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Problemy rozwoju postaw przedsiêbiorczych

u gimnazjalistów

Zrozumienie potrzeby wychowywania ludzi przedsiêbiorczych jest w krajach Unii Europej-
skiej zjawiskiem powszechnym, niebudz¹cym w¹tpliwo�ci i kontrowersji. Ró¿nice pogl¹dów
ujawniaj¹ siê jedynie przy dokonywaniu wyboru drogi jego realizacji. Taki sam problem wyra-
¿ony w pytaniu: jak wychowywaæ i kszta³ciæ cz³owieka przedsiêbiorczego?, wystêpuj¹cy w ró¿-
nych krajach, mo¿e byæ bowiem rozwi¹zywany ró¿nymi sposobami w zale¿no�ci od konkretnych
warunków � kontekstu kulturowo-spo³ecznego.

Kszta³cenie i wychowanie to � najogólniej ujmuj¹c � proces wspomagania rozwoju intelek-
tualnego, emocjonalnego i wolicjonalnego w sposób uwzglêdniaj¹cy wszelkie potrzeby, mo¿li-
wo�ci, respektuj¹cy indywidualne ró¿nice osobowo�ci i zainteresowania.

Cz³owiek przedsiêbiorczy to osoba zdolna do organizowania i prowadzenia dzia³alno�ci
gospodarczej oraz podejmowania ryzyka. Oprócz wrodzonych cech osobowo�ci � tempera-
mentu, inteligencji � niezbêdne s¹ mu równie¿ szczególne umiejêtno�ci nabywane i rozwijane
w trakcie edukacji szkolnej. Ich rejestr powinien stanowiæ wskazówkê dla autorów programów
nauczania, jakie cele warto i nale¿y w nich uwzglêdniaæ.

Cele kszta³cenia zwykle formu³owane s¹ na ró¿nych poziomach ogólno�ci. Je¿eli jednak
maj¹ byæ sprawdzalne i mierzalne, nale¿y je poddaæ operacjonalizacji � uszczegó³owieniu.
Od ogólnego sformu³owania �cz³owiek przedsiêbiorczy�, drog¹ analizowania i u�ci�lania, trzeba
doj�æ do wyszczególnienia wielu cech, które go charakteryzuj¹. Pomocne jest wstêpne podzie-
lenie ich na dwie grupy: intelektualne i emocjonalne. W pierwszej grupie jest istotne, by osoba
aspiruj¹ca do miana przedsiêbiorczej zdoby³a stosown¹ wiedzê na temat swojego miejsca i roli
w systemie spo³ecznym oraz pozna³a mechanizmy i prawa rz¹dz¹ce �wiatem przyrody, kultury
i cywilizacji, a tak¿e te umiejêtno�ci, które s³u¿¹ usprawnianiu szeroko rozumianej komunika-
cji interpersonalnej, bezpiecznemu korzystaniu z nowoczesnych technicznych u³atwieñ codzien-
nego ¿ycia. Drug¹ grupê celów zwi¹zanych z rozwojem emocjonalnym powinny stanowiæ
przekonania i postawy umo¿liwiaj¹ce podejmowanie decyzji zgodnych z kanonem uznawanych
powszechnie warto�ci etyczno-moralnych, w duchu w³a�ciwie pojmowanej odpowiedzialno�ci
(wspó³odpowiedzialno�ci) za los w³asny i innych osób.

Oto kluczowe umiejêtno�ci przydatne nie tylko potencjalnemu przedsiêbiorcy, ale ka¿demu:
� umiejêtno�æ obserwacji otoczenia (planowej, systematycznej, kompleksowej);
� umiejêtno�æ logicznego my�lenia (analizowania, syntezowania, wnioskowania, prognozo-

wania);
� umiejêtno�æ poszukiwania informacji (aktualizacji, weryfikacji, selekcji, warto�ciowania);
� umiejêtno�æ wspó³pracy z innymi osobami w duchu odpowiedzialno�ci, sumienno�ci,

uczciwo�ci.
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Rozwój tych umiejêtno�ci w procesie kszta³cenia ogólnego wymaga nie tylko zaanga¿o-
wania nauczyciela, ale równie¿ aktywno�ci ucznia. Wspó³czesna szko³a, mimo rozmaitych
deklaracji sk³adanych przy okazji reformy o�wiaty, nie stwarza w pe³ni warunków sprzyjaj¹cych
pobudzaniu aktywno�ci uczniów. Powodem tego stanu s¹:
� niewystarczaj¹ce kompetencje nauczycieli � ho³duj¹cych tradycyjnym, werbalnym meto-

dom podaj¹cym;
� charakter modelu nauczania opartego na systemie klasowo-lekcyjnym, podziale tre�ci na-

uczania na przedmioty wed³ug dyscyplin naukowych (historia, fizyka, biologia, geografia);
� konserwatyzm programów nauczania, przejawiaj¹cy siê m.in. prze³adowaniem wiedz¹ fak-

tograficzn¹, encyklopedyczn¹, czêstokroæ oderwan¹ od realiów wspó³czesno�ci, oraz sys-
tem oceniania preferuj¹cy g³ównie pojemno�æ pamiêci ucznia.1

U podstaw realizowanego wspó³cze�nie kszta³cenia ogólnego le¿y nadal przekonanie, ¿e
poszufladkowana na oddzielne przedmioty wiedza szkolna samoczynnie ulegnie integracji
w umy�le ucznia, co pozwoli mu stworzyæ sobie realny, wyrazisty obraz �wiata, np. przyrody
i techniki, panuj¹cych stosunków spo³ecznych, gospodarczych, politycznych. Liczne przyk³ady
potwierdzaj¹, ¿e czêsto tak kszta³ceni absolwenci rozmaitych szkó³ s¹ bezradni, zagubieni w wa-
runkach gospodarki kapitalistycznej. Bezrobotny, zagubiony, bez wiary, zapa³u i chêci, prze¿y-
waj¹cy w³asny dramat cz³owiek staje siê ciê¿arem dla spo³eczeñstwa. Nak³ady na jego
wykszta³cenie nie przynosz¹ ¿adnych pozytywnych efektów.

Wspó³czesnej szkole nadal brak rozwi¹zañ organizacyjnych zwi¹zanych z odpowiednim
doborem tre�ci kszta³cenia, pozwalaj¹cych na rzeczywiste integrowanie i strukturyzacjê wpaja-
nej uczniom wiedzy z rozmaitych przedmiotów. Brak jej zajêæ, które pozwala³yby zdobywan¹
wiedzê sprawdziæ w dzia³aniu, rozwin¹æ umiejêtno�ci wspó³pracy z innymi lud�mi, umo¿li-
wiaæ nabieranie do�wiadczenia w organizowaniu w³asnej, samodzielnej pracy twórczej. Brak
jest zatem okazji do pracy na miarê mo¿liwo�ci ucznia.

Gimnazjali�ci to uczniowie, którzy w powszechnej opinii nauczycieli przysparzaj¹ najwiê-
cej k³opotów z utrzymaniem dyscypliny w czasie zajêæ szkolnych i kontynuowaniem systema-
tycznej nauki. To z ich strony padaj¹ czêsto pytania o to, dlaczego w³a�nie takich przedmiotów
i takich tre�ci musz¹ uczyæ siê w szkole. Oni tak¿e bardzo aktywnie poszukuj¹ wiedzy poza
szko³¹, interesuj¹c siê najnowszymi udogodnieniami technicznymi. Wykazuj¹ siê przy tym du¿¹
pomys³owo�ci¹ w d¹¿eniu do zapewnienia sobie dostêpu do nich. Stanowi¹ wiêc grupê m³o-
dzie¿y z jednej strony trudnej do podporz¹dkowania autorytarnym nauczycielom, a z drugiej
strony � mobiln¹, ciekaw¹ �wiata, zafascynowana technik¹, pe³n¹ energii i zapa³u. W tej sytu-
acji warto zastanowiæ siê nad odpowiedzi¹ na pytania:
� Czy te cechy uczniów, stanowi¹ce potencjalne ich walory, s¹ w³a�ciwie lub w pe³ni wykorzy-

stywane w pracy dydaktyczno-wychowawczej?
� Czy kadra pedagogiczna przekonuj¹co i przystêpnie realizuje cele edukacji szkolnej?
� Czy w zreformowanej szkole to w³a�nie nauczyciel powinien byæ autorem programu naucza-

nia, a wiêc osob¹ wytyczaj¹c¹ m.in. cele dydaktyczno-wychowawcze?
Istotne jest, by cele te zosta³y przez niego sformu³owane trafnie, a wiêc stosownie do aktual-

nych i antycypowanych potrzeb indywidualnych i spo³ecznych. Nic tak skutecznie nie przekonuje
do zasadno�ci zg³êbiania konkretnych zagadnieñ, jak mo¿liwo�æ wykorzystania nabytej wiedzy
w dzia³alno�ci praktycznej. Mo¿liwo�æ skutecznego pos³u¿enia siê zdobyt¹ w szkole wiedz¹ mo¿e
przynosiæ w praktyce, oprócz osobistej satysfakcji, potrzebê dalszego jej pog³êbiania.
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1 Por.: J. Wilsz, Mechanizmy samoregulacji w systemie kszta³cenia, Wydawnictwo WSP w Rzeszowie,
Czêstochowa 1996/1997.
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Kolejne pytanie brzmi: czy uczniowie w gimnazjum maj¹ do�æ okazji ku temu, by przekonaæ
siê, ¿e tre�ci poznawane w ramach edukacji szkolnej maj¹ dla nich sens � znaczenie? Obecnie
funkcjonuj¹cy model organizacyjno-tre�ciowy kszta³cenia � przedmiotowo-lekcyjny � bezpo-
�rednio temu nie sprzyja. Nie przyczynia siê te¿ do tego, by uczniowie opanowywali umiejêt-
no�æ strukturyzowania swojej wiedzy lub integrowania jej wokó³ konkretnego zagadnienia czy
problemu.

Nie umniejszaj¹c roli systematycznego kszta³cenia przedmiotowego, warto rozwa¿yæ mo¿li-
wo�æ jego czê�ciowego ograniczenia na rzecz wprowadzenia w gimnazjach obowi¹zkowych
zajêæ o charakterze interdyscyplinarnym, umo¿liwiaj¹cych realizacjê projektów uczniowskich.
Celem nadrzêdnym takich zajêæ by³yby przede wszystkim:
� zbli¿enie tre�ci edukacji szkolnej do realiów ¿ycia codziennego, istotnych problemów lokal-

nych �rodowisk oraz globalnych, ogólnoludzkich o charakterze np. ekologicznym, spo³eczno-
-gospodarczym, politycznym;

� rozwój postaw refleksyjnych, które u m³odych, energicznych osób wyra¿aj¹ siê zachowa-
niami przedsiêbiorczymi.
Aby szko³a nie sta³a siê dysfunkcjonalna, powinna zacie�niaæ partnersk¹ wspó³pracê ze �ro-

dowiskiem lokalnym, przedstawicielami ¿ycia gospodarczego, politycznego, kulturalnego,
uwzglêdniaæ ich opinie, sugestie na temat tego, co powinny zawieraæ programy kszta³cenia.
�rodowisko powinno inspirowaæ nauczycieli i wychowawców do poruszania zagadnieñ zwi¹-
zanych z  problemami ¿ycia codziennego, byæ �ród³em pomys³ów prac uczniowskich, dziêki
którym mo¿na rozwijaæ ró¿ne umiejêtno�ci i postawy.

Historia rozwoju my�li pedagogicznej zna �mia³e próby zbli¿enia szko³y do ¿ycia gospodar-
czego poprzez tzw. uczestnictwo w pracy. Dba³o�æ o to, by m³odego cz³owieka nale¿ycie przy-
gotowaæ do samodzielnego utrzymania siê, zaznaczy³a siê ju¿ wyra�nie w XVII w., by w XIX w.
zyskaæ uznanie m.in. dzia³aczy Rewolucji Francuskiej, Komisji Edukacji Narodowej (Stani-
s³aw Staszic), pedagogów: Jana Pestalozziego i Filipa Emanuela Fellenberga. Na pocz¹tku XX w.
amerykañski pedagog John Dewey pisa³: �pierwsze zadanie szko³y polega na zaprawianiu dzie-
ci do wspólnego dzia³ania i wzajemnej pomocy w ¿yciu, na zaszczepieniu im poczucia wzajem-
nej zale¿no�ci i na dopomaganiu im praktycznie do stwarzania warunków dla wprowadzania
w czyn tego nastawienia�.2 Jego dzia³alno�æ i pogl¹dy znajdowa³y na�ladowców na ca³ym �wiecie,
przekonanych do celowo�ci zapewnienia �cis³ego zwi¹zku szko³y z ¿yciem i uczenia siê przez
dzia³anie � learning by doing.

W eksperymentalnych szko³ach zrezygnowano z przekazywania wiedzy wed³ug oddziel-
nych przedmiotów na rzecz organizowania czynno�ci uczniów wokó³ okre�lonego tematu, zwa-
nego tak¿e projektem � wykorzystuj¹c naturaln¹ aktywno�æ i zainteresowania dzieci. U podstaw
takiej organizacji nauczania le¿a³o przekonanie, ¿e decyduj¹cy wp³yw na skuteczno�æ szkolne-
go nauczania i wychowania ma w³asne do�wiadczenie uczniów. Uczenie siê w trakcie wspólne-
go realizowania interesuj¹cego projektu � gdy sami uczestnicy wybieraj¹ temat, formu³uj¹ cele
dzia³ania, dobieraj¹ metody pracy, organizuj¹ przebieg realizacji, oceniaj¹ siebie i innych roz-
liczaj¹c skrupulatnie z terminowo�ci, oryginalno�ci wykonania � przynosi znacznie lepsze wy-
niki ni¿ bierna reprodukcja wiedzy.

Cechy niezbêdne przysz³emu przedsiêbiorcy to przede wszystkim aktywno�æ, pomys³owo�æ,
odwaga i ufno�æ w mo¿liwo�ci swojego rozumu. Mog¹ siê one z powodzeniem rozwijaæ od
najwcze�niejszych lat pobytu dziecka w szkole, pod warunkiem, ¿e w szkole zostan¹ stworzone

2 J. Dewey, Moje pedagogiczne credo. Szko³a a spo³eczeñstwo, Ksi¹¿nica-Atlas, Lwów-Warszawa (b.r.),
s. 107.
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sprzyjaj¹ce warunki. Ci¹gle jednak brak jest woli ku temu, by nawet pocz¹tkowo, na zasadzie
ograniczonych eksperymentów pedagogicznych, wprowadzaæ na szersz¹ skalê obowi¹zkowe
zajêcia o charakterze projektów interdyscyplinarnych. �mia³e nauczycielskie inicjatywy w tej
dziedzinie skutecznie hamuj¹ bariery biurokratyczne: niedostosowany do potrzeb system oce-
niania, brak przepisów dotycz¹cych wymagañ, jakie powinni spe³niaæ nauczyciele prowadz¹cy
tego rodzaju lekcje, oraz brak �rodków finansowych, s³abo rozwiniêta wspó³praca szkó³ pod-
stawowych i gimnazjów ze �rodowiskiem lokalnym: pracodawcami, samorz¹dowcami, artysta-
mi, pisarzami itd.

W Polsce brakuje atrakcyjnej oferty szkolnictwa alternatywnego. System kszta³cenia tworz¹
g³ównie tradycyjne, skostnia³e, z uwagi na nisk¹ efektywno�æ bardzo drogie instytucje. Efek-
tywno�æ kszta³cenia to w najogólniejszym ujêciu stosunek uzyskanych efektów do poniesio-
nych kosztów. Trudno mówiæ o efektach, gdy absolwent zdoby³ wiedzê, ale z niej nie korzysta,
i nie umo¿liwia mu ona podjêcia pracy, znalezienia �rodków do ¿ycia b¹d� samokszta³cenia.
Efektywno�æ kszta³cenia jest zale¿na od wielu istotnych czynników o charakterze ekonomicz-
nym (zarz¹dzania, finansowania) oraz pozaekonomicznym � pedagogicznym. Planowanie, or-
ganizowanie, motywowanie kadry i drobiazgowa kontrola procesu edukacji nie s¹ w stanie
wp³yn¹æ na poprawê jego efektywno�ci, gdy kszta³cenie odbywa siê wed³ug programów na-
uczania nieprzystaj¹cych do wspó³czesnych potrzeb i wyzwañ przysz³o�ci. Przyrost wiedzy jest
tak szybki, ¿e mimo starañ wszystkiego nie da siê pomie�ciæ, a tym bardziej w pe³ni zrealizo-
waæ na szkolnych lekcjach.

Je�li zamierza siê kszta³ciæ wiêcej osób przedsiêbiorczych, zdolnych samodzielnie zadbaæ
o swój los, warto podj¹æ trud krytycznej analizy programów nauczania � zawartych w nich
celów i tre�ci, a tak¿e zestawów przedmiotów nauczania, w�ród których powinny siê znale�æ
zajêcia pozwalaj¹ce na integrowanie wiedzy, rozwijaj¹ce operatywno�æ, umiejêtno�ci organi-
zatorskie, komunikacyjne � tak dzisiaj niezbêdne ludziom m³odym poszukuj¹cym swego miej-
sca w ¿yciu. W tym celu niezbêdny jest udzia³ w pracach projektowych nad programami nauczania
nie tylko pedagogów, którzy nie zawsze znaj¹ wystarczaj¹co potrzeby rynku pracy, oczekiwa-
nia pracodawców i prawdopodobnie tak¿e i aspiracje swoich uczniów, ale tak¿e innych osób.

Do negatywnych zjawisk powszechnych w polskiej szkole, m.in. bierno�ci i apatii uczniów,
podporz¹dkowania siê utrwalonym rytua³om przekazywania i egzekwowania wiedzy, zaliczane
s¹ tak¿e: izolacja rodziców od ¿ycia szkolnego i obarczanie przez nich nauczycieli i w³adze
pañstwowe pe³n¹ odpowiedzialno�ci¹ za jako�æ i efekty kszta³cenia, a tak¿e s³abe zaintereso-
wanie �rodowisk pracodawców kszta³ceniem ogólnym.

Ugruntowan¹ od lat polsk¹ tradycj¹ jest traktowanie edukacji m³odych jako obowi¹zku przede
wszystkim pañstwa. Wiele krajów europejskich traktuje to jednak odmiennie; dobrym przyk³a-
dem mo¿e byæ Wielka Brytania, gdzie edukacja jest g³ównie obowi¹zkiem spo³ecznym, spo-
³eczno�ci lokalnej i rodziców, a jego realizacjê pañstwo wspiera. Takie podej�cie wymaga
zrozumienia istoty odpowiedzialnej wspó³pracy ró¿nych podmiotów (rodziców, przedstawicieli
administracji lokalnej, �wiata kultury i biznesu) w dziedzinie konstruowania programów i pla-
nów nauczania. Kluczowe decyzje podejmowane s¹ zatem kolegialnie, po szerokich konsulta-
cjach. Stwarza to warunki do takiego realizowania kszta³cenia na wszystkich szczeblach, by
odpowiada³o potrzebom i aspiracjom zainteresowanych stron.

Szkolne wychowanie przez pracê i do pracy nie jest dla pedagogów polskich i zagranicznych
pojêciem nowym i nieznanym; przeciwnie, stanowi tre�æ subdyscypliny pedagogicznej � peda-
gogiki pracy.

Trudno�ci ze znalezieniem pracy, zw³aszcza przez osoby szukaj¹ce jej po raz pierwszy zaraz
po ukoñczeniu szko³y, powoduj¹, ¿e znaczna czê�æ m³odzie¿y nie ma gdzie nauczyæ siê pracowaæ
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i zdobyæ nawet najskromniejszego do�wiadczenia zawodowego. Pogarsza to i tak ma³e szanse
na ich zatrudnienie b¹d� mo¿e siê istotnie przyczyniæ do wej�cia na �z³¹ drogê� w poszuki-
waniu niezbêdnych do ¿ycia �rodków.

Dopóki pracodawcy nie bêd¹ zainteresowani kszta³ceniem m³odzie¿y i zatrudnianiem absol-
wentów, a szko³a nie wyjdzie im naprzeciw, wyposa¿aj¹c swoich wychowanków w niezbêdne
pocz¹tkuj¹cemu pracownikowi kompetencje, dopóty sytuacja na pewno siê nie poprawi.
Potrzeba porozumienia obu stron, szko³y i pracodawców, na p³aszczy�nie koncepcji progra-
mów nauczania jest oczywista. Podejmuj¹c trud stworzenia w³asnego przedsiêbiorstwa, przed-
siêbiorca musi byæ zdolny do wytê¿onej pracy w nienormowanym czasie, do poszukiwania
informacji i krytycznej oceny ich warto�ci, do planowania w³asnego doskonalenia i rozwoju
zawodowego. Dobra szko³a powinna go do tego przygotowaæ poprzez systematyczny trening
w rozwi¹zywaniu nie tylko tzw. szkolnych sztucznych problemów, ale poprzez aktywny udzia³
w zadaniach na rzecz np. w³asnego �rodowiska lokalnego.

Buduj¹cym przyk³adem aktywizacji i jednocze�nie wychowywania uczniów, uatrakcyjnia-
nia nauczania poprzez wi¹zanie teorii z praktyk¹, rozwijania my�lenia twórczego, przedsiê-
biorczo�ci, odpowiedzialno�ci i pomys³owo�ci, by³a realizacja w Polsce wspólnie z dwunastoma
krajami Europy (Rosj¹, Estoni¹, £otw¹, Litw¹, Wêgrami, S³owacj¹, Czechami, Szkocj¹, Szwe-
cj¹, Finlandi¹, Dani¹ i Norwegi¹) miêdzynarodowego projektu Air Pollution Project Europe,
przeprowadzonego po raz pierwszy w 1992 r. Dzieci i m³odzie¿ wspó³pracowa³y z naukowcami
w ogromnym przedsiêwziêciu � sporz¹dzeniu na podstawie szczegó³owych pomiarów europej-
skiej mapy ska¿eñ �rodowiska kwa�nymi opadami i ozonem.

Wspó³czesne wyzwania stawiaj¹ przed nauczycielami, zw³aszcza w nowych typach szkó³
(gimnazjach), nowe zadania i powoduj¹, ¿e oprócz tradycyjnie pe³nionych dot¹d ról wyk³a-
dowców, opiekunów i wychowawców, staj¹ siê oni przewodnikami uczniów po �wiecie z³o¿o-
nych stosunków spo³ecznych, uk³adów politycznych, tendencji i trendów rozwojowych,
doradcami zawodowymi, powiernikami aspiracji i marzeñ o karierze ¿yciowej.

Jako�ciowo nowe role i zadania oraz nies³abn¹ce zaufanie spo³eczne do edukacji sprawiaj¹,
¿e kszta³cenie nauczycieli na miarê potrzeb i nadziei musi byæ procesem rozci¹gniêtym na ca³y
okres aktywno�ci zawodowej. Doskonalenie zawodowe w ramach kszta³cenia ustawicznego
powinno obejmowaæ uzupe³nianie wiedzy merytorycznej, narastaj¹cej lawinowo wraz z dyna-
micznym postêpem naukowo-technicznym, oraz rozwijanie kompetencji niezbêdnych do zro-
zumienia istoty zmian zachodz¹cych w profilu psychologicznym uczniów, ich rodziców, a tak¿e
w kulturze i cywilizacji ulegaj¹cej nieuchronnej globalizacji.

Nauczyciel na miarê XXI w. � zw³aszcza nauczyciel gimnazjalny pracuj¹cy z m³odzie¿¹
w trudnym okresie rozwoju fizycznego i psychicznego � nie mo¿e byæ osob¹ zamkniêt¹ w krê-
gu w³asnych ¿yciowych problemów, odtwarzaj¹c¹ w pracy zawodowej dok³adnie to, czego sam
do�wiadcza³ kilkadziesi¹t lat wcze�niej, jako uczeñ. Europejska kadra nauczycielska starzeje
siê. Nasuwa siê pytanie o skutki tego zjawiska dla jako�ci i efektywno�ci kszta³cenia i wycho-
wania. Wraz z wiekiem przybywa do�wiadczenia i rutyny, ale narasta zmêczenie, pojawiaj¹ siê
symptomy wypalenia zawodowego, zmêczenia, a nawet bezradno�ci wobec szybkich zmian
kulturowo-cywilizacyjnych. Czy doskonalenie zawodowe jest w stanie sprawiæ, by te procesy
spowalniaæ b¹d� odwracaæ? Warto rozwa¿yæ ten problem chocia¿by przy okazji rozmaitych
propozycji i planów wyd³u¿ania czasu aktywno�ci zawodowej nauczycieli.

Z gimnazjów nap³ywaj¹ niepokoj¹ce sygna³y o piêtrz¹cych siê przed nauczycielami trudno-
�ciach z utrzymaniem dyscypliny w�ród wychowanków i ich coraz s³abszych osi¹gniêciach
w nauce, na które nauczyciele nie znajduj¹ �rodków zaradczych. Postêpuj¹ca demoralizacja
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uczniów gimnazjów jest zjawiskiem znanym, a jego przyczyn czêsto (nies³usznie) upatruje siê
g³ównie w nieudolno�ci pedagogów. Zjawisko to ma przyczyny znacznie g³êbsze, le¿¹ce w sferze
polityki spo³ecznej.

Podsumowanie

Zjawisko globalizacji, demokratyzacji, liberalizacji ¿ycia, zmiany gospodarczo-spo³eczne,
postêp naukowo-techniczny sprawiaj¹, ¿e mimo podejmowania reform systemów o�wiatowych,
wprowadzane zmiany s¹ spó�nione w stosunku do aktualnych i antycypowanych potrzeb indy-
widualnych i spo³ecznych. Edukacja m³odych trwa d³ugo, jest droga, nie uwzglêdnia w dosta-
tecznym stopniu rozwijania umiejêtno�ci i postaw niezbêdnych ju¿ dzisiaj. Ignoruje siê to, ¿e
gimnazjalista w doros³e ¿ycie wejdzie za lat kilka. Zwa¿ywszy na dynamikê rozwoju cywiliza-
cyjnego oznacza to, ¿e m³ody cz³owiek stanie wówczas wobec konieczno�ci rozwi¹zywania
nowych problemów, byæ mo¿e obecnie nieprzewidywalnych. W jakim stopniu pomo¿e mu w tym
tradycyjna edukacja szkolna, nastawiona jedynie na u³atwienie adaptacji do zastanych obecnie
warunków ¿ycia?

Budowa spo³eczeñstwa w pe³ni demokratycznego, opartego na wiedzy, wymaga edukacji
s³u¿¹cej rozwijaniu postaw refleksyjnych, przedsiêbiorczych, odpowiedzialnych, respektuj¹-
cych kanon ogólnoludzkich warto�ci etyczno-moralnych. Umiejêtno�ci pokojowego wspó³ist-
nienia ludzi ró¿nych kultur, partnerstwa, wspó³pracy, brania odpowiedzialno�ci za losy w³asne
i innych oraz �rodowiska, mog¹ byæ rozwijane tylko w takich szko³ach, które oprócz pracy
dydaktycznej podejm¹ trud �wiadomego wychowywania, umiejêtnie ³¹cz¹c zalety kszta³cenia
przedmiotowego z walorami interdyscyplinarnych projektów, których tematyka bêdzie wyni-
kiem szerokich konsultacji pedagogów ze wszystkimi, którym przysz³o�æ m³odych pokoleñ nie
jest obojêtna.
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Problems at the Development

of the Self-initiative of High Schools Trainees

Among other things education is understood as support of certain individual character traits,
e.g. the qualities of a man with self-initiative. It doesn�t confine itself to any single action
but this is a long process with which should already be started in the youngest years of the life.
To obtain an effective support of the self-initiative at high schools trainees, the present general
educational system needs either several organizational modifications or modifications of the
teaching contents. These refer essentially:
� the teaching programs and their contents
� the principles and the form of the cooperation of the school with the local authority
� the permanent dilatation of the didactic-educational competences of the teachers in the con-

text of further vocational educations.
The specific training in a certain subject should be completed by interdisciplinary trainee

projects. The further vocational education of the teachers should take into account the develop-
ment of the ability to give structured lessons and to better combine the theoretical and practical
contents with each other. Furthermore the teachers should be taught how to motivate the trainees
for more ownly project drafts and their execution and how the representatives of local authorities
should be included in the construction of additional contents of the teaching programs.
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