujące=

zacÜowanie= nie= są= jeszcze= „éowiązane”= äecz= tworzą= äuźne= „wóséó”= –= zobK=

Üasło=häuczowe=koméetencje=séołeczne=–=rozwójFK==

==========Abó=sérawdzićI=czó=jetoda=honstancâaI=stosowana=dotąd=w=eduâacji=

séołecznej= EmoraänejI= dósâursównejF= wszóstâicÜ= szczebäiI= a= taâże= w=

resocjaäizacjiI= może= bóć= sâuteczna= w= zaéobieÖaniu= rozwojowi= zacÜowań=

===================================
 

=



=

Copyrights © by Nwa Nowak 
=

TU

aÖresównócÜI=Öruéa=osób=éod=oéieâą=jK=pcÜiääinÖer=zaczęła=testować=hjaa=

EzobK= stosowne= ÜasłoF= w= ÖruéacÜ= éodwóższoneÖo= rózóâa= aÖresjiK= = =

mrezentowane=niżejI= éiäotażowe= studium=będzie= daäej= âontónuowaneW= jeÖo=

ceäem= jest= wóâazanieI= że= wósoâo= rozwinięteI= âäuczowe= âoméetencje=

séołeczne= –= w= tóm= érzede= wszóstâim= âoméetencja= sądzenia= moraäneÖo=

EhoäberÖI= NVSQX= iindI= OMMVF= i= âoméetencja= rozumienia= séołeczneÖo= oraz=

âoordónacja= éerséeâtów= séołecznócÜ= EpeämanI= NVUMLNVUQI= dutzwiääerJ

eeäfenfinÖer= OMNMF= niejaâo= „immunizują”= człowieâa= érzed= stosowaniem=

érzemocó=fizócznej=jaâo=séosobu=rozstrzóÖania=âonfäiâtów=międzóäudzâicÜK=

„mrzemoc= jestI= bowiem= najniższóm= stoéniem= zdoäności= rozstrzóÖania=

âonfäiâtówI= jaâim= dóséonuje= człowieâK= ieéiej= więcI= żebó= człowieâ= ją=

âontroäował=äub=całâowicie=uniâałX=to=zaś=będzie=możäiweI=jeśäi=uczónimó=Öo=

zdoänóm= do= rozwijania= bądź= obierania= wóższócÜI= äeészócÜ= séosobów=

rozstrzóÖania=âonfäiâtówK”=EiindI=NVVTW=sK=NJOI=zobK=Üasło=AgresjaFK==

=

OK=miäotażowe=studium=„hjaaI=jaâo=metoda=érewencji=

zacÜowana=aÖresównócÜW=dósâurs=zamiast=érzemocó”=

=

OKN=tieäonarodowaI=âoeduâacójna=Öruéa=nastoäatâów==

==============================EkowaâW=OMMVLOMNMI=pzwajcariaF=

=

t= szwajcarsâiej= części= badań= uczestniczóła= NTJosobowaI= wieäonarodowa=

Öruéa= dwunastoäetnicÜ= dzieci= ET= różnócÜ= narodowościFK= tięâszość= dzieci=

wóâazówała= trudności= w= nauce= Ewe= wszóstâicÜ= érzedmiotacÜFI= nisâie=

âoméetencje= jęzóâowe=utrudniające= rozumienie= zarówno=wóéowiedzi= jaâ= i=

teâstów=Enawet=ârótâicÜI=âiäâuzdaniowócÜFI=a=taâże=érobäemó=z=dóscóéäiną=

EszczeÖóänie= wśród= cÜłoécówFK= t= tej= Öruéie= érzeérowadzono= trzóârotnie=

dósâusję= hjaaK= guż= éierwsza= dósâusja=wzbudziła= widoczne= zasâoczenie= i=

radość= dzieciI= że=moÖą= swobodnie= rozmawiać= o= interesującóm= érobäemieK=

mierwszą= dósâusje= zdominowaäi= cÜłoécóW= dziewczónâi= w= séosób= widocznó=

obawiałó= się= odzówaćK= tszóstâie= arÖumentó= w= dósâusji= bółó= äaâoniczneI=

dzieci=z=trudem=znajdowałó=słowa=i=nie=dósâutowałó=z=arÖumentami=innócÜ=
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dzieciK= lâazówałó= jednaâ= wzajemnó= szacuneâ= i= zaanÖażowanieK= CÜłoécó=

éoczątâowo=staraäi=się=zwrócić=na=siebie=uwaÖę=innócÜI=jednaâ=instruâtorâa=

iÖnorowała=te=zacÜowaniaK=mo=âiäâunastu=minutacÜ=wszóscó=bóäi=taâ=zajęciI=

że =niât =nie =érzeszâadzałK =mojawiło =się= wóczuwaäne =zaufanieK =ddó =dzieci =

zaéótałóI= „czó= instruâtorâa= będzie= teraz= érzócÜodzic= codziennie\”I=

zdecódowaäiśmó=się=âontónuować=interwencję=hjaaK===

= = = = = = = = = = =qrzecia= i= ostatnia= dósâusja= âonstancâa= érzebieÖła= wzorowoW= éo=

érezentacji= dóäematu= dzieci= bółó= wóraźnie= éoruszone= i= sâuéioneK= w=

érzejęciem=Ei= bez=żadnócÜ=érobäemów=z=zacÜowaniem>F=éracowałó=w= fazie=

„cicÜej=refäeâsji”K=pzóbâo=zrozumiałó=i=wójaśniłóI=o=jaâie=érobäemó=moraäne=

cÜodziK=kowe=bóło=u=dziewczóneâ=toI=że=budowałó=dłuÖieI=boÖate=w=treść=i=

nawiązujące=do=własnócÜ=doświadczeń=arÖumentóK=kowe=bółó=też=dwa=inne=

zacÜowaniaW= érawie= wszóstâie= dzieci= otwarcie= wóraziłó= swoje= zdanieK= t=

sâuéieniu= słucÜałó= innócÜK= tieäe= z= nicÜ= éodjęło= dósâusję= z= cudzómi=

arÖumentamiK= tóczuwaäne= bółó= éozótówne= emocjeK= t= fazie= feedbacâu=

wieäe= dzieci= doceniło= toI= „że= istnieje= tóäe= różnócÜ= éunâtów= widzenia”K=

monieważ= w =tej =ostatniej =dósâusji =obódwa =Öłosowania =odbółó =się= „z =

zawiązanómi= oczóma”= E„Öłosuj= taâI= jaâ= czujesz”FI= dzieci= Öłosowałó=

suwerennieK =gedno =z =nicÜ =zmieniło =éóźniej =zdanie =i =érzeszło =do =Öruéó =

„érzeciwniâów”= Eéozótównó= znaâI= świadczącó= o= érzeâonującej= siäe=

arÖumentacji=w=dósâursieI=a=taâże=o=odwadze=cówiänej=człowieâaK=jamó=w=

tóm= wzÖäędzie= różne= doświadczenia= éodczas= sesji= hjaaW= w= warunâacÜ=

éowszecÜneÖo =w =szâoäe =äęâu =i =braâu =zaufaniaI =szczeÖóänie =w =éoäsâicÜ =

âäasacÜ= szâoänócÜ= obserwujemó= obawę= érzed= zmianą= zdania= äub= éoczucie=

„zdradó”= w= ÖruéieI= âiedó= uczestnicó= zmieniają= zdanieK= modobnie= otwarteI=

demoâratóczne=zajęcie=stanowisâa=w=Öłosowaniu=„za”=äub=„érzeciw”=sérawia=

nieâtóróm=uczniom=wieäe=truduW=mamó=tutaj=bardzo=dobre=doświadczenia=z=

hjaaW= éo= Öodzinnej= dósâusji= wieäu= uczestniâów= nabiera= zaufania= i=

érzółącza =się= do =éowtórneÖo =Öłosowania =– =jest =to =jeden =z =éozótównócÜ =

efeâtów=jetodó=honstancâiej===EzobK=kowaâ=C=iindI=OMMVFK==

=
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= = = = = = = = =t= Öruéie= dzieci= szwajcarsâicÜ= zebraäiśmó= również= interesujące=

obserwacje=éodczas=wóéełniania=testów=Ejrq=i=dwie=inne=sâaäeW=dasteiÖer=i=

aodÖeLoaine= do= oszacowania= éoziomu= aÖresównościFK= CÜłoécó= wóéełniaäi=

formuäarze =éoséiesznieI =żebó =jaâ =najszóbciej =„mieć= je =z =Öłowó”I =nie =

zadawaäi= żadnócÜ= éótańK= katomiast= dziewczónâi= zadawałó= séoro= éótań= i=

dłuÖo= się= zastanawiałóI= zanim= zaâreśäiłó= odéowiedź= Edotóczó= to= zarówno=

testów=„ére”=jaâ=i =„éost”FK=w=âoäei=nasze=obserwacje=dotóczące=aâtówności=

dósâursównej=éodczas=zajęć=wsâazują=na= toI=że=éoczątâowo=cÜłoécó=siänie=

dominowaäi= nad= cicÜómi= i= nieéewnómi= siebie= dziewczónâamiK= w= czasem=

jednaâ=sótuacja=się=odwróciłaW=dziewczónâi=zdominowałó=ostatnią=dósâusjęK=

tóâazałó=zasâaâująco=wósoâie=âoméetencje=jęzóâowe=i=wómieniałó=dłuÖieI=

złożone= arÖumentó= moraäneK= tóniâi= testu= jrq= zasâoczółó= nasW= cÜłoécó=

mają=wóższa=wójściowa=âoméetencję=moraäną=„C”=niż=dziewczónâiK=gednaâ=

to= dziewczónâi= zósâałó= najwięâszó= érzórost= „C”= dzięâi= interwencji= hjaaW=

icÜ= âoméetencje= rozumienia= i= dósâursu= éomoÖłó= im= äeéiej= zrozumieć=

dóäemató= i= arÖumentó= zawarte= w= teście= jrqK= w= âoäei= cÜłoécó= wręcz=

„straciäi”= âiäâa= éunâtów= w= stosunâu= do= wójścioweÖo= „C”W= można= to=

wótłumaczóć= éoséiesznómI= niecieréäiwóm= wóéełnianiem= testów= Etuż= éo=

séotâaniu=rozéoczónał=się=turniej=séortowóFI=a=taâże=tómI=że=w=érzóéadâu=

dość=wósoâiej=âoméetencji=sądzenia=moraäneÖo=wzrost=może=bóć=woäniejszó=

niż= w= érzóéadâu= âoméetencji= niższej= Eéotwierdza= się= dość= éowszecÜne=

zjawisâoI =że =słabsi =uczniowie =czeréią= z =dobrej =eduâacji =więcej =od =

éozostałócÜFK= gednaâ= wóniâi= naszeÖo= éiäotażoweÖo= studium= wómaÖają=

daäszej=werófiâacji=w=âoäejnócÜ=teÖo=rodzaju=eâséerómentacÜK=geśäi=cÜodzi=o=

niezdóscóéäinowanie= i= zacÜowania= aÖresówne= Ew= oéinii= éersoneäu= szâołó=

Öruéa=ucÜodziła=aÖresównąFI= najwóższó=éoziom=aÖresji= oâazówał= éersoneä=

éedaÖoÖicznóK==

===

aiaÖram=kr=N=Etóäâo=uczestnicóI=âtórzó=wóéełniäi=„ére”=i=„éost”=jrqFW===

=
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=

 

 

 

NKO=druéa=éensjonariuszeâ=zaâładu=éoérawczeÖo==

ErrbańsâaI=moäsâaI=OMNMF 

 

t=éoäsâiej= części=badań=uczestniczółó=éodoéieczne=zaâładu=éoérawczeÖoOI=

wółącznie=dziewczęta=EwieâW=NQJOM=äatFK=iiczba=uczestniczeâ=uäeÖała=siänóm=

fäuâtuacjomK=mrezentowane=studium=oéiera=się=na=danócÜ=uzósâanócÜ=od=NQ=

osóbI= âtóre= wóéełniłó= éreJ= i= éostJtestó= Eten= sam= zestawI= co=w= érzóéadâu=

Öruéó=szwajcarsâiejFK=t=ramacÜ=interwencji=érzeérowadzono=éięć=dósâusji=

hjaaK= qaâże= w= tej= Öruéie= Eoraz= jej= séołecznóm= otoczeniuF=

zaobserwowaäiśmó= interesujące= zacÜowaniaK= t= Öruéie= wóstąéił= widocznó=

wzrost=umiejętności=dósâursównócÜX=uâazałó=się= również=âoreäacje=miedzó=

Edeâäarowanómi=érzez=uczestniczâi=w=testacÜ=oraz=zaobserwowanómi=érzez=

oéieâunâi=z=zewnątrzF=tendencjami=do=zacÜowań=aÖresównócÜ=a=wósoâością=

âoméetencji= sądzenia= moraäneÖo= i= érzede= wszóstâim= –= wzrostem= tej=

âoméetencji= wsâuteâ= stómuäacji= dósâursównej= metodą= hjaaK= mraca= z= tą=

Öruéą= bóła=o= tóäe=utrudniona= już= tóäâo=z= teÖo=wzÖäęduI=że= infrastruâtura=i=

atmosfera= âontroäi= éanujące= w= zamâniętóm= zaâładzie= éoérawczóm=

===================================
O=Anonimowość=zacÜowana=z=uwaÖi=na=ocÜronę=danócÜ=osobowócÜ=i=etóâę=nauâowąK==
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éołączonóm= ze= szâołą= są źródłem= stałeÖo= naéięcia= i= nieéoâoju= w= ÖruéieK=

moziom=neÖatównócÜ=emocji=EérowadzącócÜ=do=aÖresji=tóéu=reaâtówneÖo=w=

móśä= definicji= oainera= C= aodÖe’a= EjKwKI= OMMSF= zaäeżó= nie= tóäâo= od= stresu=

wótwarzaneÖo=érzez=otoczenie=Ewséomniana=âontroäaI=obecność=strażniczeâ=

itdKFI= äecz= taâże= od= reäacji= międzóÖruéowócÜ= znanócÜ= jaâo= tzwK= ÖróéseraK=

mrzed= jedną= z= dósâusji= wóneÖocjowano= z= éersoneäemI= że= éodczas= sesji=

hjaa= nie= bedzie= w= âäasie= strażniczeâW= zrodziło= to= atmosferę= zaufania= i=

éozwoäiło=érzeérowadzić=wójątâowo=udaną=dósâusjęK==

=========

NF= geśäi= cÜodzi= o= zacÜowania= dósâursówneI= érowadząca= hjaa= éoczóniła=

nastęéujące=obserwacjeW==

J= w= éoczątâowócÜ= dósâusjacÜ= uczestniczâi= z= trudem= werbaäizowałó=

arÖumentóI=icÜ=aâtówność=dósâursówna=bóła=słabaK=toäałó=„słucÜać”=aniżeäi=

„mówić”W=wieäe=z=nicÜ=nie=bóło=zainteresowanócÜ=dósâusjąK===

J=éocząwszó=od=trzeciej=dósâusji=hjaa=zaobserwowaäiśmóI=że=uczestniczâi=

wóéowiadają= się= z= coraz= więâszóm= zaanÖażowaniemI= formułują=

rozbudowane= arÖumentóK= QJR= rczestniczeâ= wóâazówało= wósoâa= âuäturę=

dósâursównaK==

J= éobudzenie= emocjonaäneI= naéięcia= międzó= dwoma= éozostającómi= w=

âonfäiâcie= Öruéami= EÖróéseraFI= ciasnota= éanująca= w= âäasie= i= zacÜowanie=

strażniczeâ= sérawiałóI= że= uczestniczâom= bóło= bardzo= trudno= zacÜować=

uwaÖę=i=âoncentracjęK==

J= wieäe= uczestniczeâ= éotrzebowało= dużo= czasuI= bó= zaufać= instruâtorceK=t=

feedbacâacÜ= zaznaczałóW= „nie= wszóstâie=mówią= érawdęI= a= część=wcaäe= się=

nie=odzówa=i=nie=bierze=udziału=w=dósâusjacÜ”X=z=czasem=zaczęłó=doceniać=

séotâania =éomimo =„zdziwieniaI =że =âtoś= cÜce =z =nimi =taâ =éorostu =

éorozmawiać= o =érobäemacÜI =âtóre =icÜ =nie =dotócząK =tszóscó =bowiem =

rozmawiają=tóäâo=o=icÜ=érobäemacÜK=fcÜ=własne=zdanie=na=inne=temató=nie=

jest=brane=éod=uwaÖę”=Ez=wóéowiedzi=uczestniczâiFK==

J= éamiętajmóI= że= cÜodzi= tu= o= Öruéę= siänie= zÜierarcÜizowaną= na= zasadzie=

dominacji=i=érzewaÖi= fizócznejK=wa=suâces=hjaa=naäeżó=jednaâ=uważać=toI=

że= dziewczęta= éoczątâowo= miäcząceI= nieufne= i= „wóâäuczone”= wóâazówałó=
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znacznó= wzrost= aâtówności= dósâursównejK= tedłuÖ= jednej= ze= strażniczeâ=

Eâtórej= éoäecono= obserwować= Öruéę= éodczas= sesji= hjaaF= „to= dziwneW= w=

dósâusji=biorą=udział=dziewczónóI=âtóre=w=Öruéie=nic=nie=znacząK=A=teI=âtóre=

mają=siäną=éozócjęI=miäcząI=cÜoć=zazwóczaj=mają=wieäe=do=éowiedzenia”=Ez=

wóéowiedzi= strażniczâiFK= Aâtówność= dósâursówna= stómuäuje= éozótównie=

umiejętność= rozumienia= i= ocenó= érobäemów= séołecznócÜW= odbiło= się= to= w=

siänóm=érzóroście=âoméetencji=„C”=Eérawie=NM=éunâtówFW=dotóczó=on=érzede=

wszóstâim= tócÜ= uczestniczeâ= hjaaI= âtóre= nie= deâäarowałó= zacÜowań=

aÖresównócÜ=w=testacÜK=kaäeżą=one=właśnie=do=Öruéó=zdominowanócÜ=„nic=

nie=znaczącócÜ”=Ez=wóéowiedzi=strażniczâiFK=bfeât=rozwoju=dósâursówneÖo=i=

inâäuzji=osób=dósâróminowanócÜ=do=demoâratócznej=dósâusji=éoârówa=się=z=

obserwacjami= éoczónionómi= w= Öruéie= dzieci= szwajcarsâicÜW= co= cieâaweI=

dotóczó=on=właśnie=dziewczóneâK==

=

OF=geśäi=cÜodzi=o=âoreäację=międzó=âoméetencją=„C”=a=deâäarowanómi=érzez=

uczestniczâi= Ei= odnotowanómi= érzez= oéieâunâiF= aâtami= érzemocóI= oâazało=

sięI= że= te= éodoéieczne= zaâładu= éoérawczeÖoI= âtóre= taâicÜ= zacÜowań= nie=

wóâazówałó= Ei= wedäe= wszeäâieÖo= érawdoéodobieństwa= bółó= âontroäowaneI=

dósâróminowane= i= zastraszane= érzez= dziewczęta= o= siäniejszej= éozócji= w=

ÖruéieFI=osiąÖnęłó=znacznie=więâszó=érzórost=âoméetencji= sadu=moraäneÖo=

„C”K= gest= to= wérawdzie= niewieäâa= ÖruéâaI= toteż= wóniâi= wómaÖają= éiänie=

werófiâacji =w =âoäejnócÜ =teÖo =tóéu =studiacÜK =katomiast =Öruéa =osób =

wóâazującócÜ= zacÜowania= aÖresówne= Ewłącznie= z= érzemocą= fizócznąI=

wandaäizmem=itéKF=nie=osiąÖnęła=éraâtócznie=żadneÖo=wzrostu=âoméetencji=

moraänócÜ=EzobK=diaÖramFK=motwierdza=to=Üiéotezó=stawiane=w=innócÜ=teÖo=

tóéu= studiacÜ= EzobK= eemmeräinÖI= OMNMFI= że= u= osóbI= âtóre= rozwinęłó=

éowtarzaäne= zacÜowania= z= użóciem= érzemocó= fizócznej= i= mają= nisâie=

âoméetencje=moraänoJdósâursówneI= stómuäacja=wzrostu= tócÜ= âoméetencji=

jest= érocesem= dłuÖotrwałóm= i= éracocÜłonnómI= äecz= tóm= bardziej=

éotrzebnómK= mrzemawia= to= za= tómI= abó= wzmacniać= indówiduaäne=

âoméetencje= séołeczne= jaâ= najwcześniejI= zaéobieÖając= ewentuaänemu=

rozwojowi= tendencji= do= zacÜowań= aÖresównócÜK= fnnómi= słowóI= érewencja=
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metodami=dósâursównómi=wódaje=się=bardziej=sâutecznaI=szóbsza=i= tańsza=

w=naâładacÜ=aniżeäi=éóźniejsza=resocjaäizacjaK=w=druÖiej=stronóI=suâcesówne=

wzmacnianie= âoméetencji= moraänócÜ= u= osób= âiäâunastoäetnicÜI= âtóre=

zdążyłó=już=éoéaść=w=âoäizję=wsâuteâ=użówania=érzemocó=taâże=jest=bardzo=

ważneI=abó= zaéobiec= reÖuäarnóm=éowrotom=do=zaâładu=éoérawczeÖoI=a=w=

éóźniejszóm= wieâu= –= âarneÖo= EdutzwiääerJeeäfenfinÖerI= OMNMFK= tśród=

więźniów=Ezwłaszcza=recódówistówF=érawie=nie=séotóâa=się=osób=o=wósoâiej=

âoméetencji=sądzenia=moraäneÖoI=mimoI=że=deâäarują=one=te=same=wartości=

co= osobó= nie= będące= więźniami= EzobK= Üasło= aóskursówna= resocjaäizacjaFK=

lznacza=toI=że=im=wóższe=âoméetencje=moraäneI=tóm=äeésza=„immunizacja”=

érzed= sięÖaniem= éo= érzemoc= fizóczną= EiindI= NVVTX= zobK= Üasło= AgresjaFK=

horeäacje= te= zacÜęcają= do= stosowania= metod= dósâursównócÜ= w=

resocjaäizacjiW= za= najbardziej= sâuteczną= uważa= się= obecnie= jetodę=

honstancâąW= sâuteczność= éroÖramu= hjaa= wómaÖa= jednaâ= érofesjonaänie=

wószâoäonócÜI=doświadczonócÜ=instruâtorówK=

=

=

aiaÖram=kr=O==Etóäâo=uczestniczâiI=âtóre=wóéełniłó=éreJ=i=éosttestóFK==

=

=

=
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PK=aósâurs=i=hjaa=w=resocjaäizacjiW=éioniersâie=interwencje==

w=aresztacÜ=śäedczócÜ=i=zaâładacÜ=âarnócÜ==

EeemmeräinÖI=kiemcóI=OMMTJOMNMF==
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oâazji= do= éodejmowania= odéowiedziaäności= i= braâiem= instruâcji=

eduâacójnejK= oeÖres= nie= zacÜodzi= w= tócÜ= więzieniacÜI= âtóre= oferują= teÖo=

tóéu=szanseK==

RF= ptómuäacja= âoméetencji= moraänócÜ= i= dósâursównócÜ= u= więźniów= jest=

sâutecznaI=jeśäi=w=éroÖramie=resocjaäizacójnóm=stosowana=jest=„honstancâa=

jetoda= aósâusji= nad= aóäematem”K= tięźniowie= biorącó= udział= w= zajęciacÜ=

érowadzonócÜ= metodą= hjaa= wóâazują= wzrost= âoméetencji= moraänoJ
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dósâursównócÜ= nawet= wówczasI= Ödó= taâicÜ= zajęć= odbóło= się= niewieäeK= t=

ÖruéacÜI= âtóre= uczestniczółó= w= eâséerómencieI= absoäutnó= efeât= hjaa=

wóniósł= NM =CJéunâtów =in =éäus =Eśrednio =PIR =éunâtuFK =t =zÖodzie =z =iindem =

EOMMVaX= OMMVbF= już= dwuéunâtowó= wzrost= jest= efeâtem= znaczącómK= bfeât=

ten=jest=znaczącó=érzede=wszóstâim=z=uwaÖi=na=dwa=faâtóW==

RaF=âoméetencje=moraäne=u=tócÜ=więźniówI=z=âtórómi=nie=érzeérowadziäiśmó=

żadnócÜ= interwencji= hjaaI= wóâazują= tendencje= séadâową= EzÖodnie= z=

danómi= érezentowanómi= w= niniejszej= éracó= cÜodzi= o= utratę= oâK= SIR= CJ

éunâtuFX==

RbF= w= âażdej= Öruéie= eâséerómentaänej= érzeérowadziäiśmó= zaäedwie=

trzóârotną=sesję=hjaaX==

RcF= osobó= érowadzące= dósâusje= éraâtóâowałó= doéiero= jaâo= instruâtorzó=

hjaaX==

SF= efeâtówność= hjaa= érzeâłada= się= na= wieäe= innócÜ= éozótównócÜ=

eäementówW=u=więźniów=wzrósł=néK=âomfort=ésócÜicznóK=wósâaäi=motówacje=

do= wséółdziałania= däa= dobra= icÜ= séołecznej= reÜabiäitacji= i= resocjaäizacjiI= o=

czóm= reäacjonowaäi= sami= éo= zaâończeniu= zajęćK= ptatóstóâa= érzemocó=

wóâazałaI=że=znacząco=séadła=äiczba=âonfäiâtów=wśród=więźniówK==

mowóższe= wóniâi= érzemawiają= za= tómI= bó= reâomendować= hjaa= jaâo=

centraänó=eäement=éroÖramów=resocjaäizacójnócÜ=w=więziennictwieI=zamiast=

wéajać= więźniom =orientacje =EwartościF =moraäneI =âtóre =już= éosiadają= w =

wómiarze=i=cÜaraâterze=nie=odbieÖającóm=od=resztó=séołeczeństwaX==

=

OK= gaâ= wóâazałem= w= moim= studium= Ei= jaâ= éoâazują= też= inne= éraceFI=

éroÖramó= resocjaäizacójne= oÖraniczające= się= do= restróâcji= i= róÖorów=

reÖuäującócÜ= zacÜowanie= z= zewnątrz= nie= oferują= więźniom= szans= na=

éodejmowanie= odéowiedziaäności= i= instruâcje= wséierającąK= w= teÖo= éowodu=

środowisâo=więzienne=érzóczónia=się=do=deÖeneracji=wszeäâicÜ= istniejącócÜ=

âoméetencji=moraänoJdósâursównócÜ=u=więźniówK=aäa=odmianóI=sâuteczna=

resocjaäizacja= éowinna= âoncentrować= się= na= tómI= bó= zaéewnić= więźniom=
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odéowiednie= warunâi= wséierające= EeduâacójneFI= a= w= szczeÖóänościW=

wséomniane= już= wieäoârotnie= oâazje= do= éodejmowania= odéowiedziaänócÜ=

zadań= i= wózwańI= âtóremu= towarzószó= refäeâsja= wséierająca= ze= stronó=

wóâwaäifiâowanócÜ= oéieâunówK= fdeaänóm= rozwiązaniem= bółobó= włączenie=

séecjaäistócznócÜ= éroÖramów= wzmacniającócÜ= âoméetencje= moraäne= do=

infrastruâturó= eduâacójnej= i= resocjaäizacójnej= wwiezieniaI= jaâo= instótucjiI=

âtóra= nie= tóäâo= izoäuje= Eaäe= de= facto= wóâäuczaF= sérawców= wóâroczeń= ze=

séołeczeństwaI= aäe= taâże= érzóÖotowuje= icÜ= do= éowrotu= do= teÖo= sameÖo=

séołeczeństwaK===

=

PK=gaâ=éoâazuje=najważniejszó=wóniâ=teÖo=studiumI=séecjaäistócznó=éroÖram=

hjaa= może= sâutecznie= wzmacniać= âoméetencje= moraänoJdósâursówne= u=

więźniówK= kajäeésze= wóniâi= dawałabó= wieäoârotna= dósâusja= hjaaI=

érowadzona=érzez=dobrze=wószâoäoneÖoI=doświadczoneÖo=i=certófiâowaneÖo=

instruâtora=EiindI=OMMVFK==

=

QK= momiaró= âoméetencji= moraänócÜ= érzeérowadzone= érzó= użóciu= “joraä=

gudÖmentJqest”= wóâazałóI= że= test= nadaje= się= dosâonaäe= również= do=

éomiarów=w=taâ=séecóficznóm=środowisâuI=jaâim=jest=więzienieK=t=zasadzie=

wszóscó =więźniowie =mają= nisâi =wsâaźniâ =“C” =Edo =teÖo =stoéniaI =że =dane =

uzósâane =z =VM =B =wóéełnianócÜ =w =więzieniacÜ =formuäarzó =bółó =

bezużóteczneX =warto =też= odnotowaćI =że =autor =nie =uzósâał= zezwoäenia =na =

érzeérowadzenie=testów=w=nieâtórócÜ=ÖruéacÜ=o=zaostrzonóm=róÖorzeFK==

kade=wszóstâo=“eduâacójna=teoria=rozwoju=moraäneÖo”=EzobK=iindI=OMMOX=

OMMUF= znajduje= zastosowanie= taâże= jaâo= baza= do= tworzenia= sâutecznócÜ=

metod= eduâacji= moraänej= EhjaaFI= érecózójnócÜ= mierniâów= âoméetencji=

moraänócÜ=EjgqF=i=efeâtównócÜ=interwencji=na=rzecz=reÜabiäitacji=więźniówK==

=

= = = = = = =tszeäaâoI= na= obecnóm= etaéie= badań= warto= zacÜować= éewną=

ostrożnośćW= dobra= jaâość= wóniâów= badawczócÜ= może= się= wiązać= mKinK= z=

efeâtem= nowości= i= zasâoczeniaI= jaâi= éroÖram= hjaa= wzbudził= wśród=

uczestniâówK=kie=bez=znaczenia=jest=wieäâi=entuzjazmI=jaâi=érzez=całó=czas=
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towarzószół= obu= instruâtorom= hjaa= éodczas= sesji= Ejednóm= z= nicÜ= bół=

autorFX=na=éewno=też=znaczenie=miało=toI=że=instruâtorzó=nie=bóäi=âojarzeni=

z=éersoneäem=zaâładów=âarnócÜ=i=aresztów=śäedczócÜK=Abó=móc=reaäistócznie=

ocenić=sâuteczność=hjaa=w=więziennictwieI=éotrzeba=daäszócÜI=częstszócÜ=

teÖo= tóéu= eâséerómentówI= a= najäeéiej= –= reÖuäarneÖoI= wieäoäetnieÖo=

stosowania=hjaa=érzez= instruâtorów=zatrudnionócÜ=w=zaâładacÜ=âarnócÜK=

Bardzo= dobró= efeât= daje= wséółéraca= dwócÜ= instruâtorów= z= jedną= ÖruéąK=

kaäeżó= icÜ= wcześniej= facÜowo= wószâoäić= EcertófiâowaćFI= abó= można= bóło=

oczeâiwać= znaczącócÜ= efeâtówX= szâoäenie= taâże= jest= oétómaäne= wówczasI=

Ödó= éodejmuje= je= tandemI= tjK= dwie= osobó= nawzajem= monitorujące= swoje=

éraâtóâi=hjaa=EiindI=OMMVFK=

aodatâowaI= acz= sérzójającą= oâoäicznością= w= érzeérowadzonócÜ=

interwencjacÜ=bół=faâtI=że=uczestnictwo=w=sesjacÜ=hjaa=bóło=dobrowoäneK=

kie=wódaje=się=jednaâI=abó=efeâtó=moÖłó=wóéaść=mniej=éozótównieI=Ödóbó=

cÜodziło= o= uczestnictwo= obowiązâoweK= tięźniowie= nie= éowinni= jednaâ=

odnosić=wrażeniaI=że=udział=w=teÖo=rodzaju=éroÖramie=ma=bóć=däa=nicÜ=âarą=

äub= naÖrodąK= hjaa= stosowana= jest= w= szâoänictwie= z= dużóm= suâcesem=

éomimoI= że= niât= nie= éótaI= czó= uczniowie= wórażają= zÖodę= na= udział= w=

dósâusjiK=mo=érostu=są=do=dósâusji=włączani=i=zostają=na=niej=z=własnej=woäi=

do=sameÖo=âońcaK==

===========oeasumującW=hjaa=oâazuje=się=bóć=wósoce=érzódatną= i= sâuteczną=

innowacją= w =resocjaäizacjiK =kie =tóäâo =reduâuje =érzemoc =wśród =więźniówI =

äecz= czóni= icÜ= bardziej= zdoänómi= do= rozwiązówania= âonfäiâtów= séołecznócÜ=

EdóäematówFI=âtóre=wówołują= siäneI=neÖatówneI=wómaÖające=samoâontroäi=

emocjeK= hjaa= éomaÖa= im= te= emocje= âontroäować= i= zastęéować= érzemoc=

rozwiązaniami=érzemóśäanómiI=racjonaänómiI=dósâursównómiK==

mrzekład=i=redakcjaW=bK=kowak=

=

mrzóéisó=L=äiteraturaW===

 
 
J=haó=eemmeräinÖ=EOMNMFW=„costerinÖ=joraä=Coméetences=of=mrisoners=as=a=
kew=AééroacÜ=to=pociaä=oeÜabiäitation=J=An=fntervention=ptudó”K=honstanz=
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Emanusâróét= udostęénionó= za= żóczäiwą= zÖodą= autora= w= ceäu= éromocji=
eduâacójnejFK= 
=
wobK= też= ÜasłaW= AgresjaI= hjaaI= homéetencje= moraäneJdóskursówneJ
demokratóczneI=häuczowe=koméetencje=séołeczne=i=icÜ=stómuäacjaK==
=
=
=
=

avphrpgA=avaAhqvCwkA=EtóéóF=
=
=

T=najbardziej=éoéuäarnócÜ=tóéow=dósâusji=stosowanócÜ==
w=eduâacji=etócznej=i=demoâratócznej  

 
 

=
NK=aósâusja=z=„odÖrówaniem=róä”=EroäeJéäaóinÖF=

=

mrowadzącó= érzedstawia= dósâutantom= scenariuszI= wséóänie= z= nimi= ustaäaI=

âto =będzie =Örał= dana =„roäę”K =hażdó =uczestniâ =dostaje =oéis =swojej =roäiK =

aósâutanci= muszą= wczuć= się= i= wóobrazić= sobie= éołożenie= osobóI= âtóra=

odÖrówająK= CÜodzi= tu= o= sótuacje= wóobrażonąK= bfeâtówność= metodó= na=

éoziomie= inteäeâtuaänóm= jest= dość= wósoâaX= na= éoziomie= emocjonaänóm=

EzaanÖażowanieI= uczucia= moraäneF= raczej= nieI= éonieważ= dósâutanci= zdają=

sobie= sérawę= z= teÖoI= że= cÜodzi= o= sótuację= fiâcójnąI= zatem= raczej=

„odÖrówają”= uczucia= aniżeäi= je= faâtócznie= érzeżówająK= CeäW= dósâusja= z=

éodziałem=na=roäe=éozwaäa=uczestniâom=doświadczóć=éerséeâtów=i=éunâtów=

widzenia= innócÜ= osób= i= éostawić= się=w=miejscu= âoÖośI= âto= éodejmuje= néK=

trudną= decózję= EzobK=Üasło=häuczowe=koméetencje= séołeczneFK=ldÖrówane=

roäe= éowinnó= bóć= wózwaniem= däa= dósâutantów= Edzieci= i= młodzież= dobrze=

sobie=radzą=z=roäami=„dorosłómi”FK===

=

OK=„aósâusja=âazuistóczna”=Ecase=discussionFW==

=

érowadzącó= érzedstawia= Öruéie= w= séosób= możäiwie= oszczędnó= Enie=

zdradzając=swojeÖo=stanowisâaF=oâreśäonó=érobäem=–=érobäem=éowinien=bóć=

=

=
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taâ= dobranó= i= oéracowanó= narracójnieI= żebó= maâsómaänie= zainteresował=

uczestniâów= i= żebó= moÖäi= zaéamiętać= jaâ= najwięcej= informacji= EzobK=Üasło=

bmocje= a= edukacjaFK= Czas= érezentacji= érobäemuW= oâK= RJT= minut= Edaäsze=

informacje=można=„dozować”=w=traâcie=dósâusji=w=miarę=éotrzebFK=cacÜowa=

dósâusja= âazuistóczna=wómaÖa=érzóÖotowania= däa= uczestniâów= ÜandJoutu=

Eoéis= érobäemuFK= mo= érezentacji= érowadzącó= stawia= jednoJdwa= éótania=

érowoâujące= ”burzę= mózÖów”= äub= tzwK= dósonans= âoÖnitównóI= abó=

dósâutanci= rozéoznaäi= jądro= érobäemu= i= dostrzeÖäiI= jaâ= wieäe= budzi=

âontrowersji= moraänócÜI= etócznócÜI= séołecznócÜI= âuäturowócÜI= érawnócÜ=

itdK= Ceäem= dósâusji= âazuistócznej= jest= aâtówacja= wiedzóI= âtóra= maja=

uczestnicóW= âażdó= dósâutant= musi= się= wóéowiedziećI= zająć= stanowisâo= i=

zastosować= swoją= wiedzę= i= âoméetencje= do= éraâtóczneÖo= érobäemuI= o=

âtóróm= mowaK= t= fazie= éierwszej= cÜodzi= o= zrozumienie= érobäemu= EoâK= NM=

minutFX=w=fazie=druÖiej=uczestnicó=uâładają=możäiwe=strateÖie=rozwiązaniaI=

nazówają= jeX= moderator= może= im= éomóc= sâoméäetować= arÖumentó= äub=

âroâi=äoÖiczneI=éótającI=co=naäeżó=zrobić=najéierw\=Co=w=daäszej=âoäejności\=

Co= na= âońcu\= EoâK= NM= minutFK= kastęénie= uczestnicó= demoâratócznie=

wóbierają= najäeészą= oécję= rozwiązania= i= uzasadniają= swój= wóbórX= jest= to=

tzwK =metarefäeâsja =EoâK =U =minutFK =ka =âoniec =można =érzeérowadzić=

głosowanieW=iäu=uczestniâów=oétuje=za=rozwiązaniem=NI=OI=PKKK=tarto=zadbać=

o= wóÖodne= éomieszczenie= z= tabäicami= do= érotoâołowania= Eéotrzebni= będą=

dwaj= érotoâoäanciFK= geśäi= éäanujemó= éoważniejszą= dósâusje= z= danej=

dóscóéäinó= EnéK= na= oâreśäonó= érobäem= biomedócznóFI= warto= wcześniej=

udostęénić= uczestniâom= materiałó= informacójne= EtzwK= ÜandJoutI= niezbót=

wieäe=na=jeden=razW=dwa=–=trzó=éunâtóI=w=sumie=jedna=strona=maszónoéisuI=

abó =éodczas =dósâusji =nie =éoÖubić= się= i =nie =tracić= czasu =na =szuâanie =detaäi =

zamiast= słucÜaćI= o= czóm= mowaK= fnformacja= éowinna= dać= się= oÖarnąć=

„jednóm= séojrzeniem”W= Ödó= uczestnicó= oéanują= tę= umiejętnośćI= można=

stoéniowo=wódłużać=ÜandJoutó=do=âoäejnócÜ=dósâusjiFK==

=
=

PK=aósâusja=otwarta=Etóéu=„oéen”F=

=

=
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érowadzącó= érezentuje= starannie= dobranó= i= interesująco= oéowiedzianó=

érobäemI= âontrowersję= äub= dóäemat= ERJT= minutFK= mrosi= uczestniâów= o=

wójaśnienieI=czó=widzą=érobäemI=na=czóm=on=éoäeÖai=jaâieÖo=rodzaju=jest=to=

érobäemK=aósâusja= jest= séontanicznaK=CeäW= dósâutanci= mówiąc= i= słucÜając=

się= nawzajem= rozéoznają= wséóänie= érobäem= EtzwK= zbiorowó=

âonstruâtówizmF= i= Öenerują= całó= szereÖ= różnócÜ= arÖumentów= i= racjiI= są=

świadomi= własneÖo= stanowisâaI= z= szacunâiem= słucÜają= cudzócÜ= oéinii= i=

moÖą= zmienić= zdanie= éod= wéłówem= „racjonaänej= siłó= arÖumentacójnej”=

EeabermasI= NVVOFK= aósâusja= teÖo= tóéu= wzmacnia= âoméetencje=

inteäeâtuaäneW= indówiduaäne= i= wséóäne= rozumowanieI= arÖumentacjeI=

umiejętność= érecózowania= i= racjonaäneÖo=wórażania= éoczątâowócÜ= intuicji=

itdK=aecózje=tóéu=„âazus”=i=„oéen”=nie=stómuäują=bezéośrednio=âoméetencji=

moraänócÜ= w= sensie= rozwoju= struâtur= afeâtównoJâoÖnitównócÜK= gednaâ=

éoznanieI= rozumienie= i= refäeâsja= etóczna= stómuäują= wrażäiwość= moraäna= u=

osóbI=âtóre=najéierw=nie=dostrzeÖają=érobäemuK=

==

QK=aósâusja=facÜowa=tóéu=„just=communitó” 

=

EzobK= Üasło= hoÜäbergFK= mrowadzącó= érzóÖotowuje= do= NM= érobäemówI=

âontrowersji= séołecznócÜ=äub=dóäematów=moraänócÜI=séisując=je=w=ârótâiej=

formie= Ejeden= érobäem= Z= érezentacja= PJR= minutowaFK= mrezentuje=

dósâutantom= danó= érobäemI= nastęénie= sam= érzótacza= racjeLarÖumentó= z=

oâreśäoneÖo= éoziomu= w= „sâaäi= hoäberÖa”= EzobK= Üasło= hoÜäbergI= sixJstages=

tÜeoróFI= od= Q= do= S= arÖumentówK= mrosi= dósâutantów= o= oéinieW= dósâutanci=

zÖłaszają= się= i= âoäejno= wóéowiadają= Eéełna= dobrowoänośćI= bez=

„wówołówania= do= tabäicó”FK= kastęénie= érowadzącó= érezentuje= âiäâa=

arÖumentów= „o= stoéień”= wóższócÜ= Emetoda= „just= communitó= HN”FK=

monownie=érosi=o=oéinieI=âto=się=zÖadza=i=däaczeÖoK=mo=cÜwiäi=érzecÜodzi=do=

âoäejneÖo= érobäemuI= érezentuje= i= éowtarza= caäa= oéeracje= Ei= taâ= aż= do=

wóczeréania=czasu=érzeznaczoneÖo=na=zajęciaKF==

=

=

=
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RK=aósâusja=facÜowa=tóéu=„honstancâa=aósâusja==

nad=aóäematem”=

=

tómaÖa= érofesjonaäneÖo= érzeszâoäeniaI= éonieważ= zarówno= sam= dóäemat=

dódaâtócznó= EzobK= Üasło= hjaaF= jaâ= i= rótm= zadań= EoâK= NMJminutowóF= i=

naérzemienność= EwséarcieLinstruâcja= –= wózwanie= resK= wadanie= –=

wséarcieLinstruâcja= –= wózwanieLzadanie= itdKF= muszą= séełniać= éarametró=

efeâtówności= od= stronó= stómuäacji= refäeâsji= moraänej= érzez= oétómaäne=

éobudzenie= afeâtówneI= zasadę= âonstruâtówizmu= Ewszóscó= uczestnicó=

indówiduaänie=i=zbiorowo=refäeâtują=nad=rozéoznaniem=érobäemu=moraäneÖo=

–=tzwK=âonstruâtówizm=i=âoJâonstruâtówizmK==

=

=

=

SK=aósâusja=érowadzona=érzez=nauczócieäa=äub=wóâładowcę=

=

w= tonie= i= tróbie= sérawdzianu= Ewóéótówania= z= deâäaratównej= wiedzóI=

stanowisâ= i= éoÖäądówI= âtóre= moÖą= jednaâ= odbieÖać= od= rzeczówistócÜF=

wśród= studentówI= dotócząca= néK= zadanej= äeâturóI= âtórej= znajomości=

oczeâuje= nauczócieä= EwóâładowcaFK= aósâutanci= wiedząc= o= tómI= ze= są=

„sérawdzani”I= starają= się= zaiméonować= i= zrobić= jaâ= najäeésze= wrażenieI=

nieâiedó= retoróâa= i= wószuâanó= jeżóâ= érzesłaniają= érobäemI= strateÖie=

rozwiązania=itdK=ka=éozór=dósâusja=jest=„intensówna”I=aäe=w=Öruncie=rzeczó=

J= éowierzcÜownaI= zwłaszcza= jeżeäi= dósâutanci= starają= się= uâróć= znudzenie=

tematemK=Abó=érzeérowadzić= dobrą= dósâusjęI=érowadzącó=musi= starannie=

dobrać= temat= i= zaéäanować= scenariusz= dósâusji= w= ten= séosóbI= żebó=

aâtówować= uczestniâów= do= refäeâsjiI= nie= érzesadzić= z= tematóâą= zbót=

emocjonującą= i= uniemożäiwiającą= racjonaäną= refäeâsję= i= rozmowęI= na=

érzemian=wséierać=uczestniâów=EZ=éozótówne=iméuäsóI=instruâcjeF=i=dawać=

im =zróżnicowaneI =niezbót =dłuÖie =Edo =NM =minutF =zadania =do =rozwiązaniaK =

aódaâtóczne= narzędzia= stosowane= érzez= wérawneÖo= instruâtora= są=

=
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niezauważaäne= däa= uczestniâówI= aäe= siänie= stómuäują= icÜ= zdoänościK= iudzie=

éocÜłonięci= odéowiednio= interesującóm= „zadaniem”= ćwiczą= mnóstwo=

umiejętnościI=a=uczenie=érzócÜodzi=im=bez=truduK===

=
TK=gednoâierunâowó=érzeâaz=„wérost”=E„direct=teacÜinÖ”F==

=

fnformacja=i=refäeâsja=o=danej=tematóceI=zasadacÜI=teoriacÜ==érzeâazówane=

są= érzez=wóâładowcę= EnauczócieäaF=wérostI=w= séosób=bezdósâusójnóK=CeäW=

słucÜacze=moÖą=ucÜwócić=érobäem=w=szerszóm=âonteâścieI=oéanować=jęzóâ=

stosownej=dziedzinó=äub=teorii=EnéK=jęzóâI=w=âtóróm=etóâa=wóéowiada=się=o=

moraänościF= i= swobodniej= rozmawiać= o= érobäematóceK= joże= zacÜęcić= do=

całej=dziedzinó=EnéK=etóâiI=jaâo=taâiejFK=geśäi=cÜodzi=o=séosobó=rozumowania=

ErefäeâsjiFI=zamiast=odtwórczeÖo=streszczania=i=referowania=séosobów=äeéiej=

jest=éodzieäić=dane=rozumowanie=na=âiäâa=„etaéów”=i=érzećwiczóć=je=âoäejno=

ze= studentami= EuczniamiF= na= âonâretnóm= érzóâładzie= Ejednorazowo= OJP=

etaéó= éäus= metarefäeksjaW= néK= éótanie= „ka= czóm= éoäeÖa= oâreśäone=

rozumowanieI= jaâi= ma= ceä\= htóra= refäeâsja= sérawiła= najwięcej= trudnościI=

däaczeÖo\”==

azięâi=tóm=éótaniom=érowadzącó=uzósâuje=od=Öruéó=informacje=o=tómI=jaâ=

Öruéa=sobie= radziK=joże=dać=Öruéie=dodatâowe=wsâazówâi= LfeedbacâLI= jaâ=

éoâonać= trudnościX=może= tez= zaäecić= éowtórzenie=ćwiczenia= jaâo=”zadanie=

domowe”=Ete=same=âroâiI=äecz=innó=„érobäem”=do=rozwiązaniaFK==

=

=

rwaÖaW= ”dósâusja”= i= ”dósâurs”= to= słowa= zawierające= érzedrosteâ= ‘avp’= =

Edis=w=jezK=łacińsâimFX=w=jęzóâu=éoäsâimW==olwJbieżnośćI=olwJmowaI=olwJ

waÖaI= olwJważaniaI= olwJérawianie= o= czómśK= kie= bółobó= o= czóm=

dósâutowaćI =Ödóbó =éunâtem =wójścia =rozmowó =nid =bółó =różnice =i =

rozbieżności= międzó= co= najmniej= dwoma= éunâtami= widzeniaI= dwoma=

séosobami= rozumieniaI= dwoma= stanowisâamiI= dwoma= érzeâonaniamiK=

oozbieżność= jest= zaczónem= dósâusjiK= oozbieżność= nie= jest=

nieéorozumieniemI= äecz= różnicaK= aósâutanci= wórażają= swoje= własne=

=
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rozumienie= czeÖoś= äub= swoje= érzeâonanieI= abó= bóć= zrozumianóm= érzez=

innócÜX= nastęénie= słucÜają= innócÜI= abó= zrozumieć= icÜ= rozumienie= czeÖoś=

äub=érzeâonanieK=jówienie=i= słucÜanie=są=w=dósâusji=âonieczne=i= taâ=samo=

ważneW= wóstęéują= w= rótmie= naérzemiennómI= ka= zmianę= mówimó= i=

słucÜamóK= morozumiewanie= się= ułatwia= éorozumienie= EâonsensF= äub= też=

éozostanie=érzó=swoicÜ=racjacÜ=–=éonieważ=nie=w=âażdej=dósâusji=cÜodzi=o=

toI= „âto”= ma= racjęI= a= âto= jej= nie= maK= t= dósâusjacÜ= nad= érobäemami=

moraänómi= éojawia= się= wieäe= różnócÜ= racjiK= rczestnicó= éowinni= zważać=

jedónie=na=naäeżóte=wójaśnienie=i=uzasadnienie=swoicÜ=racjiI=bo=tóäâo=w=ten=

séosób=moÖą=érzeâonać=osobó=inaczej=móśląceK=geśäi=nie=zdołałó=érzeâonaćI=

to= nie= znaczóI= ze= nie= maja= racjiK= geśäi= dósâutanci= éozostają= érzó= swoicÜ=

racjacÜI=oznacza=to=„dóssens”=Eróżnica=zdańFK=wdaniaI=interesóI=érzeâonania=

moÖą= bóć= różneI= aäe= można= je= Eérzó= dużóm= wósiłâuF= éoÖodzićI= jeśäi=

znajdziemó= rozwiązanie= wóâraczające= „éonad= różnice”K= eiéotetócznó=

érzóâładW=w=danóm=éaństwie=jest=S=Örué=wóznaniowócÜI=kieâtóre=cÜciałóbó=

mieć= wéłów= na= eduâację= reäiÖijną= wszóstâicÜ= uczniówI= inne= –= tóäâo= na=

eduâaję= reäiÖijną= młodzieżó= naäeżącej= do= własnej= ÖruéóK= rstawodawca=

rozwiązuje= ten= érobäem= w= ten= séosóbW= „tszóstâie= Öruéó= wóznaniowe= są=

równouérawnione=w=aséeâcie=eduâacójnómW=âażda=może=informować=dzieci=

naäeżące =do =niej =– =i =do =żadnej =innej =Öruéó =J =w =séosób =swoistóI =jednaâ =z =

éoszanowaniem=séosobów=stosowanócÜ=érzez=éozostałe=ÖruéóK=tobec=teÖo=

wszóstâie= Öruéó= wóznaniowe= mają= érawo= zaéroéonować= éroÖram=

oświatowó=däa=”swoicÜ”=dzieciK=geśäi=w=danej=szâoäe=zatrudni=się=nauczócieäi=

reérezentującócÜ= S= Örué= wóznaniowócÜ= i= âażdó= z= nicÜ= będzie= uczół=

oâreśäona= Öruéę= dzieciI= érobäem= zostanie= rozwiązanó= w= taâi= séosóbI= że=

éotrzeba= âażdej= stronó= séoru= zostanie= zaséoâojonaK= mozostanie= tóäâo=

rozwiązanie=tecÜniczne=Ejaâ=wószâoäić=i=zatrudnić=taâą=âadrę=éedaÖoÖicznąI=

z= jaâicÜ= funduszó= sfinansować= oéerację= i= âto= érzóÖotuje= érojeâtLéäan=

oéeracójnóFK==

=

========geśäi=stanowisâa=äub=érzeâonania=dósâutantów=są=nie=tóäâo=różneI=aäe=

wzajemnie= érzeciwstawne= EdóäematF= äub= sérzeczne= Ewóâäuczające= sięFI=
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uczestnicó= starającó= się= nawzajem= zrozumieć= érzeżówają= tzwK= „dósonans=

âoÖnitównó”K =EeerânerI =OMMQX =sK =OSRFK =t =taâim =wóéadâu =uczestnicó =

oceniają= ”własne= stanowisâo”éozótównieI= a= stanowisâo= érzeciwstawne= J=

”neÖatównieK”= lcenaI= ârótóâa= i= dósâusja= z= âontrarÖumentami= są=

najzuéełniej= normaäne= i= nieuniânioneK= rniâać= naäeżó= jedónie= ârótóâi= ad=

éersonam= –= osobisteÖo= obrażania= ”érzeciwniâa”= E„reÖuła= reséeâtu”= w=

hjaaFK=Człowieâ=ma=érawo=do=swoicÜ=racji=i=érzeâonańK=kiâomu=nie=można=

teÖo= érawa= odmawiaćK= mrzemoc= fizóczna= i= aÖresja= werbaänaI= szóâanóI=

docinâiI= äeâceważenie= świadczą= o= tómI= że= dósâutanci= mają= érobäem= ze=

wzajemnóm=szacunâiem=i=nie=są=Öotowi=do=dósâusji=fairI=„międzó=równómi=i=

woänómi”= EAróstoteäesFK= „aósonans= âoÖnitównó”= éoäeÖa= wszeäaâo= na= tómI=

że=zaczónamó=ze=zrozumieniem=traâtować=oécje=wzajemnie=érzeciwstawne=

EnéK=w=dóäemacieFK==

=

=

léracowanie=däa=ceäów=edukacójnócÜW=bK=kowak==

mrzóéisóLäiteraturaW==

=
J=deorÖ=iind=EOMNMFW=ÜttéWLLwwwKuniJâonstanzKdeLaÖJmoraäLdiädisâJeKÜtm==
=
J=deorÖ= iind= EOMMVFW= “gaâ= uczóć= studentów=wóéowiadania= się= f= słucÜania=
innócÜ\=tzmacnianie=âoméetencji=moraänoJdemoâratócznócÜ”I=érzełK=hKjK=
CernK= tW= hKjK= CernI= mKtK= gucÜaczI= bK= kowaâ= EredK= nauâowaFW= bdukacja=
demokratócznaK=peria=ColéeraI=tódK=kauâowe=fc=rAjI=moznańI=sK=NVJPUK==
=
J=josÜe=Bäatt=C=iawrence=hoÜäberÖ=ENVTRFW=„qÜe=effect=of=cäassroom=moraä=
discussion =uéon =cÜiädrenDs =äeveä =of =moraä =judÖmentK” =tW= gournaä= of=joraäI=
bducationI=ko=QI=ééK=NOVJNSNK==
=
J= terner= eerâner= EOMMQFW= “poziaäéócÜoäoÖie”= EaissonanztÜeorieFI= euberK=
BernI=döttinÖenI=qorontoI=peattäeK==
=
J =gaâob =jutÜ =ENVSTFW =“mädaÖoÖiscÜer= qaâtK= jonoÖraéÜie= einer= aâtueääer=
corm= erzieÜeriscÜen= und= didaâtiscÜen= eandeäns”K= nueääe= C= jeóerI=
eeideäberÖK==
=
=
=
=

http://www.uni-konstanz.de/ag-moral/dildisk-e.htm
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„b”=jaâ=barhACgA=
  
 

Co=znaczó=braâ=wiedzóKKK=
=
„tiedza=i =działanie=érzónaäeżą=do=siebieI =taâ=w=teorii =jaâ=i =w=éraâtóceK =qo=

znaczóW= wiedza= jest= däa= człowieâa= droÖowsâazem= taâże= w= éraâtóceKK= ddó=

człowieâowi=braâuje=wiedzóI=traci=wówczas=orientację=aäbo=staje=się=zaäeżnó=

od=cudzej=wiedzóI=od=innócÜK”==

=

ŹródłoW==
 
J= gćrÖen= jitteästrass= ENVVOFW= „ieonardoJteätK= Über= tissenscÜaftI=
corscÜunÖ=und=serantwortunÖ”I=puÜrâaméI=cranâfurtLjKI=sK=NOK= 

 
Czó=dzisiejsi=uczniowie=różnią=się==

od=uczniów=nieÖdósiejszócÜ? 
=

„wa= dawnócÜ= czasów= bóło= inaczejK= azieci= wiejsâie= bółó= w= Öruncie= rzeczó=

równeW= âto= cÜodził= do= szâoäóI= ten= umiał= się= wósłowićI= acz= z= czótaniem= i=

éisaniem =bóło =o =wieäe =ÖorzejK =motrafił= się= jaâo =taâo =zacÜowaćI =a =na =

niedzieänej= mszó= nauczół= się= siedzieć= cicÜoK= lâazówał= szacuneâ= tómI=

âtóróm=szacuneâ=się=naäeżałK=piedzieäiśmó=érzeważnie=jaâ=trusie=i=nie=miało=

znaczeniaI=że=w=âäasie=bóło=QQ=uczniówK==

= = = = = = = = =azisiaj= jest= inaczejK= kie= tóäâo= teäewizoró= i= teäefonó= âomórâowe=

wcześnie= rozbudzają= cieâawość= i= wnoszą świeżó= éowiew= do= dziecięcócÜ=

umósłowK=jobiänośćI=miÖracjeI= rosnące=zróżnicowanie=séołeczne=érowadzą=

do =teÖoI =że =uczniowie =– =i =to =o =wieäe =bardziej =niż= âiedóś= – =różnią= się=

zasobami= wiedzóI= zwłaszcza= na= etaéie= éierwszej= âäasóK= mrawdoéodobnie=

éierwszaâi=nie=są=dzisiaj=wcaäe=mądrzejsze=ani=Öłuésze=niż=PR=äat=temuK=ka=

éewno=jednaâ=są=o=wieäe=bardziej=różneKKK”==

=
=
ŹródłoW=
==
J= janfred= péitzer= EOMMOFW= „iernenK= deÜirnforscÜunÖ= und= die= pcÜuäe= des=
iebensK“=péeâtrum=AâademiscÜer=seräaÖI=eeideäberÖ=C=BeräinI=sK=QMOK =
=

=

=
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rczenie=to=jest=cenaKKK=
=
 
“honstótutówną= cecÜą= äudzâiej= istotó= jest= nie= tóäe= sam= dar= móśäeniaI= äecz=

taâże= ideeI= érzeâonaniaI= wątéäiwości= i= rozterâiI= rozumienieI= świadomość=

własnej= niewiedzóI= éraÖnieniaI= éreferencjeI= wóboróI= uczuciaI= emocjeI=

érojeâtó=i =wreszcie=toI=że=człowieâ=daje=temu=wszóstâiemu=wóraz=w=swoicÜ=

wóéowiedziacÜ=i=działaniacÜ=–=âtóre=właśnie=däateÖo=mają=znaczenieK=gednaâ=

warunâiem= niezbędnóm= jest= toI= że= tócÜ= wszóstâicÜ= rzeczó= trzeba= się=

nauczóćK= rczenie= EäearningF= to= cenaI= jaâą= äudzâie= istotó= éłacą= za= toI= że=
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=

ŹródłoW=
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âroâ=eduâacójnó=może=oznaczać=sto=âroâów=w=rozwojuK=Atut=tej=nowej=teorii=

éoäeÖa =na =tómI =że =uczó =ona =dostrzeÖać= różnice =międzó =taâimi =zajęciami =

szâoänómiI=âtóre=starają=się=mecÜanicznie=wtłoczóć=do=Öłowó=tóäeI=iäe=się=daI=

a=zajęciamiI=âtóre=dają=uczącemu=się=dużo=więcej=niż=icÜ=äiteraäna=zawartośćK=

hiedó= uczómó= się= éisać= na= maszónie= xdziś= –= na= âoméuterzeI= bKkKzI= nie=

wómaÖa=to=zmian=w=całej=struâturze=naszej=świadomościK=Aäe=âiedó=uczómó=

się= noweÖo =séosobu =móśäenia =EKKKFI =jest =to =oâazja =nie =tóäâo =do =

érzeérowadzenia= tej= jednej= oéeracjiI= âtórej= mamó= się= nauczóćK= gest= to=

oâazja= do= wóâroczenia= éoza= Öranice= bezéośrednieÖo= zósâu= éoznawczeÖoK=

=

=
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EKKKF=rczenie=jest=érocesem=struâturaänómI=érocesem=sensownómK=joże=ono=

érzóczónić= się= do= rozwoju= dużo= bardziej= niż= éoâazują= to= bezéośrednie=

efeâtóK= kauczanie= adresowane= do= jedneÖo= obszaru= dziecięceÖo= móśäenie=

wéłówa=na =wieäe =innócÜ =obszarów=i =érzeâształca =jeK =oozwój =obejmuje =więc =
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we=własnóm=sumieniu=–=zobK=Üasło=ldéowiedziaänośćFK==

QK= trażäiwośćI= eméatiaI= uczucia= moraäne= EszacuneâI= éoczucie= ÖodnościI=

żóczäiwośćW=âiedó=âomuś=dzieje=się=ârzówdaI=czujęI=że=éowinienem=éomóc=

itéKFK==

=

RK= Świadomość= i= metaświadomość= séołeczna= i= éoäitóczna= EwiemI= co= jest=

ważne =däa =moicÜ =bäisâicÜI =däa =érzójaciółI =wséółobówateäiI =dobrobótuI =

demoâracjiI =äudzâościX =éotrafię= odéowiedziećI =co =to =däa =mnie =znaczóW =żyć=

jaâ= najäeéiejI= żyć=we= wséóänocie= itdK= –= zobK= Üasło=häuczowe= koméetencje=

séołeczneFK===

=

ka=éoziomie=eduâacji=Öimnazjaänej=i=äiceaänejW==

qe=same=ceäe=eduâacójneI=co=wóżejI=dodatâowo=jednaâW==

=
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Etóka EÖrK= eÜos= Z= miejsce= żóciaI= obóczajI= cÜaraâterFK= moznawanie= i=

rozumienieI=co=to=sąI=jaâ=éowstają=Ew=demoâracji=i=éoza=niąFI=czemu=służą=

reÖułó=séołeczne=EmoraäneI=érawneI=obóczajoweI=reäiÖijneI=âuturowe=itdKFI=

jaâ= je=dzieäić= i= sóstematózować= ze=wzÖäędu=na= zaâres=érzedmiotuI= zasięÖ=

obowiązówania= itdK= wnajomość= najważniejszócÜ= –= z= reÖułó= cząstâowócÜI=

jednoaséeâtowócÜ= –= odéowiedzi= etóâi= fiäozoficznej= na= éztanieI= „jest=

moraäność”= i= jaâie= są= âróteria=działania=moraäneÖo= Eod= cnotó=moraänej=Z=

aretaizmuI= érzez= âorzóści= i= éożóteâ= indówiduaänó= äub= zbiorowó= Z=

utóäitarózmI= aż= éo= éowszecÜną= zÖodę= Z= âontraâtuaäizmI= obowiązeâ= Z=

deontoäoÖiaI= érawa= człowieâa= itdK= wnajomość= éodstawowej= terminoäoÖii= i=

éraâtóczna=umiejętność=rozéoznawania=wóéowiedzi=Eocen=itéKF=ze=wzÖäędu=

na= jaâość= rozumowania=moraäneÖo=EzobK=Üasło=hoÜäbergF=nieâoniecznie=w=

ten= séosóbI= że= uczeń= zna= termin= „utóäitarózm”I= aäe= âoniecznie= w= ten=

séosóbI=że=orientuje=sięI=iż=dana=wóéowiedź=mówi=o=äudzâicÜ=âorzóściacÜK=

bäementó= etóâi= oéisowej= E„desâróétównej”FW= obserwacjeI= omawianie= i=

objaśnianie= rzeczówistócÜ= séosobów= zacÜowaniaI= działania= i= wóéowiedzi=

moraänócÜ=na=zajęciacÜ=z=uczniamiK=btóâa=normatównaW=umiejętność=ocenó=

zaobserwowanócÜ= i= znanócÜ= młodzieżó= działań= –= aäe= taâże= reÖuł=

moraänócÜI= érawnócÜI=wewnątrzÖruéowócÜ= –= ze=wzÖäędu=na= uniwersaäne=

zasadóI=taâie=jaâ=równośćI=szacuneâI=sérawiedäiwość= i= éodstawowe=érawa=

człowieâaK==

=

mrzóéisó=L=äiteraturaW==

=

J= haroäina= jK= Cern= C= bwa= kowaâ= EOMMUFW= “btÜos= w= żóciu= éubäicznóm”I=
tódK=kauâowe=mtkI=tarszawaK==

J=ltfried=eöffe=ENVTTFW=„iexiâon=der=btÜiâ”K=CKeK=BecâI=jćncÜenK===

J =oicÜard =BK =Brandt =ENVRVFW =„btÜicaä =qÜeoróK =qÜe =mrobäems =of =kormative =
and=Criticaä=btÜics”K=bnÖäewood=CäiffsI=kew=gerseóK==

J=eansJdeorÖ=dadamer=ENVSPFW=“pein=und=btÜos”I=jainzK=

J =gean =miaÖet =ENVTTFW =„aoâąd =zmierza =eduâacja\“ =tłK =jK =aomańsâaI =
mtkI=tarszawaK==

=
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ka=éoziomie=eduâacji=aâademicâiejW==

==

qeorie= moraänościI= teorie= rozwoju= moraäneÖoI= teorie= âuätur= moraänócÜI=

wiedza=o=najważniejszócÜ=däa=séołeczeństwa=demoâratóczneÖo=i= äudzâości=

–=czóäi=uniwersaänócÜ=i=niezbówaänócÜ=–=zasadacÜ=i=âróteriacÜ=słuszności= i=

érawomocności=wszeäâicÜ= reÖułI=éraw= i= zasad= instótucjonaänócÜI=âtóre=na=

bieżącoI= aâtównieI= indówiduaänie= äub= zbiorowo= ustaäamóI= dosâonaäimóI=

uniwersaäizujemó= jaâo= äudzie= żójącó= w= demoâracji= däa= wszóstâicÜ= –=

éonieważ= niât= nie= może= bóć= z= niej= wóâäuczonóK= btóâa= i= metaetóâa= we=

wszóstâicÜ=âäuczowócÜ= odmianacÜI=w=szczeÖóäności= tócÜI=âtóre= rozwijane=

są= nauâowoI= jaâo= dóscóéäinó= aâademicâie= EzobK= Üasło= westawienie=

joraäność=–=btóka=–=jetaetókaFK==

 
 

aojrzałość=moraäna=EjaturitóFW=

 

mełnó= rozwój= moraänó= i= etócznó= człowieâa= oznaczaI= że= éostęéuje= on=

sótuacjacÜ= o= séołecznóm= znaczeniu= moraänóm= wedłuÖ= wewnętrznie=

najwóżej= érzez= siebie= cenionócÜ= zasadI= wartości= i= dóbr= –= że= éotrafi=

samodzieänieI= refäeâsójnie= decódować= o= swoim= zacÜownaiu= i= działaniu=

moraänóm=zwłaszcza=w=obäiczó=érobäemówI=âonfäiâtów=i=stresu=EzaÖrożeniaI=

éresjiI=éoséiecÜuF=i=że=uzasadnienieI=jaâie=znajduje=däa=swojej=decózjiI=jest=

uzasadnieniem= możäiwie= wósoâiej= jaâości= moraänej= Eco= najmniej=

âonwencjonaänej=äub=éostâonwencjonaänejFK=lznacza=to=taâżeI=że=człowieâ=

ma=stabiäną=wewnętrzną=„struâturę”=ważnócÜ=däa=nieÖo=ériorótetówI=i=że=ta=

właśnie=struâtura=éozwaäa=mu=zacÜowówać=się=w=taâi=séosóbI=âtóró=on=sam=

w=éowtarzającócÜ=się=sótuacjacÜ=może=uznać=za=właściwciwóK==

fnne= âróterium= dojrzałościW= âiedó= uzasadnienie= racjonaäne= jest= zÖodne= z=

uczuciami=EzÖodność=„serca=i=rozumu”FK=jimo=oznaâą=dojrzłości=jest=umieć=

éodjąć= decózję= i= wóbór= w= sótuacjiI= âiedó= woäeäibóśmó= uniânąć= wóboru= i=

odéowiedziaäności=za=nieÖoI=wtedóI=âiedó=mamó=do=czónienia=z=dóäematem=

i=âażda=oécja=jest=równie=„zła”=–=i=nie=ma=żadneÖo=trzecieÖoI=tecÜniczneÖo=

=
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rozwiązania= ani= możäiwości= éoÖodzenia= dwócÜ= sérzecznócÜ= séosobów=

działaniaK=qaâie=sótuacje=są=najwóższóm=érobierzem=dojrzałej=umiejętności=

moraäneÖo=sadzenia=i=rozstrzóÖania=âonfäiâtówK==

=

aoârzałość=w=sensie=teorii=rozwoju=moraäneÖo=hoÜäberÖa=J=iindaW==

„hiedó= rozwój= moraänó= osiąÖa= taâą= éostaćI= że= indówiduaäna= struâtura=

éreferencji= moraänócÜ= zósâuje= trwałą= ÜierarcÜię= Econstancó= across= time=

and= situationI= ÜierarcÜiscÜe= fntegrationFI= stając= się= struâturą= séójną=

EkonsistentFK=lsoba=éodejmuje=decózje=i=buduje=sądó=moraäne=o=taâ=samo=

wósoâiej=jaâości=w=różnorodnócÜ=sótuacjacÜ=EdifferenziertFK”=

ŹródłoW=

J=deorÖ=iind=ENVUQFW=„fnÜaät=und=ptruâtur=des=moraäiscÜen=rrteiäens”I=
aissertationI=rniversität=honstanzI=sK=SSJSVK==

=

G=

„péojną”=struâturę=âoÖnicji=moraänej=EsocjomoraänejF=u=danej=osobó=można=

rozéoznaćI= éozwaäając= jej= w= dwócÜ= odäeÖłócÜ= momentacÜ= czasowócÜ=

rozwiązać=„zadanie”=w=éostaci=dóäematu=moraäneÖo=EzobK=Üasło=qest=pądu=

joraänegoFK==

 
*  

kajbardziej=rozéowszecÜnione=metodó=
eduâacji=moraänejI=etócznej=i=demoâratócznejKKK=

=

=

ENF=jetoda=„na=Öąbâę”=W==

aefinicjeI=abstraâcja=na=éamięć=

 

crontaäne= dóâtowanie= abstraâcójnej= informacji= w= uäubionej= érzez=

nauczócieäi =formie =reÖułeâ =i =definicji =do =wóuczenia =na =éamięćI =często =

mecÜanicznie= czeréanócÜ= z= éodreczniâów= metodócznócÜ= éisanócÜ= érzez=

aâademiâówI =w =żarÖonie =aâademicâimI =bez =érzójęcia =éerséeâtówó=ucznia =

=
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EstudentaFK= jetoda= nieefeâtówna= dódaâtócznieI= éonieważ= braâ= tutaj=

stómuäacji=aâtówującej=éroces=uczeniaK=BiäansW==

„kauczócieä=dużo=nauczaI=a=uczeń=mało=się=uczó”=EhomeńsâiFK==

„Błądzą= éod= tóm= wzÖäędem= nauczócieäeI= âtórzó= cÜcą= zbóć= âształcenie=

éowierzonej=sobie=młodzieżó=stałóm=dóâtowaniem=i=nauâą=éamięciową=bez=

doâładneÖo=wójaśniania= rzeczó”= EhomeńsâiI= „tieäâa=dódaâtóâa”I= dzK=cótKI=

sK=NOVFK=qómczasem=„dzieciom=éotrzeba=érzóâładówI=a=nie= reÖułX=żówócÜ=

oéowieści= czeréanócÜ= z= icÜ= świataI= a= nie= martwócÜ= teorii”= EjK= péitzerI=

„iernen”I=OMMOI=dzK=cótKI=sK=QPQFK==

tszeäâie= uczenie= bez= stómuäacji= afeâtównej= Eczóäi= bez= éobudzenia=

wewnętrzneÖo= zainteresowaniaI= motówacji= wewnętrznej= i= aâtówneÖo=

udziału=ze=stronó=uczniaF=daje=nisâiI=doraźnó=efeât=eduâacójnó=utrzómującó=

się=w=najäeészóm=razie=„do=éierwszej=âäasówâi”K=ka=wszóstâicÜ=éoziomacÜ=

eduâacji= jest= to= metoda= érzóséarzająca= btóce= niezasłużonej= oéinii=

érzedmiotu= oderwaneÖo= od= éraâtóâiI= abstraâcójneÖo= i= trudneÖoK= tarto=

rozwijać= atraâcójneI= aâtówująceI= dósâursówne= metodó= érowawdzenia=

zajęćI= abó= uczestnicó= sami= się= érzeâonaäiI= że= rozmawiają= i= éoznają= coś=

bardzo=ważneÖoI=éotrzebneÖo=właściwie=zawsze=i=wdzędzieK===

=

EOF===jetoda=„eâséercâa”W=

 

crontaänó=wóâład=„ÜiÖÜJäeveä=etÜics”=ECoäbó=et=aäKI=OMMVFI=“transmissionJofJ

ânowäedÖe”= EpérintÜaääI= périntÜaää= C= ljaI= dzK= cótKI= sK= PRQFK= tóâładowca=

EnauczócieäF= zaâładaI= że= studenci= wszóstâo= rozumiejąI= bo= érzeczótał=

ÖdzieśI=że=teoria=socjaäizacji=äoâaäizuje=zdoäność=móśäenia=abstraâcójneÖo=w=

wieâu =NMJNO =äat =Eaäe =może =bezéieczniej =sérawdzić= to =samemu =w =swojej =

Öruéie\FK=ptudenci=boją=się=zadawać=éótaniaI=bó=nie=zdradzić=się=ze=swoją=

niewiedząK= Braâ= zaufania= i= wséarcia= ze= stronó= eâséertaI= âtóró= érzóczónę=

trudności= eduâacójnócÜ= widzi= tóäâo= w= „słabości”= i= „nieudoäności”= uczniów=

EstudentówFI= a= nie= w= swojej= metodzieK= bduâacja= nie= jest= jednaâ=

adresowana=däa=tócÜI=âtórzó=już=wszóstâo=wiedzą=i=rozumiejąK=

=
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= = = = = = = = =gaâo= wóâładowcó= zaéominamó= nieâiedó= o= tómI= że= na= nasze=

osiąÖnięcia= inteäeâtuaäne= éotrzebowaäiśmó= OM= äat= i= student= f= roâu= nie=

érzóswoi=w=ciąÖu=jedneÖo=semestru=Enawet=jeśäi=słószał=o=moraänościI=etóce=

itdKI= jeÖo=wiedza=jest= zuéełnie= inna=od=naszejFK=tszóscó=uczącó=się=czują=

się= éewniej =i =uczą= się= o =wieäe =sérawniejI =jeśäi =idą= droÖą= „od =âonâretu =do =

abstraâcji” =äub =od =„szczeÖółu =do =oÖółu” =a =nie =na =odwrót =EhomeńsâiI =zobK =

Üasło= homeńskiFK= oeaäistóczne= éótanieW= „czó= éotrafię= w= ciąÖu= semestru=

uczónić=eâséertem=âażdeÖo=z=moicÜ=studentów\==

=

EOF=jetoda=„wéajania=wartości”=

EÖraniczó=z=indoâtrónacjąFW=

 

qzwK=wéajanie=wartości= i= zasadI=urabianie=éostaw=z=éiedestału=autorótetu=

wócÜowawczeÖoI= rodzicieäsâieÖoI= nauczócieäsâieÖoI= âatecÜetóczneÖoK=

mouczanieI= naéominanieI= éerswadowanie= do= sumieniaI= moraäizowanieK= =

ptosowanie= sanâcjiI= âtóre= mają= to= do= siebieI= że= éodoéieczni= sómuäują=

éostawó =na =éoâazI =däa =święteÖo =séoâojuK =qómczasem=natrętne=éouczanie=

co=do=wartości=i=zasad=suÖeruje=éouczanómI=jaâobó=bóäi=wózuci=z=wartościI=

co =może =bóć= odczuwane =jaâo =érzóâre =i =uwłaczająceK =iudzie =w =âażdóm =

wieâu= EmiaÖetI= NVUP= –= zwłK= o= dziecięcóm= éoczuciu= sérawiedäiwościF=

deâäarują= całó= szereÖ= wartościK= mrobäem= z= zacÜowaniem= nie= éoäeÖa= na=

deficócie= wartości= EtócÜ= istnieje= wséółcześnie= iméonująca= iäość= i=

różnorodnośćFI= äecz= na= niezdoäności= icÜ= âonseâwentneÖo= stosowania= w=

âonâretnócÜ= sótuacjacÜK= kad= fiasâiem= tej= metodó=uboäewał= w= äatacÜ= SMJ

tócÜ=mKin=jartin=BuberI=âtóró=éracował=również=jaâo=nauczócieä=etóâiW==

„ptaram=się=wójaśnić=moim=uczniom=EKKKF=że=nie=naäeżó=bić=słabszeÖoI=i=od=

razu=widzę=zduszonó=uśmieszeâ=w=âąciâacÜ=ust=âäasoweÖo=osiłâaX=staram=

się= wójaśnićI =że =âłamstwo =rujnuje =äudziom =żócieI =i =oto =dzieje =się= rzecz =

fataänaW= najwięâszó= âłamczucÜ= w= mojej= âäasie= éisze= oäśniewające=

wóéracowanie= o= niszczócieäsâiej= siäe= âłamstwaK= moéełniłem= bowiem= błądI=

zabierając=się=za=nauczanie=etosuKKK“=EBuberI=NVSQX=sK=RPFK==

=
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=
=
mrzóéisó=L=äiteraturaW=
=
J=jartin=BuberI=„Üeber=CÜaraâtererzieÜunÖ“=ENVSQFK=tW=oeden=ćber=
brzieÜungI=eeideäberÖK=
=

=

                  EQF===jetodó=aâtówne==

 

tómaÖają=od=ucząceÖo=orientacjiI=na=czóm=éoäeÖa=éroces=uczenia=i=jaâ=Öo=

efeâtównie= stómuäowaćK= kajsiäniejsze= stómuäansó= érocesów= uczenia= na=

éoziomie=âoÖnitównómW==

 

rczenie= aâtówneLaâtówujące= EäearningJbóJdoingF= érzez= zadania=

dostosowane= do= indówiduaäneÖo= éoziomu= éodoéiecznócÜ= W= zmiennó= rótm=

éracó=na=zasadzie=zadanieJinstruâcjaJzadanie…==

=

Aâtówację= âoÖnitówną= zaäecaäi =juz =miaÖet =i =tóÖotsâiK =moäeÖa =na =tómI =
bó==

„JJ= âonfrontować= uczące= się= osobó= z= zadaniamiI= âtóre= stanowią= däa=

nicÜ=wózwanie=éoznawcze= xnuda=i= związane=z=nią= rozéroszenie=uwaÖi=

całâowicie= unicestwia= efeâtó= dódaâtóczne= niezaäeżnie= od= tematu= i=

wósiłâów=nauczócieäa=EwóâładowcóF=–=uzuéK=bK=kowaâzX==

JJ= érowoâować= âonfäiâtó= éoznawcze= xabó= uczeńLstudent= dostrzeÖł=

érobäemI=musiał=zmierzóć=się=z=oécjami=i=racjami=nie=tóäâo=rożnómiI=aäe=

nawet=érzeciwstawnómiI=abó=musiał=éodejmować=decózje=i=doâonówać=

wóboru= strateÖiiI= ocenić= najäeésza= strateÖie= érowadząca= do=

rozwiązania=itd=–=bKkKzK==

JJ= wsâazówać= na= zróżnicowaną= treść= ideiI= âonceécjiI= stanowisâI=

interéretacji=i=rozwiązańX==

=
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JJ= animować= uczące= się= osobó= do= teÖoI= bó= Öłośno= i= otwarcie=

érezentowałó= i=wójaśniałó=swoje=éomósłóI=âonceécjeI= idee= i= strateÖie=

rozwiązówania=zadańX==

JJ=stawiać=érowoâująceI=dobrze=érzemóśäane=éótaniaX==

JJ= stosować= jaâ=najczęściej=dósâursówna=formułę=zajęćI=abó=studenci=

EuczniowieF= moÖäi= érowadzić= intensówną= wómianę= éomósłówI= idej= i=

refäeâsjiK”=Etiäd=C=jöääerI=OMMVX=sK=VPFK==

=

„honfrontowanie=uczniów=z=innómi=stanowisâami=i=éerséeâtówami=bądź=

inicjowanie= sérzeczności= érowadzi= do= âonfäiâtów= éoznawczócÜ=
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wartośćI= deérómujemóI= to= nie= dziwmó= sięI= że= będzie= nam= trudno= daäej=

coâoäwieâ =budowaćI =a =nauczanie =to =jednaâ =budowa =i =érzebudowaI =a =nie =

destruâcja= i= rujnowanieK= modâreśäanie= i= docenianie= rzeczó= właściwócÜ=

Ezamiast=wótóâania=i=éiętnowania=rzeczó=niewłaściwócÜF=z=reÖułó=érowadzi=

do=teÖoI=że=äudzie=natócÜmiast=dostrzeÖają=swój=błądI=âoróÖują=Öo=i=cieszą=

sięI =że =nie =zostaäi =éubäicznie =naéiętnowani =EtoI =że =éoéełniło =się=błądI =jest =

najczęściej=wóstarczającą=„sanâcją”=i=âarąFK==

=

„kauczócieä= traâtuje=wszóstâicÜ=uczniów=éoważnie= i=z=szacunâiemW=jest=to=

âäucz= do= stworzenia= najbardziej= sérzójająceÖo= otoczenia= dódaâtóczneÖo=

EKKKF= tradócójne=uczenie=jest=bezosoboweI=zimne=i=daremneW=toI=co=wéada=

jednóm=ucÜemI=wóéada=druÖimK=t=zÖodzie= z=ooÖersem= trzeba=érzóznaćI=



=
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NOR

że=uczómó=się=tóäâo=teÖoI=co=jest=däa=nas=naérawdę=ważne=i=istotne=däa=nas=

jaâo =äudziK =EKKKF =bméatiaI =bezwarunâowo=éozótówne =nastawienieI =szerośćI =

autentóczność=EKKKF=–= jeśäi=nauczócieäe=séełniają=te=warunâiI=to=dzieci=uczą=

się=w=séosób=swobodnóI=niewómuszonó=EcÜiädren=wiää=be=free=to=äearnFK”==

J=ŹródłoW==

périntÜaää=et=aäKW=„bducationaä=msócÜoäoÖó”I=dzKcótKI=éK=PRRK==

=

G=kie=stóÖmatózuje=niâoÖo=za=światoéoÖäądI=nie=moraäizujeK=wamiast=teÖo=

stwarza= Öruéie= reÖuäarną= oâazję= do= teÖoI= żebó= swobodnieI= na= zasadzie=

równości= wórażać= własne= sądó= i= ocenóK= rczeńI= âtóró= otwarcie=

wóéowiedział= jaâiś= sârajnó= EnéK= rasistowsâiF= éoÖäąd= bardzo= szóbâo=

dostrzeÖa= zmieszanie= równieśniâów= i= wewnętrznie= rozumieI= na= czóm=

éoäeÖa=érobäemK=mouczanie=i=moraäizowanie=rodzi=raczej=oéór=äub=éozorną=

éoérawęW=też=uczeń=udajeI=że=się=„éoérawił”=I=abó=nauczócieä=zostawił=Öo=

w=séoâojuK=tótóâanie=błędów=utrwaäa=je=w=éamięci=zamiast=éromować=toI=

co=érawidłoweK=tarto=wiedziećI=że=uczące=się=osobó=mają=érawo=do=błędu=

EdäateÖo= érzecież= są= w= szâoäeFI= że= różna= jest= äudzâa= wrażäiwość= na=

zdemasâowanie=w=icÜ=wiedzó=czó=umiejętności=czeÖoś=niedosnonałeÖoW=w=

âäasie=szâoänej=nadmiar=uwaÖ=ârótócznócÜ=érowadzi=z=reÖułó=do=miäczenia=

i= érzemiäczania= własneÖo= stanowisâa= Ea= zamiast= teÖo= –= wóéowiadania=

éseudooéiniiI= âtóre= éodobają= się= nauczócieäowiFK= pótuacja= ta= „zmusza”=

nauczócieäi= do= „wórówania= do=odéowiedzi”I= = jest= jednaâ= od=éoczątâu= do=

âońca=icÜ=dziełemK==

=„pzereÖ= badań= éotwierdzaI= że= éozbawionó= wséarciaI= éełen= ârótóâiI=

neÖatównó= âäimat= Üamuje= ésócÜoäoÖicznó= i= fizjoäoÖicznó= rozwoj= uczniów=

EKKKF= ptresującó= stóä= nauczania= oéarteÖo= na= éoäeceniacÜ= i= ârótócznócÜ=

uwaÖacÜ=wótwarza=atmosferę=niesérzójąca=taâże=eduâacji=aâademicâiejK”===

J=ŹródłoW=périntÜaääKKKKI=éK=PRSJPRTK==

=

G= kie= dósâróminujeI= nie= uérzówiäejowuje= wzbudzając= u= éodoéiecznócÜ=

éoczucieI =ze =są= „Öorsi” =aäbo =„äeési” =od =innócÜK =kieérzerwanie =wótwarza =

atmosferę= absoäutnej= równości= i= bezstronności= EfairnessF= érzez= toI= ze=



=
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NOS

wséiera= âażdeÖo= w= jeÖo= indówiduaänócÜ= éotrzebacÜ= i= deficótacÜK=

lbserwuje= uważnieI= bez= natarczówości= i= âomentarzó= swoicÜ=

éodoéiecznócÜK=tieI= że= nawet= osobó= âtóre= już= „éanują”= nad=materiałem=

moÖą=éotrzebować=wséarcia=–= cÜoćbó=däateÖoI=że=éo=sâończeniu= zadania=

trzeba=dać=im=nowe=zajęcieI=abó=nie=nudziłó=się=i=nie=érzeszâadzałó=innómI=

Emoża= je= éoérosićI= bó= éomoÖłó= innóm= äub= érzóÖotowałó= däa= całej= Öruéó=

jaâiś= nowó= materiałFK= aaje= uczniom= do= zruzumieniaI= że= to= najzuéełniej=

normaäneI=że=äudzie=éracują=w=różnóm=teméieI=że=jedni=najéierw=rozumieją=

äiczbóI =a =drudzó =– =słowa=i =jęzóâ =itéKI =że =w=äudzâicÜ =ÖłowacÜ =zawarta =jest =

różna =wiedza =i =że =däateÖo =właśnie =różne =droÖi =érowadzą=nas =szóbciej =äub =

woäniejI=érosto=äub=oârężnie=do=odéowiedzi=i =rozwiązańK =qo=właśnie=jest=w=

człowieâu=interesujące=–=i=sérawiaI=że=mamó=w=oÖóäe=o=czóm=rozmawiaćK==

=

G= tséierać= to= znaczó= budować= zaufanie= ucznia= EstudentaF= do= sótuacji=

dódaâtócznejI=budować=w=nim=éoczucieI=że=jest=doâładnie=taâ=samo=ważnó=

jaâ= wszóscó= inni= uczestnicó= zajęćI= stwarzać= mu= oétómaäne= warunâiI= abó=

samodzieänie= ćwiczółX= obserwować= i= na= czas= reaÖowaćK= wająć=

interesującómI= wóâonaänóm= däa= ucznia= zadaniem= E„éoznawczóm=

wózwaniem”FK =tójaśnić= mu =doâładnie =Eguided= instruction= Z= instrukcja=

dódaktócznaFI=co=jest=do=zrobieniaK=rczeń=zdezorientowanó=i=nie=wiedzącóI=

co=éocząć=z=zadaniemI=to=taâże=sótuacja=będąca=dziełem=sóstemu=éracó=z=

uczniemW= musimó= zatem= éomóc=nauczócieäom=oéanować= éroste= tecÜniâiI=

âtóre= mocno= usérawnią= tę= éracęI= éozwoäą= zaoszczędzić= czasI= a= érzede=

wszóstâim= uwoänią= Öo= od= éowszecÜneÖo= éoczucia= nieéewności= i=

bezradnościK===

=

======================Co=warto=wséierać=éodczas=zajęć==

z=eduâacji=umiejetności=moraänócÜI=etócznócÜI=dósâursównócÜI==

demoâratócznócÜ\==

=

=
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NOT

ozecz= jasna= nie= wszóstâo= na= raz= w= tóm= samóm= momencie= Eto=

niewóâonaäneFI= äecz= stoéniowoI= od= eäementarnócÜ= zacÜowań=

usérawniającócÜ=wzajemną= âomuniâację=międzó= uczniem=a=nauczócieäem=

éoczónającW= kajéierw= uwaÖa= i= sâuéienieX= éo= âiäâu= treninÖacÜI= Ödó= widać=

efeâtó=J= rozumienieX=éo=âiäâu=âoäejnócÜ=J=umiejętność=wóéowiadania=się= i=

słucÜaniaI= nastęénie= –= aâtównó= udział= w= zajęciacÜI= âontaât= wzroâowó= z=

nauczócieäemI= éracę= indówiduaänąI= w= tandemie= i= Öruéie= EteamJworâFK=

rstawia=fazó=aâtówności=i=zadania=EcicÜa=refäeâsjaI=dósâusjaI=faza=éisemna=

itéKF= w= taâi= séosóbI= abó= stómuäować= i= obserwować= jedną= J= dwie=

umiejętnosci= äub= aâtówności= jednorazowoK= rwaÖaW= éraca= i= obserwacja=

jednocześnie= to= bardzo= = trudne= zadanie= däa= nauczócieäaK= ieéiej= éoérosić=

asóstentaI=abó=obserwował=wsâazane=mu=wcześniej=aâtównościI=a=éóźniej=

dał= érowadzącemu= notatâę= éozwaäająca= zorientować= sięI= co= trzeba=

udosâonaäić= w= metodzieI= abó= éodnieść= jej= efeât= EzobK= Üasło=

AutoewaäuacjaFK=

wobK=też=ÜasłaW==

häuczowe=koméetencje=séołeczneI=homéetencje=dóskursówneFK==

=

fK=Co=wséierać=na=éoziomie=ésócÜoäoÖicznómW==

G=uwaÖaI=âoncentracjaX==

„rwaÖa= i=wósoâi= stoéień= sâuéieniaLâoncentracji=ważne= są= éodczas= całócÜ=

zajęćW= są= to= absoäutnie= âonieczne= warunâi= teÖoI= abó= informacja= i= wiedza=

zostałó= érzeâazaneK= Bez= uwaÖi= nie= ma= mowó= o= jaâimâoäwieâ= uczeniuK=

kawet =jeżeäi =nauczócieä =bardzo =się= staraI =wszeäâi =wósiłeâ =na =nicK =

kauczócieäe=i=wóâładowócÜ=sâarżą=się=najczęściej=właśnie=na=braâ=uwaÖi=i=

âoncentracji=wśród=studentów”K==

=

ŹródłoW==

deorÖ=iindI=„bffective=rniversitó=qeacÜinÖ”I=sK=PLU=

ÜttéWLLwwwKuniJâonstanzKdeLaÖJmoraäLÜodiLetJeinfueÜrunÖKÜtm==

=

http://www.uni-konstanz.de/ag-moral/hodi/et-einfuehrung.htm
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=

G=rozumienieX==

„modczas= zajęć= uczeń= reséK= student= musi= bóć= w= stanie= érzeâładać= nowe=

terminó=i=złożone=âonteâstó=na=swój=własnó=jęzóâK=jusi=bóć=w=stanie=éojąćI=

co=one= znacząI= âorzóstając= z= własnócÜ=doświadczeń= i= wiedzóK= geśäi= nowe=

éojęcia= i= faâtó= nie= są= włączane= do= tócÜ= zasobów= wiedzóI= âtóre= uczeń=

EstudentF= już= éosiadaI= czóäi= nie= zacÜodzi= érzóswajanie= EZ= asómiäacjaFI= to=

nie= ma= mowó= o= rozumieniuK= kiezinteÖrowane= éojęcia= i= wiedzę= bardzo=

trudno =zaéamiętaćI =jest =to =wiedza =bardzo =éowierzcÜowna=i =uäotnaK =rczeń=

EstudentF=musi=jednaâ=taâże=zmienić=i=érzestawić=swój=séosób=éostrzeÖania=

i= móśäenia= w= danóm= érzedmiocieI= jeśäi= nie= éozwaäają= mu= one= zrozumieć=

noweÖo=érzeâazu=EZ=aâomodacjaF”K==

=

ŹródłoW==

deorÖ=iindI=„bffective=rniversitó=qeacÜinÖ”I=sK=PLU=

ÜttéWLLwwwKuniJâonstanzKdeLaÖJmoraäLÜodiLetJeinfueÜrunÖKÜtm==

=

G=zdoäność=działaniaX==

„tznK= zdoäność= rozważneÖo= i= sérawneÖo= stosowania= nabótej= wiedzó= w=

oâreśäonócÜI= facÜowócÜ= obszaracÜ= éraâtóâiK= honâretne= âonteâstó=

éraâtóczne= wómaÖają= od= danej= osobó= znajomości= i= rozumienia= nie= tóäâo=

jedneÖo= oâreśäoneÖo= stanu= rzeczóI= äecz= znajomości= i= rozumienia= wieäu=

rozmaitócÜ=âonteâstów=i= stosowania=wiedzó=z=najrozmaitszócÜ=dziedzin=w=

séosób=sâoordónowanó”K==

ŹródłoW==

deorÖ=iindI=„bffective=rniversitó=qeacÜinÖ”I=sK=PLU=

ÜttéWLLwwwKuniJâonstanzKdeLaÖJmoraäLÜodiLetJeinfueÜrunÖKÜtm==

=

G=zdoäność=emocjonaänaX==

http://www.uni-konstanz.de/ag-moral/hodi/et-einfuehrung.htm
http://www.uni-konstanz.de/ag-moral/hodi/et-einfuehrung.htm
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„tznK=zdoäność=éanowania=nad=emocjami=związanómi=z=nabówaniem=wiedzó=

i= éraâtócznóm= stosowaniem= wiedzóK= warówno= uczenie= sięI= jaâ= i=

odtwarzanie= oraz= stosowanie= wiedzó= wzbudzają= siäne= emocjeI= néK= äęâu= i=

nieéewności= érzed= ocenamiI= sâutâamiI= reaâcją= innócÜ= uczniówI= rodziców=

itéKI= aäe=nieâiedó= taâże=dumóI= érzewaÖi= nad= innómi= itéK=bmocje= te=moÖą=

stanowić=motówację= do=daäszeÖo=éoznawania= = i= éosłuÖiwania= się=wiedząI=

aäe=moÖą= też=Üamować= i= bäoâować= éroces=uczenia”= EzobK=Üasło=bmocje=a=

edukacjaFK==

ŹródłoW==

deorÖ=iindI=„bffective=rniversitó=qeacÜinÖ”I=sK=PLU=

ÜttéWLLwwwKuniJâonstanzKdeLaÖJmoraäLÜodiLetJeinfueÜrunÖKÜtm==

=

Gzdoäność=sądzenia=moraäneÖoI=zdoäność=moraänaX==

„tznK= umiejętność= brania= odéowiedziaäności= za= własne= działaniaI=

éodejmowania= âwestii= wartościI= jaâie= niesie= ze= sobą= wszeäâie= właściwie=

éoznanieI=umiejętność=rozstrzóÖania=dóäematów=moraänócÜK==

kiewieäe=z=teÖoI=czeÖo=się=uczómó=i=co=robimó=jest=wartościowo=obojętneW=

wieäeI= jeśäi= nie= wszóstâoI= dotóczó= naszócÜ= i= zarazem= czóicÜś= interesówK=

kiemaä =wszóstâo =nastręczać=może =éótańW =co =jest =sérawiedäiweI =jaâ =to =się=

ma= do= äudzâiej= ÖodnościI= szacunâu= itdK= pzczeÖóänie= osobó= studiujące=

âonfrontowane= są= nieustannie= z=nową=wiedząK= gest= ona= źródłem= zuéełnie=

nowócÜ=éótań=i=érobäemówI=âtóre=nie=mają=jeszcze=rozwiązańK”==

=

=

ŹródłoW==

J=deorÖ=iindI=„bffective=rniversitó=qeacÜinÖ”I=sK=QLU=

ÜttéWLLwwwKuniJâonstanzKdeLaÖJmoraäLÜodiLetJeinfueÜrunÖKÜtm==

=

=

deorÖ= iind= éroéonuje= érostó= scÜematI= éozwaäającó= wóâładowcó=

EnauczócieäowiF= âontroäować= stómuäowanie= oâreśäonócÜ= aâtówności= äub=

http://www.uni-konstanz.de/ag-moral/hodi/et-einfuehrung.htm
http://www.uni-konstanz.de/ag-moral/hodi/et-einfuehrung.htm
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NPM

zdoäności= éodczas= zajęćK= kéK= robiąc= ârótâi= feedbacâ= éo= wóâładzie= i=

rozważając= éótania= zadane= érzez= słucÜaczóI= wóâładowca= orientuje= sięI=w=

jaâim= stoéniu= „zrozumieäi”= wóâładK= rwaÖaW= miäczenie= jest= sóÖnałem=

nieéoâojącómK==

=

ieÖendaW==

\====Z=efeât=niewiadomó===

H===Z=efeâtówna=stómuäacja=Eu=wieâszościF===

HH=Z=wósoce=efeâtówna=stómuäacja=Eu=wszóstâicÜ=äub=érawie=wszóstâicÜF==

=

mrzóâładowoW==

= rwaÖaI=
âoncentracja=

oozumienie= manowanie=
nad==

emocjami==

wdoäność==

sądzenia=

moraäneÖoI=
zdK=moraäna=

wadania=

indówiduaäne===

HH= HH= H= HH=

wadania=
Öruéowe=

HH= HH= \= H=

aósâusja=
hjaa==

HH= HH= HH= HH=

tóâład= H= \= H= \=

=

=

ŹródłoW==

J=deorÖ=iindI=„bffective=rniversitó=qeacÜinÖ”I=sK=QLU=

ÜttéWLLwwwKuniJâonstanzKdeLaÖJmoraäLÜodiLetJeinfueÜrunÖKÜtm=

=

=

=

http://www.uni-konstanz.de/ag-moral/hodi/et-einfuehrung.htm
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ffK=Co=wséierać=na=éoziomie=inteäeâtuaänóm\===

J=indówiduaäna=refäeâsja=w=âateÖoriacÜ=moraänócÜ=Ez=odwołaniem=do=zasad=

możäiwie=uniwersaänócÜ=L=éostâonwencjonaänócÜI=éraw=człowieâa=etcKI=aäe=

taâże= –= uwaÖaW= dobró= znaâ= –= do= własnócÜ= doświadczeń= Z= asómiäacjaI=

inteÖrowanie= = nowócÜ= treści= z= zasobami= własnej= wiedzóFK= rczestnicó= z=

widocznóm= zaanÖażowaniem= éodejmują= indówiduaäna= refäeâsjeI= robią=

notatâiI= werbaäizują= w= widocznó= EcÜoć= „cicÜó”F= séosób= swoje= intuicójne=

érzeâonania=i=oéinieK==

====

J= zbiorowa= refäeâsjaI= rozumienie= i= rozumowanie= Z= âoméetencje=

dósâursówne= Eérzóswajanie= nowócÜ= terminówI= coraz= swobodniejsze=

éosłuÖiwanie= się= nimiI= odwaÖa= wórażenia= własneÖo= stanowisâaI=

érzósłucÜiwanie=się=z=szacunâiem=cudzóm=wóéowiedziom=mimoI=że=różnią=

się=od=„własnócÜ”I=coraz=bardziej=rozbudowana=i=zróżnicowana=jaâościowo=

arÖumentacjaI= dósâutowanie= z= odmiennómi= arÖumentamiI= naÖradzania=

arÖumentów= „érzeciwniâa”= za= wósoâą= jaâośćI= cÜoć= samemu= się= icÜ= nie=

éodzieäa=itdKFX====

J= umiejętność= arÖumentacji= na= rzecz= własnócÜ= sądówI= uniâanie= sądów=

nieuzasadnionócÜI= szuâanie= możäiwie= uniwersaänejI= érzeâonującej= däa=

innócÜ=dósâutantów=arÖumentacji=Eaâtówne=érzówołówanie=zasadI=ideałówI=

wartości=moraänócÜI=séołecznócÜI=âuäturowócÜ=etcK=w=wóéowiedziacÜFX=abó=

zbudować=arÖumentacjęI=éotrzeba=âiäâu=minut=na=érzemóśäenieK=oaétowne=
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