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Aleksandra Blachnio

Podmiotowe kształcenie w uczelni wyższej

Cywilizacyjne uwarunkowania przemian uczelni wyższej

N ieprzerwanie postępująca globalizacja sektorów socjokulturowego 
i ekonomicznego wpisała wymiar „podmiotowości” zarówno w sferę 
myślenia o zm ianach w edukacji, jak i w sferę działań zmierzających do 
ich realizacji. W  efekcie bezpow rotnie odrzucono tendencję do unifika
cji i „nieprzepuszczalności” dla wykraczających poza standardy jedno
stek w edukacji. M odel szkolnictwa formatującego „pożądanego” bo 
„przeciętnego” człowieka ostatecznie się zdezaktualizował. „Edukacja 
reaktyw na”, k tórą krytykował już Z naniecki1, przestała być funkcjo
nalną w świecie dynamicznych przem ian, w którym  nie m a stabilnych 
sposobów efektywnego adoptowania się do biegu zdarzeń.

M łodzi pozbawieni zostali „bezpiecznej”, bo przewidywalnej przy
szłości, której w gospodarce wolnorynkowej być nie może. W  ich życie 
w pisana została niepew ność ju tra , k tóra prowokuje coraz w iększą ilość 
zdarzeń anorm atywnych stających się ich udziałem 2. Przestają tym  samym 
realizow ać zadania rozwojowe wpisane we wczesną dorosłość tak ie jak: 
m ałżeństw o, podjęcie stałej pracy oraz wychowywanie własnych dzieci. 
Recesja na rynku pracy (W ykres 1) zm usza m łode pokolenie do odk ła
dania życiowych zobow iązań „na później”. Powszechnymi stają się wypo-

1 Cyt. za: D. Jankowska, Pedagogiczna recepcja myśli Floriana Znanieckiego  
o ludzkiej podm iotow ości i podm iotow ej edukacji, [w:] Podm iotowość w wychowaniu. 
M iędzy ideą a realnością, E . Kubiak-Szymborska (red.), Bydgoszcz 1999, s. 64-75.

2 Por.: C. Wrosch, A . Freund, Self-regulation o f  norm ative and non-norm ative 
developm ental challenges, „Human D evelopm ent” 2001, no 44, p. 264-283.
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W ykres 1. P rocen t zatru d n ien ia  w  populacji lud zi m łod ych  (za: J. Colem an, A do le 
scence and social change: are developm ental theories keeping pace?  Referat 
wygłoszony na konferencji E A R A , Oxford, 2002)

W iek, w którym  50%  młodych ludzi uzyskuje zatrudnienie

W ykres 2. P rocent lu d zi m łod ych  m ieszk ających  z rodzicam i (za: J. Coleman, A do le 
scence and social change: are developm ental theories keeping pace?  Referat 
wygłoszony na konferencji E A R A , Oxford, 2002)
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P rocen t m łodych ludzi pozostających w dom u rodzinnym

wiedzi: „nie stać mnie na m ałżeństw o”, „nie mamy pieniędzy na dzieci”. 
W  zam ian albo adaptują się do statusu „dorosłych dzieci” tzw. „niebie
skich ptaków ” pozostających w rodzinie pochodzenia (W ykres 2) i ko
rzystających z życia, ale bez brania za nie pełnej odpowiedzialności albo 
uciekają się do czasowych rozwiązań jakim i, w ich ocenie, są konkubinat 
czy tymczasowa rezygnacja z rodzicielstwa.
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A nalizując w arunki socjoekonom iczne wynikające z konse
kw entnie realizowanej globalizacji, hektycznej m obilności i anom ii 
w artości3, widać, iż m iody człowiek zm aga się dziś z szeregiem 
trudności. W ysoki w skaźnik bezrobocia przy nadal niewystarcza
jąco dotowanej opiece socjalnej w yraźnie obniżają dynam ikę rozwoju 
wkraczającego w dorosłość pokolenia. T rudności piętrzące się w p rze
strzeni życiowej młodych osób często zapoczątkowują i utrw alają 
w ich m yśleniu i zachow aniu hedonistyczny prezentyzm  oraz wygodny 
paradygm at odw racalności4. Pierwszy w ynika z dysfunkcjonalnie 
ograniczonej orientacji przyszłościowej młodych. Bez poczucia kontroli 
i sprawstwa w nadaw aniu k ierunku  i tem pa własnem u rozwojowi, 
człowiek ogranicza się do przyjem nego dośw iadczania bieżącej chwili. 
W ażne jest „tu  i te raz”, ju tro  stanowi wielką niewiadom ą. Paradygm at 
odw racalności natom iast jest term inem  zaproponowanym  do opisu 
konsekwencji opisanej sytuacji na zachowanie młodych. Subiektywnie 
odczuwany brak  przyszłości zwalnia m łodego człowieka od odpow ie
dzialności za podejm ow ane decyzje. Wszystko, co robi ogranicza się do 
chwili, a to  daje m u bezpieczne poczucie względności własnych działań 
i przekonanie o możliwości dokonania powtórnych, nawet dokładnie 
przeciwstawnych, wyborów.

Taki życiowy relatywizm budzi uzasadnioną obawę o kondycję 
tożsam ości m łodego człowieka. K. Olbrycht opisuje tru d n ą  sytuację 
dzisiejszego człowieka jako „chaos wzorców” i wskazuje na „(...)  
zm ianę sposobu myślenia o podm iocie i podm iotowości, a tym  samym
o tożsam ości. Mówi się o podm iocie zdecentrowanym , polifonicznym, 
słabym, migotliwym, o atrakcyjności s tru k tu r synkretycznych, o wa
lorach braku  tożsam ości wobec malejącej przewidywalności miejsca
i sposobu życia, przy wzrastającym  tem pie zm ian cywilizacyjnych i kul
turowych”5.

3 K. Obuchowski, Człowiek intencjonalny, czyli o tym, ja k  być sobą, Poznań 2000.
4 Cyt. za: M. Lanz, R. Rosnati, Adolescents' and young adults’ construction o f  the 

future: effects o f  fam ily relations, self-esteem, and sense o f  coherence, [in:] Future-orientation. 
Theory and research, J. Trempaia, L.-E. Malmberg (eds.), Frankfurt am Main 2002, p. 17-34.

5 K. Olbrycht, Pytania w okół roli tożsam ości w wychowaniu, „Horyzonty W ycho
wania” 2003, nr 2(4), s. 103-114.
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Podmiotowość jako nowa strategia rozwojowa_______

Sposobem  poradzenia sobie z tą  sytuacją jest w ykształcenie w czło
w ieku w łasności podm iotowych. Możliwy m echanizm  dokonyw ania się 
procesu upodm iotaw iania człowieka opisany został przez K. Obuchow- 
skiego w koncepcji osobowości autorskiej. Zdaniem  badacza w efekcie 
rewolucji podm iotów, k tóra dokonała się w Polsce w latach sześćdzie
siątych m inionego stulecia, uform ow ała się nowa osobowość zaprogra
m ow ana na ciągły w zrost jednostk i. Nawiązując do koncepcji fal cywili
zacyjnych braci A lvina i H eidi’ego Toffler -  dokonała się ona w trakcie 
trw ania trzeciej, inform acyjnej, fali. Z a jej wyznacznik, w Stanach Z jed
noczonych, przyjęto fakt, iż p rocent osób pracujących umysłowo okazał 
się wyższym w stosunku do pracowników fizycznych.

Nowa jakość osobowości człowieka świadomego własnej podm io
towości w ynika z jej struk tu ry  (Rysunek 1) oraz z jej funkcjonow ania 
w oparciu o m echanizm  adaptacji twórczej6. Um ożliwia ona sam ourze- 
czyw istnianie się człowieka. B adania pokazują, iż osób ze w skazaną 
s tru k tu rą  osobowości jest nadal niewiele -  w przebadanej próbie na 773 
respondentów  własności osobowości autorskiej stw ierdzono u 122 osób 
tj. 15,8%. Ten wynik nie jest jednak  najistotniejszy. W  świetle p rze
prowadzonych analiz okazało się, że teza K. Obuchowskiego7 o pozy
tywnym wpływie w ykształcenia na rozwój osobowości człowieka jest 
słuszna. W yniki (W ykres 3) pokazują, iż własności osobowości autor
skiej w prost proporcjonalnie korelują z poziom em  wykształcenia.

Przedstaw ione na rysunku dane świadczą, że związek w ykształ
cenia z poziom em  rozwoju podm iotowego człowieka istnieje zarówno 
dla ogólnej kondycji osobowościowej człowieka (por. wynik ogólny) jak 
i dla poszczególnych składowych konstruk tu  jakim i zgodnie z teorią

6 Pojęcie adaptacji twórczej, K. Obuchowski tłumaczy, jako działanie prowa
dzące do sam odzielnego sformułowania koncepcji własnego Ja w przyszłym świecie, co  
nadaje sens i poczucie stabilizacji w doświadczaniu tego, co aktualne przez człowieka  
-  „Polega ona na dostrajaniu się do tego świata, jaki jednostka tworzy w swojej wizji. Jest to 
jedyny realistyczny świat, na jaki jednostka m oże orientować siebie, gdy to w czym jest, «tu 
i teraz», jest w istocie już za nią. R ealna dla działań m oże być tylko przyszłość.” (K. Obu
chowski, C złow iek intencjonalny..., op. cit., s. 109). Badania potwierdziły istnienie związku 
osobow ości autorskiej z przyszłościowym i wymiarami czasu psychologicznego (A. Błach- 
nio, Czas w funkcjonowaniu autora siebie. O sobow ość autorska warunkiem rozwojowego  
charakteru perspektyw y przyszłościow ej człowieka, (praca doktorska), 2003).

7 K. Obuchowski, Człowiek intencjonalny..., op. cit.; idem , W  poszukiwaniu  
właściwości człow ieka, Poznań 2001.
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R ysu nek  1. S tru k tu ra  osob ow ości autorskiej (za: K. Obuchowski, Człowiek intencjonal
ny, czyli o tym, ja k  być sobą, Poznań 2000; idem, W  poszukiwaniu właściwości 
człow ieka , Poznań 2001).

Podm iotowość

- dysponuje w iedzą o  sobie,
- wytycza w oparciu  o nią 

zadania,
- dob iera  do  nich m etodę,
- czyni to  inteligentnie,
- posiada in tencjonalną 

au tonom ię  do,
- twórczo in te rp re tu je  

pragnienia,
- generu je  osobisty m odel 

świata,
- p ro jektu je  siebie.

- posiadanie dystansu 
psychicznego,

- rozwój osobowości,
- posiadanie  sensu  życia.

Podm iotowy standard  
waluacyjny

- w stosunku do  siebie,
- w stosunku do  swoich 

zadań,
- w  stosunku do świata.

są właściwości podm iotowe i osobowe człowieka oraz podm iotowy 
standard  waluacyjny8. Jak widać z rozkładu wyników średnich, im 
wyższy poziom  w ykształcenia posiadali respondenci, tym wykazywali 
wyższy poziom  własności osobowości autorskiej. Zaznaczyć należy, 
iż kierunek zależności zgodny jest z założeniam i teorii, ale różnice 
są isto tne statystycznie jedynie dla rezultatów  osób badanych z wy
kształceniem  wyższym w stosunku do pozostałych uczestników badań. 
D odatkow o zaobserwowano, że wśród osób z w ykształceniem  podsta
wowym i zawodowym pojawiły się jednostk i „autorskie”. Takich przy
padków  było niewiele, ale fak t ich w ystąpienia wzbudził pew ną reflek
sję. Z  jednej strony ew identnie widać, iż wykształcenie facylituje proces 
upodm iotaw iania się człowieka. Z  drugiej należy jednak  pam iętać, iż nie 
jest gw arantem  stan ia  się autorem  siebie.

s Aby zrozum ieć jak autor koncepcji definiuje „podm iotowość” i „bycie osobą” 
wystarczy zanalizować w łasności je konstytuujące, które przedstawione zostały na 
rysunku 1. Mniej czytelnym jest ostatnia z kategorii odnosząca się do standardu waluacyj- 
nego, stąd wyjaśnienie. W edług koncepcji, przed rewolucją podmiotów, człowiek posługi
wał się standardem przedmiotowym . O znaczało to, że funkcjonował w oparciu o wytyczne 
dawane mu przez świat go otaczający. W swym życiu spełniał przypisaną mu rolę, którą 
dawała mu nie tylko cel działania i wyznaczała jego osobistą tożsam ość.

Po zm ianie, człowiek stanął przed koniecznością sam odzielnego sformułowania 
odpowiedzi na pytanie: kim jestem ? Rola przestała pełnić funkcję normatotwórczą. Sam 
wyznaczać zaczął sobie cele i zadania do realizacji, a otaczający świat postrzegać zaczął 
jako m iejsce własnej samokreacji i sam ourzeczywistaniania się. To opisane zostało jako 
przyjęcie przez człowieka standardu podm iotowego (przyp. Autora).
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W ykres 3. W ystandaryzow ane w y n ik i śred n ie  uzysk an e w  grupach  w ydzielonych  
w ed iu g  p oziom u  w y k szta łcen ia  d la  an a lizow an ych  w ym iarów  osob ow o
śc i autorsk iej (A . Btachnio, Czas w funkcjonowaniu autora siebie. O sobowość  
autorska warunkiem rozwojowego charakteru perspektywy przyszłościowej czło 
wieka, praca doktorska, 2003).

W ykształcenie

Możliwe, że zasadnym  staje się rozpatryw anie procesu nabywa
nia form alnego wykształcenia w kontekście jakości jaką sobą rep re
zentuje. Problem  jest aktualny ze względu na zmiany, k tóre dokona
ły się w szkolnictwie wyższym. Jak zauważa E. Kubiak-Szymborska: 
„Dziś mamy do czynienia z „ inną” szkolą wyższą w sensie zarówno 
zm ian organizacyjno-program owych, jak  i w płaszczyźnie relacji m ię
dzy uczestnikam i procesu kształcenia. Inne są też zew nętrzne w arunki 
funkcjonow ania uczelni”9.

U w arunkow ania sytuacyjne, opisane w literatu rze10 jak  i rezul
taty  badań  empirycznych (patrz  wyżej) przem aw iają więc za konieczno
ścią podm iotowego kształcenia osób. Istnieje potrzeba ciągłego i konse
kwentnego w zbogacania procesu edukacyjnego w nowe jakości tak ie jak  
na przykład: osobista odpow iedzialność za samorozwój i sam okształ
cenie, innowacyjność i kreatyw ność, podm iotow a autonom ia, dystans11.

9 E. Kubiak-Szymborska, Podm iotowość m łodzieży akademickiej. Studium  statusu 
podm iotow ego studentów  okresu transformacji, Bydgoszcz 2003, s. 25.

10 Civic learning in teacher education. International perspectives on education fo r  
dem ocracy in the preparation o f  teachers, G. E. Ham ot, J. J. Patrick, R .S. Lem ing (eds.), 
Bloom ington, Indiana 2004, p. 189-213; E. Kubiak-Szymborska, P odm iotow ość m łodzieży  
akadem ickiej..., op. cit.; K. Olbrycht, Pytania wokół roli tożsam ości..., op. cit.; M. Stasiak, 
Kształcenie podm io tu , Łódź 2002; idem, Myślenie według wartości o kształceniu akadem ic
kim  i sytuacjach społecznych, Łódź 2004.

11 Por. : A . Blachnio, K ształcenie wyższe -  narzuconym czy intencjonalnie wytyczo
nym zadaniem  w perspektyw ie przyszłości m łodych dorosłych?  „Europejczycy”, 2002, nr 
4(2 ), s. 33-40.
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W  ten tylko sposób możliwym jest wychowanie pokolenia aktyw nie 
oddziałującego na rozwój cywilizacji, w miejsce biernie poddających 
się inercji mas.

W  tym miejscu koniecznym jest podkreślenie, iż traktow anie szkoły 
wyższej jako przestrzeni rozwoju podm iotowości młodych jest słuszne 
przy założeniu, iż stanowi ona czynnik wspierający, ale nie determ inu
jący cały proces. Oznacza to, iż podm iotowości nie m ożna się „wyuczyć”. 
Jednak  i tu  n iezbędne jest dopow iedzenie, że nie wszyscy zgodzą się 
z tak  jednoznacznie sform ułow aną tezą. W ynika to  z faktu , iż sam 
konstruk t podm iotowości jest w ielorako rozum iany i definiowany. 
Z a  przykład niech posłuży sform ułow ana przez M. Stasiaka12 koncep
cja świadomej podm iotow ości wyrażającej się w umyślnej twórczości 
jednostk i, k tóra jest program em  „zam ierzonego rozw ijania siebie”13. 
W  jej założeniu podm iotow ość konstytuuje się przez pozyskiwanie 
i organizow anie przestrzeni wolności przez jednostkę. D okonuje się 
to na drodze wypracowywania nadwyżki zysków nad kosztam i w grze 
jednostk i z otoczeniem  (Rysunek 2). Takie ujmowanie podm iotow o
ści jest bez w ątpienia instrum entalnym  i obok zwolenników, z pew
nością ma również wielu oponentów. Pozwala jednak  podejm ować 
szereg działań  umożliwiających, co podkreśla  autor koncepcji, zwięk
szać spraw ność podm iotu. Ów trening dokonuje się przez powiększanie

2002).

SPR AW C A  
pod m iot autonom ie

wzbogaca posiadany rep e rtu a r 
- działa sprawniej i dzięki tem u 

swoją przestrzeń  wolno;

działaniedziałanie konsum pcja

O T O C Z E N IE , ŚO D O W ISK O

S -  spraw ność działania 
К  -  w ielkość konsum pcji 
D z -  działanie organizm u z o toczeniem  
Dw -  koszty „jałowego b iegu”

12 M. Stasiak, Kształcenie p o d m io tu ..., op. cit.; idem, M yślenie według wartości.. 
op. cit.

13 M. Stasiak, K ształcenie p o d m io tu ..., op. cit., s. 7.
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indywidualnej świadom ości własnej decyzyjności i sprawstwa, znosze
nie ograniczeń wynikających z utrwalonych w ram ach socjalizacji sche
matów oraz pozytywne w zm acnianie indywidualnej innowacyjności. 
Jest jednak  i zagrożenie w ynikające z „bycia autonom icznym  podm io
tem ”, k tóre w ynika z jego liberalizm u etycznego. Liczy się wszystko, 
co przynosi pozytywny bilans, a zwycięża ten kto wykazuje większy 
przychód. To, choć niezgodne z humanistycznym obrazem  człowieka, 
coraz częściej znajduje swój wyraz w pragm atycznym  świecie wolno
rynkowego handlu. M oże stąd w łaśnie rodzi się opór wobec w zm acnia
nia takiej postawy w młodym człowieku w ram ach s tru k tu r form alnego 
kształcenia?

Stymulacja własności podmiotowych nową ofertą 
kształcenia

Potrzeba w zm acniania rozwoju własności podm iotowych m łodego 
pokolenia jest powszechnie akcentowaną. Sposób jej realizacji wciąż 
jednak  budzi kontrowersje. Jakkolw iek istnieją pewne w skazania co do 
możliwych i zasadnych strategii, k tóre należałoby realizow ać w p roce
sie „upodm iotaw iania”.

Aby proces ów był efektywny -  zgodnie z propagow aną w U nii 
Europejskiej ideą szkoły otw artej dla każdego i szkoły dem okratycz
nej -  polski system szkolnictwa ewaluuje w k ierunku  dostosowywa
nia się do potrzeb każdego ucznia i studenta. A kcentuje się koniecz
ność podejm ow ania działań mających na celu w ykształcenie w uczą
cych się świadomości siebie, wolności w yboru i odpow iedzialności za 
w łasne decyzje. T rudność jednak  polega na tym, co zauważa D. Jankow 
ska, iż: „D okonując wyborów, człowiek musi uwzględniać fakt, iż «nie 
jest sam otną wyspą» i jego życie przebiega wśród innych podm ioto
wych istnień -  w społeczeństw ie ludzkim ”14. Problem  ten szerzej ana li
zuje Zygm unt W iatrow ski15 wskazując na w spółistnienie podm iotowości 
ucznia /  studenta i nauczyciela / wykładowcy. Sposobem  zainicjowania 
efektywnej w spółpracy w procesie dydaktycznym obu stron, jest w pro

14 D. Jankowska, Pedagogiczna recepcja myśli Floriana Znanieckiego..., op. cit.,
s. 64.

15 Z. Wiatrowski, Podm iotowość ucznia, studenta, nauczyciela, pracow nika i oby
watela w wersji racjonalnej, [w:] P odm iotow ość w wychowaniu. M iędzy ideą a realnością, 
E. Kubiak-Szymborska (red.), Bydgoszcz 1999, s. 196-201.
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wadzenie tzw. cooperative learning16. Strategia ta  czyni w spółodpow ie
dzialnym za efekt procesu kształcenia każdą ze stron interakcji. Tym 
samym m obilizuje je  do wzajemnego, aktywnego w ysiłku zm ierzającego 
do uw rażliw ienia się na partnera . W zbudza gotowość do jego bliższego 
poznania i naw iązania z nim  aktywnej komunikacji.

Zainicjow anie dialogu dwu odrębnych podm iotowości i uczynie
nie ich w spółodpow iedzialnym i za efekt ich intencjonalnych działań 
nie wystarcza. Należy zrobić następny krok, który jest na tu ra ln ą  konse
kwencją zetknięcia się na nowej, otw artej, bo dialogowej, płaszczyźnie 
nauczającego i uczącego się. Koniecznym jest przełam anie zastanych 
schematów au torytarnego nauczyciela tak  w jego własnym m yśleniu jak 
i w m entalności uczniów i ich rodziców. W  minionych, nie tak  odle
głych latach, system bazował przede wszystkim na wym uszaniu biernego 
podporządkow ania się jednostk i dyrektywom narzuconego jej au to ry te
tu. Ów przym us w ynikał z faktu, że au torytet w ynikał z pełnionej roli, 
a nie z faktycznych osobowych czy sytuacyjnych przesłanek. Dziś, n ie
stety nadal w uczących się dom inują zachowania podległości. Nawiasem 
mówiąc nie jest to  jedynie przypadłość młodzieży polskiej. O bserwacje 
ukazują, że m łodzież innych krajów bloku postkom unistycznego w tym 
np.: Litwy również nie po trafi spontanicznie generować innowacyjne, 
kreatyw ne i intencjonalne działania. W  zachowaniu młodych nadal 
dom inują reaktyw ne, w ytrenow ane postawy. W ciąż m łode pokolenie17:

-  nie potrafi generować własnej opinii i co najważniejsze, postrzegać 
jej jako równie ważnej i wartościowej,

-  ma trudności z podejmowaniem samodzielnych decyzji, 
decydując się na coś nie potrafi konsekwentnie i odpowiedzialnie fi
nalizować zamiaru,

-  tkwi w rozłamie m iędzy reformującą się szkołą i uczelnią a nadal 
autorytarnym myśleniem w domach,
wyraża gotowość na bycie dyscyplinowaną, gdyż w dyscyplinie widzi 
klucz efektywności,
odczuwa niepokój w sytuacji, w której autorytaryzm zastępowa
ny jest demokratycznym stylem nauczania, który budzi ich niepokój, 
a przynajmniej niepewność.

16 L. Sherman, Satiation, classroom s managem ent and cooperative learning 
(addressing Jacob Kounin), referat wygłoszony na konferencji: „Kurt Lewin. Contribution 
to contemporary psychology”, M ogilno -  Bydgoszcz, 2004.

17 Cyt. za: G. Kvieskiene, T. C. M ason, Integrating civic education and social 
work: the social educator m aster’s degree program  a t Vilnius Pedagogical University, [in:] 
Civic learning in teacher education. International perspectives on education fo r  democracy  
in the preparation o f  teachers, G. E. Ham ot, J. J. Patrick, R. S. Lem ing (eds.), B loom ington, 
Indiana 2004, p. 189-213.
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W szystkie te  zachowania m ożna zm ienić, pod w arunkiem , że pod 
miotowy kierunek kształcenia będzie konsekwentnie utrzymywanym.

O bok działań umożliwiających oddziaływ anie na rozwój osobowo
ści dzieci i m łodzieży, pojawiają się również ciekawe inicjatywy oddzia
ływania na m ezokontekst, tj. ku lturę w której młody człowiek w zrasta 
i rozwija się. Odbywa się to -  na niewielką skalę, ale jednak  -  w ra
mach powoływanych tzw. uniwersytetów ludowych18. Ich idea sięga dzie
w iętnastowiecznej D anii, w której to  pomysł N. G rundtviga na szko
łę kształcącą w kulturze i rozwijającą osobowość, a nie jedynie um ie
jętności wychowanków, został po  raz pierwszy praktycznie zrealizow a
ny przez Ch. K olda w 1851. Szkoła m iała uczyć „życia a nie przeżycia”, 
a jednocześnie formować świadomość w artości własnej odrębności kul
turowej i osobowej. Ta idea jest szczególnie ak tualna  w kontekście 
aktyw nie i na szeroką skalę podejmowanych działań integrujących spo
łeczności i kultury  europejskie. D ążenie do globalnej kultury  może sta
nowić potencjalne zagrożenie dla tożsam ości człowieka. W  kształceniu 
podm iotowym  ważne jest rozw inięcie um iejętności zachowania przez 
m łodego człowieka ciągłej i stabilnej tożsam ości, co powoduje, że w ła
sności ją  konstytuujące nie mogą tworzyć ani nazbyt labilnej ani sztyw
nej struktury. W ykształcenie postawy otw artości wobec innych ku ltu r 
z równoczesnym szacunkiem  dla własnej wydaje się właściwą inwencją.

To prowadzi do kontynuacji reform y szkolnictwa w obranym  
k ierunku  jego dem okratyzacji. Należy wystrzegać się jednak  ulegania 
bezkrytycznem u wpływowi polityce sukcesu, gdyż sukces szkoły podlega 
wielu czynnikom , w tym społecznym  i ekonomicznym. C elnie zauważa 
to A llen-M eares19 konkludując: „The school is im pacted upon by its 
larger com m unity and social context. If  social supports are not present 
for children and the ir fam ilies to buffer the consequence of poverty, and 
o ther problem s, even with the im plem entation of school reform  propo 
sals -  educational success is highly unlikely”.

□□□
18 J. Kulich, Residential fo lk  high schools in Eastern Europe and the B altic states, 

„International Journal o f  Lifelong Education”, 2002, no 21(2), p. 178-190.
19 Cyt. za: G. Kvieskiene, T. C. M ason, Integrating civic education an d  social 

w ork..., op. cit., p. 192.


