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Wprowadzenie

Edukacja dla bezpieczeństwa to działanie społeczne w sferze bezpie-
czeństwa,  które  ma  warunkować  rozwój  obywateli.  Zdobywanie  wiedzy
z zakresu bezpieczeństwa realizowane jest przez  szkolnictwo powszech-
ne, wyższe, centralne i lokalne instytucje państwowe oraz stowarzyszenia
i organizacje pozarządowe1. Narodowy potencjał społeczny jest instrumen-
tem walki z zagrożeniami. Każdy obywatel powinien zostać przygotowany
do stałej aktywności edukacyjnej na rzecz bezpieczeństwa. Działanie takie
bowiem wpłynie  na umiejętność  odpowiedniej  reakcji  na niebezpieczeń-
stwo.  Nieustające  odpowiadanie  na  niezaspokojone  potrzeby społeczne
jest jednym z najważniejszych zadań stojących przed państwem. Zmianom
towarzyszącym współczesnemu światu musi dotrzymywać kroku edukacja,
która ma za zadanie stymulować kreatywną postawę obywatelską. Posta-
wa ta cechuje się transgresją – przekraczaniem siebie (swoich dotychcza-
sowych możliwości)2. To dzięki niej państwo jest w stanie stworzyć mocne
podwaliny skutecznego reagowania na zagrożenia.

Człowiek  ceniący  sobie  uniwersalne  wartości,  takie  jak:  wolność,
sprawiedliwość, czy równość musi odpowiednio oceniać realną rzeczywi-
stość po to,  aby odpowiednio  funkcjonować w otaczającym go świecie.
Rozwój edukacyjny społeczeństwa zapewni poczucie bezpieczeństwa per-
sonalnego poszczególnym jednostkom, a w szerszej perspektywie wpłynie
na wzrost poziomu bezpieczeństwa strukturalnego państwa. Edukacja dla

1 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Bezpieczeń-
stwa Narodowego, Warszawa 2014.

2 A. Pieczywok (red.), Bezpieczeństwo jako kategoria i wartość egzystencjalna. W po-
szukiwaniu integralnego modelu edukacji dla bezpieczeństwa, AON, Warszawa 2011.
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bezpieczeństwa  ma  szczególne  zadanie,  jakim  jest  wpajanie  poczucia
współodpowiedzialności  za  bezpieczeństwo.  Bezpieczeństwo  bowiem  to
stan,  który  daje  poczucie  pewności  i  gwarancje  jego  zachowania  oraz
szansę na doskonalenie.  Jedna z podstawowych potrzeb człowieka.  To
sytuacja  odznaczająca  się  brakiem  ryzyka  utraty  czegoś  co  człowiek
szczególnie ceni, np. zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr materialnych3.
Bezpieczeństwo to także proces, który charakteryzuje się wielowymiaro-
wością: uniformacją, asymetryzacją, usieciowieniem i integracją4.

Edukacja dla bezpieczeństwa jest więc swoistego rodzaju stanem oraz
procesem lepszego rozumienia świata, który współcześnie jest splotem po-
stępującej  globalizacji  i  informatyzacji.  Globalizacja  poszerza  wirtualną
i realną  mobilność  ludzi,  rzeczy  i  idei,  światowe  powiązania  społeczne,
ekonomiczne i polityczne5. Globalizacja początkowo postrzegana w pozy-
tywnych  kategoriach traci  swój  pierwotny wizerunek.  Obecnie odmienne
rezultaty globalizacji stają się bardziej zauważalne, a zwłaszcza ich wpływ
na bezpieczeństwo człowieka6. W zglobalizowanym świecie, który cechuje
się ogromnym tempem przemian, rosnącymi możliwościami wojskowymi,
rozpowszechnianiem informacji i nowych technologii, rodzą się nowe kon-
flikty  i  zarazem  wyzwania.  Edukacja  musi  być  rozpatrywana  zgodnie
z uwarunkowaniami otoczenia. Coraz częściej mamy do czynienia z wojna-
mi asymetrycznymi. Prowadzenia współczesnej wojny wyznacza nowy kie-
runek dla edukacji i stanowi dla niej wyzwanie.

Celem pracy jest stworzenie modelu edukacji dla bezpieczeństwa, któ-
ry będzie w stanie odpowiedzieć na zagrożenie konfliktami asymetryczny-
mi w planowanej reformie oświaty.

W dążeniu do realizacji celu głównego poszukiwano odpowiedzi na na-
stępujące pytania problemowe: Czym jest edukacja dla bezpieczeństwa?
Czym są konflikty asymetryczne? Jak uświadamiać obywatelom istnienie
niebezpieczeństwa? Jak wskazać sposoby walki i ukierunkowywać naród
na działania obywatelskie? Czy edukacja dla bezpieczeństwa spełnia swo-
je zadanie wobec współczesnych zagrożeń konfliktami asymetrycznymi? 

Zakładając, że edukacja musi respektować ciągłość zmian, jakie za-
chodzą we współczesnym świecie, to specyfika konfliktów asymetrycznych
stawia przed nią nowe wyzwania. Treść artykułu ma charakter teoretyczno-
poznawczy.  Oparta  jest  na  analizach  porównawczych  i  wnioskujących.

3 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego,  AON, Warszawa 2002,
s. 12.

4 S. Koziej,  Nowa jakość bezpieczeństwa na progu XXI wieku,  [w:]  P.  Sienkiewicz,
M. Marszałek, H. Świeboda, Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeń-
stwo 2012, tom II, s. 11-14.

5 R. Pęksa, Globalizacja niebezpieczeństwa, [w:] J. Gmitruka, R. Krawczyk, T. Zacha-
ruk,  Bezpieczeństwo,  edukacja,  kultura i  społeczeństwo, Wydawnictwo  Muzeum Historii
Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa-Siedlce 2010, s. 177.

6 Tamże, s. 178.
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Systematyczne  pogłębienie  studiów  w obrębie  poruszanej  tematyki  jest
niezbędne  ze  względu  na  ciągłe  przemiany  cywilizacyjno-globalizacyjne
współczesnego świata.

Edukacja dla bezpieczeństwa wobec współczesnych
zagrożeń

Edukacja dla bezpieczeństwa jest terminem bardzo rozległym treścio-
wo. Traktowany jako składnik wychowania ma nakierowywać wysiłki edu-
kacyjne w stronę rozwoju postaw patriotycznych. Jest to określony system
dydaktyczno-wychowawczej działalności rodziny, szkoły, wojska, środków
masowego  przekazu,  organizacji  społecznych  i  stowarzyszeń,  służącej
upowszechnianiu idei, wartości, wiedzy i umiejętności bezpośrednio istot-
nych dla zachowania zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa pań-
stwa7.

Edukacja kształtuje bezpieczeństwo, biorąc za podstawę paradygmat
poznania sposobów i możliwości zdobywania wiedzy niezbędnej do dobre-
go funkcjonowania w zmiennej oraz napiętnowanej ryzykiem rzeczywisto-
ści8. Ma sprzyjać warunkom niezbędnym do przetrwania, trwania i rozwoju
człowieka. W edukacji, podobnie jak w filozofii bezpieczeństwa, wyróżnia
się poszczególne warstwy/sfery/aspekty:

 warstwę poznawczą (epistemiczną),  która opiera się na systemie
wiedzy o świecie, wojnie, pokoju i determinantach bezpieczeństwa perso-
nalnego i strukturalnego;

 warstwę  metodologiczną,  która  dotyczy  rozwijania  nowoczesnej
metodologii badań nad bezpieczeństwem i jego powiązań ze strefą życia
społecznego i świata przyrody;

 strefę aksjologiczną, dotyczącą wartości i aktów uczuciowych, służy
umacnianiu poczucia bezpieczeństwa w świadomości indywidualnej i spo-
łecznej;

 strefę prakseologiczną, zmierzającą do tworzenia systemu działal-
ności sprzyjającej racjonalizacji i skuteczności wysiłków nastawionych na
realizację  wartości  etyczno-społecznych,  w  tym:  bezpieczeństwa  ludzi,
praw człowieka, wolności itd.9

7 R. Stępień, Teoretyczne zagadnienia edukacji dla bezpieczeństwa, [w:] L. Kanarski,
B. Rokicki, J. Świniarski,  Bezpieczeństwo personalne i strukturalne wobec wyzwań współ-
czesnego  świata.  Materiały  z  międzynarodowej  konferencji  naukowej  zorganizowanej
w dniu 21 października 1999 r., AON, Warszawa 2000, s. 37.

8 A. Pieczywok, Edukacja dla bezpieczeństwa, AON, Warszawa 2012, s. 9-10.
9 R. Rosa, Filozoficzno-metodologiczne aspekty pedagogiki i edukacji dla bezpieczeń-

stwa początkach XXI wieku, [w:] R. Rosa, J. Świniarski,  Edukacja dla bezpieczeństwa –
bezpieczeństwo w edukacji.  Security education,  Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-
Humanistycznego, Siedlce 2010, s. 19.
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Pojmowanie edukacji  zgodnie z powyższym rozwarstwieniem ujmuje
wynikające z pojęcia bezpieczeństwa zagadnienia związane z kwestiami
społecznymi, ekonomicznymi, politycznymi, ekologicznymi, etycznymi, mili-
tarnymi i innymi. W konsekwencji odzwierciedlenie następuje w strukturze
edukacji dla bezpieczeństwa, w której ramach znajdujemy: edukację poli-
tyczną, edukację gospodarczą, edukację psychospołeczną, edukację eko-
logiczną,  edukację  militarną,  a  także edukację  moralną10.  Wszechstron-
ność edukacji dla bezpieczeństwa odpowiednio przekłada się zarówno na
różne strefy życia indywidualnego, jak i społecznego. Edukacja dla bezpie-
czeństwa rzutuje na wszelkie wyzwania cywilizacyjne i globalizacyjne.  A
dzięki holistycznemu podejściu nie jest instrumentalnie uprawiana. Wręcz
odwrotnie, wraz ze wzrostem badań naukowych staje się pomocna przy
tworzeniu programów rozwoju najnowszej rzeczywistości i włączaniu się w
nurt działań praktycznych (w tym – edukacyjnych), które dobrze służą bu-
dowaniu pokoju i bezpieczeństwa w ich szerokim, pozytywnym rozumie-
niu11. Poniższy rysunek przedstawia ewolucję edukacji.

Źródło: opracowanie własne.

Rys. 1. Ewolucja przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa

Wiek XXI przyniósł  światu nowe zagrożenia,  które nie zawsze mają
znamię typowego starcia zbrojnego.  Żyjemy w czasach,  kiedy poczucie
obywatelskiego bezpieczeństwa uległo zmniejszeniu. Edukacja dla bezpie-
czeństwa jest przedmiotem wielowymiarowym, który powinien ewoluować
wraz z rozwojem wyzwań cywilizacyjnych, a co za tym idzie, nieustannie

10 Tamże, s. 19-20.
11 Tamże, s. 20-21.
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zmieniającym się otoczeniem i powstawaniem nowych zagrożeń. Dokonu-
jąc pewnego uproszczenia, można przedstawić tę ewolucję w postaci stop-
niowego przechodzenia od przysposobienia wojskowego, przez przyspo-
sobienie obronne do edukacji dla bezpieczeństwa. W najbliższej przyszło-
ści być może będziemy mówili o kulturze pokoju12. Powyższa sytuacja ma
odzwierciedlenie  w  polskim  szkolnictwie.  Edukację  dla  bezpieczeństwa
wprowadzono od 2009 r. w szkołach gimnazjalnych, a od 2012 r. w szko-
łach ponadgimnazjalnych, znosząc tym samym przedmioty przysposobie-
nia obronnego i przysposobienia wojskowego.

Aby uruchomić walkę edukacyjną z zagrożeniami (konfliktami) asyme-
trycznymi,  należy  dogłębnie  poznać  ich  specyfikę.  Edukacja  rozumiana
jako proces ulega transformacji. Powinna zatem nieustannie stawiać czoła
wyzwaniom i zagrożeniom, jakie stwarza asymetryczność współczesnych
konfliktów. Przeanalizujmy zatem, czym są konflikty asymetryczne? I jaka
jest ich specyfika? 

Specyfika współczesnych konfliktów asymetrycznych

Powszechne  przygotowanie  ludności,  którego  podstawowym  i  zara-
zem  kluczowym  elementem  jest  odpowiednio  zorganizowana  edukacja
szkolna (w tym wczesnoszkolna), stanowi nie tylko o właściwym przygoto-
waniu państwa do wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa, lecz także
w zasadniczy  sposób  przyczynia  się  do  minimalizowania  ewentualnych
strat w zdrowiu i życiu ludności cywilnej oraz mieniu. Obecnie zorganizo-
wana edukacja dla bezpieczeństwa w dużej mierze ograniczona jest po-
przez skostniałe ramy edukacji opartej na wpajaniu teorii, często nienadą-
żającej za współczesnymi zagrożeniami.

Zdaniem prof. S. Kozieja współczesne środowisko bezpieczeństwa de-
terminowane  jest  poprzez  cztery  zjawiska:  globalizację,  rozpad  świata
dwubiegunowego, terroryzm międzynarodowy oraz broń masowego raże-
nia13. Determinanty te stanowią o dokonanej już zmianie postrzegania za-
grożenia dla bezpieczeństwa z klasycznym konfliktem zbrojnym (toczonym
pomiędzy państwami) na problemy związane z koniecznością przygotowa-
nia się na zagrożenia nietypowe – asymetryczne. 

Zjawisko asymetrii,  podobnie jak wiele współczesnych zagrożeń, nie
doczekało się jednej głównej definicji i stanowi podobnie jak zjawisko ter-
roryzmu,  czy konfliktów hybrydowych,  zespół  luźnych definicji  bez spój-
nych  ram.  Na  potrzeby  artykułu  za  obowiązujące  objaśnienie  zjawiska
przyjęta  została  definicja  zaproponowana  przez  M.  Madeja.  Zagrożenie

12 R. Stępień, Teoretyczne…, s. 33.
13 S. Koziej, Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Wy-

dawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 25-44.
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asymetryczne określił on jako starcie, w którym jedna ze stron, na skutek
dysproporcji potencjałów militarnych i innego rodzaju zasobów oraz (albo)
odmienności  kulturowych między  przeciwnikami,  decyduje  się na wybór
asymetrycznych strategii i metod prowadzenia konfliktu14.

Istotą tego zjawiska jest działanie na wrażliwe punkty przeciwnika oraz
omijanie jego silnych stron. Działania asymetryczne polegają na unikaniu
bezpośredniego starcia ze stroną przeciwną i stosowaniu ataku z zasko-
czenia, niezgodnie ze standardową taktyką oraz przy wykorzystaniu nie-
standardowych metod i środki walki.

Bez wątpienia przeważająca większość obecnie toczonych konfliktów
ma swoje źródło w:

 obecnych uwarunkowaniach politycznych;
 stanie gospodarki – analizowanej jako bezpośrednie poczucie za-

możności obywateli (nie zamożności samego państwa czy elit), przekłada-
jące się również na bezpieczeństwo socjalne, poziom życia oraz możliwo-
ści samorealizacji; 

 czynnikach społecznych;
 demografii (przeludnieniu obszarów);
 religii i ideologii (narzuceniem określonego wyznania/ideologii);
 poczuciu stabilności państwa oraz postrzeganiem bezpieczeństwa

zarówno wewnętrznego, jaki i zewnętrznego.
Zagrożenia asymetryczne, ze względu na problematykę, można rozpa-

trywać  w  dwóch  ujęciach:  szerszym  (wojskowym)  oraz  węższym  (poli-
tycznym). Z uwagi na charakter artykułu zjawisko analizowane będzie w
ujęciu węższym. 

Aspekt  polityczny  rozumienia  zagrożeń  asymetrycznych,  zdaniem
M. Madeja, wiąże to zjawisko z działalnością pozapaństwowych, transna-
rodowych  i  subnarodowych  podmiotów15.  Ważnym ujęciem jest  wyraźne
wskazanie, iż tego typu zagrożenia należy wiązać również z działalnością
ludzi  (grup  ludności)  będących  obywatelami  danego  państwa,  którzy
z określonych przyczyn działają na jego szkodę i swoich rodaków. 

Do  typowych  zagrożeń  asymetrycznych  można  zaliczyć  terroryzm
(międzynarodowy,  ale  również  wewnątrzkrajowy),  transnarodową  prze-
stępczość zorganizowaną, użycie broni masowego rażenia poprzez pod-
mioty pozapaństwowe, cyberterroryzm.

Charakterystyczny dla tego typu zagrożeń jest brak jasno zdefiniowa-
nego przeciwnika oraz jego transnarodowość. Transnarodowość podmio-
tów oznacza,  iż  nie  istnieje  możliwość  sprawowania  zwierzchności  (po-
przez podmiot prawa międzynarodowego) oraz określenia terytorium jego
występowania. Trudno jest zatem określić sposób przeciwdziałania i walki

14 M.  Madej,  Zagrożenia  asymetryczne  bezpieczeństwa  państw obszaru  transatlan-
tyckiego, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2007, s. 18.

15 Tamże, s. 50-54.
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z potencjalnym  przeciwnikiem,  ale  także  czas  destrukcyjnego  działania
podmiotów – co powoduje zatarcie granicy pomiędzy stanem wojny a po-
koju16.

Co najważniejsze zarówno z punktu widzenia państwa, jak i przygoto-
wania  obywateli  działalność  tego  typu  podmiotów  będzie  wymierzona
przede wszystkim w cywilów oraz instytucje cywilne. Zagrożenia asyme-
tryczne nie stanowią zagrożenia dla integralności terytorialnej, suwerenno-
ści  czy żywotnych interesów państwa,  ale w znacznym stopniu dotykać
będą zdrowia i życia ludności cywilnej, jakości życia, dobrobytu, poczucia
bezpieczeństwa  i  komfortu  psychicznego,  a  pośrednio  wpływać  także
na stabilność  polityczną.  Współczesne  zagrożenia  w  jeszcze  większym
stopniu wymagają przygotowań organów państwa do wczesnego wykry-
wania,  zapobiegania,  reagowania (zwalczania lub minimalizowania strat)
oraz usuwania ewentualnych skutków. Specjalnego przygotowania wyma-
ga  ludność  cywilna  w  kwestii  podejmowania  odpowiednich  działań
na rzecz ochrony państwa,  ale  także ochrony własnego zdrowia  i  życia
oraz mienia prywatnego. Odpowiednie nawyki,  umiejętności,  wiedza teo-
retyczna,  ale  także poparte  ćwiczeniami  reakcje  warunkowane  powinny
być poprzez odpowiednio zorganizowany, obowiązkowy cykl nauczania –
dostosowany do wieku oraz wprowadzany i  sukcesywnie  kontynuowany
przez cały proces edukacyjny dzieci i młodzieży.

Edukacja dla bezpieczeństwa jako instrument walki
z konfliktami hybrydowymi – model edukacji dla

bezpieczeństwa

W jaki więc sposób edukacja może stać się odpowiedzią na konflikty
asymetryczne? Poniższy rozdział będzie próbą stworzenia modelu eduka-
cji dla bezpieczeństwa jako instrumentu walki z tego typu zagrożeniami.

Zasadniczym  celem  Edukacji  dla  bezpieczeństwa  jest  kształcenie
i rozwijanie  świadomości  obronnej  młodzieży,  by  nie  tylko  potrafiła  ona
szybko i trafnie przewidywać różnorodne zagrożenia, ale także określać je
i aktywnie uczestniczyć w przedsięwzięciach związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa  w  środowiskach  społecznych17.  Realizacja  przedmiotu
edukacji  dla  bezpieczeństwa  odbywa  się  w oparciu  o  trzy  główne  cele
kształcenia rozumiane jako świadome – planowane i oczekiwane – a zara-
zem  konkretne  i  wymierne  efekty  edukacji.  Zostały  one  podzielone  na
szczegółowe  wyodrębnione  kategorie.  Nadrzędnym jednak  celem  („me-

16 M. Witecka, Zagrożenia symetryczne a technologie informacyjne, Towarzystwo Wie-
dzy Obronnej, Zeszyt Problemowy nr 4 (68) 2011, s. 26.

17 A. Pieczywok,  Wybrane problemy z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Kontek-
sty, zagrożenia, wyzwania, AON, Warszawa 2011, s. 70.
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gacelem”) jest zawsze dobro ucznia, rozumiane jako jego wszechstronny,
harmonijny rozwój i szkolny sukces18.

Obecne  zorganizowanie  systemu  edukacji  o  bezpieczeństwie  nace-
chowane jest licznymi nieścisłościami, lukami programowymi oraz, co wy-
daje się być najważniejsze, ograniczone poprzez liczbę godzin lekcyjnych.
Nie ma zajęć, na których wpajano by od najmłodszych lat zasady i poczu-
cie bezpieczeństwa. Od 1 września 2009 r. edukację dla bezpieczeństwa
wprowadzono w szkole gimnazjalnej i szkole średniej19 w niewielkim wy-
miarze 30 godzin lekcyjnych20. Rozpoczynanie nauczania mającego w za-
łożeniu przyczynić  się zarówno do poprawy bezpieczeństwa osobistego,
jak i  przede wszystkim do bezpieczeństwa kraju,  w tak późnym okresie
rozwojowym młodzieży (nauka gimnazjalna rozpoczyna się około 13 roku
życia)  jest zasadniczym elementem stanowiącym o braku jej  skuteczno-
ści21.  Wyuczenie prawidłowych nawyków i  odruchów,  a także wdrożenie
prawidłowej kultury „proobronnej” wymaga, aby naukę tak newralgicznych
umiejętności rozpocząć już na etapie wczesnoszkolnym, czyli od początku
cyklu kształcenia.

Przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa, obok przedmiotów takich jak:
wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości, etyka, wychowanie fizycz-
ne i wychowanie do życia w rodzinie, jest przedmiotem realizowanym jako
obowiązkowy obszar nauczania jedynie w zakresie podstawowym. Zgod-
nie z Ramowym Programem Nauczania przedmiot  Edukacja dla bezpie-
czeństwa w szkole gimnazjalnej i średniej realizowany jest w wymiarze po
30 godzin lekcyjnych dla każdego cyklu edukacyjnego (gimnazjum i szkoła
średnia). Dla porównania religia (etyka) realizowana jest w zakresie 190
godzin, a zajęcia z wychowawcą (czyli tzw. lekcje wychowawcze) –m 95
godzin lekcyjnych22. W trakcie tak krótkiego procesu edukacyjnego (łącznie
zaledwie 60 godzin!) istnieje zaledwie możliwość bezwartościowego przed-
stawienia  teoretycznych  treści,  niepopartych  praktycznymi  ćwiczeniami.

18 J. Słoma, Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla gimnazjum, Wydaw-
nictwo Nowa Era, Warszawa 2009, s. 24.

19 Od 1 września 2012 r. w szkole ponadgimnazjalnej przedmiot edukacja dla bezpie-
czeństwa zajął miejsce wcześniej prowadzonego przysposobienia obronnego, które w cza-
sach „starej” podstawy programowej realizowane było w klasach VII i VIII szkoły podstawo-
wej.

20 Trudno określić, jakie zmiany w nauczaniu przedmiotu  Edukacja dla Bezpieczeń-
stwa niesie za sobą proponowana reforma zniesienia Gimnazjum na rzecz ośmioklasowej
szkoły podstawowej.

21 Edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych realizowana jest jedynie
w ramach innych przedmiotów.

22 Ramowy plan nauczania dla gimnazjum, w tym gimnazjum specjalnego, z wyjątkiem
gimnazjum specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowa-
nym lub znacznym, załącznik nr 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lu-
tego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, Dz. U. z 2014
r., poz. 1993.
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Przedmiot nie jest traktowany priorytetowo, mimo że bezpieczeństwo samo
w sobie jest jedną z priorytetowych potrzeb każdego człowieka, usytuowa-
ną na drugim miejscu w hierarchii potrzeb podstawowych Maslowa zaraz
za potrzebami fizjologicznymi. To właśnie dzięki edukacji dla bezpieczeń-
stwa kształtuje się pożądaną kulturę bezpieczeństwa, która powinna stano-
wić podstawowy cel oświaty na każdym etapie nauczania.

Tym, co stanowi zasadniczy problem warunkujący skuteczność przy-
gotowania dzieci i młodzieży w razie wystąpienia zagrożenia, jest aktual-
ność treści kształcenia oraz ciągłe dostosowywanie ich do stale rozwijają-
cej się gamy zagrożeń dla bezpieczeństwa. Obecnie proponowane progra-
my nauczania stanowią zestaw zagadnień („bloków tematycznych”), które
powinny być poruszone na zajęciach. Jednak ze względu na ograniczenia
czasowe  nie  mogą  zostać  zrealizowane  lub  realizowane  są  pobieżnie.
Tym, co decyduje o nieudolności systemu nauczania proobronnego, jest
przede  wszystkim  niemalże  anachroniczny  program  nauczania.  Nie-
uwzględnienie w treściach nauczania tematyki zagrożeń asymetrycznych
stanowi o niepraktyczności realizowania tego przedmiotu. Brak poznania
choćby teorii tego typu zagadnienia przełoży się na niewiedzę w tej tema-
tyce, brak znajomości pożądanych zachowań, a w tym samym z dużym
prawdopodobieństwem może doprowadzić do wybuchu paniki. Przedmiot,
którego jednym z  głównych  celów jest  wyposażenie  uczniów  w wiedzę
i umiejętności  niezbędne dla uświadomienia im zagrożeń występujących
we współczesnym świecie23 nie nazywa wprost jednego z najważniejszych
zagrożeń obecnego świata, jakim są konflikty asymetryczne. W takiej sytu-
acji  możemy liczyć  jedynie  na  inwencję  ponadprogramową  nauczyciela
prowadzącego. Jednakże pokładanie nadziei w samych nauczycielach nie
może być wytyczną. Dydaktycy działają w ramach ustalonych przez polską
oświatę.  Program  opracowany  przez  Ministerstwo  Edukacji  Narodowej
obejmuje zagadnienie wojny konwencjonalnej, jednakże w żadnym aspek-
cie nie zawiera treści poświęconych zagrożeniom konfliktów asymetrycz-
nych.

Edukacja dla bezpieczeństwa stanowi ten obszar nauki,  który wręcz
z konieczności dbania o podstawy bezpieczeństwa państwa i bezpieczeń-
stwa personalnego powinien być realizowany od początków edukacji dzieci
jako  odrębny  przedmiot.  Obecnie  rząd  planuje  wprowadzenie  reformy
oświaty, zgodnie z którą zniesione zostaną gimnazja. Jeżeli zmiany wejdą
w życie, ważne jest, aby nowy model – 8-klasowa szkoła podstawowa oraz
4-klasowa  szkoła  ponadpodstawowa,  dostosowany  został  treściowo
do rozwoju  emocjonalnego  i  intelektualnego  dzieci  i  młodzieży  szkolnej.
Wdrożenie nowych pomysłów to z pewnością duże wyzwanie dla oświaty,
dzieci, młodzieży oraz kadry nauczycielskiej. Należy zatem dołożyć wszel-

23 A. Kaczmarek, S. Tomaszkiewicz,  Edukacja dla bezpieczeństwa. Program naucza-
nia dla szkół ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2012, s. 4.
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kich starań, aby przedmiot w nowej rzeczywistości polskiej oświaty został
potraktowany w sposób priorytetowy. Edukacja dla bezpieczeństwa stano-
wiąca element działalności „u podstaw wychowania” i nauczania dzieci sta-
nowi o przyszłości oczekiwanych, prawidłowych postaw i zachowań na wy-
padek zaistnienia nietypowego zagrożenia,  w tym zagrożeń asymetrycz-
nych. Poniżej  przedstawiony model  nauczania  edukacji  dla  bezpieczeń-
stwa  jest  próbą wyjścia  naprzeciw oczekiwaniom edukacyjnym  w dobie
współczesnych zagrożeń.

Proponowany zakres modelu nauczania edukacji dla
bezpieczeństwa w aspekcie rozwijania zachowań i wiedzy

z zakresu zagrożeń asymetrycznych.

Zgodnie  z  proponowanym modelem nauczania  powinien  zostać  po-
dzielony na 4 zasadnicze etapy: I etap – dla dzieci z klas 1-3 szkoły pod-
stawowej,  który  stanowi  bazę  do  wyuczenia  prawidłowych  nawyków;
II etap – obejmujący dzieci z klas 4-6 szkoły podstawowej stanowi poziom
zaznajamiający z podstawowymi treściami wprowadzającymi do problema-
tyki  bezpieczeństwa  własnego;  III  etap  –  wprowadza  młodzież  szkolną
w klasach 7-8 w obszar problematyki ochrony i obrony kraju; IV etap – kla-
sy -4 szkoły ponadpodstawowej – zobowiązuje młodzież do odpowiedzial-
ności za zdrowie i życie własne oraz osób postronnych. 

I etap edukacji

Początkowy etap edukacji  dla  bezpieczeństwa powinien skupiać się
wokół nauczenia dzieci podstawowych nawyków z zakresu ochrony osobi-
stej oraz przeciwdziałania panice. Dzieci w tym wieku powinny być uczone
podstawowych  zasad  i  nawyków  odnoszących  się  do  bezpieczeństwa
osobistego, czyli – podstawy ewakuacji, alarmowania innych osób i służb
w razie nietypowych zdarzeń (np. pozostawione pakunki, agresywne za-
chowanie osób), elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy, zacho-
wania w razie wybuchu paniki, porwania, przetrzymywania. Należy pamię-
tać,  że  dzieci  w  pierwszym  etapie  edukacji  bardzo  szybko  przyswajają
umiejętności oraz bardzo prosto ukształtować w nich pozytywne nawyki,
które odpowiednio pielęgnowane na kolejnych etapach edukacyjnych sta-
nowić  będą stabilną  i  zarazem niezbędną  bazę do kształtowania  odpo-
wiednich zachowań proobronnych.

II etap edukacji
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Początkowy proces, który skupiony był na rozwijaniu prawidłowych na-
wyków i zachowań, na tym etapie powinien zostać rozszerzony poprzez
wiedzę teoretyczną z zakresu zagrożeń asymetrycznych. Zdaniem autorów
jest to wiek, w którym dzieci powinny kontynuować rozwijanie umiejętności
udzielania pierwszej pomocy. Jest to również etap, na którym dzieci powin-
ny być przygotowywane na zagrożenia płynące z Internetu – narażenie na
działanie fundamentalistycznych treści religijnych i złych ideologii. Etap ten
powinien być nacechowany perfekcyjnym wypracowaniem zadań: prawi-
dłowego  alarmowania  służb  (z  zastosowaniem wszystkich  wymaganych
informacji).

III etap edukacji

Trzeci etap edukacji dotyczy już młodzieży, której stopień rozwoju in-
telektualnego,  fizycznego  oraz  emocjonalnego  pozwala  na  rozpoczęcie
praktycznych ćwiczeń z zakresu edukacji proobronnej – użycia broni, szko-
leń paramilitarnych. Etap ten powinien być najbardziej rozbudowany o tre-
ści  teoretyczne,  w  tym  również  o  typologię  zagrożeń  asymetrycznych,
identyfikowanie przyczyn oraz krótkotrwałych i długotrwałych skutków, spo-
sobów przeciwdziałania tego typu zagrożeniom oraz identyfikowanie naj-
częściej występujących utrudnień oraz zagrożeń dla życia, zdrowia i mie-
nia powstałych w trakcie ich wystąpienia. Nie powinno zabraknąć uświada-
miania młodzieży na temat obowiązków nałożonych na obywatela na rzecz
obrony i ochrony kraju, w tym również na wypadek wystąpienia zagrożeń
asymetrycznych.

IV etap edukacji

Etap ten dotyczy już w pełni dojrzałej psychicznie i fizycznie młodzieży
szkolnej,  a więc powinien zostać zdominowany poprzez ćwiczenia prak-
tyczne. Nie powinno w nich zabraknąć zarówno bardziej specjalistycznych
szkoleń paramilitarnych, jak i elementów psychologii – zachowania tłumu
oraz ataków zbiorowej paniki. Młodzież po zakończeniu tego etapu eduka-
cji powinna być przygotowana do zabezpieczenie życia i zdrowia przede
wszystkim swojego, a także osób postronnych.

Należy pamiętać, że każdy etap edukacji powinien być poparty ćwicze-
niami praktycznymi. Ćwiczenia powinny zostać odpowiednio dostosowane
do rozwoju intelektualnego oraz fizycznego dzieci i być prowadzone pod
odpowiednią opieką i ze wspomaganiem odpowiednich służb. 

Warto także zwrócić uwagę na wzrost popularności kierunków takich
jak bezpieczeństwo narodowe, czy bezpieczeństwo wewnętrzne w szko-
łach wyższych. Szkoły na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponad-
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gimnazjalnym nie przygotowują przyszłych studentów, w sposób zadawa-
lający, do studiowania kierunków związanych z bezpieczeństwem. Spójrz-
my na to od strony praktycznej. Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej, który
chciałby zostać studentem biologii musi okazać się wynikami maturalnymi
z tego przedmiotu. Dodatkowo szkoły na wcześniejszych etapach edukacji
pozwalają uczniowi  zdobyć podstawową oraz rozszerzoną wiedzę biolo-
giczną. Pozwala to przyszłemu studentowi biologii wkroczyć w studia wyż-
sze z gruntowną wiedzą, co w rezultacie daje mu większe możliwości roz-
wojowe. Zaś przyszłemu studentowi kierunku bezpieczeństwo oświata nie
daje możliwości ukierunkowywania się na poziomie podstawowym, gimna-
zjalnym i ponadgimnazjalnym ściśle na przedmiot, z którym wiąże swoją
dalszą edukację, zainteresowania, przyszłość, a być może i życie zawodo-
we. Student bezpieczeństwa wkracza w szkolnictwo wyższe jedynie z wie-
dzą ogólną, którą głównie wynosi z nauki innych przedmiotów. Programy
nauczania nie wychodzą więc w pełni naprzeciw oczekiwaniom ucznia, a
przecież powinny być tworzone dla jego dobra i zaspokojenia potrzeb.

Edukacja dla bezpieczeństwa niewątpliwie musi zostać podparta wie-
dzą  historyczną  uczniów.  Pogłębianie  obszarów  związanych  z  historią
wpłynie na zwiększenie poczucia patriotyzmu, tożsamości i przynależności
społecznej,  narodowej.  W czasach  kryzysu  „społeczeństwa  wychowują-
cego”, gdy obserwujemy zmniejszanie się zdolności społeczeństw ukierun-
kowanych na socjalizację młodych pokoleń, przed szkołami stoi ogromne
wyzwanie.

Podsumowanie

Poprzez edukację dla bezpieczeństwa od najmłodszych lat  powinno
wpajać się ludziom wartości społeczne i uniwersalne. Nauka może stać się
sposobem walki ze współczesnymi zagrożeniami, w tym z konfliktami asy-
metrycznymi. Jednakże, aby tak się stało, potrzebujemy instytucjonalnych i
osobowych przemian w naszym państwie. Niewątpliwe jest to, że edukacja
powinna wykraczać poza ramy szkoły i rodziny.  Poza rodzicami i nauczy-
cielami istnieją również inni społeczni wychowawcy – od instytucji i działal-
ności społeczno-zawodowej poczynając, a na środkach masowego prze-
kazu kończąc24. Jednak to przed polską oświatą stoi zadanie zbudowania
społeczeństwa wychowującego i uczącego się.

Determinantem w procesie kształtowania bezpieczeństwa wśród mło-
dzieży – obywateli powinna stać się edukacja dla bezpieczeństwa. Dzięki
edukacji  mamy możliwość rozpoznania  zagrożeń,  wpajania  postaw pro-
obronnych  i  obywatelskich.  Aktualnie  edukacja  dla  bezpieczeństwa  nie

24 A. Kaczmarek, S. Tomaszkiewicz, Edukacja…, s. 342.
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spełnia  jeszcze  w  pełni  swojego  zadania.  Obecnie  nie  określa  nawet
wprost zagrożeń, z którymi mamy do czynienia. Być może nowa reforma
oświaty wprowadzi korzystne zmiany. Jeżeli jednak nie wejdzie ona w ży-
cie, to trzeba mieć na uwadze, że zapoczątkowany od 2009 r. łańcuch re-
form powinien zostać udoskonalony. Nie możemy przyjąć, że wprowadzo-
ne kilka lat  temu rozwiązania programowe w szkołach są wystarczające
i nadal aktualne.
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CHALLENGES FOR EDUCATION FOR SECURITY IN
THE ERA OF ASYMMETRIC CONFLICTS

Education for Security is a school subject which has been taught in
Polish middle schools since 2009 and in secondary schools since 2012. Al-
though the security is one of the most important needs of every person, the
subject is taught only on a basic level. To fulfil its primary purpose, Educa-
tion for Security should evolve together with the development of the sur-
rounding world, in which asymmetric conflicts are one of the main threats.
However, in the curricula for every level of education, there is no direct ref-
erence to such conflicts. Therefore, it is necessary to start an educational
fight with asymmetric threats. This creates the necessity of implementing
new models  of  education,  in  which  asymmetric  threats  will  be  defined,
while in classes theory will be complemented with practical assignments. It
should be remembered that the social potential of a nation is an important
instrument in the fight with all threats, and an educated society will provide
the best way of ensuring security in both personal and structural dimen-
sions. 
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