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Streszczenie: Przedmiotem artykułu jest zjawisko anfalfabetyzmu i niskiego poziomu alfabetyzmu 
w Stanach Zjednoczonych. Rozważania koncentrują się wokół takich zagadnień, jak: kwestie defini-
cyjne; podejście do problemu analfabetyzmu w Stanach Zjednoczonych; skala zjawiska w świetle 
badań PISA i ogólnokrajowych sondaży dotyczących alfabetyzmu dorosłych prowadzonych w latach 
1992 i 2003 oraz stosowane współcześnie metody alfabetyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
metod stosowanych w jednym z ośrodków alfabetyzacyjnych w Chicago.  

 
 
 

Analfabetyzm od wielu lat stanowi jeden z najważniejszych na świecie pro-
blemów oświatowych, których nie udaje się rozwiązać pomimo zakrojonych na 
szeroką skalę działań. Wprawdzie, według szacunków UNESCO, w ciągu ostat-
nich dwudziestu lat nastąpiło zmniejszenie rozmiarów tego zjawiska o ok. 16% 
(Richmond i in. 2008), jednak nadal 774 mln ludzi nie posiada podstawowych 
kompetencji alfabetyzacyjnych (UNESCO 2009, s.119). Powszechnie wiadomo, 
że problem analfabetyzmu bądź niskiego poziomu alfabetyzmu dotyczy przede 
wszystkim słabo rozwiniętych regionów świata, ale w pewnym stopniu jest on 
również obecny w krajach wysoko uprzemysłowionych. Jednym z państw, któ-
rych problem ten dotyczy i które prowadzą intensywne działania alfabetyzacyjne 
są Stany Zjednoczone. Przedmiotem niniejszego artykułu jest zjawisko analfabe-
tyzmu w USA oraz prezentacja stosowanych współcześnie w Ameryce metod 
alfabetyzacji, na przykładzie jednego z ośrodków prowadzących tego rodzaju 
działania – Literacy Chicago1. 
 

                                                           
1 Autorka niniejszego artykułu w latach 2005–2007 pracowała w Literacy Chicago w charakterze 

tutora jako wolontariusz.  
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Od analfabetyzmu do alfabetyzmu – kwestie definicyjne 
 
Alfabetyzacja jest obecnie jednym z najważniejszych obszarów edukacji 

dorosłych w USA jednak w ciągu wielu lat zmieniały się kryteria, na podstawie 
których orzekano o analfabetyzmie i podejście do tego zagadnienia. Około stu 
lat temu decydującą sprawą była umiejętność podpisania się2. Z kolei, w prze-
prowadzonym w roku 1930 spisie powszechnym ludności za analfabetę uznawa-
no każdą osobę w wieku powyżej dziesiątego roku życia, która nie potrafiła 
czytać i pisać. W kolejnych latach pojawiło się pojęcie analfabetyzmu funkcjo-
nalnego – w spisie powszechnym w 1940 r. przyjęto, że jego wskaźnikiem jest 
nieukończenie co najmniej piątej klasy szkoły podstawowej. W okresie później-
szym wymóg ten podwyższono do klasy szóstej, a niekiedy nawet ósmej (Co-
lumbia Encyclopedia 2009). W latach osiemdziesiątych XX w. nastąpiła jednak 
w Stanach Zjednoczonych głębsza niż miało to miejsce wcześniej zmiana 
w podejściu do analfabetyzmu i alfabetyzmu. Odrzucone zostało myślenie spro-
wadzające się do spostrzegania alfabetyzmu dychotomicznie – jako określanej 
arbitralnie cechy, którą dana osoba posiada lub nie. Z krytycyzmem zaczęto 
odnosić się do stosowanej do tej pory zasady orzekania o analfabetyzmie na 
podstawie takich pojedynczych wskaźników jak umiejętność podpisania się, 
ukończenie określonej klasy lub uzyskanie konkretnej liczby punktów w teście 
dotyczącym umiejętności czytania (Kirsch i in. 2002 s. 2–3). Pojawiły się opinie, 
że stosowane dotychczas kryteria są ulotne i niemożliwe jest dokładne stwier-
dzenie liczby analfabetów na tej podstawie (Mikuleckey, Taylor 1989, s. 467). 
Niektórzy przyrównywali wręcz dążenie do stworzenia precyzyjnej definicji do 
wędrówki do ciągle oddalającego się horyzontu (Harman 1987, za Merriam, 
Cunningham 1989). Inni zaś – próbę definiowania poprzez określenie ścisłych 
kryteriów pozwalających ustalić liczbę analfabetów nazywali aktem politycz-
nym (Taylor, Dorsey-Gaines 1988). Pojęcie analfabetyzmu literalnego przesu-
nięte zostało na drugi plan, a ośrodkiem koncentracji uwagi stało się pojęcie 
alfabetyzmu funkcjonalnego. Przejawiło się to m.in. w trakcie badań poziomu 
alfabetyzmu młodzieży w 1985 r. Posłużono się wówczas definicją, w której za 
wyznacznik alfabetyzmu przyjęto szerokie spektrum zadań możliwych do wy-
konania dzięki umiejętności czytania i pisania. Alfabetyzm zdefiniowano jako 
Umiejętność posługiwania się informacjami w formie pisemnej w celu funkcjono-
wania w społeczeństwie, osiągania indywidualnych celów oraz rozwoju własnego 
potencjału i wiedzy (Kirsch i Jugenblut 1986, za: Kirsch i in. 2002, s. 2–3). Do 
pomiaru kompetencji alfabetyzacyjnych zastosowano trzy skale. Dotyczyły one: 
umiejętności rozumienia i posługiwania się informacjami zawartymi w tekstach 
np. artykułów, opowiadań, broszur, powieści; umiejętności lokalizacji i zasto-
sowania informacji pisemnych zawartych w podaniach o pracę, drukach wypłat, 

                                                           
2 W prowadzonych spisach powszechnych w okresie 1870–1930 podstawą ustaleń była bezpo-

średnia deklaracja osoby badanej (Snyder 1993). 
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rozkładach jazdy, tabelach, wykresach, na mapach oraz posługiwania się prostą 
wiedzą matematyczną  

Powyższe, szerokie, funkcjonalne podejście do zagadnienia alfabetyzmu 
znalazło również swój wyraz w ustawie dotyczącej alfabetyzacji (National Lite-
racy Act 1991) oraz w późniejszych badaniach poziomu kompetencji alfabetyza-
cyjnych (w 1988–1989, 1992 i 2003 r.). Komisja powołana w celu opracowania 
definicji alfabetyzmu na potrzeby ogólnokrajowego sondażu kompetencji alfabe-
tyzacyjnych ludzi dorosłych w Stanach Zjednoczonych, przeprowadzonego 
w 1992 r. z inicjatywy Kongresu stwierdziła, że alfabetyzm nie jest ani pojedyn-
czą umiejętnością, uniwersalną w odniesieniu do wszystkich rodzajów tekstów, 
ani zespołem pojedynczych umiejętności związanych z określonym typem mate-
riału pisemnego, lecz przyjęto szerokie zadaniowe ujęcie alfabetyzmu zapocząt-
kowane w 1985 r. (Kirsch i in. 2002 s. 3). Takie podejście w odniesieniu do 
analfabetyzmu i alfabetyzmu utrwaliło się również w kolejnych latach i znalazło 
swój wyraz w późniejszych raportach i podstawowym dokumencie dotyczącym 
alfabetyzmu w Stanach Zjednoczonych obowiązującym obecnie – Ustawie 
o Inwestowaniu w Zasoby Ludzkie3 (Workforce ... 1998). Zapisano w nim, że 
alfabetyzm oznacza (...) umiejętność czytania, pisania i mówienia po angielsku 
oraz liczenia i rozwiązywania problemów z takim poziomem biegłości, który jest 
niezbędny do funkcjonowania w pracy, w rodzinie i społeczeństwie (Dział 2, 
s. 112). Według tego ujęcia o alfabetyzmie świadczy więc przede wszystkim 
możliwość i sprawność w radzeniu sobie z czynnościami, z których składa się 
codzienne życie. W kontekście ostatniego ujęcia na uwagę zasługuje fakt, że 
oprócz aspektu zadaniowego uwzględniany jest również aspekt sprawnościowy4, 
a także społeczno-kulturowy5. Tego rodzaju podejście do analfabetyzmu zbieżne 
jest ze stanowiskiem przyjętym również w innych krajach i przez wiele organi-
zacji międzynarodowych, w tym OECD i UNESCO6. W praktyce w Stanach 
Zjednoczonych zarówno uczestnicy programów alfabetyzacyjnych decydenci, 
jak i osoby i instytucje finansujące tego typu działania oczekują w miarę precy-
zyjnych informacji dotyczących postępów słuchaczy; placówki prowadzące 
                                                           
3 Ustawa ta zawiera dział: edukacja dorosłych i alfabetyzacja rodzin (Adult Education and Family 

Literacy Act). 
4 Zadaniowy i sprawnościowy aspekt alfabetyzmu uwzględniony został również w czasie badań 

alfabetyzmu dorosłych w 1992 i 2003 r. (NCES, Definition of literacy b.d.)  
5 Alfabetyzm określany też bywa obecnie jako „(...) wiedza, umiejętności i poziom wprawy, które 

są potrzebne do funkcjonowania z powodzeniem w grupie społecznej lub kulturze, w których 
dana jednostka się znajduje lub pragnie (i ma potencjał) się znaleźć” (Askov 2000, s. 248).  

6 W raporcie OECD dotyczącym poziomu alfabetyzmu ludzi dorosłych w krajach rozwiniętych nie 
traktuje się zjawiska analfabetyzmu i alfabetyzmu jako kategorii dychotomicznych określanych 
arbitralnie. Do opisu alfabetyzmu stosuje się raczej skalę o charakterze kontinuum, a alfabetyzm 
definiowany jest jako „umiejętność rozumienia i stosowania informacji wyrażonych w postaci pi-
semnej w codziennych czynnościach w domu, w pracy, w środowisku lokalnym – w celu realizacji 
przez jednostkę jej indywidualnych celów, rozwoju wiedzy i potencjału” (OECD 2000). Definicja 
przyjmowana przez UNESCO – Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania krótkich, pro-
stych zdań dotyczących codziennego życia (UNESCO 2006, za: Proliteracy Worldwide 2006).  
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programy alfabetyzacyjne wykorzystują testy do określania poziomu alfabety-
zmu; również w Adult Education and Family Literacy Act wspomina się o kon-
kretnych wskaźnikach, jakie należy brać pod uwagę w określaniu alfabetyzmu. 
Jest tam m.in. mowa o takich kryteriach jak: konieczność wykazania się postę-
pem w czytaniu, pisaniu i mówieniu po angielsku; umiejętność rozwiązywania 
problemów; uzyskanie dyplomu szkoły średniej lub podjęcie studiów i pomyślna 
ich kontynuacja. W praktyce dominuje więc raczej dążenie do standaryzacji 
i operacjonalizacji. Ponadto to, co jest charakterystyczne dla licznych rozważań, 
jakie prezentowane są w literaturze i działań praktycznych, to fakt, że dotyczą 
one raczej alfabetyzmu, a szczególnie jego niskiego poziomu i potrzeby alfabe-
tyzacji, a problem istnienia analfabetyzmu usuwany jest raczej poza zakres spo-
łecznej świadomości.  

 
Poziom alfabetyzmu w Stanach Zjednoczonych 

 
Niezależnie od zróżnicowania podejścia w odniesieniu do kwestii defini-

cyjnych w Stanach Zjednoczonych od XIX w. systematycznie gromadzone są 
dane statystyczne dotyczące poziomu alfabetyzmu. Początkowo ich źródłem 
były spisy powszechne, współcześnie są to głównie badania o zasięgu krajowym 
lub międzynarodowym. Ze spisów powszechnych wynika, że pod koniec XIX w. 
odsetek analfabetów w amerykańskim społeczeństwie (w wieku 14 lat i więcej) 
wynosił ok. 20% i do końca pierwszej dekady XIX w. utrzymywał się na pozio-
mie dwucyfrowym. W 1969 r. spadł do poziomu 1%, a w kolejnych latach – 
poniżej tej wartości (NCES 120 Years.. b.d.) i utrzymuje się na tym poziomie 
również obecnie (NCES 2006). Źródłem dokładniejszych danych dotyczących 
poziomu alfabetyzmu w Stanach Zjednoczonych są dane z zakrojonych na sze-
roką skalę badań sondażowych (1992 i 2003) oraz z badań PISA7.  

Najnowsze dane zebrane w 2009 r. w trakcie badań poziomu alfabetyzmu 
PISA (NCES 2011, s. 7) wskazują, że na skali ogólnej w zakresie umiejętności 
czytania i interpretacji informacji amerykańska młodzież uzyskała średnio 500 
punktów, przy średniej dla wszystkich państw OECD – 493 punkty. Oznacza to, 
że spośród 65 uczestniczących w badaniu krajów: 9 z nich miało wynik wyższy 
niż Stany Zjednoczone, 39 – niższy, a 16 – podobny. Korzystnie prezentują się 
również, w porównaniu z innymi krajami, wyniki USA w zakresie poszczegól-
nych obszarów umiejętności czytania, przedstawiane w postaci skal szczegóło-
wych, tzn. umiejętność: wyszukiwania informacji, integracji i interpretacji, re-
fleksji i ewaluacji. Innym wymiarem obrazującym kompetencje alfabetyzacyjne, 
zastosowanym w badaniach PISA, był poziom zaawansowania w zakresie alfa-
betyzmu, określany w postaci usytuowania uzyskanych wyników w obrębie 
jednego z siedmiu wyróżnionych przedziałów. Spośród amerykańskich uczniów 
28% znalazło się w przedziale czwartym lub wyższym, wskazującym na zdol-
                                                           
7 Badania w ramach Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA) realizo-

wane są od 2000 r. co 3 lata. Ostanie z nich miało miejsce w 2009 r.  
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ność do wykonywania zadań o wysokim poziomie trudności i umiejętności kry-
tycznej oceny informacji, natomiast prawie 19% uczniów osiągnęło wyniki pla-
sujące ich poniżej drugiego poziomu zaawansowania, co oznacza niski poziom 
alfabetyzmu. Wśród badanych znalazła się również grupa osób, której wyniki 
mieściły się poniżej pierwszego, najniższego poziomu alfabetyzmu, a zatem 
w przedziale wskazującym na analfabetyzm. W przypadku Stanów Zjednoczo-
nych było to 0,6% i odsetek ten był zbliżony do tego, jaki charakteryzował inne 
kraje OECD8 (OECD, The PISA 2009, b.d.). 

Ogólnie rzecz biorąc, na podstawie powyższych faktów można zatem wy-
snuć wniosek, że na tle innych krajów sytuacja w Stanach Zjednoczonych 
w zakresie analfabetyzmu nie wygląda najgorzej. Tymczasem, z opublikowane-
go w 2005 r. raportu na temat przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych 
w 2003 r. szeroko zakrojonych badań (NCES, Demographics. Overall b.d.) wy-
nika, że 30 milionów, czyli 14% mieszkańców Ameryki w wieku 16 lat i więcej 
nie posiada podstawowych umiejętności w zakresie czytania ze zrozumieniem 
prostego tekstu, a 63 miliony (29% ogółu dorosłych) posiada te umiejętności 
w stopniu podstawowym i sytuacja w tym zakresie nie zmieniła się znacząco od 
1992 roku, kiedy przeprowadzono podobne badania. Zatem 93 miliony doro-
słych Amerykanów miało niedostateczny lub co najwyżej podstawowy poziom 
alfabetyzmu. Wśród osób nieosiągających wyniku podstawowego w zakresie 
alfabetyzmu ponad połowę (55%) stanowiła grupa, która nie ukończyła szkoły 
średniej; stosunkowo znaczny (44%) był również odsetek osób, które nie potrafi-
ły porozumieć się po angielsku przed rozpoczęciem nauki w szkole. W gronie 
osób o niższym niż podstawowy poziomie alfabetyzmu znaczącą część (39%) 
stanowili Latynosi, a 20% – Afroamerykanie. Cechą szczególną był również fakt 
dużego nasilenia zjawiska analfabetyzmu i niskiego poziomu alfabetyzmu 
w środowisku więźniów, gdzie odsetek ten osiągał poziom ok. 60% (NCES 
2006). Jednakże, powyższe fakty nie oznaczają, że niedostateczny poziom alfa-
betyzmu w Stanach Zjednoczonych to problem ograniczony tylko do określo-
nych, marginalnych środowisk lub grup społecznych. Jest to bowiem problem, 
który dotyczy prawie 1/3 ogółu społeczeństwa. W tym kontekście na uwagę 
zasługuje również ekonomiczny aspekt tego zjawiska. Ocenia się, że rocznie 
Stany Zjednoczone ponoszą z tego powodu straty rzędu ok. 225 mln dolarów 
(Proliteracy 2010). Potrzeba prowadzenia działań alfabetyzacyjnych jest więc 
nieustannie jednym z najważniejszych zadań amerykańskiego systemu edukacji 
dorosłych.  
 

Realizacja alfabetyzacji w Stanach Zjednocznych 
 
Stany Zjednoczone posiadają bogate tradycje w dziedzinie alfabetyzacji do-

rosłych, choć niejednokrotnie działalność ta realizowana była i jest z dużym 
                                                           
8 Średnia dla wszystkich krajów OECD w tym zakresie wynosiła 1,1%. Dla porównania, w przypadku 

Polski poziom ten wynosił podobnie jak w przypadku USA – 0,6%. (OECD, The PISA 2009, b.d.).  
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trudem. Zorganizowane działania ukierunkowane na eliminację analfabetyzmu 
wiążą się przede wszystkim z inicjatywami podejmowanymi pod koniec XIX w., 
we wcześniejszym okresie analfabetyzm nie był bowiem spostrzegany jako 
istotny narodowy problem. Jedną z grup, którą najwcześniej objęto alfabetyzacją 
byli imigranci. Wprawdzie pod koniec XIX w. próbowano niekiedy wykorzystać 
analfabetyzm jako narzędzie ograniczenia napływu imigrantów z określonych 
krajów (głównie z Europy Wschodniej)9, ale z drugiej strony stwarzano możli-
wości uczenia się czytania i pisania, np. w lokalnych szkołach wieczorowych. 
W ciągu kolejnych lat (szczególnie w latach 1920 i 1930) zwiększyła się skala 
tego rodzaju działań. Z czasem nastąpił również rozwój kursów i programów 
skierowanych do różnych grup uczestników: kobiet10, Afroamerykanów, Indian, 
robotników, żołnierzy itd. Z innych działań w dziedzinie alfabetyzacji na uwagę 
zasługują: podejmowanie inicjatyw prawnych; tworzenie różnego rodzaju komi-
sji i agencji promujących działania alfabetyzacyjne; organizowanie konferencji 
i kampanii przeciwdziałania analfabetyzmowi; kształcenie nauczycieli (wolonta-
riuszy); prowadzenie badań; wydawanie podręczników i materiałów dydaktycz-
nych; rozwój różnych form i wypracowywanie różnych rozwiązań organizacyj-
nych stosowanych w pracy alfabetyzacyjnej.  

Współcześnie, alfabetyzacja stanowi najważniejszy pod względem rozmia-
rów obszar kształcenia dorosłych na poziomie podstawowym [46% ogółu 
uczestników w 2006/2007 r. (Elliot 2008, s.v.)]. Prowadzona jest przez wiele 
organizacji i finansowana w znacznej części z funduszy federalnych i stanowych 
oraz umocowana prawnie11. Najwiekszą z organizacji, która zaangażowana jest 
w sprawę alfabetyzacji jest ProLiteracy America. Jest to organizacja pozarzą-
dowa, będąca częścią światowej organizacji Proliteracy Worldwide – powstałej 
w październiku 2002 r. w Syracuse, w stanie Nowy Jork, z połączenia Laubach 
Literacy International (największej i najstarszej organizacji międzynarodowej 
prowadzącej alfabetyzację w wielu krajach świata) oraz Literacy Volunteers of 
America12 (Proliteracy b.d.). Proliteracy America skupia około 1200 mniejszych 
organizacji lokalnych prowadzących programy alfabetyzacyjne i programy 
kształcenia dorosłych w zakresie szkoły podstawowej (Proliteracy New Readers 
Press b.d., s.4), ale oprócz tej organizacji istnieje też wiele innych, które z suk-
cesem realizują zadanie alfabetyzacji dorosłych. W działania alfabetyzacyjne 
włącząją się też kolegia środowiskowe, biblioteki, Kościoły oraz inne instytucje 
i osoby prywatne.  

                                                           
9 Działania te miały przede wszystkim postać propozycji prawnych i podyktowane były chęcią 

ochrony rynku pracy i uprzedzeniami w odniesieniu do poszczególnych grup imigrantów (Dau-
ksza Cook 1977). 

10 Jedną z pierwszych inicjatyw tego typu była utworzona w 1921 r. w Południowej Karolinie tzw. 
„szkoła szansy” dla dziewcząt i kobiet nieumiejących czytać i pisać (Dauksza Cook 1977, s. 28).  

11 W celu koordynacji i wspierania działań powołano Narodowy Instytut Alfabetyzacji (National 
Institute for Literacy 2008). 

12 Założonej przez Ruth Colvin w Syracuse, New York, w 1962 r.  
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Jedną z organizacji realizujących program alfabetyzacji jest Literacy Chi-
cago. Jest to największa w stanie Illinois organizacja pozarządowa prowadząca 
alfabetyzację. Wchodzi ona obecnie w skład utworzonego w 2009 r. konsorcjum 
The Chicago Literacy Alliance (CLA), grupującego 30 organizacji prowadzących 
pracę alfabetyzacyjną (Reach Out and Read 2011). Literacy Chicago powstało 
w 1992 r. z połączenia dwóch starszych organizacji działających na terenie Chi-
cago: the Literacy Council of Chicago oraz Literacy Volunteers of Chicago. 
Obecnie placówka ta oferuje bezpłatne programy alfabetyzacji dla indywidual-
nych uczestników oraz alfabetyzację rodzin, a także naukę języka angielskiego 
dla cudzoziemców, kształcenie na poziomie podstawowym i przygotowanie do 
egzaminu umożliwiającego uzyskanie dyplomu równoważnego z ukończeniem 
szkoły średniej. W programach alfabetyzacyjnych oferowanych w 2010 r. 
uczestniczyło ogółem około 1000 osób (Literacy Chicago 2011). Dużą część 
liczby zgłaszających się stanowią osoby z niskim poziomem alfabetyzmu, któ-
rych umiejętność czytania kształtuje się na poziomie czwartej klasy szkoły pod-
stawowej lub poniżej. W gronie uczestników są różne osoby. Są byli więźnio-
wie; są ofiary przemocy domowej; przychodzą rodzice, którzy przez wiele lat 
ukrywali przed dziećmi fakt, że są analfabetami i teraz próbują to zmienić; zgła-
szają się emeryci skierowani przez pracowników socjalnych; są też absolwenci 
szkół średnich z zaniedbanych dzielnic lub którzy uczęszczali w nich do klas 
specjalnych. Niekiedy analfabetyzm wynika z życzeniowego spostrzegania da-
nej osoby przez jej najbliższe otoczenie i braku rzetelnej oceny jej faktycznych 
umiejętności w zakresie czytania i pisania. Optymistyczne: Poradzisz sobie! 
słyszane ze strony nauczycieli, rodziny, kolegów i koleżanek staje się wówczas 
częścią myślenia o sobie tak, jak miało to miejsce w przypadku Mary13 – jednej 
ze słuchaczek Literacy Chicago. Obrazują to jej słowa: Zawsze byłam liderką, 
ludzie mnie bardzo lubili, zawsze jak trzeba było coś zrobić, to zawsze ja byłam 
pierwszą chętną. Angażowałam się w różne sprawy w szkole. Robiłam różne 
rzeczy. Byłam gwiazdą. Nauczyciele często nie zwracali uwagi na to, że czegoś 
nie umiem. Często nawet jak widzieli, że nie umiem czegoś zrobić to mówili, że 
sobie radzę, że umiem. Moi koledzy w szkole, koleżanki, moje siostry, mama też 
tak mówili. Ja, też wierzyłam, że skoro wszyscy tak mówią, to sobie radzę. Nie-
wiele osób wiedziało, że naprawdę nie umiem czytać. Żyłam więc w takim prze-
świadczeniu, że sobie poradzę. Moje siostry skończyły szkołę średnią, a potem 
jedna skończyła college, a druga uniwersytet. Myślałam, że nie jestem od nich 
inna, gorsza. Największym problemem było przyznanie się przed samą sobą, że 
ja naprawdę nie umiem czytać, pisać i liczyć (wywiad, 2007 r.). Pomimo braku 
umiejętności czytania i pisania na przynajmniej podstawowym poziomie, Mary 
dobrze radziła sobie w wielu sytuacjach życiowych; często potrafiła również 
zrozumieć istotę czytanego przez siebie tekstu, mimo, że nie była w stanie prze-
czytać w nim wielu najprostszych słów. Przykład ten wskazuje więc, że orzeka-
nie o analfabetyzmie i pomiar kompetencji alfabetycznych jest niekiedy trudne. 
                                                           
13 Imię zmienione 



Krystyna Pleskot-Makulska 

 

244 

W Literacy Chicago poziom umiejętności czytania określa się na podstawie 
testu SORT (Slosson Oral Reading Test) zawierającego zestaw dwustu słów 
o różnym poziomie trudności, ale wynik ten traktowany jest tylko jako jeden 
z wyznaczników kompetencji językowych i potrzeb danej osoby w zakresie 
alfabetyzacji. Dużo większą wagę przywiązuje się do motywów uczestnictwa 
i celów życiowych jednostki oraz umiejętności, jakie będą niezbędne do ich 
realizacji. Na podstawie wyników testu SORT, rozmowy wstępnej oraz po zapo-
znaniu kandydata ze specyfiką oferowanego programu poprzez obowiązkowe 
uczestnictwo w krótkim kursie orientacyjnym doświadczony pracownik ośrodka 
proponuje potencjalnemu słuchaczowi zestaw zajęć o określonym poziomie 
trudności i przydziela tutora prowadzącego indywidualne nauczanie. Ostateczna 
decyzja dotycząca wyboru zajęć i wymiaru czasu nauki należy do kandydata. 
Może on uczestniczyć w zajęciach grupowych i/lub w lekcjach indywidualnych. 
Program zajęć grupowych obejmuje naukę czytania i pisania, podstaw matema-
tyki i historii. W sumie jest to około 20 godzin nauki tygodniowo. Nie ma wy-
mogów formalnych dotyczących minimalnej liczby i rodzaju zajęć, które trzeba 
wybrać. Nauczanie grupowe prowadzone jest przede wszystkim przez nauczycieli 
wolontariuszy. Są to zajęcia typu klasowo-lekcyjnego. Ich uzupełnieniem jest 
indywidualne nauczanie. Możliwa jest też tylko nauka indywidualna z tutorem, 
bez konieczności uczęszczania na zajęcia grupowe.  

Nauczanie indywidualne, realizowane pod kierunkiem tutorów wolontariu-
szy może się odbywać nie tylko na terenie Literacy, lecz również w innych miej-
scach lub przez telefon bądź za pośrednictwem innych środków komunikowania 
się. Minimalny wymiar czasu pracy tutora z każdym podopiecznym to dwie 
godziny tygodniowo, ale w praktyce czas ten często wykracza znacznie poza 
obowiązujące minimum.  

 
Metody alfabetyzacji stosowane w Literacy Chicago 

 
Zajęcia alfabetyzacyjne obejmują: czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie. 

Wszystkie te obszary języka traktowane są jako wzajemnie od siebie zależne 
i wzmacniające siebie nawzajem. Sposób pracy z uczestnikami zajęć alfabetyza-
cyjnych oraz dobór treści cechuje przede wszystkim indywidualizacja i elastycz-
ność. Nauka czytania, pisania oraz liczenia odbywa się w kontekście codzien-
nych wydarzeń i potrzeb słuchacza. Często służy ona rozwiązywaniu pojawiają-
cych się problemów życiowych, takich jak ubieganie się o pracę, wypełnianie 
druków różnego rodzaju opłat, przygotowywanie pism czy zdanie egzaminu na 
prawo jazdy. Niekiedy konieczne jest nauczenie posługiwania się kalkulatorem, 
korzystania z komputera, wypisywania czeków itp. W Literacy Chicago stosuje 
się wiele różnych metod alfabetyzacji dorosłych. Generalnie dominują dwa po-
dejścia: całościowe i fonetyczne (Sweet Jr. 2004). Podejście całościowe nazy-
wane też „metodą nauczania całego języka”, „metodą całowyrazową”, „do-
świadczeniem językowym”, „popatrz i powiedz”, „nauczaniem zintegrowanym” 
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i wieloma innymi jeszcze określeniami14 polega na uczeniu czytania całych wy-
razów, na ich zapamiętywaniu15. Stosuje się w tym przypadku np. listę trzystu 
najczęściej występujących w języku angielskim słów, (tzw. sight words), któ-
rych pisownię zapamiętuje się wzrokowo lub tzw. LEA (Lanugage Experience 
Activity) – metodę wykorzystywania doświadczenia językowego słuchacza. Na-
uka w drugim z wymienionych przypadków polega na zapisywaniu przez tutora 
krótkich wypowiedzi słuchacza i zastosowaniu tego tekstu do nauki czytania 
zapisanych słów. Przyjmuje się, że zaletą tej metody jest usytuowanie procesu 
kształcenia w naturalnym kontekście: doświadczeniu jednostki, jej sposobie 
komunikowania się, zakresie posiadanej wiedzy i tematyce, która jest dla danej 
osoby ważna. Czytanie własnych słów, według zwolenników tej metody, pro-
wadzi do zwiększenie pewności siebie, pobudza zainteresowanie nauką, pokazu-
je, że pomiędzy własną wypowiedzią i jej zapisem istnieje bezpośredni związek, 
a odczytany tekst ma osobiste znaczenie; pozwala dostrzec możliwość utrwale-
nia własnych słów lub zakomunikowania ich innym. Metoda ta może być rów-
nież przydatna w przypadku konieczności przełamania negatywnych doświad-
czeń edukacyjnych lub zidentyfikowaniu i rozwiązaniu różnego rodzaju proble-
mów. Od pewnego okresu całościowe podejście do nauki czytania jest w Sta-
nach Zjednoczonych przedmiotem ostrej krytyki (por. Sweet 2004). Pomimo 
licznych kontrowersji dostrzega też się w nim wiele zalet i jest nadal stosowane.  

Innym podejściem stosowanym w alfabetyzacji jest tzw. podejście fone-
tyczne16. Nauka czytania skoncentrowana jest w tym przypadku przede wszyst-
kim na nauczeniu sposobu wybrzmiewania głosek. W przypadku alfabetyzacji 
dorosłych stosowana jest w tym celu metoda opracowana i upowszechniona 
przez amerykańskiego misjonarza Franka Laubacha (Sticht 2005). Metoda ta to 
w istocie zintegrowany system kształcenia, którego elementami są: opracowana 
przez autora metodyka nauczania, określony zbiór środków dydaktycznych, 
prowadzenie zajęć przez tutorów-wolontariuszy oraz publikacje materiałów dla 
osób, które zyskały umiejętność czytania. Frank Laubach rozpoczął swoją pracę 
alfabetyzacyjną w 1930 r. na Filipinach, a następnie kontynuował ją w ponad stu 
krajach świata17. Współcześnie jego dzieło upowszechniane jest przez ProLite-
racy Worldwide. Laubach opracował zestaw materiałów w postaci tabel, rysun-
ków, elementarzy do nauczania czytania, a także system organizacji alfabetyza-
cji zwany „Jeden uczy drugiego” („Each one teach one”– EOTO), wychodząc 

                                                           
14 Podejście to można w pewnym sensie utożsamić ze stosowanym w Polsce podejściem psycholo-

gicznym.  
15 Zastosowanie całościowego podejścia w alfabetyzacji polega również na przyjęciu zestawu 

założeń w odniesieniu do nauczania języka oraz uczestników alfabetyzacji, procesu kształcenia 
środowiska edukacyjnego ( Soifer i inni 1990, s. 10–14).  

16 Od wielu lat trwa w Stanach Zjednoczonych ostry spór pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami 
obydwu podejść, tzn. fonetycznego i całościowego.  

17 W niektórych wydawnictwach podaje się rok 1929. W Stanach Zjednoczonych metoda Lauba-
cha stosowana jest od lat 50. XX w. 
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z założenia, że każda osoba, która umie czytać może uczyć kogoś innego. Istotę 
metody Laubacha stanowi posługiwanie się zestawami słów kluczowych oraz 
kojarzenie głosek, obrazu i liter zawartych w słowach kluczowych. Punktem 
wyjścia nauki rozpoznawania głosek i liter jest rysunek przedmiotu i dźwięk 
rozpoczynającej go głoski. W kolejnych kilku krokach osoba ucząca się uczy się 
zapamiętywania danej głoski poprzez łączenie jej z obrazem i symbolizującą 
głoskę literą. Dalsze etapy to rozwijanie umiejętności rozpoznawania głosek 
wyrażonych przez grupę liter, wymowa samogłosek krótkich i długich, czytanie 
słów i tekstów, poznawanie zasad rządzących wymową i zasad gramatycznych 
(por. Aaron 2001).  

Oprócz LEA i metody Laubacha w nauce czytania stosuje się również inne 
metody, ale dwie wyżej wspomniane należą do najczęściej stosowanych. Natu-
ralnie wybór konkretnej metody i tempo nauki muszą być dostosowane i mody-
fikowane stosownie do poziomu alfabetyzmu słuchacza.  

Ważnym składnikiem alfabetyzacji jest oprócz sprawności w czytaniu rów-
nież rozwój umiejętności rozumienia tekstu. Jest to kompetencja silnie akcento-
wana w alfabetyzacji ludzi dorosłych i nieodłączny składnik każdej czynności 
czytania. W celu rozwoju tego rodzaju kompetencji stosuje się specjalne strate-
gie. Należą do nich m.in. tzw. KWL (Know-Want-Learn <Co wiesz? Co chcesz 
wiedzieć? Czego się dowiedziałeś?>); Kierowane Czytanie – Myślenie; Głośnie 
Myślenie i wiele innych. Ogólnie rzecz biorąc, strategie te polegają na pobudza-
niu słuchacza do aktywnego czytania z nastawieniem na konieczność zrozumie-
nia sensu czytanego tekstu, do przewidywania tego, co będzie treścią następnego 
fragmentu, do łączenia posiadanej wiedzy z nową, do rozwijania kreatywności, 
do poszukiwania rozwiązań, do analizy zasadniczego problemu i kontekstu, 
szukania sprzeczności, identyfikowania przyczyn i skutków, zgadywania treści 
na podstawie znajomości tytułu i weryfikacji swych przewidywań po zapoznaniu 
się z tekstem itp. Oczywiście nauka rozumienia tekstu nie odbywa się w ode-
rwaniu od innych obszarów alfabetyzacji: sprawności czytania i pisania oraz 
stosowania tej wiedzy w praktyce do rozwiązywania codziennych problemów 
i osiągnia pożądanych celów.  

W pracy alfabetyzacyjnej ogromną pomocą są materiały publikowane przez 
wydawnictwo New Readers Press, funkcjonujące w ramach ProLiteracy World-
wide. Wydawnictwo to oferuje wiele podręczników i innych materiałów opra-
cowanych specjalnie do alfabetyzacji ludzi dorosłych (New Readers Press 
2008). Są wśród nich serie podręczników oraz przewodników dla tutorów i nau-
czycieli. Każda z nich obejmuje zestaw kilku książek dostosowanych do pracy 
ze słuchaczami o różnym poziomie alfabetyzmu. Treści poszczególnych lekcji 
są tak skonstruowane, że służą kształtowaniu umiejętności czytania i rozumienia 
tekstu, poszerzają zakres słownictwa, a także umożliwiają wykorzystanie wiedzy 
w praktyce. Uczą one rozpoznawania istoty zawartego w tekście problemu, wy-
korzystywania znajomości tytułu lub głównego wątku do zrozumienia szczegó-
łów, umiejętności podsumowywania wypowiedzi, wyciągania wniosków, iden-
tyfikowania przyczyn i skutków, odróżniania faktów od opinii, wyszukiwania 
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podobieństw i różnic, klasyfikowania obiektów, ustalania kolejności wydarzeń, 
wyrażania własnej opinii na dany temat i wielu innych jeszcze funkcji niezbęd-
nych do zrozumienia czytanego tekstu i ewentualnego wykorzystania zawartych 
w nim informacji w praktyce. Towarzyszący podręcznikowi przewodnik dla 
nauczyciela bardzo dokładnie określa cele, jakie mają być zrealizowane w trak-
cie poszczególnych lekcji. Widać wyraźną korelację pomiędzy celami i dobra-
nym przez autorów podręcznika materiałem. Każda z lekcji zawiera zadania 
pozwalające ćwiczyć umiejętność czytania i pisania, a także sugestie dla tutora 
dotyczące możliwości rozszerzenia tych ćwiczeń.  

Oprócz nauki indywidualnej z tutorem oraz zajęć grupowych Literacy Chi-
cago zachęca słuchaczy również do innych form uczestnictwa edukacyjnego. 
Publikuje np. kwartalnik „Words on the Page”, gdzie drukowane są krótkie 
prace pisemne osób uczestniczących w zajęciach alfabetyzacyjnych, organizuje 
spotkania, podczas których słuchacze uczą się wystąpień publicznych, oferuje 
również inne formy aktywności edukacyjnej. Oprócz szerzenia wiedzy i umie-
jętności czytania i pisania Literacy Chicago pełni również ważną funkcję spo-
łeczną. Dla wielu osób jest to miejsce, w którym znajdują one pomoc w rozwią-
zaniu różnych życiowych problemów, które pozwala uwolnić się od piętna 
„analfabety”, pomaga wyjść z różnego rodzaju uzależnień oraz daje nadzieję na 
odmianę sytuacji życiowej. Fakt, że w placówce tej prowadzone są również kur-
sy przygotowujące do egzaminu GED powoduje, że po ukończeniu zajęć alfabe-
tyzacyjnych istnieje możliwość kontynuacji nauki w znanym środowisku. Nie-
stety Literacy Chicago obejmuje tylko niewielką część potrzebujących. Inny 
problem to fakt, że wiele osób wymagających alfabetyzacji nie podejmuje wy-
siłku poprawy swych kompetencji alfabetycznych lub rezygnuje z uczestnictwa 
i odpada z programu. Spore wątpliwości budzi również skuteczność alfabetyza-
cji. W Literacy Chicago szacuje się, że każde 50 godzin nauki przynosi poprawę 
kompetencji alfabetycznych rzędu jednego stopnia w teście SORT. Obserwując 
żmudne zmagania alfabetyzacyjne konkretnych osób, można sądzić, że w wielu 
wypadkach jest to szacunek zbyt optymistyczny, ale bez wątpienia alfabetyzacja 
przynosi rezultaty – zmienia życie podejmujących ją osób i przyczynia się do 
zmniejszenia obszarów biedy, agresji i marginalizacji pewnej części społeczeń-
stwa.  
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Summary: The subject of the article is the phenomenon of illiteracy and the low literacy rate in 
the United States. Consideration centres around such issues as: definition, approach towards illit-
eracy in the United States; the scale of the phenomenon in light of PISA studies and national polls 
regarding adult literacy performed in the years 1992 and 2003, as well as contemporary methods 
for basic reading, with particular consideration given to the method used in one literacy centre in 
Chicago. 
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