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ROLA PLACÓWKI W YCHOW ANIA POZASZKOLNEGO 
W  INTEGROWANIU ŚRODOWISKA W YCHOW AW CZEGO OSIEDLA 

W  WIELKIM MIEŚCIE (cz. II)

Niniejsze opracow anie jest kon tynuacją  a rtyku łu  zam ieszczonego 
w zeszytach naukow ych UL1, k tó ry  zaw ierał założenia teoretyczne p re -
zentow anej koncepcji badawczej. O becny a rtyku ł (metodologiczny) 
obejm uje problem atyką badawczą, m etody i techniki badań, charak te-
rystyką  terenu  badań, a także organizacją i przebieg badań. Celem 
obecnego a rtyku łu  jeist ukazanie postępow ania badaw czego na przykła-
dzie przeprow adzonych w  1979 r. badań em pirycznych w nowym  osie-
dlu Retkinia-W schód w  Łodzi. Badania były  próbą odm iennego niż do-
tychczas spojrzenia na procesy  in tegracyjne w  środow isku w ychow aw -
czym osiedla, tj. ze wzglądu na możliwości jak ie  ma konkretna placów -
ka w ychow ania pozaszkolnego w optym alizow aniu tych  procesów , 
a nie tylkó w aspekcie poszukiw ania określonych rozw iązań operaqyj- 
no-funkcjonalnych, z kluczow ą rolą insty tucji głównego koordynatora  
działalności w ychow aw czej. A naliza uzyskanego w trakcie tych  badań 
m ateria łu  badawczego bądzie przedm iotem  nastąpnego artyku łu  (cz. III).

PRZEDMIOT BADAŃ, PROBLEMATYKA I HIPOTEZY BADAWCZE

Celem badań była próba określenia, jaką rolą pełni placów ka w y-
chow ania pozaszkolnego w integrow aniu środow iska wychow aw czego
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osiedla w wielkim  m ieście (w integrow aniu rozum ianym  szeroko, nie 
tylko na płaszczyźnie socjooperacyjnej) — wobec dom inujących obec-
nie w badaniach tendencjach szkołocentrycznych. Jak  stw ierdza bo-
wiem S. Kowalski. [...] cele i zadania w ychow aw cze przypisuje się 
przede w szystkim  szkole i rodzinie. Nikłe natom iast posiadam y p rzy -
czynki dotyczące określania celów i zadań w ychow aw czych dla innych 
instytucji, sk ładających się na  środow iskow y system  w ychow aw czy"2. 
W  badaniach tego typu  najkorzystn iejsze w ydaje się u jęcie system o-
we, ukazujące nie tylko rzeczyw iste w spółdziałanie i uzupełnianie się 
elem entów  w system ie metodami specyficznym i dla każdego z nich, 
ale także w zajem ne intensyfikow anie efektów  swej pracy  (np. w re la -
cji m iędzy placów ką w ychow ania pozaszkolnego a szkołą osiedlową). 
Ponadto, jak  stw ierdza M. Żelazkiewicz, „ujęcie to zastosow ane w w y-
kryw aniu  i opisyw aniu zależności może dostarczyć ap ara tu ry  po jęc io -
w ej i hipotetycznych konstrukcji p rzydatnych  na p rzyk ład  do u jaw nia-
nia i w yjaśniania procesów  w ychow ania o w ysokim  stopniu  złożo-
ności"3. Taki w ysoki stopień złożoności procesów  w ychow ania cechu-
je w łaśnie osiedlow y system  w ychow aw czy oraz jego podsystem y: 
placów kę w ychow ania pozaszkolnego i zespół wczasowy (grupę św ia-
domie tw orzoną w celu w ychow ania do wczasów)4. System  ten stano-
wi pew ną struk turalną i funkcjonalną całość, w k tórej poszczególne 
elem enty  w arunkują  się wzajem nie, zgodnie z wolą, a  naw et mimo 
wołi i w iedzy właściwych im podm iotów  steru jących . Tak więc w y-
odrębnienie któregokolw iek elem entu  i badanie jego funkcji w oder-
w aniu od  szerszej rzeczywistości i skom plikow anych uw arunkow ań, 
w ydaje się być zabiegiem pozornym .

Przedstaw iona koncepcja i p rocedura badawcza jest w ynikiem  dąże-
nia au to ra  do opracow ania propozycji optym alnego zakresu badań, 
k tó re  obejm ow ałyby w szystkie najisto tn iejsze przejaw y i efek ty  działal-
ności placówki w ychow ania pozaszkolnego w integrow aniu  środow is-
ka w ychow aw czego osiedla oraz czynniki decydujące o możliwości 
efektyw nego pełnienia tej roli. Równocześnie jednak  w ieloaspektow a 
problem atyka obejm ująca złożoną sieć pow iązań system ow ych impli-
kow ała konieczność świadomego w yboru  (wskazania) takiego zakresu 
badań, k tó ry  uw zględniałby realne możliwości pojedynczego badacza, 
zapew niając m ożliwość uzyskania w iarygodnych wyników .

* S. K o w a l s k i ,  Metodologiczne zagadnienia integralnego funkcjonowania sys-

temu wychowawczego w środowisku, „Studia Pedagogiczne" 1974, t. 32, s. 33.
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Główny problem  badaw czy sform ułować można w postaci pytania: 
jakie funkcje pełna placów ka w ychow ania pozaszkolnego w  in tegrow a-
niu środow iska wychow aw czego w wielkom iejskim  osiedlu m ieszka-
niowym na tle funkcji pełnionych przez inne insty tucje w ychow aw cze 
(głównie szkoły)?

O dw ołując się natom iast do przyjętej definicji pojęcia integracji 
system u w ychow aw czego jako działalności m ającej na celu skupianie 
w szystkich możliwości tkw iących w strukturalnych  elem entach tego 
system u, w celu jego optym alizow ania — można skonkretyzow ać ten 
główny problem  badaw czy w postaci trzech zasadniczych pytań:

— w  jakich form ach działalności przejaw ia się in tegru jąca rola 
placówki w ychow ania pozaszkolnego w środow isku w ychow aw czym  
wielkom iejskiego osiedla m ieszkaniowego?

— jakie są efek ty  tej działalności?
— jakie są główne czynniki w arunkujące efektyw ność tej działal-

ności?
O pierając się na w nioskach przedstaw ionych w I części opracow a-

nia5 mpżna przyjąć następujące hipotezy:
1. In tegrująca rola placówki w ychow ania pozaszkolnego w osiedlo-

wym środowisku wychowawczym  przejaw ia się głównie przez:
— funkcjonow anie zespołów wczasowych,
— działalność imprezową placów ki,
— inspirow anie i koordynow anie działalności kulturalno-w ycho- 

w aw czej w osiedlu.
2. Efektywność in teg ru jącej roli placówki w ychow ania pozaszkolne-

go uwidacznia się przez:
— rozbudow anie potrzeby, u trw alanie naw yku i podniesienie um ie-

jętności uczestników  w zakresie spędzania czasu w olnego w sposób 
zorganizow any i zgodny z w łasnym i zainteresow aniam i,

— popraw ę w yników  nauczania w  .szikole, ogólny w zrost aktyw ności 
uczestników  oraz w iększe ich uspołecznienie,

— kierunkow ą akcelerację zainteresow ań i um iejętności uczestni-
ków w upraw ianej specjalności,

— pow staw anie i w zm acnianie więzi em ocjonalnych m iędzy uczest-
nikami oraz wzm acnianie więzi m iędzy uczestnikam i a ich rodzicami,

— pow staw anie więzi znajom ościow o-św iadczeniow ych i em ocjonal-
nych między rodzicami uczestników  zespołu, tzn. na płaszczyźnie socjo- 
operacy jnej (wspólne organizow anie pom ocy dla zespołu) oraz na pła-
szczyźnie aksjoafektyw nej (wspólne przeżyw anie osiągnięć sw ych 
dzieci w zespole),

s S m i e i z у ń s к i, op. cii.



— możliwość naw iązania now ych znajom ości i przyjaźni wśród 
m łodzieży całego osied la  — bez względu na przynależność do różnych 
szkół.

— skoordynow ane planow anie i skoordynow aną działalność w  sek -
torze pracy kulturalno-w ychow aw czej w  osiedlu (z uw zględnieniem  
w spółdziałania w szystkich insty tucji w ychow aw czych, pozawychowaw- 
czych oraz placówki w ychow ania pozaszkolnego jako insty tucji w iodą-
cej).

3. Głównymi czynnikam i um ożliw iającym i p laców ce w ychow ania 
pozaszkolnego pełnienie in tegru jącej roli w  osiedlow ym  środow isku 
wychow aw czym  w sposób optym alnie efek tyw ny są:

a) w  odniesieniu  do zespołu wczasowego:
— stan  równowagi dynam icznej subiektyw nych czynników efek tyw -

ności (osobowych, przedm iotow ych i prestiżow ych źródeł atrakcyjności 
zespołu wczasowego) — objaw iający  się m aksym alną stabilnością zespo-
łu przy równoczesnym  osiągnięciu pełnego funkcjonow ania zasady do-
brow olności w  wąskim  rozum ieniu, tzn. w  pełni autonom icznej m oty-
w acji uczestnictw a w szystkich członków zespołu, ,pełnej o tw artości zes-
połu na przy jęcie  now ych członków i pełnej akceptacji zmienności za-
in teresow ań i potrzeb uczestników .

— stan rów now agi dynam icznej subiek tyw nych czynników efek tyw -
ności (osobowych, przedm iotow ych i prestiżow ych źródeł atrakcyjności 
zespołu wczasowego) — objaw iający  się  m aksym alną in tegracją zespo-
łu  (jego w ew nętrzną zw artością) — przy  rów noczesnym  minimum stag -
nacji w  zespole, w ynikającym  z pełnego funkcjonow ania szeroko rozu-
m ianej zasady dobrowolności, tzn. m aksym alnego zaspokojenia indyw i-
dualnych, zróżnicow anych i zm iennych potrzeb w szystkich członków 
zespołu,

— obiektyw ne (względnie stałe —  niezależne od  opinii i ocen ucze-
stników) czynniki efektyw ności zespołu wczasowego, jak  w alory w y-
chowawcze i kształcące zespołu uw arunkow ane kw alifikacjam i i uz-
dolnieniam i instruk tora  oraz stanem  bazy m aterialnej (funkcjonalnym  
pom ieszczeniem  i now oczesnym  wyposażeniem ),

b) w  odniesieniu  do placów ki jako  terenu  integracji:

— ilość organizow anych im prez oraz zasięg ich oddziaływ ania (ja-
kie kategorie uczestników  obejm ują),

— obiektyw ne czynniki efektyw ności w ychow aw czej imprez: walo-
ry  w ychow aw cze i kształcące, przygotow anie organizatorów , ich po-
m ysłow ość i zaangażowanie oraz stan  bazy m aterialnej,

— subiektyw ne czynniki efektyw ności w ychow aw czej imprez, cźyli 
stopień ich atrakcy jności dla uczestników ,



c) w odniesieniu  do osiedla, jaiko terenu  integracji:

— korzystne środow isko wychow aw cze osiedla jako terenu  pracy 

wychow aw czej (aiktywne, chętne do współdziałania, rozum iejące po-

trzeby rozw ojow o-w ychow aw cze dzieci i młodzieży),

— stopień uśw iadom ienia sobie i zaakceptow ania przez w szystkie 

elem enty  osiedlow ego system u w ychow aw czego potrzeby koordynow a-

nia działalności kulturalno-w ychow aw czej, tj. racjonalnego i uzgodnio-

nego w spółdziałania oraz spraw nego przepływ u informacji,

— stopień uznania i zaakceptow ania przez w szystkie e lem enty  

osiedlow ego system u w ychow aw czego — placów ki w ychow ania poza-

szkolnego, jako głów nego inspiratora i koordynatora działalności kultu-

ralno-w ychow aw czej w  osiedlu,

— stopień rzeczyw istego zaangażow ania placów ki w ychow ania po-

zaszkolnego, jako  organizatora, inspiratora i koordynatora w  sektorze 

działalności kulturalno-w ychow aw czej w osiedlu.

Zaprezentow ana problem atyka badawcza, choć tak  obszerna, nie 

uw zględnia w  jednakow ym  stopniu  w szystkich pow iązań system ow ych. 

N ajsilniej uwzględnia relacje  między placów ką w ychow ania pozaszkol-

nego oraz jej kluczowym  elem entem  — zespołem wczasowym  a osie-

dlowym system em  wychowawczym , najsłabiej relacje m iędzy placów -

ką a  jej podsystem em  — zespołem wczasowym. N iezależnie od tego 

dokonano pew nych świadom ych ograniczeń w sferze badań em pirycz-

nych, w ram ach już sform ułow anych hipotez. M ianowicie, zgodnie 

z w cześniejszym  założeniem dokonano w yboru  (wskazania) tych hipo-

tez, k tóre posiadają węzłowe znaczenie dla p rzy ję te j koncepcji badaw -

czej, a równocześnie ich w eryfikacja była możliwa do zrealizowania 

w ram ach niniejszych badań zgodnie z wym ogami m etodologii, tj. przy  

pomocy różnych technik badaw czych. Dotyczy to przede w szystkim  hi-

potez, k tóre określają  rolę placów ki w ychow ania pozaszkolnego w  in -
tegrow aniu środow iska w ychow aw czego osiedla przez funkcjonow anie 
zespołów wczasowych. N atom iast spraw dzenie pozostałych hipotez, 

dotyczących Integrującej roli placów ki przez inspirow anie i koordyno-

wanie działalności kulturalno-w ychow aw czej w osiedlu, a także o rga-

nizowanie imprez, op arte  głów nie na  zastosow aniu sondażu diagnosty-
cznego na m ałej próbie, przy użyciu jednej, ew entualn ie dw óch tech-

nik badawczych jak  w yw iad i badanie dokum entów  — nie zapew nia 
pełnej w eryfikacji uzyskanych wyników , może w ięc służyć jedynie 

jako uzupełniający, aczkolwiek niezbędny m ateriał badawczy.



METODY I TECHNIKI BADAN

Przedstaw iona problem atyka badaw cza przesądza o konieczności w y -
boru  i zastosow ania zarów no m etody m onograficznej (badanie insty tucjo-
nalnych  form działalności w ychow aw czej oraz ich efektyw ności) jak
i m etody sondażu diagnostycznego na niew ielkiej próbie (badanie op i-
nii, poglądów, ocen i postaw : dyrektorów  szkół, pedagogów szkolnych, 
w ychow aw ców  i rodziców uczestników , działaczy społecznych w osie-
dlu itd.) — czyli zjaw isk rozproszonych a posiadających duże znaczenie 
dla poznania środow iska w ychow aw czego osiedla jako  system u.

W ym ienionym  m etodom  badań  podporządkow ano określone techni-
ki badawcze. Z uwagi na złożony układ  hipotez, k tó re  silnie sią na-
wzajem  w arunkują  i odnoszą sią do trzech 'poziomów (terenów  badań), 
tzn. do zespołu wczasowego, insty tucji i osiedla — proste przyporząd-
kow anie im określonych technik badaw czych w ydaje  sią niecelow e, 
szczególnie wobec zastosow ania różnych m etod. W  związku z tym  w y -
szczególniono zastosow anie w  badaniach techniki — przyporządkow u-
jąc je określonej m etodzie i określając ich przydatność w  badaniu w ę-
złow ych problem ów.

I tak  w  rezultacie przyjęcia m etody m onograficznej zastosowane 
zostały  następu jące  techniki badawcze w  kolejności ich w ystępow ania.

1. A naliza dokum entów:
— dane dotyczące: liczby m ieszkańców  osiedla, jego stru k tu ry  spo-

łecznej pod względem  zawodowym  i poziom u w ykształcenia, liczby 
m łodzieży szkolnéj w osiedlu, liczby uczniów  szkół osiedlow ych, liczby 
uczestników  w  badanej placów ce oraz ich wieku, płci, m iejsca zam ie-
szkania, przynależności do szkół oraz s truk tu ry  społecznej pod wzglę-
dem zaw odu i w ykształcenia rodziców,

— dan e  dotycząse charak terystyk i kad ry  pedagogicznej placówki, 
tzn. liczby zatrudnionych, ich w ieku, płci, stażu  pracy, w ykształcenia iitd.,

— analiza re jestru  uczestników  w  dziennikach zajęć w szystkich ze-
społów w  placów ce w  celu określen ia  stopnia stabilności tych zespołów 
w  danym  roku szkolnym  (analiza dokum entów  uzupełniona indyw idu-
alną rozm ową z instruktoram i prow adzącym i zajęcia w  celu urealnienia 
danych),

— analiza program ów  i planów  p racy  badanych zespołów, a także 
zapisów w dziennikach, dotyczących realizow anej tem atyki zajęć, pod 
kątem  oceny ich atrakcyjności, w alorów  w ychow aw czych i kształcących 
oraz uzyskanych sukcesów,

— analiza planów  imprez placów ki oraz spraw ozdań sekcji imprez 
pod kątem  oceny  w alorów  w ychow aw czych i kształcących tych imprez,



a także oceny możliwości jakie stw arzają1 one w zakresie in tegrow ania 
całej młodzieży osiedla, bez w zględu na przynależność do różnych szkół,

— analiza specjalnie sporządzonych, im iennych Ust uczestników  
czterech kolejnych imprez (dyskoteki), w  celu określen ia  ich struk tu ry  
społeczno-dem ograficznej oraz przynależności do szkół,

— analiza planów pracy osiedlow ej rady  koordynacyjnej ds. oświa-
ty i w ychow ania — organu w ykonaw czego kom isji ds. ośw iaty  i w y-
chowania przy sam orządzie m ieszkańców  osiedla.

2. System atyczna, bezpośrednia obserw acja ukierunkow ana:

— ujaw nienie stylu p racy  i stopnia popularności instruktora, jego 
talen tu  w ychow aw czego i  zdolności organizacyjnych, a trakcyjności 
form i treści zajęć oraz m aterialnych w arunków  funkcjonow ania bada-
nych zespołów, ustalenie (weryfikacja) frekw encji uczestników  na zaję-
ciach badanych zespołów,

— ujaw nienie rezultatów  w ychow aw czych w ynikających ze stoso-
wania m etody grupow ej (socjotecłmiki): identyfikacji uczestników  z ce-
lami zespołu jako  całości, uw arunkow anej atrakcyjnością zespołu dla 
poszczególnych jego członków, na płaszczyźnie osobowej, przedm ioto-
w ej i prestiżow ej (wzajemne sym patie, udzielanie sobie pomocy, w y-
m iana doświadczeń, atrakcyjność w spólnych działań, zadow olenie p ły -
nące ze w spólnie odnoszonych sukcesów  i satysfakcja z uznania dla 
zespołu w yrażanego przez środowisko),

— stw ierdzenie stopnia zaktyw izow ania uczestników  zajęć, stopnia 
zaspokojenia ich indyw idualnych, zm iennych i różnorodnych potrzeb 
oraz stopnia zaangażow ania em ocjonalnego w osiąganie w łasnych, in-
dyw idualnych celów,

— obserw acja czterech kolejnych dyskotek w celu ustalenia frek -
w encji uczestników , poznania atm osfery tych imprez, stopnia ich a trak -
cyjności dla uczestników , aktyw ności uczestników  i ich zaangażowania 
em ocjonalnego, a także ustalenia, jakie możliwości stw orzyły te  im pre-
zy dla integracji uczestników  na płaszczyźnie socjooperacyjnej (współ-
udział w przygotow aniu imprezy, jej obsłudze oraz porządkow aniu sali 
po imprezie) i na płaszczyźnie aksjoafektyw nej (zaangażowanie em ocjo-
nalne we w spólnej zabawie).

3. Techniki socjo m etryczne i pom iar postaw.

— poznanie stopnia a trakcyjności zespołu dla jego uczestników  na 
płaszczyźnie osobow ej, czyli poznanie w zajem nych sym patii m iędzy 
uczestnikam i, ale nie w celu ujaw nienia osób najbardziej popularnych, 
tzw. gwiazd, ani tzw. paczek, tyliko w  aspekcie uzyskania ogólnych 
wskaźników św iadczących o  stopniu  zwartości zespołu (ogólne w skaź-
niki w yborów  w zajem nych, w yborów  jednostronnych i odrzuceń),



— pom iar postaw  w  celu zbadania stopnia identyfikacji uczestników
z zespołem oraz w  celu ustalenia stopnia atrakcyjności zespołu (atrak-
cyjność w spólnych celów i działań na płaszczyźnie osobow ej, przed-
m iotowej i prestiżow ej — w  tym  także w eryfikacja  w yników  tes tu  
socjom etrycznego),

—■ test na jednom yślność zespołu jako  w skaźnik in tegracji.
4. A nkieta pod kierunkiem  (wśród uczestników  badanych zespołów:
— ujaw nienie w śród uczestników  stopnia autonom icznej m otyw acji 

uczęszczania na zajęcia w zespole oraz ich postaw y wobec prespekty- 
w y przyjęcia now ych uczestników  (na ile grupa jest o tw arta  na przy-
jęcie now ych członków),

— ujaw nienie, w  jakim  stopniu Wispólne zajęcia w zespole zaspoka-
jają  indyw idualne potrzeby uczestników , na  płaszczyźnie osobowej, 
przedm iotow ej i prestiżow ej,

— ustalenie, czy u trw aliły  się zainteresow ania k ierunkow e uczest-
ników  (czy zam ierzają pozostać w zespole w przyszłym  roku szkolnym).

5. W yw iad jaw ny skategoryzow any (z instruktoram i):
— ocena zespołow ych oraz indyw idualnych osiągnięć i postępów  

uczestników  badanych zespołów w bieżącym  roku szkolnym,
— ocena akceleracji k ierunkow ych zainteresow ań i uzdolnień ucze-

stników  badanych zespołów w  ciągu roku szkolnego,
— jakie zm iany nastąpiły  w  zachow aniu uczestników, biorąc pod 

uw agę ich uspołecznienie, zdyscyplinow anie, aktyw ność, itp.,
— jak  przebiega w spółpraca z rodzicam i (czy in teresu ją  się  oni 

uczestnictw em  sw ych dzieci w zespołach i czy w spółpracują z in struk -
torem).

W  w yniku przyjęcia w  badaniach m etody sondażu diagnostycznego 
zastosow ano następujące techniki badawcze:

1. W yw iad jaw ny skategoryzow any (z w ychow aw cam i k las bada-
nych uczestników  oraz z nauczycielam i przedm iotów  pokrew nych dzia-
łalności przedm iotow ej w  zespole badanym):

— ustalenie, do jakiej kategorii uczniów należą uczestnicy badanych 
zespołów (do dobrych, p rzeciętnych czy słabych),

— uzyskanie opinii (oceny), na ile zajęcia w  zespole przyczyniły  się 
do w zrostu zainteresow ań kierunkow ych uczestników , a  także jaki w y-
w ołały w pływ  na ich postępy w nauce, ogólną aktyw ność w  szkole, 
uspołecznienie oraz zachow anie (czy zm niejszyła się ilość kłopotów  
w ychow aw czych z tymi uczniami),

— ujaw nienie postaw y nauczycieli (wychowawców klas) wobec 
ob iek tyw nej konieczności m obilizowania sw ych uczniów  do uczestnic-
tw a w zajęciach pozaszkolnych ora?: inform owania ich o  p racy  tych 
zespołów (na czym polega ich działalność i jakie korzyści m oże dać



uczestnictw o w  tych zespołach), spraw dzenie w iedzy nauczycieli na 
tem at ak tualnej dyslokacji kół i pracow ni M łodzieżowego Domu K ultu-
ry  na terenie osiedla,

— uzyskanie opinii, jaka  jest przydatność przesy łanych  przez 
placów kę informacji o aktyw ności pozaszkolnej, postępach, osiągnię-
ciach ii zachow aniu każdego uczestnika — dla w ystaw ienia obow iązują-
cej, rozszerzonej oceny w ychow aw czej.

2. A nkieta w śród rodziców uczestników  badanych zespołów (dorę-
czona za pośrednictw em  uczestników):

— uzyskanie opinii rodziców, czy stw ierdzili wzrost zainteresow ań 
kierunkow ych, postępów  w nauce, ogólnej aktyw ności oraz zmiany 
w zachow aniu swoich dzieci — w ciągu bieżącego roku szkolnego,

— czy uczestnictw o w zajęciach pozaszkolnych m iało w pływ  na 
wdrożenie dziecka do bardziej racjonalnego i korzystnego spędzania 
czasu wolnego,

— u jaw nienie postaw y rodziców wobec faktu uczęszczania ich dzie-
ci na zajęcia pozaszkolne, opinii, czy zajęcia te  korzystnie w ypełn ia-
ją dzieciom czas w olny i czy widzą potrzebę dalszego uczęszczania 
dziecka na te zajęcia,

— czy mieli możliwość poznać osobiście innych uczestników  p la-
cówki, np. kolegów  swojego dziecka z zespołu, do którego ono uczęsz-
cza, oraz rodziców tych uczestników;

— jaki jest wpływ zajęć w  badanych zespołach na wzm ocnienie 
więzi em ocjonalnych między uczestnikam i a ich rodzicami (w jakim 
stopniu rodzice in teresu ją  się i przeżyw ają postępy i osiągnięcia sw oje-
go dziecka w zespole),

— jaki jest w pływ  zajęć w  badanych zespołach na pow staw anie 
więzi znajom ościow o-św iadczeniow ych i em ocjonalnych między rodzi-
cami uczestników  zespołu, tzn. na płaszczyźnie socjooperacyjnej (wspól-
ne organizow anie pomocy dla zespołu) oraz na płaszczyźnie aksjoafe- 
k tyw nej (wspólne przeżyw anie postępów  i sukcesów swoich dzieci 

w zespole)®.
3. W yw iad jaw ny skategoryzow any (z dyrektoram i szkół osiedlo-

wych i z pedagogam i szkolnymi):
— ujaw nienie opinii, jak  oceniają środow isko społeczne osiedla ja -

ko teren  p racy  w ychow aw czej,
— jak  oceniają potrzebę koordynow ania działalności kulturalno-w y- 

chowawczej w osiedlu,
— jak  oceniają aktualny podział zadań między ogniwami osiedlo-

6 Pytania służące ujawnianiu więzi między rodzicami uczestników zamieszczono 
tylko w kwestionariuszu ankiety dla rodziców uczestników młodszych (zespoiu rytmiki).



wego system u w ychow aw czego i jaką ew entualnie widzą potrzebę 
zmian w tym zakresie,

— jak  oceniają placów kę w ychow ania pozaszkolnego jako  głów ne-
go inspiratora, koordynatora  i organizatora pozaszkolnej działalności 
kulturalno-w ychow aw czej dla dzieci i m łodzieży szkolnej w  osiedlu
— oraz efek ty  tej działalności,

— J a k  ocen iają  spraw ność w ym iany informacji w  tym zakresie (na-
rady, zebrania, w ym iana korespondencji, kon tak ty  osobiste między 
działaczami społecznymi, nauczycielam i, przedstaw icielam i instytucji
i organizacji w spółdziałających) oraz co należy uspraw nić i ulepszyć,

— jaik ocen iają  w spółpracę badanej placówki ze szkołą, co należało-
by zmienić w tym współdziałaniu,

— jak oceniają przydatność p rzesy łanych  przez placów kę szczegóło-
w ych informacji o aktyw ności, postępach i osiągnięciach każdego 
uczestnika — do w ystaw iania oceny w ychow aw czej w edług nowych 
kryteriów ,

— jak oceniają w pływ  zajęć pozaszkolnych na postępy w nauce 
uspołecznienie, zachow anie oraz ogólną aktyw ność uczniów,

— jak oceniaiją działalność badanej placów ki w zakresie inform o-
w ania m łodzieży szkolnej o  prow adzonych aktualnie formach zajęć 
pozaszkolnych w osiedlu, a jak  oceniają zaangażow anie swoich nauczy-
cieli (wychowawców klas) w m obilizowaniu, aktyw izow aniu uczniów 
do uczestnictw a w zespołach i imprezach organizow anych przez pla-
cówkę,

— czy uw ażają osiedle za uprzyw ilejow ane i w yróżniające się na 
tle innych osiedli łódzkich z uwagi na fakt zlokalizow ania tu placówki 
w ychow ania pozaszkolnego oraz jaką posiadają wiedzę nt. aktualnej 
dyslokacji poszczególnych kół i pracow ni na terenie osiedla.

4. W yw iad jaw ny skategoryzow any (z działaczami społecznymi — 
członkami Komisji O św iaty i W ychow ania Sam orządu M ieszkańców).

Pytania kw estionariusza tych w yw iadów  były  identyczne jak  w  w y -
w iadach z dyrektoram i szkół i pedagogam i szkolnym i, pom ijały jedy-
nie szczegółow ą problem atykę dotyczącą w spółpracy pom iędzy badaną 
placów ką a  szkołami osiedlowymi.

CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŇ

Podstaw owym  terenem  badań, zgoidnie z p rzy jętą  koncepcją, były 
przede wszystkim  celow o dobrane zespoły wczasowe', a następnie p la-
cówka w ychow ania pozaszkolnego — M łodzieżowy Dom K ultury Ret-



kinia-W schód w Łodzi i środow isko w ychow aw cze osiedla Retkinia-Za- 
grodniki jako płaszczyzna odniesienia.

OSIEDLE RETKINIA-ZAGRODNIKI JAKO SRODOWISKO WYCHOWAWCZE

Zagrodniki to jedno z czterech osiedli Retkini, należącej do n a j-
w iększych zespołów m ieszkaniow ych Łodzi zbudow anych w  latach 
siedem dziesiątych. Osiedle zlokalizow ane na terenie przedm ieścia Łodzi
o w ybitnie rolniczym do niedaw na jeszcze charakterze, w chłonęło 
znaczną część m iejscow ej ludności, co pogłębiło dodatkow o heteroge- 
niczność struk tu ry  społecznej m ieszkańców, cechę rzutującą n iekorzyst-
nie na środow isko w ychow aw cze osiedla.

In frastruk tura  społeczna osiedli retlkińskich przedstaw iała się n ie-
zmiernie ubogo na tle bardzo atrakcy jnych  planów  i zamierzeń, podob-
nie jak  w  większości innych, nowo w ybudow anych osiedli. Dotyczy 
to całej sfery handlu, usług i kom unikacji, a także opieki zdrow otnej, 
ośw iaty i kultury . Dotkliwy b rak  m iejsc w  żłobkach i przedszkolach 
oraz wysoki w spółczynnik zmianowości w  szkołach (dochodzący do 
3,0) — to n iedostatki godzące bezpośrednio w in teres dziecka i rodzi-
ny. Były one n iejednokrotnie przyczyną dram atycznych konfliktów  po-
m iędzy rodzicami a kierow nictw em  szkół i przedszkoli oraz władzam i 
oświatow ym i. Zjaw iska te nie sp rzy ja ły  harm onijnem u w spółdziałaniu 
w procesie w ychow ania i optym alizow aniu środow iska w ychow aw czego.

W  osiedlach retkińskich do czasu zakończenia badań nie było p la-
cówek kulturalno-ośw iatow ych dla dorosłych mieszkańców, co nie po-
zostawało bez w pływ u na w ychow anie m łodego pokolenia. Bowiem spo-
sób uczestnictw a w kulturze rodziców (w tym szczególnie w  drugim  
układzie kultury) decyduje w znacznym  stopniu o intensyności i k ie-
runku oddziaływ ań na uczestnictw o w kulturze ich dzieci.

Na tym tle, najstarsze osiedle Retkini — Zagrodniki (budowane w la-
lach 1972— 1974), k tóre w sposób szczególnie ostry  przeżyw ało w szyst-
kie wspom niane niedostatki, w ydaje  się jednak  znajdow ać w  korzyst-
n iejszej sytuacji, przynajm niej jeśli chodzi o stw orzone tam w arunki 
dla rozw oju dzieci i m łodzieży szkolnej. Złożyły się na to następujące 

takty:
— w latach 1973— 1974 w ybudow ano dwie duże szkoły osiedlowe, 

w tym jedną z nowoczesnym  obiektem  sportow ym  (m. in. k ry ty  basen),
— w osiedlu zorganizow ano (rów nocześnie z pierwszą szkołą) p la-

cówkę w ychow ania pozaszkolnego, k tó ra  do 1975 r. funkcjonow ała ja -
ko Zespół Ognisk Pracy Pozaszkolnej, a  następnie jako M łodzieżowy 
Dom K ultury o  pełnej strukturze,



— osiedle w yposażono w kilika. dobrze urządzonych placów  zabaw, 
odkry ty  obiek t sportow y (boisko, bieżnia, skocznia) i O gnisko TKKF,

— niem al od początku istnienia osiedla kontynuow ana jest tradycja  
koordynow ania działań w zakresie p racy  kulturalno-w ychow aw czej. 
Zajm ow ała się tym Komisja O św iaty i W ychow ania Sam orządu M iesz-
kańców  oraz jej o rgan w ykonaw czy — Rada K oordynacyjna, skup ia ją-
ca w swoim składzie dyrektorów  (lub ich przedstaw icieli) w szystkich 
insty tucji w ychow aw czych i poza w ychow aw czych w osiedlu oraz przed-
staw icieli organizacji społecznych (ZHP, TPD, Ligi Kobiet). Przew odni-
czącą Komis já oraz Rady K oordynacyjnej była zastępca dyrektora 
M łodzieżowego Domu K ultury. Placów ka ta, posiadająca najw iększe 
kom petencje i m ożliwości realizacyjne w  sektorze działalności ku ltu -
ralno-w ychow aw czej pełniła w koordynow aniu  funkcję wiodącą, bę-
dąc rzeczywistym  organizatorem  lub w spółorganizatorem  większości 
imprez w osiedlu.

O siedle Zagrodniki w trakcie prow adzenia badań liczyło 12 867 
m ieszkańców, w  tym ok. 1963 uczniów  szkół podstaw ow ych i ok. 350 
uczniów szkół ponadpodstaw ow ych. S truktura społeczna osiedla pod 
względem w ykształcenia rodziców, choć bardzo zróżnicow ana, w ydaje 
się jednak  w zględnie korzystna. Przyjm ując bowiem, że dla praw idło-
wej stym ulacji rozw oju kulturalnego  dziecka korzystne jest w ykształ-
cenie przynajm niej na poziomie średnim, to w ykształcenie tak ie  (wyż-
sze i średnie) posiada 62,3% ogółu rodziców (przynajm niej jedno z ro-
dziców). Dane dotyczące s truk tu ry  społecznej m ieszkańców pod wzglę-
dem zawodowym  jeszcze w yraźniej w skazują na w ysoką heterogenicz- 
ność osiedla niż dane dotyczące poziom u w ykształcenia. C harak te rys-
tyczne jest, iż ty lko  ok. 16% ogółu rodziców stanow i inteligencja, a  ok. 
26% pracow nicy um ysłowi ze średnim  w ykształceniem , co przesądza
o robotniczym  środow isku osiedla. Jest to niem al odw rócenie propor-
cji w  stosunku d o  s truk tu ry  społecznej n iek tórych  osiedli, budow anych 
kilkanaście la t w cześniej (np. Doły).

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY RETKINIA-WSCHÔD JAKO ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE

W  roku 1979 placów ka funkcjonow ała w 3 swoich obiektach m acie-
rzystych na terenie osiedla Zagrodniki i w 8 filiach poza osiedlem , sku-
piając ogółem  1299 uczestników  stałych, w  tym na terenie osiedla 866, 
a  w filiach 433. Koła działające w  filiach w ykraczały jednak  poza w łaś-
ciw y teren  badań (osiedle Zagrodniki), n ie  stanow iły  w ięc przedm iotu 
badań. Z ogólnej liczaby 866 uczestników  placów ek m acierzystych ty l-
ko 630 mieszka w  osiedlu. Jednakże liczba 630 uczestników  — m iesz-



kańców osiedla jest liczbą pozorną (statystyczną), gdyż w ynika z faktu 
przynależności jednego dziecka do dw óch lub w ięcej kół, którym i 
osied le nasycone jest w dużym stopniu  zarów no pod względem  ilości, 
jak  i różnorodności. Z jawisko to dotyczy jednak  ty lko w ąsk ie j' grupy 
najak tyw niejszych  uczestników . O statecznie więc, in teresu jąca nas 
w badaniach rzeczyw ista liczba uczestników  — m ieszkańców osiedla 
wynosi 460 (zatem w skaźnik w ielokrotnego uczestnictw a wynosi 1,37).

M łodzieżowy Dom K ultury  zorganizow any był w  dw óch działach: 
Techniki i Sportu o raz W ychow ania Estetycznego. Z danych wynika, 
że były  one niem al równe jeśli chodzi o  licżbę kół i uczestników . Róż-
niły  się natom iast zasadniczo pod  w zględem  licziby dziew cząt i chłop-
ców. Dział Techniki i Sportu cechow ała zdecydow ana przew aga 
chłopców (83,9%), a Dział W ychow ania Estetycznego przew aga dziew -
cząt (61,8%). Zjawisko to potw ierdzają jako  typow e badania prow adzo-
ne na  innym  teren ie7.

Z danych dotyczących s truk tu ry  dem ograficznej uczestników  MDK 
w ynika znaczna nadreprezentacja  uczniów  szkół podstaw ow ych, którzy 
stanow ią ok. 94% m łodzieży szkolnej uczęszczającej w  placówce, pod-
czas gdy w osiedlu młodzież szkół podstaw ow ych stanow i 85% ogółu 
młodzieży szkolnej. O drębną spraw ą jest uczestnictw o dzieci przed-
szkolnych, k tóre stanow ią ok. 21% ogółu uczestników  placów ki i były 
p rzy jęte  n iejako w brew  statutow i.

S truktura  społeczna uczestników  pod względem  w ykształcenia ro-
dziców w ykazuje nadreprezentację  dzieci z rodzin posiadających  w yż-
szy lub średni poziom w ykształcenia o 8,4% i relatyw nie m niejszy od-
setek  dzieci z rodzin o w ykształceniu niższym niż średnie o 8,5% w sto-
sunku do danych dotyczących ogółu rodziców w osiedlu. D ysproporcja 
ta znacznie w zrasta w przypadku uczestników  w w ieku przedszkolnym  
i w ynosi odpow iednio 18,6% oraz 10,6% (aż 80% rodziców tych  uczest-
ników posiada w ykształcenie wyższe lub średnie, a  tylko 2% podsta-
wowe). Fakty te  potw ierdzają założenie, że rodziny posiadające przy-
najm niej średni poziom w ykształcenia stanow ią bardziej korzystne śro-
dowisko w ychow aw cze pod względem praw idłow ej stym ulacji rozw o-
ju dziecka (wprowadzanie sw ych dzieci do uczestnictw a w kulturze). 
W nioski z  analizy porów naw czej s truk tu ry  społecznej uczestników  
pod wzgilędem zawodu rodziców potw ierdzają  ró w n ież , tę tezę (rela-
tyw nie niski odsetek  uczestników  z rodzin robotników niew ykw alifi-

kowanych).
Jeśli chodzi wreszcie o w arunki u trudniające funkcjonow anie pla-

cówki należy w ym ienić rozproszenie działalności w  osiedlu w  trzech

’ Por. m. in. C h m i e 1 o w s к i, op. clt., s. 136.
*



zastępczych pom ieszczeniach, trudnych do zaadaptow ania na specjali-
styczne pracow nie MDK oraz b rak  sali w idow iskow ej. Ten ostatni 
m ankam ent u trudniał zarów no system atyczną p rezen tację  dorobku 
uczestników  w środow isku (głównie zespołów artystycznych), jak  i sze-
rzej rozum ianą działalność środow iskow ą. Sytuacją korzystną była 
w spólna ze szkołami przynależność służbowa placów ki do resortu  
O św iaty i W ychow ania, co stw arzało lepsze w arunki harm onizow ania 
współpracy, p rzynajm niej na płaszczyźnie socjooperacyjnej.

CHARAKTERYSTYKA BADANYCH ZBSPOŁOW

Do badań dobrano dwa zespoły drogą doboru celow o-w arstw owego 
spośród zespołów funkcjonujących na teren ie  p laców ek m acierzystych 
MDK (w osiedlu Zagrodnifci). Po sporządzeniu re jestru  dwóch grup zes-
połów (A i B) — o najbardziej zróżnicow anych cechach — w ylosow ano 
z każdej g rupy po jednym  zespole, jako  próbę do badań. Czynnikami 
różnicującym i badane zespoły są:

grupa A grupa В
a) płeć uczestników dziewczęta chłopcy
b) wiek uczestników najmłodsi najstarsi
c) staż uczestnictwa najkrótszy najdłuższy
d) działalność rzeczowa artystyczna) techniczna
e) dominanta formy aktywności » zespołowa indywidualna

Prziy wyborze pom inięto zespoły dzieci w  w ieku  przedszkolnym . 
Spośród zespołów należących do grupy A w ylosow ano zespół rytm iki, 
skupiający najm łodsze dziew częta (klasa II—IV), uczęszczające do p ra -
cowni choreograficznej dopiero pierwszy rok. Spośród zespołów grupy 
В w ylosow ano zespół m odelarstw a redukcyjnego, skup iający  na jsta r-
szych chłopców (klasa VI—VIII), posiadających z reguły kilkuletn i staż 
w  pracow ni m odelarskiej (większość od  m om entu jej powstania, czyli 
4 lata). N atom iast obydw a w ylosow ane zespoły istniały w  aktualnym  
składzie dopiero p ierw szy  rok. Również instruktorzy  prow adzący zaję-
cia w  tych zespołach pracow ali w placów ce pierw szy rok.

W  zespole rytm iki w ystępow ała duża ro tac ja  uczestników  — spo-
śród 28 zapisanych w dniu 31 X 1978 r. pozostało w  dniu 31 III 1979 r. 
zaledwie 16, czyli ok. 57% stanu  początkowego. Pomimo to zespół cie-
szył się bardzo dobrą opinią w placów ce jako  pracow ity, system atycz-
ny  i uzdolniony. W  pierwszym  roku pracy osiągnął już znaczne sukce-
sy — zdobył I m iejsce w  Dzielnicowym Przeglądzie Zespołów Tanecznych 
oraz w yróżnienie w  Przeglądzie W ojew ódzkim . Instruktorem -choreogra- 
fem była absolw entka przedw ojennej średniej szkoły baletow ej, posiada-
jąca 41 la t p racy  zawodowej, w  tym  26 la t'p racy  pedagogicznej. Akom-



paniatorem  był m łody m uzyk, absolw ent W ydziału Pedagogicznego 
PWSM w Łodzi, posiadający dw uletni staż p racy  z młodzieżą. W  po-
wszechnym  odczuciu (dyrekcji placów ki, rodziców i władz ośw iato-
wych) obydw oje instruktorzy  rzetelnie w ykonyw ali swe obowiązki. 
Opinię tę uzasadniano głównie perfekcjonistyczną postaw ą instruk to-
rów w realizacji zam ierzeń artystycznych  zespołu. Badaniami ob jęto  
14 uczestniczek (jedna zachorowała). Były to uczennice obydw u szkół 
osiedlow ych i szkoły z sąsiedniego osiedla. Zapisały się do zespołu m a-
łymi grupami, po 2- 3 z jednej klasy.

Zespół m odelarstw a redukcyjnego (szkutniczego), z uwagi na am bit-
ny program  zaproponow any przez instruk tora  skupił najstarszych  sta-
żem i najbardziej doświadczonych uczestników  m odelarni. N ie prze-
szkodziło to jednak w zaktyw izow aniu pozostałych uczestników , młod-
szych stażem i wiekiem . W  efekcie zespół odznaczał się w ysoką stabil-
nością (pod koniec roku szkolnego uczęszczało pełne 100% uczestników  
zapisanych na początku). Również i ten  zespół w opinii dyrekcji w y-
różniał się korzystnie na tle pozostałych zespołów m odelarskich p ro -
w adzonych przez innych instruktorów . Instruktor zespołu nie posiadał 
wprawdzie żadnego stażu pedagogicznego' ani w ysokich kwalifikacji 
form alnych (tylko średnie w ykształcenie techniczne i w eryfikację up ra -
w niającą do pełnienia funkcji .instruktora m odelarstw a szkutniczego, 
w ydaną przez Ligę O brony Kraju), był jednak  autentycznym  m iłośni-
kiem m odelarstw a, w ytrw ałym  sam oukiem  i kolekcjonerem . Ponadto 
w ykazyw ał uzdolnienia pedagogiczne i organizacyjne oraz zapał do p ra -
cy z młodzieżą. Badaniami objęto w szystkich 14 uczestników  zespołu, 
k tórzy  rekrutow ali się rów nom iernie ze szkół osiedlow ych oraz ze szko-
ły z . osiedla sąsiedniego, Jeden uczestnik był uczniem  szkoły podsta-
w ow ej specjalnej, dobrze zaadaptow ał się w  środow isku zespołu i o sią-
gał wyniki przynoszące mu uznanie kolegów .

Środow isko rodzinne uczestników  zespołu rytm iki w ykazyw ało 
znaczną nadreprezen tację  rodzin o wyższym  i średnim  poziom ie w y-
kształcenia w  porów naniu z danymi dotyczącym i ogółu uczestników  
placówki, a naw et uczestników  należących do tej sam ej kategorii w ie-
ku. Jest to charakterystyczne dla w szystkich zespołów rytm iki, do któr 
rych dzieci zapisyw ane są z reguły w  w yniku in icjatyw y rodziców. 
N atom iast środow isko rodzinne uczestników  zespołu m odelarskiego w y-
kazuje znaczne zróżnicowanie pod względem  poziomu w ykształcenia 
rodziców — dużo większe niż środow isko rodzinne ogółu uczestników  
placówki, a naw et uczestników  należących do te j samej kategorii w ie-
ku. Pod względem stru k tu ry  zawodowej środow isko rodzinne uczest-
ników  zespołu rytm iki w ykazuje nadreprezen tację  rodzin inteligenckich
i pracow ników  um ysłow ych oraz rodzin robotników  wykw alifikowa-



nych — przy całkow itym  braku rodzin robotników  niew ykw alifiko-
w anych (z w ykształceniem  podstaw ow ym ). N atom iast środow isko ro-
dzinne uczestników  zespołu m odelarskiego pod  względem zawodowym  
w ykazuje znacznie w iększe zróżnicow anie niż środow isko rodzinne 
uczestników  należących do tej samej kategorii wieku.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG BADAŃ

R elacja z czynności organizacyjnych tow arzyszących badaniom  do-
konana zostanie w  układzie chronologicznym , tj. w kolejności w ystę-
pow ania poszczególnych technik badawczych. Relacja dotyczy zarów -
no czynności organizacyjnych m ających na celu zapew nienie m ateria-
łu badaw czego w m iarę możności w iarygodnego i obiektyw nego, jak 
rów nież zaistniałych sytuacji, k tó re  m ogły m ieć istotny w pływ  na uzys-
kanie inform acji niezupełnie praw dziw ych, zniekształcających obraz 
badanej rzeczywistości.

ANALIZA DOKUMENTOW

Pierw sze trudności badaw cze w ystąpiły  już p rzy  próbie uzyskania 
danych dotyczących s truk tu ry  .społecznej m ieszkańców osiedla. Jed y -
nym  dostępnym  i w zględnie w iarygodnym  źródłem, obrazującym  jed-
nak pew ien w ycinek społeczności lokalnej, były  a rkusze  ocen uczniów 
szkół osiedlow ych (rodziny uczniów — licząc ty lko  rodziców i dzieci
— stanow ią ok. 46% ogółu m ieszkańców  osiedla). Dane uzyskane tą 
drogą również nie są pełne, gdyż część a rkuszy  nie zaw ierała inform a-
cji dotyczącej wiykształcenia i zawodu rodziców, bądź zaw ierała tylko 
jedną z nich. W iadom o jednak, że np. dane dotyczące w ykształcenia są 
niew ystarczającym  kry terium  określen ia  zaw odu8, stąd  spory  odsetek  
w rubryce brak danych.

Pewien problem  tow arzyszył też usta lan iu  liczby uczniów  szkół 
ponadpodstaw ow ych w  osiedlu. O statecznie przyjęto , z pe łną  św iado-
m ością błędu, liczbę absolw entów  szkół osiedlow ych (podstawowych) 
z osta tn ich  trzech lat, czyli do osiągnięcia przez nich w ieku  zw alniają-
cego od obow iązku szkolnego.

A naliza dokum entacji placów ki dostarczyła inform acji rut. liczby 
uczestników  stałych, ich s tru k tu ry  społeczno-dem ograficznej, m iejsca 
zam ieszkania, daty w stąp ien ia do zespołu, inform acji nt. s tru k tu ry

8 Do ustalenia zawodu (ojca) przyjęto łączne kryterium  zawodu i wykształcenia.



przestrzenno-organizacyjnej placów ki, charakterystyki kad ry  pedago-
gicznej oraz p lanow anej i realizow anej działalności im prezow ej. N ato-
m iast dokum entacja la okazała się bardzo m ało użyteczna jeśli chodzi
o ocenę atrakcyjności i w alorów  dydaktyczno-w ychow aw czych zajęć 
z uwagi na lakoniczność zápisov/ dokonyw anych w  dziennikach przez 
instruktorów . Również i p lany  p racy  w  znacznej części dzienników za-
w ierają zbyt w iele stereotypow ych sform ułowań, a  m ało szczegółowych 
treści odnoszących się do  p racy  zespołu. Dokum entacja placów ki o k a-
zała się niem al bezużyteczna jeśli chodzi o usta len ie  średniej frekw en-
cji uczęszczania n a  zajęcia i posłużyła jedynie jako  m ateriał pom ocni-
czy p rzy  ustalan iu  stopnia stabilności zespołów. W  badaniu stabilności 
zespołów trzeba było przeprow adzić w eryfikację dodatkow ą poprzez 
rozm owę ze wszystkim i instruktoram i, obserw ację i rozm owy z uczest-
nikami. Okazało się  bowiem, że przed instruktoram i zawsze stoi dyle-
mat, jakie k ry terium  przyjąć dla skreślenia uczestnika z listy. Otóż 
zgodnie z regulam inem  należałoby w ykreślić uczestnika, k tóry  n ie-
system atycznie uczęszcza na zajęcia. Jednak  instruk tor nigdy nie spie-
szy się  z taką decyzją, biorąc pod uw agę; ,że uczestnik może mieć np. 
przejściow e kłopoty w nauce, do k tó rych  na ogół n ik t chętnie się nie 
przyznaje, w zględnie inne problem y życiowe. Dlatego w dziennikach 
zajęć istnieje znaczna liczba takich „m artw ych dusz". Aby w ięc u sta -
lić rzeczyw istą liczbę uczestników  stałych w  zespołach na dzień 31 III 
1979 r. — dokonano szczegółowej analizy  re jes tru  uczestników  w każ-
dym zespole, z udziałem  instruktora, biorąc pod uw agę ty lko tych 
uczestników, k tórzy uczęszczali na zajęcia przynajm niej raz w  tygod-
niu. Po ostatecznej w eryfikacji uzyskanych tą drogą danych, w  trakcie 
obserw acji i rozmów z uczestnikam i — przy ję to  je na uży tek  n in iej-
szych badań jako m ateriał badaw czy posiadający  znaczny stopień 
w iarygodności.

A naliza planów p racy  O siedlow ej Rady K oordynacyjnej pozwoliła 
na uzyskanie podstaw ow ych inform acji nt. współdziałania instytucji 
w ychow aw czych i pozaw ychow aw czych w  osiedlu. M ateriał ten został 
zw eryfikow any przez badanie spraw ozdań Sekcji Imprez MDK oraz 
poprzez w yw iady środow iskow e.

A nalizę w ym ienionych dokum entów  przeprow adzono w okresie od
2 I do 15 IV 1982 r.

SYSTEMATYCZNA BEZPOŚREDNIA OBSERWACJA UKIURUNKOWANA

O bserw acja była fragm entaryczna — obejm ow ała dwa wycinki za-
jęć po ok. 15 min. Prow adzono ją system atycznie od  1 I 1979 r. do



31 III 1979 r. co najm niej raz w tygodniu. Podstawowym  narzędziem
badawczym  był dziennik obserw acji. S tandaryzow anym  zapisem ob ję-
ta została tylko cecha dotycząca system atyczności uczęszczania, nato-
m iast pozostałe spostrzeżenia, dotyczące aktyw ności, postaw  i zacho-
w ań uczestników , s ty lu  pracy instruktora, efektyw ności wychow aw czej 
zespołu, itp. — notow ano w postaci luźnych zapisów. N iektóre spostrze-
żenia, zgodnie z koncepcją T. Pilcha, konsultow ano z instruktoram i, 
uzyskując w ten sposób ocenę zebranego m ateriału  ,,w sensie jego 
kom pletności i praw idłow ego k ierunku"9. Instruktorzy  badanych zes-
połów byli poinform ow ani o celu obserw acji, ale tylko w części doty-
czącej aktyw ności uczestników , z .pominięciem oceny sty lu  i efektów  
pracy  instruk to ra .

N ależy przyjąć założenie, iż na w iarygodność m ateriału  uzyskane-
go w trakcie obserw acji m iał pew ien w pływ  fakt, że prow adzący ba-
dania pełnił funkcję dy rek to ra  placów ki, przy czym mógł to być 
w pływ  zarów no dodatni, jak  i ujem ny. W pływ  dodatni przypuszczal-
nie m iał m iejsce w  odniesieniu  do tych w yników  obserw acji, k tóre do-
tyczyły uczestników . Sprzyjała ternu naturalna sy tuacja  prow adzącego 
badania, k tó ry  był zaprzyjaźniony z uczestnifcmi badanych zespołów 
w trakcie licznych odw iedzin w okresie poprzedzającym . Dogodność 
tę w zm acniała jeszcze okoliczność, że prow adzący niniejsze badania 
realizow ał własne zajęcia z młodzieżą w  pom ieszczeniach sąsiadujących 
z salami zajęć obydw u zespołów badanych. Zarów no więc w spom nia-
na sy tuacja  jak  i częste przebyw anie na zajęciach tych zespołów sp ra -
wiły, że uczestnicy przyzwyczaili się do  obecności badającego. N ato-
m iast zniekształcający w pływ  prow adzącego badania m ógł mieć m iej-
sce w  odniesieniu  do badania cech instruk to ra  i efektów  jego działal-
ności. W pływ  ten mógł być neutralizow any przez w spom niane już czę-
ściowe ukrycie  celu obserw acji, jak  rów nież przez pozyskanie sobie 
zaufania instruktorów  i przekonanie ,ich o znaczeniu w yników badań.

Trzeba również zaznaczyć, że sporo istotnych inform acji udało się 
zgrom adzić w  trakcie obserw acji przypadkow ych, poza zajęciam i, lecz 
w sy tuacjach  bardzo charakterystycznych , np. w czasie przygotow yw a-
nia się  zespołu do w yjazdu na w ystępy, wycieczki, próby, a także 
w trakcie przypadkow ych rozmów z uczestnikam i w  czasie przerw  lub 
po zajęciach.

Planow ą obserw acją fragm entaryczną ob jęte  również zostały 4 ko-
lejne dyskoteki d la młodzieży. Obecność badającego um otyw ow ana b y -
ła potrzebą udzielenia pomocy technicznej organizatorom  w  instalow a-
niu sprzętu nagłaśniającego, k tó ry  był bardzo kosztow ny, a ponadto

• Por. T. P i l c h ,  Zasady badań pedagogicznych, W rocław 1977, s. 130, 131.



w ypożyczony z pracow ni m uzycznej — stanow ił w ięc w ogólnym  od-
czuciu młodzieży przedm iot szczególnej troiski. Badanie polegało na 
kilkakrotnym  w ejściu na salę i prow adzeniu obserw acji przez ok. 
10 min, a następnie na każdorazowym  sporządzeniu notatki dotyczącej 
przedm iotu obserw acji. Badaniem tym objęto dyskoteki zorganizow ane 
w dniach: 17 II, 8 III, 17 III, i 7 IV 1979 r.

ANKIETA POD "KIERUNKIEM, TECHNIKI SOCJOMETRYCZNE, POMIAR POSTAW

W szystkie trzy w ym ienione techniki badawcze zastosow ano poprzez 
użycie w spólnego kw estionariusza opracow anego w  dw óch w ersjach: 
dla uczestników  zespołu m odelarskiego (wiek 13— 15 lat) i dla uczest-
niczek zespołu rytm iki (wiek 8— 11 lat). Obydw a kw estionariusze róż-
nią się stopniem  przystępności pytań, uw zględniającym  możliwości per- 
cepcyjne badanych uczestników  i uczestniczek. Po wstępnym  opraco-
waniu kw estionariuszy poddano je ocenie pod kątem  ich zrozumiałości 
(dostosowania do możliwości percepcyjnych Oraz intelektualnych bada-
nych dzieci). Oceny kw estionariusza przeznaczonego dla uczniów klas 
II—IV dokonała doświadczona nauczycielka — specjalistka nauczania 
początkowego, a kw estionariusza dla uczniów klas VI—VIII nauczy-
cielka języka polskiego. W  w yniku tej konsultacji naniesiono kilka 
popraw ek w tekście i układzie pytań. K w estionariusze poddano następ-
nie w eryfikacji praktycznej, pod kątem  ich przystępności i zrozum ia-
łości, na grupie przeciętnie uzdolnionych rówieśników.

K w estionariusze w  obydw u w ersjach, w  niewielkim  ty lko  stopniu 
w ym agają pisem nych odpow iedzi (podanie nazwisk w badaniu  socjom e- 
trycznym  i w ypełnienie m etryczki) — w szystkie pozostałe pytania po-
siadają ściśle skategoryzow ane odpowiedzi, w ym agające jedynie  doko-
nania w yboru i podkreślen ia ty lko jednej, najw łaściw szej zdaniem res-
pondenta. M iało to duże znaczenie dla spraw nego przeprow adzenia ba-
dań, szczególnie w odniesieniu  do dzieci w w ieku 8—9 lat, m ających 
jeszcze pewne trudności w  pisaniu. W  kw estionariuszach zastosowano 
w yłącznie pytania z kafeterią  zam kniętą i ze skalam i 3 — i 5-stopnio- 
wymi. Każde pytanie przed w ypełnieniem  kw estionariusza było czytane
i om aw iane w stopniu gw arantującym  pełne i jednoznaczne rozum ienie 
jego treści przez w szystkich respondentów . S tarano się to robić w  spo-
sób możliwie najbardziej pozbaw iony zabarw ień em ocjonalnych i treści 
sugestyw nych. Ogólnie trzeba stw ierdzić, że pytania zastosow ane w an -
kiecie odw oływ ały się bardziej do sfery em ocjonalnej niż in telektualnej, 
przez co wybór w łaściw ej (w odczuciu uczestników ) odpowiedzi staw ał 
się czynnością łatw ą i oczyw istą, choć niekiedy tow arzyszyło m u pewne



w ahanie, co jest zupełnie zrozum iałe w przypadku konieczności doko-
nania  w yboru. W ydaje  się jednak , że dzięki odpow iedniem u przygo-
tow aniu  uczestników , pozyskaniu ich zaufania i w spółpracy oraz p rzy-
gotow aniu w łaściw ych w arunków  organizacyjnych, zapew niających 
całkow itą dyskrecję  i elim inujących szkodliwy pośpiech, udało się zredu-
kow ać do m inimum  w pływ  czynników  zniekształcających w iarygodność 
otrzym yw anych inform acji.

WYWIAD JAW N Y SKATEGORYZOWANY Z INSTRUKTORAMI

W yw iad przeprow adzono z instruktoram i obydw u zespołów. Z uw a-
gi na zależności służbow e pom iędzy prow adzącym  w yw iad, a jego res-
pondentam i brano pod uw agę m ożliwość, że uzyskane dane mogą być 
niepełne, lub częściow o zniekształcone, po pierw sze ze w zględu na 
dom niem ane pragnienie rozmówców, ab y  udzielane inform acje zadow o-
liły  badającego, a po drugie ze w zględu na chęć pochw alenia się n a j-
lepszym i efektam i sw ej p racy  i ukrycia  ew entualnych  niedociągnięć. 
W ydaje się jednak, że obaw y te spraw dziły się w m inimalnym  stopniu 
na skutek odpow iednich zabiegów  i okoliczności. Przede w szystkim  
dlatego, że instruk torzy  w ykazali duże zrozum ienie w  trakcie w ielo-
m iesięcznego trw ania  badań  dla potrzeby obiektyw nego poznania fak-
tów. Ponadto, jako w tajem niczeni częściowo w problem atykę i cel 
badań mieli pełną świadomość, że przekazyw ane przez nich inform acje 
będą w ielokrotnie w eryfikow ane p rzy  pom ocy innych technik badaw -
czych, a  także, iż prow adzący badania miał m ożność szczegółowego 
poznania rzeczyw istości w  toku bezpośredniej, system atycznej ob ser-
w acji zajęć. W reszcie dlatego, że prow adzący w yw iady tak oddziały-
wał na sw ych rozmówców, aby przekazyw ali inform acje przede w szys-
tkim w  oparciu  o fakty, k tó re  są zawsze łatw iejsze do zw eryfikow a-
nia aniżeli subiek tyw ne oceny  i uogólnienia.

WYWIAD JAW NY SKATEGORYZOWANY Z W YCHOW AWCAMI KLAS ORAZ Z NAUCZYCIELAMI 
PRZEDMIOTÓW POKREWNYCH DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU

W yw iad przeprow adzono z 26 w ychow aw cam i i nauczycielam i ba-
danych uczestników . K w estionariusz zastosow any w tych w yw iadach, 
jak  rów nież w szystkie kw estionariusze pozostałych w yw iadów  jest 
skategoryzow any, ale  n ie w  sensie tak  ścisłej ascezy m etodologicznej, 

jaką  zaleca M. Łobocki10, tzn. konieczności zastosow ania p y tań  w y łą-
cznie zam kniętych. W  tym  sensie będzie to kw estionariusz częściowo 
skategoryzow any, zbliżony do prezentow anego przez T. Pilcha11, tzn.

10 M. Ł o b o c k i ,  M etody badań pedagogicznych, W arszawa 1978, s. 291.
11 P i l c h ,  op. cii., s. 89—91.



zaw ierający  część pytań  zam kniętych i część otw artych, ale ściśle uk ie-
runkow anych na w yjaśn ien ie konkretnych  problem ów i w  zasadzie nie 
w ym agających dodatkow ej kodyfikacji, gdyż na ogół posiadają one 
k ierunek  jednoznacznie pozytyw ny, jednoznacznie negatyw ny, lub pro-
wadzą do odpowiedzi typu  „trudno pow iedzieć". W yją tek  stanow ią 
pytania całkow icie o tw arte, typu  „co zdaniem Pani (Pana) można by 
ulepszyć, co można uspraw nić". Te pytania pow odują oczyw iście po-
trzebę kodyfikow ania odpowiedzi.

Ogólnie możn5 stwierdzić, że pytan ia zam knięte zgodne z kry terium  
ścisłej kategoryzacji odnoszą się głównie do problem ów efektyw ności 
wychow aw czej zespołów, natom iast część pytań  dotyczących opinii, 
w iedzy, postaw  i poglądów respondentów  należy do pytań o tw ar-
tych.

W szystk ie w yw iady z nauczycielam i przebiegały w atm osferze w za-
jem nej życzliwości, zrozum ienia potrzeby prow adzenia badań i zaufania 
do osoby prow adzącego w yw iad, na co zw racają ogrom ną uw agę m etodo-
lodzy, jako na w arunek  powodzenia badawczego w w yw iadzie12. Czyn-
nikiem  korzystnym  dla uzyskania w iarygodnego m ateriału  był jednak 
głównie fakt, że szczególnie pierw sza część pytań, k tó re  w ym agały 
bardzo rzetelnych odpowiedzi, gdyż dotyczyły  zbadania pozytyw nego 
transferu  aktyw nośoi pozaszkolnej ucznia na  jego postępy w  szkole — 
w niczym nie krępow ały respondentów , tzn. nie staw iały ich w  (trud-
nej sytuacji. Ponadto otrzym yw ane inform acje dotyczyły przede w szy-
stkim  faktów, k tó rych  w iarygodność badający  mógł natychm iast w eryfi-
kować w oparciu  o pełną dokum entację szkolną w postaci dzienników 
lekcyjnych, arkuszy ocen itp., k tó rą  respondenci posługiwali się w trak -
cie udzielanych odpowiedzi.

W  badaniu  postaw  nauczycieli wobec obow iązku m obilizowania 
swych uczniów do uczestnictw a w zajęciach pozaszkolnych odw oływ a-
no się głównie do w iedzy respondentów  nt. działalności placów ki 
w osiedlu, gdyż odpowiedzi na pytanie zadane w prost, czy uw ażają to 
za swój obowiązek, mogą nasuw ać pewne w ątpliw ości.

ANKIETA WSROD RODZICÓW BADANYCH UCZESTNIKÓW

Była to szczególna odmiana ankiety  pocztow ej, gdyż doręczona zo-
stała  przez uczestników  zajęć objętych badaniem  swoim rodzicom. Po-
praw nie w ypełnione kw estionariusze zwróciło 12 rodziców uczestników

lł Por. m. in. W. Z a c z y ń s k i ,  Praca badawcza nauczyciela, W arszawa 1968, 
s. 155.



zespołu m odelarskiego (na 14 w ysłanych) oraz 14 rodziców uczestników  
zespołu rytm iki (na 15 w ysłanych).

W  kw estionariuszach  tych nie ma py tań  specjaln ie drażliw ych, n ie-
k tó re  z nich dotyczą jednak  postępów  dziecka, w aloryzacji zespołu
i oceny jego działalności, a  więc pośrednio również oceny pracy instruk-
tora. W  związku z tym  zapew niono respondentów  o pełnej anonim owo- 
wości ankiety. W ydaje  się, iż miało to w pływ  na szczerość w ypow iedzi, 
gdyż były  one liczne i obszerne. Przekonanie to może być tym  większe, 
że uczestnictw o w placów ce nie stw arza takiej barie ry  psychologicznej, 
jaka ma m iejsce w  kontaktach  ze szkołą.

WYWIAD JAW NY SKATEGORYZOWANY Z DYREKTORAMI SZKÓŁ,
PEDAGOGAMI SZKOLNYMI I DZIAŁACZAMI SPOŁECZNYMI

W yw iady ite przeprow adzono w szkołach osiedlow ych z 5 osobami 
(1 dyrek tor, 2 zastępców , 2 pedagogów). W szyscy respondenci pracują 
w  szkole od początku, posiadali zatem  dostateczny zasób wiedzy, aby 
udzielić w yczerpujących i konstruktyw nych odpowiedzi na pytania 
kw estionariusza. Pomimo tego  w ydaje  się, iż zebrany tą drogą m ateriał 
badaw czy zaw iera najw iększą ilość inform acji częściow o n iepraw dzi-
wych, zniekształcających obraz badanej rzeczyw istości (relatyw nie do 
w yników  opisyw anych tu  badań prow adzonych p rzy  pom ocy innych 
technik). Świadczy o tym  sprzeczność n iek tó rych  inform acji pochodzą-
cych z obydw u szkół, a także w zestaw ieniu z inform acjam i uzyskanym i 
od działaczy społecznych (4 w yw iady). W ydaje  się, że głównym  czyn-
nikiem  pow odującym  te zniekształcenia była pew na doza subiektyw izm u 
w wypow iedziach, zaw ierających trudny do zneutralizow ania w czasie 
w yw iadów  ładunek em ocjonalny, w yw ołany z  jednej strony piętrzącym i 
się problem am i zawodowym i rozm ówców w ynikającym  stąd zmęczeniem, 
a  z drugiej strony  partykularnym  podejściem  do n iek tórych  problem ów. 
Drugim czynnikiem  w pływ ającym  na subiektyw izm  wypow iedzi była oso-
ba badającego, pow iązana zależnościami służbow ym i (poziomymi) z, w ię-
kszością respondentów , pomimo iż atm osfera w yw iadów  w skazyw ała 
na pełną życzliwość rozmówców, a prow adzący w yw iady starał się 
w niczym  nie m anifestow ać swoich postaw . I w reszcie trzecim  czyn-
nikiem  pow odującym  zniekształcenia były w łasne opinie i przekonania 
badającego, często niezupełnie zbieżne z uzyskanym i inform acjam i. 
Dawało to z jednej strony  gruntow ną znajom ość środow iska, z drugiej 
jednak  stanow iło istotną trudność w obiektyw izow aniu m ateriału  badaw -
czego. U zyskany w trakcie  tych  dziew ięciu wywiadówr m ateriał badaw -
czy zaw ierał niew ielką ilość obiek tyw nych faktów, przew ażały w  nim



ogólnikow e opinie i oceny, nie mógł zatem  stanow ić w ysokiej w arto -
ści poznawczej. Jednakże po zw eryfikow aniu w  św ietle bardziej w iary-
godnych danych okazał się bardzo p rzydatny  do rozszerzenia w iedzy 
o przedm iocie badań, a szczególnie w form ułow aniu praktycznych  w nio-
sków, służących optym alizow aniu osiedlow ego środow iska w ychow aw -
czego poprzez efektyw ne pełnienie sw ej roli przez badaną placów kę — 
M łodzieżowy Dom K ultury.


