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Wst"p 
 

Uczenie si" i #ycie w demokracji – nowe role nauczycieli 

 
Rada Europy pragnie zwróci& uwag%, jak ogromne znaczenie ma, w perspektywie uczenia si% 

przez ca#e $ycie, edukacja - zarówno formalna jak i nieformalna - dla kszta#towania aktywnej 

postawy obywatelskiej, jako"ci $ycia w spo#ecze'stwie demokratycznym oraz wzmacniania 

kultury demokratycznej. Nauczyciele spe#niaj! istotn! rol% w promowaniu uczenia si% 

demokracji poprzez stosowanie aktywnych, opartych na uczestnictwie podej"&.  

Zgromadzenie Parlamentarne oraz Komitet Ministrów Rady Europy zaleci#, aby pa'stwa 

cz#onkowskie w#!czy#y edukacj% o prawach cz#owieka do wszystkich programów szkolnych, 

pocz!wszy od programów kszta#cenia i doskonalenia nauczycieli (Zalecenie 1346 (1997) w 

sprawie edukacji o prawach cz#owieka, poz. 11); oraz $eby wzmocni#y zarówno kszta#cenie jak 

i doskonalenie nauczycieli w zakresie edukacji obywatelskiej (Za#!cznik do Zalecenia 2002)12 

Komitetu Ministrów skierowanego do pa'stw cz#onkowskich w sprawie edukacji 

obywatelskiej, poz. 4). 

Pa'stwa cz#onkowskie stoj! przed konkretnymi wyzwaniami takimi jak: potrzeba podniesienia 

poziomu kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz ich uzupe#nienia o nowe, wa$ne obecnie 

umiej%tno"ci; potrzeba powi!zania formalnego kszta#cenia nauczycieli  ze szkoleniem trenerów, 

które zazwyczaj oznacza uczenia si% poza formalnym system edukacji oraz poprzez 

prowadzenie dzia#a' zwi!zanych z realizacj! projektów.  

 

Celem tej publikacji jest przedstawienie pomys#ów i wskazówek dotycz!cych dzia#a' 

wspieraj!cych szkolenie nauczycieli/trenerów w zakresie edukacji obywatelskiej (EO). Jest to 

wynik zbiorowej pracy koordynowanej przez Rad% Europy. Tekst publikacji napisany zosta# 

przez grup% ekspertów w dziedzinie edukacji obywatelskiej. Wersja wst%pna Poradnika zosta#a 

zaprezentowana na konferencji promuj!cej Europejskie Rok Edukacji Obywatelskiej 2005 w 

Sofii w Bu#garii  (13-14 grudnia 2004 r.) oraz przekazana do konsultacji sieci koordynatorów 

EO, utworzonej przez Rad% Europy i maj!cej swoich przedstawicieli w 26 pa'stwach 

cz#onkowskich. Nast%pnie tekst dokumentu zosta# poprawiony oraz uzupe#niony o studia 

przypadków. Do w#adz o"wiatowych w pa'stwach cz#onkowskich kierowana jest pro"ba o 

adaptacj% tego dokumentu do kontekstu krajowego, z odpowiednim wyja"nieniem zawartych w 

nim koncepcji oraz, o ile to konieczne, o przet#umaczenie Poradnika w celu udost%pnienia go 

nauczycielom i trenerom w ich j%zyku ojczystym, jak równie$, je$eli to mo$liwe, dodanie do 

niego krajowych przyk#adów dobrej praktyki.  
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1. Potrzeba szkolenia nauczycieli w zakresie EO 
 

W "wiecie, w którym zachodz! szybkie zmiany oraz zwi%ksza si% ró$norodno"&, potrzeba 

aktywnych, "wiadomych i odpowiedzialnych obywateli jest wi%ksza ni$ kiedykolwiek 

dot!d. Rola edukacji w kszta#towaniu takich postaw obywatelskich jest obecnie prawie 

powszechnie uznana.  

 

Umiej%tno"& inteligentnego i odpowiedzialnego anga$owania si% w $ycie publiczne jest 

umiej%tno"ci!, której trzeba si% nauczy&. Podczas gdy pewne elementy mo$na naby& w 

sposób nieformalny w rodzinie, charakter wspó#czesnego $ycia jest taki, $e nigdy wiedza 

i umiej%tno"ci wyniesione z domu nie wystarcz!, by ukszta#towa& takiego "wiadomego i 

skutecznie dzia#aj!cego obywatela, jakiego potrzebuje nowoczesne spo#ecze'stwo 

demokratyczne w celu potrzymania swojego istnienia. Edukacja obywatelska powinna 

#!czy& cechy zarówno edukacji formalnej jak i nieformalnej i powinni do niej posiada&  

prawo wszyscy obywatele demokratycznego spo#ecze'stwa. 

 

W niniejszym rozdziale zastanowimy si% nad tym, jaki rodzaj programów szkolenia 

zawodowego - zarówno na poziomie kszta#cenia jak i doskonalenia – jest potrzebny, aby 

nauczyciele w szko#ach mogli uczy& edukacji obywatelskiej dobrej jako"ci. W rozdziale 

tym b%dziemy równie$ mówi& o czynnikach wp#ywaj!cych na sposób, w jaki programy 

takie powinny by& konstruowane.  

 

1.1. Wyzwania stoj$ce przed tradycyjnym modelem obywatelstwa 
 

Idea edukacji obywatelskiej nie jest nowa. Jej elementy widoczne by#y w ró$nych krajach 

europejskich od dawna. W wi%kszo"ci przypadków sprowadza#o  si% to do informowania 

uczniów, przy wykorzystaniu formalnych metod nauczania, o systemie politycznym, tzn. 

o konstytucji danego pa'stwa. Podstawowy model obywatelstwa by# modelem biernym i 

minimalistycznym. Postawa obywatelska dla wi%kszo"ci zwyk#ych ludzi oznacza#a troch% 

wi%cej ni$ obowi!zek przestrzegania prawa oraz oddanie g#osu w czasie wyborów. 

 

Jednak$e wydarzenia i zmiany, które mia#y miejsce w Europie w ostatnich latach 

podwa$y#y ten model obywatelstwa. Mamy tu na my"li takie zjawiska jak: 

 

 konflikty etniczne i nacjonalizm; 

 zagro$enia globalne i brak bezpiecze'stwa; 

 rozwój nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych; 

 problemy "rodowiska; 

 migracje ludno"ci; 

 odrodzenie si% nowych form st#umionych to$samo"ci zbiorowych; 

 $!danie rosn!cej osobistej autonomii i nowych form równo"ci; 

 os#abienie spójno"ci spo#ecznej i solidarno"ci mi%dzyludzkiej; 

 brak zaufania w odniesieniu do tradycyjnych instytucji politycznych, form 

rz!dzenia i przywódców politycznych; 

 rosn!ce wzajemne powi!zania i wspó#zale$no"& – polityczna, gospodarcza i 

kulturowa – na poziomie regionalnym i mi%dzynarodowym. 
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W obliczu takich wyzwa' jasnym sta#o si%, $e potrzeba obywateli nowego typu: 

obywateli, którzy s! nie tylko "wiadomi w sprawach otaczaj!cej ich rzeczywisto"ci ale s! 

równie$ bardziej aktywni – potrafi! wnie"& wk#ad w $ycie swojej spo#eczno"ci, kraju i 

"wiata oraz czuj! si% za nie bardziej odpowiedzialni. 

 

1.2. Nowy typ obywatelstwa wymaga nowego typu edukacji  
 

Tradycyjne modele edukacji nie posiadaj! wystarczaj!cych narz%dzi, aby kszta#towa& 

taki typ aktywnych, "wiadomych i odpowiedzialnych obywateli, jakiego wymagaj! 

nowoczesne demokracje. Nie s! one w stanie odpowiedzie& na potrzeby szybko 

zmieniaj!cego si% "rodowiska spo#ecznego, politycznego i kulturalnego, chocia$by 

dlatego, $e: 

 

 nie daj! uczniom mo$liwo"ci zg#%biania i dyskutowania kontrowersyjnych 

problemów spo#ecznych i politycznych, k#ad!c nacisk na przekazanie wiedzy 

akademickiej w czasach, gdy wydaje si%, i$ uczniowie trac! zainteresowanie 

tradycyjn! polityk! i tradycyjnymi formami aktywno"ci politycznej; 

 skupiaj! si% na podzielonej na dziedziny(fragmentarycznej) wiedzy i klasycznym 

modelu uczenia si% „nauczyciel – podr%cznik - ucze'” w czasach szybkiego 

rozwoju nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych; 

 sprowadzaj! edukacj% obywatelsk! do przekazywania informacji faktograficznych 

na temat “idealnych” systemów w czasach, gdy nale$y uczy& obywateli 

praktycznych umiej%tno"ci uczestniczenia w procesie demokratycznym; 

 piel%gnuj! kultur% dominuj!c! oraz “wspóln!” narodow! lojalno"& w czasach, gdy 

prawne uznanie ró$nic kulturowych sta#o si%  ród#em demokratycznego kapita#u; 

 odgradzaj! edukacj% od prywatnego $ycia uczniów oraz interesów spo#eczno"ci 

lokalnej w czasach, gdy zanika spójno"& i solidarno"& spo#eczna;  

 wzmacniaj! tradycyjny podzia# pomi%dzy edukacj! formaln!, nieformaln! i poza-

formaln! w czasach, gdy edukacja powinna zaspakaja& potrzeby uczenia si% przez 

ca#e $ycie; 

 promuj! formy edukacji i szkolenia skoncentrowane na pa'stwie w czasach, gdy 

rosn! wzajemne powi!zania i wspó#zale$no"ci na poziomie regionalnym i 

mi%dzynarodowym. 

 

Potrzeba nowych form edukacji, które przygotuj! uczniów do prawdziwego uczestnictwa 

w spo#ecze'stwie – form, które w równym stopniu bazuj! na teorii jak i praktyce, s! 

zakorzenione w zagadnieniach maj!cych wp#yw na $ycie uczniów i ich spo#eczno"ci oraz 

ucz! zarówno poprzez udzia# w $yciu szko#y jak i formalne programy nauczania
1
.  

 

Potrzeba zapewnienia takiego szkolenia stanowi powa$ne wyzwania dla zawodu 

nauczyciela. Oznacza to uczenie si% nowych form wiedzy, opracowanie nowych metod 

                                                 
1. K. Dürr, V. Spajic-Vrkaš, oraz I. Ferreira-Martins, Strategies for learning democratic citizenship 

(Startegie uczenia si  demokratycznych postaw obywatelskich), Rada Europy, Strasburg, DECS/EDU/CIT 

(2000) 16, str. 31-32. 
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nauczania, znalezienie nowych sposobów pracy i stworzenie nowych form relacji 

zawodowych – zarówno z kolegami jak i uczniami. K#adzie to nacisk na nauczanie 

koncentruj!ce si% na sprawach obecnych, a nie na rozumieniu systemów historycznych; 

krytycznym my"leniu i uczeniu umiej%tno"ci, a nie tylko przekazywaniu wiedzy; 

wspó#pracy, a nie na indywidualnym przygotowywaniu si%; autonomii zawodowej a nie 

centralnym dyktacie i zale$no"ci od w#adz. Wymaga to zmiany w sposobie postrzegania 

kszta#cenia, przej"ciu od idei uczenia si%, w której centrum znajduje si% nauczyciel do 

idei uczenia si% przez do"wiadczenie, uczestnictwo, badanie i dzielenie si%.  
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1.3. EO jako wspólne europejskie podej%cie 
 

W odpowiedzi na potrzeb% wzmocnienia i rozwoju demokracji poprzez edukacj% Rada 

Europy oraz Unia Europejska stara#y si% opracowa& i promowa& nowe formy EO maj!ce 

zastosowanie w ca#ej Europie.  

 

a) Rada Europy 

 

W 1997 roku Rada Europy zainicjowa#a wszechstronny projekt dotycz!cy EO maj!cy 

potrójne zadanie: wyja"nienie podstawowych poj%&, opracowanie strategii nauczania i 

uczenia si% oraz stworzenie i monitorowanie innowacyjnych praktyk uczenia si% w 

ramach tzw. inicjatyw obywatelskich – „sites of citizenship”.  

 

Projekt opracowa# nowe podej"cie do EO. Po#!czy# ide% wielop#aszczyznowej praktyki z 

oddolnymi strategiami, opiera# si% na wspólnych europejskich warto"ciach oraz mia# na 

celu promowanie aktywnego obywatelstwa oraz uczestnictwa poprzez uczenie si% przez 

ca#e $ycie w ró$nych sytuacjach edukacji formalnej i nieformalnej.  

 

Na opracowanie takiego podej"cie mia#y wp#yw Deklaracja i Program Rady Europy 

dotycz!ce edukacji obywatelskiej opartej na prawach i obowi!zkach obywateli z 1999 

roku, w których to dokumentach stwierdzono, $e EO sta#a si% 

 

“istotnym elementem wszystkich polityk i praktyk w dziedzinie edukacji, kultury i 

m#odzie$y.”2 
 

Rok pó niej europejscy ministrowie edukacji przyj%li w Krakowie rezolucj% oraz wersj  

wst pn! wspólnych wytycznych dotycz!cych edukacji obywatelskiej. Dokument ten 

definiuje na nowo obywatelstwo demokratyczne poprzez rozszerzenie wcze"niejszej, 

ogólnie akceptowanej idei obywatelstwa, reinterpretuje sposób, w jaki postawy 

obywatelskie powinny by& kszta#towane oraz, jak nale$y si% ich uczy&. Obywatelstwo 

demokratyczne postrzegane jest w tym dokumencie jako postawa obejmuj!ca kilka 

wymiarów – w tym wymiar polityczny, prawny, spo#eczny i gospodarczy. W ten sposób 

dokument ten ratyfikuje pogl!d, $e obywatelstwo demokratyczne powinno by& 

rozumiane jako idea, która ma zastosowanie nie tylko na poziomie regionalnym i 

krajowym ale równie$ na poziomie europejskim i ogólno"wiatowym. 

 

Zasady i tre"& EO zosta#y nast%pnie wyja"nione w zaleceniu Komitetu Ministrów Rec 

(2002)12 w sprawie edukacji obywatelskiej.  

 

Zalecenie stwierdza, $e edukacja obywatelska powinna stanowi& centrum tworzenia i 

reformowania polityki edukacyjnej oraz, $e stanowi ona 

 

                                                 
2. Deklaracja i program dotycz!ce edukacji obywatelskiej opartej na prawach i obowi!zkach obywateli 

(dokument przyj%ty przez Komitet Ministrów 7 Maja 1999 r. na jego 104. sesji), Strasburg, Rada Europy, 

1999 r. 
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“podstaw  priorytetowego zadania Rady Europy, jakim jest promowanie wolnego, 

tolerancyjnego i sprawiedliwego spo"ecze#stwa.”3  

 

Zalecenie to ustanawia podej"cie do EO, które: 

 obejmuje wszelk! formaln!, nieformaln! i poza-formaln! dzia#alno"& 

edukacyjn!, która przygotowuje cz#owieka do bycia aktywnym,  

odpowiedzialnym i szanuj!cym prawa innych obywatelem;  

 stara si% przyczynia& do spójno"ci spo#ecznej, wzajemnego zrozumienia, dialogu 

pomi%dzy kulturami i religiami oraz solidarno"ci – promuj!c równo"& kobiet i 

m%$czyzn oraz wspieraj!c ustanowienie pokojowych relacji pomi%dzy lud mi;  

 jest czynnikiem wprowadzania innowacji pod wzgl%dem organizowania i 

zarz!dzania ca#ymi systemami edukacji, jak równie$ programami i metodami 

nauczania. 

 

Jako taka, EO mo$e by& uto$samiana z pojedynczym kierunkiem, przedmiotem 

szkolnym, metod! nauczania lub szkolenia, instytucj! edukacyjn! lub "rodowiskiem 

kszta#cenia, grup! osób ucz!cych si% lub konkretnym okresem studiów. Jest to podej"cie 

wszechstronne i holistyczne, które wyznacza, w perspektywie ca#ego $ycia, szeroki 

wachlarz innych podej"&, programów i inicjatyw, zarówno formalnych, nieformalnych i 

poza-formalnych – takich jak edukacja obywatelska i polityczna, edukacja o prawach 

cz#owieka, edukacja interkulturowa i na rzecz pokoju, edukacja globalna i na rzecz 

zrównowa$onego rozwoju, etc.  

 

W konsekwencji EO postrzegana jest jako z#o$one narz%dzie s#u$!ce rozwijaniu wiedzy 

opartej na warto"ciach, umiej%tno"ci dzia#ania, kompetencjach ukierunkowanych na 

zmiany, które przygotowuj! obywateli do efektywnego $ycia w pluralistycznej 

demokracji. W szczególno"ci EO, zgodnie z definicj! zawart! w zaleceniu, promuje 

samo"wiadomo"&, my"lenie krytyczne, wolno"& wyboru, przestrzeganie wspólnych 

warto"ci, poszanowanie ró$nic, konstruktywne relacje z innymi oraz pokojowe 

rozwi!zywanie konfliktów – wszystkie elementy wa$ne dla osobistego rozwoju 

demokratycznego obywatela oraz demokratycznego spo#ecze'stwa jako ca#o"ci.  

 

b) Unia Europejska 

 

W Strategii Lizbo#skiej
4
, opublikowanej w roku 2000 oraz w Szczegó"owym programie 

pracy dotycz!cym realizacji celów systemów edukacji i szkolenia w Europie z 2002 r., 

Unia Europejska zawar#a aktywne obywatelstwo w strategicznych celach maj!cych 

uczyni& z Europy: 

 
“najbardziej konkurencyjn! i dynamiczn!, opart! na wiedzy gospodark% na "wiecie; 

zdoln! do zrównowa$onego rozwoju gospodarczego z liczniejszymi i lepszymi 

miejscami pracy oraz wi%ksz! spójno"ci! spo#eczn!”.5 

                                                 
3. Zalecenie (2002)12  Komitetu Ministrów skierowane do pa'stw cz#onkowskich w sprawie edukacji 

obywatelskiej (przyj%te przez Komitet Ministrów 16 pa dziernika 2002 r. na 812. spotkaniu vice-

ministrów). 
4Rada Europejska, Lisbona (Portugalia) 23-24 marca 2000 r., Parlament Europejski. 

5. Spotkanie europejskich ministrów edukacji, Bratys#awa (S#owacja), czerwiec 2002 r., Work Programme 

on the Follow Up of the Objectives of Education and Training Systems in Europe (Program pracy 
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Aktywne obywatelstwo zosta#o uznane za wa$ny cel Procesu Bolo'skiego, który 

wyznacza cele dla szkolnictwa wy$szego jak równie$ Europejskich Strategii LLL oraz 

europejskiej polityki w sprawie m#odzie$y. W odniesieniu do m#odzie$y - Bia#a Ksi%ga 

Komisji Europejskiej z 1991 r. „Nowe impulsy dla europejskiej m#odzie$y” promuje 

nowe formy rz!dów europejskich opartych na autonomii m#odzie$y i aktywnym 

obywatelstwie, podczas gdy Bia#a Ksi%ga Zarz!dzania Europejskiego definiuje otwarto"&, 

uczestnictwo, odpowiedzialno"& wobec interesariuszy, skuteczno"& i spójno"& jako 

kluczowe zasady dobrych demokratycznych rz!dów. 

                                                                                                                                                 
dotycz!cy realiacji celów systemów edukacji i szkolenia w Europie), 

(http://europa.eu.int/comm/education/doc/official). 
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1.4. Potrzeba bardziej skutecznych systemów kszta cenia nauczycieli 
 

Jednak$e, mimo ogólnej zgody, co do tego, $e obywatele powinni by& aktywni, "wiadomi 

i odpowiedzialni, i chocia$ rola edukacji w kszta#towaniu takich w#a"nie postaw jest 

równie$ prawie powszechnie uznana, s! podstawy, by twierdzi&, $e istnieje prawdziwy 

rozd wi%k pomi%dzy wyra$anym zapotrzebowaniem na EO, a tym jak naprawd% wygl!da 

ona w praktyce.  

 

Ten stan rzeczy potwierdzaj! dwa, przygotowane ostatnio przez Rad% Europy 

opracowania: Stocktaking Research on Policies for Education for Democratic Citizenship 

and Management of Diversity in Southeast Europe (Badania dotycz!ce edukacji 
obywatelskiej i zarz!dzania ró$norodno%ci! w Europie po"udniowej)

10
, oraz All European 

Study on EDC Policies (Ogólnoeuropejskie studia dotycz!ce polityki w zakresie EO). 

 

Jeden z podstawowych wniosków dokumentu pt.: All-European Study on EDC Policies 

(Ogólnoeuropejskie studia dotycz!ce polityki w zakresie EO) dotyczy# braku zgodno"ci, 

we wszystkich pa'stwach cz#onkowskich, na wszystkich poziomach edukacji, pomi%dzy 

za#o$eniami polityki w zakresie EO a zapewnieniem odpowiednich zasobów – 

informacyjnych, ludzkich, finansowych i technologicznych – dzi%ki, którym mo$na by  

te za#o$enia urzeczywistni& w formie skutecznej polityki i praktyki. 

 

Dokument Ogólnoeuropejskie studia dotycz!ce polityki w zakresie EO stwierdza, $e: 

 
”mimo, i$ w deklaracjach politycznych przypisuje si% im du$! wag%, systemy szkolenia 

nauczycieli nie wspieraj! wystarczaj!co wysi#ków podejmowanych w celu wdra$ania 

EO”.11 

 

W dokumencie stwierdzono, $e zarówno kszta#cenie jak i doskonalenie nauczycieli w 

zakresie EO otrzymywa#o tylko niewielkie systematyczne wsparcie. W wi%kszo"ci 

                                                 
10 C. Harrison, B. Baumgartl, Stocktaking Research on Policies for education for democratic citizenship 

and management of diversity in Southeast Europe (Badania dotycz!ce edukacji obywatelskiej i zarz!dzania 

ró$norodno%ci! w Europie Po"udniowej, Strasburg, Rada Europy, DGIV/EDU/CIT (2001) 45 final. 
11. All-European Study on EDC Policies (Ogólnoeuroepjskie studia w zakresie polityki dotycz!cej EO), 

Rada Europy , Strasburg, DGIV/EDU/CIT (2004) 12, str. 22. 
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przypadków dzia#ania podejmowane w ramach doskonalenia nauczycieli by#y 

inicjatywami ad hoc, realizowanymi w szko#ach lub na zasadzie wspó#pracy szko#y ze 

spo#ecze'stwem obywatelskim. Istniej!ce inicjatywy w zakresie kszta#cenia nauczycieli 

mia#y bardzo ogólny charakter. Rzadko zdarza#y si% przypadki, gdy programy szkolenia 

nauczycieli w dziedzinie EO realizowane by#y w ramach jednego rz!dowego programu 

lub jednego schematu wdra$ania polityki dotycz!cej EO – wyj!tek stanowi! the 

Association for Citizenship Teaching w Anglii, the Federal Centre for Civic Education w 

Federacji Rosyjskiej, program szkolenia nauczycieli „New Horizons” czeskich 

uniwersytetów oraz studia w zakresie edukacji obywatelskiej na W%grzech. 

 

Obserwacje te mo$na równie$ poprze& przyk#adami ze studium na temat Europy 

Zachodniej, regionu posiadaj!cego wieloletnie do"wiadczenie w dziedzinie polityki 

dotycz!cej EO: 

 
„Ogólnie rzecz bior!c w regionie Europy zachodniej kszta#cenie nauczycieli w zakresie 

EO ma charakter ograniczony i sporadyczny. W sposób ogólny zagadnienia te omawiane 

s! na poziomie kszta#cenia nauczycieli, nie ma te$ obowi!zkowych kursów w ramach 

doskonalenia zawodowego nauczycieli. Ten stan rzeczy nie odpowiada roli jak! 

przypisuje si% nauczycielom w rozwijaniu skutecznych praktyk EO. Rodzi to równie$ 

powa$ne pytania dotycz!ce mo$liwo"ci i skuteczno"ci nauczycieli w promowaniu 

aktywnego, opartego na uczestnictwie podej"cia, maj!cego zwi!zek z reformowaniem 

edukacji obywatelskiej w wielu krajach”.12 

 

Oczywistym jest, $e sukces EO zale$y od nauczycieli. To oni wprowadzaj! i wyja"niaj! 

nowe poj%cia i warto"ci, u#atwiaj! zdobywanie nowych umiej%tno"ci i kompetencji oraz 

stwarzaj! warunki, które pozwalaj! osobom ucz!cym si% stosowa& te umiej%tno"ci i 

kompetencje w $yciu codziennym w domu, szkole i spo#eczno"ci lokalnej. 

 

Jednak$e uznanie roli jak! odgrywa EO w przygotowaniu ludzi do bycia aktywnymi i 

odpowiedzialnymi obywatelami, poszerza zakres obowi!zków nauczycieli i stawia przed 

nimi nowe wyzwania. Niektóre z tych wyzwa' zosta#y ju$ odnotowane w 1987 r. w 

czasie 15. Sta#ej Konferencji Ministrów Edukacji Rady Europy w Helsinkach. Rezolucja 

dotycz!ca nowych wyzwa' dla nauczycieli i edukacji zwraca uwag% na wsparcie i 

zach%ty, których potrzebuj! nauczyciele – w tym na programy kszta#cenia i doskonalenia 

zawodowego, w ramach, których mog! oni nabywa& umiej%tno"ci osobowe i spo#eczne, 

niezb%dne do wprowadzania nowych form zaj%& lekcyjnych, pracy zespo#owej oraz 

wspó#pracy ze spo#eczno"ci! lokaln! i innymi partnerami, jak równie$ do zrozumienia 

warto"ci europejskich i ich przekazania uczniom w nowoczesnym, pluralistycznym 

spo#ecze'stwie. Oznacza to równie$ szkolenie z dziedziny edukacji interkulturowej, praw 

cz#owieka i obywatelstwa demokratycznego, edukacji europejskiej, globalnej, zdrowotnej 

i edukacji na rzecz bezpiecze'stwa. 

 

Poza tym nowa rola EO poszerza równie$ kategorie aktorów, którzy powinni by& 

zaanga$owani w jej promowanie. Zalecenie (2002)12 w sprawie edukacji obywatelskiej 

                                                 
12. D. Kerr, Ogólnoeuropejskie stadia dotycz!ce polityki w zakresie EO: Region Europy Zachodniej, 

DGIV/EDU/CIT (2003) 21, Strasburg, Rada Europy, 2003 r., str. 38. 
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zak#ada aktywne zaanga$owanie nie tylko nauczycieli szkolnych, ale równie$ innych 

aktorów pracuj!cych w dziedzinie edukacji nieformalnej i poza formalnej – szczególnie 

trenerów, doradców, mediatorów i osób wspomagaj!cych prace w grupie. Dlatego te$ 

jako"& EO zale$y od przygotowania i szkolenia wszystkich osób zaanga$owanych 

zarówno w jej opracowanie jak i realizacj%. 

 

Istniej! przes#anki, by twierdzi&, $e, jak dot!d, próby zorganizowania tego rodzaju 

wszechstronnego, interdyscyplinarnego i dynamicznego szkolenia, jakiego wymagaj! 

nauczyciele i inni aktorzy EO mia#y charakter ograniczony i by#y podejmowane 

sporadycznie. Dlatego te$ istnieje ogromna potrzeba, we wszystkich pa'stwach 

cz#onkowskich, opracowania bardziej skutecznych systemów zapewniaj!cych 

odpowiednie i skoordynowane programy szkoleniowe w zakresie EO, zarówno na 

poziomie kszta#cenia jak i doskonalenia zawodowego nauczycieli.  

 

1.5. Czynniki wp ywaj$ce na organizacj" programów szkolenia 

nauczycieli 
 

W poprzednich rozdzia#ach omówili"my wa$n! rol% nauczycieli we wdra$aniu polityki 

dotycz!cej EO. Obecnie zajmiemy si% kluczowymi czynnikami maj!cymi wp#yw na 

organizacj% i charakter szkolenia nauczycieli
13

 – przy czym wiele zagadnie' odnosi si% 

równie$ do szkolenia innych aktorów. Czynniki te mo$na podzieli& na dwie kategorie: 

czynniki wynikaj!ce z natury EO i sposobu jej prowadzenia w szko#ach; czynniki 

wynikaj!ce z obecnych form szkolenia nauczycieli. 

 

1.5.1. Czynniki wynikaj$ce z natury EO 

 

Natura EO oraz to, w jaki sposób rozwija si% ona obecnie w szko#ach ma istotny wp#yw 

na prowadzenie i charakter wymaganego szkolenia nauczycieli.  

 

1.5.1.1.EO – jako przedmiotem szkolny i podej%cie cechuj!ce ca"! szko" . 
 

Oznacza to nauczanie odr%bnego przedmiotu, prac% z wykorzystaniem "cie$ek 

mi%dzyprzedmiotowych, podejmowanie w szkole dzia#a' na zasadach demokratycznych 

oraz zaanga$owanie spo#eczno"ci lokalnej. Oznacza to równie$, $e szkolenie stanowi 

zagadnienie ogólne dla wszystkich nauczycieli i temat szczególnego zainteresowania dla 

nauczycieli konkretnych przedmiotów – szczególnie dla nauczycieli ucz!cych wiedzy o 

spo#ecze'stwie, edukacji obywatelskiej i przedmiotów "ci"lej zwi!zanych z tymi 

zagadnieniami takich jak: historia, nauki polityczne czy nauki spo#eczne. W takim 

                                                 
13

Nauczyciele oznaczaj  osoby odpowiedzialne za i celowo promuj ce EO bezpo!rednio w!ród dzieci, m"odzie#y i 

doros"ych w ró#nych kontekstach oraz formalnym i nieformalnym systemach. Nauczyciele mog  spe"nia$ ró#n  

rol%, mog  pracowa$ jako nauczyciele prowadz cy lekcje, dyrektorzy szkó", lub nauczyciele, którzy nie prowadz  

lekcji, etc. S"owo trener ma dwa znaczenia. Jest to:   

-osoba kszta"c ca nauczycieli, odpowiedzialna za ich kszta"cenie oraz pomagaj ca im w stawaniu si% nauczycielem 

dzieci, m"odzie#y w zakresie EO ( np. kszta"cenie nauczycieli na uniwersytetach i w kolegiach nauczycielskich); 

- osoba szkol ca trenerów, odpowiedzialna za przygotowanie innych do zawodu trenera (np. studia podyplomowe,  

etc). 
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zakresie, w jakim EO oznacza podej"cie cechuj!ce ca#! szko#%, szkolenie stanowi 

równie$ wa$ne zagadnienie dla dyrektora oraz osób piastuj!cych wy$sze stanowiska w 

zarz!dzie szko"y. Sugeruje to równie$, $e szkolenie nauczycieli powinno by& prowadzone 

na kilku ró$nych poziomach obejmuj!cych: 

 

 tre"ci programowe, 

 metodyk% uczenia si% i nauczania, 

 umiej%tno"ci zarzadzania, 

 umiej%tno"ci interpersonalne lub umiej%tno"ci uczestniczenia. 

 

1.5.1.2. EO  jako inicjatywa oddolna 
 

Szczególnie jest to widoczne w krajach, w których istniej! zdecentralizowane systemy 

edukacji oraz wysoki poziom autonomii nauczycieli. W krajach tych, dzia#ania dotycz!ce 

szkolenia nauczycieli – o ile istniej! -  nie s! skoordynowane i nie maj! charakteru 

systematycznego. Sk#adaj! si% raczej z niezale$nie organizowanych kursów, seminariów i 

konferencji prowadzonych, w ca#o"ci lub cz%"ciowo, przez mieszank% lokalnych lub 

mi%dzynarodowych organizacji pozarz!dowych lub mi%dzyrz!dowych, instytutów 

pedagogicznych i stowarzysze' zawodowych. Taki stan rzeczy sugeruje istnienie 

potrzeby przeprowadzenia bada' nad ogólnym poziomem i charakterem szkolenia 

nauczycieli w poszczególnych pa'stwach cz#onkowskich oraz zastosowanie bardziej 

skoordynowanego podej"cia do szkole', które b%d! organizowane w przysz#o"ci zarówno 

na poziomie regionalnym jak i pa'stwowym. 

 

1.5.1.3. EO jako poj cie innowacyjne 
 

Demokratyzacja edukacji ma istotne implikacje dla szkó# i nauczycieli. W niektórych 

okoliczno"ciach oznacza to, $e kraje musz! wprowadzi& fundamentalne i radykalne 

zmiany w swoim sposobie nauczania – szczególnie dotyczy to systemów edukacji 

opartych na tradycyjnym, odgórnym podej"ciu do uczenia si% i nauczania oraz 

hierarchicznym stosunku do w#adzy. W zwi!zku z tym wymagany rodzaj szkolenia 

powinien mie& cz%sto zakres szerszy ni$ w przypadku zwyczajnego szkolenia nauczycieli 

i powinien dotyka& podstawowych zagadnie' zwi!zanych z rozwijaniem bardziej 

otwartych, opartych na uczestnictwie i demokratycznych stylów uczenia si  i nauczania. 

W przypadku doskonalenia, mo$e to wymaga& od nauczycieli oduczenia si  starych i 

g#%boko zakorzenionych procesów i praktyk nauczania. Podej"cie dydaktyczne, 

zak#adaj!ce prowadzenie lekcji przez nauczyciela, opieraj!ce si% g#ównie na 

wykorzystaniu podr%czników i przekazaniu wiedzy musi by& zast!pione podej"ciem 

k#ad!cym nacisk na zaanga$owanie ucznia, wykorzystanie szerokiego wachlarza metod 

dydaktycznych, podej"ciem opartym na kszta#ceniu umiej%tno"ci.  

 

1.5.1.4. Nieprawid"owe rozumienie EO 
 

Czasami  zarówno praktycy jak i decydenci posiadaj! bardzo ograniczony pogl!d na 

temat tego, czym jest EO i jakie jest jej znaczenie dla szkó#. Powszechnym jest 

uto$samianie celów EO z kszta#towaniem „dobrych” obywateli, w znaczeniu uprzejmych 
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i troskliwych ludzi. Takie rozumienie oznacza, $e EO w szkole, nie jest postrzegana jako 

intelektualnie stymulowane dzia#anie, które stawia przed m#odymi lud mi wyzwanie 

bycia obywatelami danego spo#ecze'stwa, lecz sprowadza si% do kszta#towania 

grzecznych zachowa' oraz umo$liwiania uczniom anga$owania si% w „po$yteczne 

prace”. Inne nieporozumienie dotyczy postrzegania EO jedynie jako metody nauczania 

nie zawieraj!cej konkretnych tre"ci - cz%sto ogólnie okre"lanej jako „dyskusja”. Inne 

ograniczenie dotyczy identyfikowania EO z rozwojem osobowym, tzn. z rozwijaniem 

poczucia wiary we w#asne si#y, w#asnej warto"ci itp. Je$eli EO jest rozumiana w taki 

w#a"nie sposób, naturalnym jest jej niski, w porównaniu z innymi przedmiotami, status w 

oczach decydentów i praktyków, co w konsekwencji prowadzi do sytuacji, $e EO nie 

stanowi priorytetu w dziedzinie szkolenia nauczycieli. Dlatego te$, w ramach programów 

szkolenia nauczycieli w zakresie EO, w wielu przypadkach b%dzie istnia#a potrzeba 

omówienia, na podstawowym poziomie, poj%cia EO i jego rozumienia przez nauczycieli, 

jak równie$ towarzysz!cych mu postaw czy uprzedze'. Nie mo$na z góry za#o$y& w 

programach  szkoleniowych, $e uczestnicz!cy w nich nauczyciele, b%d! rozumieli EO 

przynajmniej w taki sposób, w jaki jest ona ogólnie akceptowana na poziomie polityki w 

pa'stwach cz#onkowskich, lub b%d! j! postrzegali jako co" dobrego. 

 

1.5.1.5. Ró$ne sposoby wdra$ania EO 
 

W niektórych krajach EO nauczana jest jako "cie$ka mi%dzyprzedmiotowa. W innych za" 

stanowi integraln! cze"& jednego lub kilku przedmiotów szkolnych, takich jak: nauki 

spo#eczne, historia czy geografia. S! kraje, w których EO jest obowi!zkowym lub 

dodatkowym przedmiotem, ale s! te$ pa'stwa, w których nie istniej! $adne programy w 

zakresie EO. Podobnie jest z nazw!. EO mo$e pojawia& si% pod wieloma nazwami np.: 

Edukacja obywatelska, edukacja na rzecz obywatelstwa, edukacja o prawach cz#owieka, 

edukacja interkulturowa, edukacja charakteru i edukacja globalna. Mo$e mie& ró$ne cele 

i na ró$ne elementy mo$e k#a"& nacisk. Mo$e te$ wykorzystywa& ró$ne metody 

kszta#cenia. Mo$e by& zwi!zana jedynie z instytucjami formalnego systemu edukacji, a 

mo$e mie& równie$ miejsce w systemach edukacji nie formalnej i poza formalnej. 

Programy szkoleniowe powinny uwzgl%dnia& te rozbie$no"ci oraz bra& pod uwag% to, w 

jakim zakresie odzwierciedlaj! one rozumienie EO i prowadz! do ró$nic w 

kompetencjach obywateli poszczególnych krajów europejskich. Je$eli tak w#a"nie jest, 

ró$nice te mog! w#a"ciwie utrudni& promocj% wspólnego europejskiego podej"cia do 

edukacji i, w konsekwencji, rozwój wspólnej demokratycznej kultury w Europie.  

 

1.5.2. Czynniki wynikaj$ce z charakteru szkolenia nauczycieli 

 

Istniej! równie$ czynniki maj!ce wp#yw na rozwój szkolenia w zakresie EO, które 

wynikaj! z charakteru obecnie istniej!cych systemów szkolenia nauczycieli. 

 

1.5.2.1. Ró$norodni  organizatorzy szkole#  
 

Organizacja szkole' nauczycieli zajmuj! si% agencje rz!dowe, organizacje pozarz!dowe i 

mi%dzyrz!dowe, instytuty pedagogiczne, stowarzyszenia zawodowe, firmy prywatne i  

komercyjne. Szkolenia takie cz%sto nie s! ze sob! powi!zane, co powoduje, $e agencje 
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rz!dowe nie zdaj! sobie sprawy, jaki jest poziom lub jako"& szkolenia w zakresie EO w 

kraju. Dlatego te$ bardzo wa$nym jest, aby przy opracowywaniu programów szkolenia 

nauczycieli w zakresie EO upewni& si%, w jaki sposób szkolenia takie s! organizowane w 

poszczególnych pa'stwach cz#onkowskich i w jaki sposób mo$na je monitorowa& i 

kontynuowa&.  

 

1.5.2.2. Ró$ne formy szkolenia dla nauczycieli szkó" podstawowych i %rednich 
 

Organizacja szkole' dla nauczycieli zazwyczaj odzwierciedla fakt, $e nauczyciele szkó# 

podstawowych potrzebuj! bardziej ogólnego przygotowania, a nauczyciele szkó# 

"rednich, to raczej „przedmiotowy”. Dlatego te$ obie grupy potrzebuj! ró$nych form 

szkolenia zarówno na poziomie kszta#cenia jak i doskonalenia zawodowego 

 

1.5.2.3. Ró$ne wymagania szkoleniowe nnauczycieli rozpoczynaj!cych karier  zawodow! 

i nauczycieli posiadaj!cych d"ugie do%wiadczenie  
 

Systemy kszta#cenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli posiadaj! zazwyczaj ró$n! 

struktur% odzwierciedlaj!c! ró$ne potrzeby nauczycieli na ró$nych etapach ich kariery 

zawodowej. Kszta#cenie nauczycieli jest przewa$nie organizowane lub uznawane przez 

pa'stwo i odbywa si% g#ównie na uniwersytetach, w kolegiach kszta#cenia nauczycieli lub 

jest organizowane przez szko#y i firmy komercyjne. Zazwyczaj trwa 3-4 lata.  

Doskonalenie zawodowe mo$e przybiera& ró$ne formy: od okazjonalnego uczestnictwa 

w seminariach lub warsztatach po zdobywanie kolejnego stopnia naukowego. Oznacza 

to, $e szkolenie w zakresie EO organizowane na poziomie kszta#cenia nauczycieli b%dzie 

prawdopodobnie ró$ne od tego organizowanego w ramach doskonalenia zawodowego. W 

pewnych sytuacjach, przy ograniczonych zasobach, b%dzie to równie$ oznacza#o 

konieczno"& dokonania wyboru, w ramach krajowej strategii, pomi%dzy wsparciem 

jednej lub drugiej formy szkolenia – np. w praktyce kursy doskonalenia zawodowego s! 

cz%sto lepszym rozwi!zaniem, je$eli chodzi o szkolenie wi%kszej grupy nauczycieli w 

krótkim czasie. Poza tym s! ta'sze ni$ programy kszta#cenia nauczycieli. 

 

1.5.2.4. Dobrowolny charakter doskonalenia zawodowego 
 

W bardziej zdecentralizowanych systemach edukacji decyzja, czy wzi!& udzia# w 

seminarium szkoleniowym, czy raczej w kursie szkoleniowym jest cz%sto pozostawiana 

nauczycielom. Fundusze przeznaczone na pokrycie kosztów poniesionych, albo przez 

nauczyciela, albo przez szko#%, nie zawsze s! dost%pne. Aby opracowa& bardziej 

systematyczne podej"cie do szkolenia w zakresie EO nale$y stworzy& mechanizm – poza 

kategorycznym wewn%trznym przymusem - zach%cania nauczycieli do korzystania z 

mo$liwo"ci doskonalenia zawodowego w zakresie EO, lub zach%cania szkó# do bli$szego 

przyjrzenia si% potrzebom szkoleniowym swoich nauczycieli w dziedzinie EO – np. 

poprzez powi!zanie szkolenia w zakresie EO z rozwojem kariery zawodowej nauczycieli 

lub planami doskonalenia i rozwoju szko#y. 

 

1.5.2.5. Szkolenie  nauczycieli  a wykorzystanie  nowych  technologii 
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Coraz cz%"ciej w szkoleniu nauczycieli – szczególnie na poziomie doskonalenia 

zawodowego - wykorzystywane s! materia#y dost%pne przez Internet. S! to studia 

przypadków, informacje o stylach kszta#cenia, przyk#adowe scenariusze lekcji oraz 

narz%dzia samooceny – czasami dost%pne w formie pakietów kszta#cenia na odleg#o"&. 

Rodzi si% pytanie, jak najlepiej opracowywa& materia"y on-line, aby uwzgl%dnia#y 

aspekty szkolenia nauczycieli w zakresie EO. 

  

2. STRUKTURY I MECHANIZMY WSPARCIA 
 

Skuteczno"& polityki kszta#cenia nauczycieli zale$y przede wszystkim od jako"ci struktur 

i mechanizmów, które maj! j! wspiera& oraz zasobów - informacyjnych, ludzkich, 

finansowych i technologicznych, które s! dost%pne w trakcie realizacji jej celów. Odnosi 

si% to zarówno do EO jak i innych aspektów edukacji. 

 

Jednak$e proces tworzenia struktur potrzebnych do promowania szkolenia nauczycieli w 

zakresie EO nie jest jeszcze wystarczaj!co rozwini%ty w wielu krajach, zarówno w sferze 

polityki jak i praktyki. W niniejszym rozdziale omówimy pewne kroki, które mo$na by 

podj!&, w celu opracowania bardziej jednolitego i wszechstronnego podej"cia. 

 

Zdajemy sobie spraw%, $e ró$ne kraje s! na ró$nym etapie tego procesu. Pa'stwa Europy 

nie maj! jednakowej edukacyjnej historii i tradycji, nie maj! te$ dost%pu do takich 

samych  róde# lub poziomów zasobów niezb%dnych, by wcieli& w $ycie za#o$enia 

polityki dotycz!cej EO. Podczas gdy w niektórych krajach szkolenie nauczycieli w 

zakresie EO jest ju$ realizowane, w innych jest jeszcze w powijakach.  

 

2.1. Tworzenie polityki 
 

Opracowanie systematycznego podej"cia do szkolenia w zakresie EO zaczyna si% na 

poziomie polityki. Ta za" ma swoje pocz!tki w politycznych zobowi!zaniach. Nale$y 

zatem spisa& deklaracj% polityczn! jasno wyra$aj!c! potrzeb% istnienia krajowego 

podej"cia do szkolenia nauczycieli w zakresie EO oraz zawieraj!c! zobowi!zanie do 

znalezienia zasobów potrzebnych do wdro$enia tego podej"cia w $ycie. Idealnym 

rozwi!zaniem by#oby, gdyby zobowi!zanie takie dotyczy#o zarówno kszta#cenia jak i 

doskonalenia nauczycieli. W krajach posiadaj!cych jedynie ograniczone "rodki mog#oby, 

przynajmniej krótkoterminowo, dotyczy& jedynie doskonalenia zawodowego. Deklaracja 

taka powinna równie$ zawiera& zobowi!zanie do stworzenia przestrzeni dla dzia#alno"ci 

zarówno podmiotów rz!dowych jak i pozarz!dowych zajmuj!cych si% szkoleniem w 

zakresie EO - bior!c pod uwag% wa$n! rol%, jak! w tej dziedzinie mog! odegra&, i 

obecnie odgrywaj!, organizacje pozarz!dowe. 

 

Polityka krajowa, która opiera si% na s#abym i niedostatecznym zrozumieniu obecnego 

stanu rzeczy, w praktyce prawdopodobnie poniesie pora$k%. Dlatego tez wa$nym jest, 

aby opracowywanie polityki zosta#o poprzedzone przeprowadzeniem kontroli lub 

ewaluacji ju$ realizowanych w danym kraju inicjatyw dotycz!cych szkolenia w zakresie 

EO, jak równie$ ocen! obecnych potrzeb. 
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2.2. Wdra#anie polityki 
 

Bardzo wa$nym jest jasne okre"lenie przez podmioty rz!dowe, kto jest odpowiedzialny 

za wdra$anie polityki dotycz!cej EO. W krajach, w których odpowiedzialno"& jest 

podzielona pomi%dzy poszczególne obszary administracji - np. kto inny odpowiada za 

kszta#cenie, a kto inny za doskonalenie zawodowe - istotnym jest zapewnienie ogólnej 

koordynacji tego typu szkole' np. przez ministerstwa, uniwersytety, instytuty 

pedagogiczne, krajowe centra szkolenia w zakresie EO lub inne organizacji zawodowe. 

Nale$a#oby równie$, o ile pozwalaj! na to okoliczno"ci, stworzy& pewne formy 

koordynacji regionalnej, w#!czaj!c w to regionalnych doradców. 

 

Jednak$e, nie wolno myli& koordynacji na poziomie krajowym z centralnym, 

autorytarnym czy odgórnym podej"ciem do wdra$ania polityki.  W wielu krajach 

wprowadzenie elementów EO do programu nauczania czy kultury szko#y by#o inicjatyw! 

oddoln! – wywodz!c! si% ze szko#y i wspó#pracy pomi%dzy szko#! a spo#ecze'stwem 

obywatelskim - .cz%sto wspieran! przez organizacje pozarz!dowe lub stymulowan! przez 

rz!d. Poza tym w sam! natur% EO, jako poj%cia, wpisane jest podejmowanie inicjatyw 

oddolnych. Nadrz%dnym celem EO jest przygotowanie ludzi do $ycia w prawdziwie 

demokratycznym spo#ecze'stwie i jednym ze sposobów, w jaki mo$na to zrealizowa&, 

jest rozwój bardziej demokratycznej kultury edukacyjnej.  

 

W ten sposób rozumiana koordynacja krajowa nie oznacza dyktatu rz!du centralnego, ale 

raczej po#!czenie/skupienie rozmaitych, podejmowanych ad hoc, inicjatyw dotycz!cych 

szkolenia w zakresie EO w bardziej usystematyzowane programy krajowe lub federalne 

lub w systemy wdra$ania polityki. Oznacza to znalezienie sposobów wspierania 

dobrowolnych inicjatyw podejmowanych przez jednostki, szko#y oraz lokalne sieci, jak 

równie$ monitorowania i oceny jako"ci zorganizowanych w wyniku tych inicjatyw 

szkole'. 

 

2.3. Kszta cenie  
 

Pierwszym krokiem w rozwoju EO w ramach kszta#cenia nauczycieli jest wprowadzenie 

ogólnych elementów EO do kszta#cenia wszystkich nowych nauczycieli. Na poziomie 

szko#y podstawowej powinno by& to zrobione w kontek"cie ca#ego programu nauczania, 

w formie kompetencji mi%dzyprzedmiotowych. Na poziomie szko#y "redniej najlepiej jest 

to zrobi& w kontek"cie kszta#cenia nauczycieli poszczególnych przedmiotów, np. w jaki 

sposób EO mo$e by& nauczana w ramach nauk spo#ecznych, etc. 

 

W ka$dym z tych przypadków szkolenie powinno dotyczy& zarówno tre"ci EO jaki i 

metod nauczania – w tym sposobów ich stosowania w nauczaniu innych przedmiotów 

szkolnych – oraz zagadnie', które maj! zwi!zek z tworzeniem bardziej demokratycznego 

i opartego na uczestnictwie podej"cia do $ycia szko#y w ogóle. 

 

Drugi krok polega na wprowadzeniu pewnych elementów specjalizacji do szkolenia w 

zakresie EO realizowanej na poziomie szko#y "redniej – na przyk#ad kursów, w ramach 

których EO jest nauczana wraz z innym przedmiotem szkolnym, lub jako „drugi 
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przedmiot” danego nauczyciela. B%dzie to bardziej skuteczne, im "ci"lejszy b%dzie 

zwi!zek pomi%dzy danym przedmiotem a EO. Ogólnie rzecz bior!c przedmioty takie jak 

historia, nauki spo#eczne czy polityczne s! prawdopodobnie najbardziej odpowiednimi 

partnerami dla EO, ale nie chodzi tu o wy#!czenie takich przedmiotów jak geografia lub 

nauczanie j%zyka ojczystego – czy edukacja religijna, oparta jednak nie na podej"ciu 

mono- lecz wielowyznaniowym. 

 

Trzeci krok polega na wprowadzeniu EO jako specjalistycznego przedmiotu na poziomie 

szko#y "redniej – lub w przypadku wspólnych kursów, nadanie EO statusu „starszego 

partnera”. Mo$e to równie$ obejmowa& szkolenie, w jaki sposób nale$y koordynowa& 

inicjatywy EO w szkole jako ca#o"ci. W ko'cu, mo$e te$ stworzy& podstawy dla 

szkolenia innych nauczycieli w zakresie technik EO. 

 

Niezale$nie od tego jakie korzy"ci daje uczestniczenie w kursach szkoleniowych czy 

studiach podyplomowych, aby kszta#cenie w zakresie EO by#o skuteczne, potrzebne s! 

dodatkowe struktury i mechanizmy wsparcia. Obejmuj! one: 

 

2.3.1 Praktyki szkolne lub placówki szkole& specjalistycznych 

 

Istotnym dla kszta#cenia w zakresie EO jest to, $e pocz!tkuj!cy nauczyciele posiadaj! 

mo$liwo"ci odbycia praktyk w nauczaniu EO w rzeczywistych instytucjach. Oznacza to 

stworzenie systemu praktyk szkolnych lub utworzenie placówek szkole' 

specjalistycznych. W przypadku praktyk szkolnych wa$nym jest, aby wybrana szko#a 

by#a przyk#adem dobrej praktyki w dziedzinie EO i mog#a zapewni& praktykantom 

zdobycie do"wiadczenia w nauczaniu EO w ró$nych "rodowiskach jak równie$ 

profesjonalne wsparcie. W krajach, w których EO dopiero wkracza do szkó#, mo$e to 

oznacza& zwrócenie uwagi na to, jak szko#y s! przygotowane to podj%cia takiego zadania.  
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2.3.2. EO – specyficzne standardy i kompetencje 

 

Aby zapewni& jako"& kszta#cenia w zakresie EO – szczególnie w krajach, w których w 

kszta#cenie to wymaga zaanga$owania ró$nego rodzaju instytucji, u$ytecznym jest 

okre"lenie zestawu specyficznych standardów EO lub kompetencji, których nabycie 

by#oby warunkiem podj%cia zawodu nauczyciela. Standardy i kompetencje zawodowe 

istniej! na poziomie ogólnym w wielu krajach, s! jednak rzadko"ci! w odniesieniu do 

konkretnych przedmiotów
14

. 

 

2.3.3. Monitorowanie jako%ci 

 

Istnieniu standardów zawodowych powinny towarzyszy& "rodki oceny zakresu w jakim 

kszta#cenie w dziedzinie EO zapewnia mo$liwo"ci nabycia odpowiednich kompetencji 

przez pocz!tkuj!cych nauczycieli. Oznacza to stworzenie systemu ogólnej kontroli lub 

zapewniania jako"ci lub te$ systemu oficjalnej inspekcji instytucji lub organizacji 

prowadz!cych takie kszta#cenie.  

 

2.3.4. Okres wprowadzaj$cy 
 

Po zako'czeniu kszta#cenia dobrze by#oby, aby nowi nauczyciele mogli przez pewien 

czas, powiedzmy przez rok po rozpocz%ciu pracy zawodowej, utrwali& to, czego si% 

nauczyli. Mi%dzy innymi nale$a#oby ograniczy& ich obowi!zkowy  wymiar zaj%& 

lekcyjnych – na przyk#ad  do 75 lub 80 % oraz zorganizowa& w szkole system 

profesjonalnego wsparcia. 

 

2.3.5. Profesjonalne wsparcie 

 

Profesjonalne wsparcie dla pocz!tkuj!cych nauczycieli w dziedzinie EO mo$e mie& 

charakter zewn%trzny – na przyk#ad, mo$e by& udzielane przez instytucje lub organizacje 

odpowiedzialne za kszta#cenie nauczycieli, stowarzyszenia zawodowe, agencje rz!dowe 

lub inne organy. Jednak$e powinno równie$ obejmowa& wsparcie udzielane wewn!trz 

szko#y. Oznacza to pewien system profesjonalnego mentoringu lub doradztwa, tzn.  

anga$owanie do"wiadczonych nauczycieli, którzy w ramach swoich obowi!zków maj! 

równie$ nadzorowanie i wspieranie nauczycieli pocz!tkuj!cych w ich pracy dotycz!cej 

nauczania EO. To, w jaki sposób rola ta jest rozumiana, zale$y od tego, czy umiej%tno"& 

prowadzenia EO jest ogóln! kompetencj!, której posiadania oczekuje si% od wszystkich 

nauczycieli, czy te$ nale$y do specyficznych kompetencji wymaganych od nauczyciel 

poszczególnych przedmiotów – czy te$ odnosi si% do obydwu sytuacji. 

 

                                                 
14

 C. Bîrzéa, Education for Democratic Citizenship: a Lifelong Learning Perspective, Strasburg, Rada 

Europy (Edukacja Obywatelska, Perspektywa uczenia si  przez ca"e $ycie)  DGIV/EDU/CIT (2000) 21, str. 

83. 
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Niezale$nie od tego z jak! sytuacj! mamy do czynienia, mentorzy musz! po"wi%ci& swój 

czas zarówno na obserwacje lekcji jak i na indywidualn! rozmow% z nauczycielem. B%d! 

musieli równie$ przej"& szkolenie. Bycie mentorem w sprawach zawodowych znaczy 

wi%cej ni$ bycie dobrym praktykiem w dziedzinie EO. Oznacza to potrzeb% 

organizowania kursów i seminariów dotycz!cych mentoringu w zakresie EO lub 

stworzenie swego rodzaju pakietu wprowadzaj!cego dla mentorów (i jego odpowiednika 

dla pocz!tkuj!cych nauczycieli). Rozumiane w ten sposób szkolenie mentorów mo$e 

samo w sobie sta& si% form! doskonalenia w zakresie EO. 

 

2.4. Doskonalenie zawodowe 
 

Pierwszym krokiem  w opracowaniu systematycznego podej"cia do szkolenia w zakresie 

EO na poziomie doskonalenia zawodowego jest skontrolowanie dzia#a' szkoleniowych 

obecnie realizowanych w danym kraju. Prawdopodobnym jest, $e szkolenia takie s! 

organizowane i prowadzone przez ró$norakie instytucje, w tym organizacje pozarz!dowe 

i mi%dzyrz!dowe, szko#y wy$sze oraz firmy prywatne i komercyjne.  

 

Kolejny krok polega na rozpocz%ciu organizowania tych dzia#a' w jeden program, 

podejmuj!c decyzj%, którym szkoleniom nale$y udzieli& aktywnego wsparcia na 

poziomie krajowym, gdzie istniej! oczywiste luki, które z tych luk nale$y zape#ni& w 

pierwszej kolejno"ci. Nie nale$y tego myli& z tym rodzajem scentralizowanych 

programów edukacyjnych, w których ka$dy najmniejszy szczegó# zale$y od decyzji 

centralnego rz!du. Chodzi nam raczej o po#!czenie ró$nych dzia#a' – lokalnych jak i 

regionalnych – w jedno systematyczne podej"cie, dzi%ki któremu zyskaj! one wi%ksz! 

skuteczno"&. 

 

Je$eli chodzi o strategi%, istnieje kilka ró$nych rozwi!za'  oraz obszarów wsparcia: 

 

 szkolenia w zakresie EO skierowane do dyrektorów szkó#, menad$erów wy$szego 

szczebla oraz osób zarz!dzaj!cych; 

 ogólne szkolenie w zakresie EO dla wszystkich nauczycieli; 

 szkolenie specjalistyczne maj!ce na celu wykszta#cenie nauczycieli - specjalistów 

w dziedzinie EO; 

 szkolenie w zakresie prowadzenia szkole' w dziedzinie EO maj!ce wykszta#ci& 

szkolnych lub lokalnych trenerów EO. 

 

Je$eli chodzi o metody, to praktyki szkoleniowe mog! koncentrowa& si% albo na 

jednostkach albo na instytucjach (na przyk#ad, za jednym razem szkolenie prowadzone 

jest dla ca#ej kadry szko#y) – lub mog! by& skierowane do obu ww. grup odbiorców. 

 

Wa$nym jest, szczególnie w sytuacji, gdy szkolenia w zakresie EO nadal s! w 

powijakach, lub gdy mamy ograniczone zasoby, aby móc skoncentrowa& wsparcie na ju$ 

realizowanych inicjatywach oddolnych. Wspieranie oddolnych inicjatyw dotycz!cych 

szkolenia w zakresie EO le$y w samej naturze EO jako idei, np.: lokalne sieci 

wolontariatu, grupy eksperckie, lub grupy kole$e'skie. osób o podobnym statucie 

zajmuj!cych si% EO. Grupa ekspercka -  jest to ró$norodna grupa ludzi – nie wszyscy 
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musz! by& praktykami – podzielaj!cych te same pogl!dy i promuj!cych ten sam zestaw 

edukacyjnych podej"& i praktyk. Grupa kole$e'ska to ma#a, lokalna grupa praktyków, 

którzy spotykaj! si% razem, aby udziela& sobie nawzajem wsparcia w niektórych 

aspektach swojej pracy.  

 

W organizowaniu skutecznego systemu doskonalenia zawodowego w zakresie EO 

potrzeba kilku dodatkowych struktur i mechanizmów wsparcia. Obejmuj! one: 

 

2.4.1. Materia y szkoleniowe 

 

Materia#y szkoleniowe przeznaczone dla doskonalenia zawodowego w zakresie EO mog! 

mie& ró$n! form%. Na przyk#ad mog! to by& studia przypadków, strategie nauczania, 

techniki oceny, wzory lekcji, schematy pracy, przyk#adowe zaj%cia szkolne, materia#y 

dost%pne w Internecie. Materia#y takie mog! mie& równie$ form% pakietu kszta#cenia na 

odleg#o"&, profesjonalnego poradnika. Mog! to by& równie$  materia#y programowe   w 

postaci np. poradników podr%czników– które, albo zawieraj! do#!czone elementy 

szkolenia w zakresie EO, albo s! tak opracowane, $e wprowadzaj! nauczycieli w nowe 

formy praktyki. 

 

Materia#y szkoleniowe w formie video s! szczególnie skutecznym i oszcz%dnym 

sposobem rozpowszechniania przyk#adów dobrej praktyki w"ród nauczycieli i szkó#. 

Zalet! takich materia#ów jest równie$ to, $e pokazuj! rzeczywiste przyk#ady EO. 

 

Materia#y szkoleniowe powinny nie tylko odzwierciedla& potrzeby nauczycieli 

dotycz!ce posiadania tego rodzaju umiej%tno"ci pedagogicznych, które wi!$! si% z 

EO, ale równie$ umiej%tno"ci zwi!zanych z tre"ciami przedmiotowymi EO oraz 

przygotowaniem nauczycieli do roli „nauczycieli-badaczy”. 

 

2.4.2. Zapewnianie jako%ci 

 

Zapewnianie jako"ci jest mechanizmem, który sprawia, $e EO staje si% bardziej 

skuteczna na poziomie szko#y. Pozwala szko#om na dokonanie ewaluacji swoich 

osi!gni%&, oceny obecnego poziomu umiej%tno"ci i wiedzy nauczycieli oraz pozwala 

okre"li& ich potrzeby szkoleniowe. W niektórych krajach istniej! ju$ narz%dzia 

samooceny EO umo$liwiaj!ce nauczycielom kontrolowanie poziomu ich wiedzy, 

umiej%tno"ci i ekspertyzy, jak równie$ narz%dzia samooceny dla szkó# jako 

instytucji.
15

  

 

2.4.3. Akredytacja i kwalifikacje formalne 
 

Innym sposobem wspierania doskonalenia zawodowego w zakresie EO jest 

utworzenie, uznawanego przez pa'stwo, systemu akredytacji lub certyfikacji kursów 

                                                 
15 The School Self-Evaluation Tool for Citizenship Education (Szkolny poradnik samoooceny EO) wydany 

przez, the Association for Citizenship Teaching, Anglia oraz the Tool for Quality Assurance of EDC in 

Schools (Poradnik zapewniania jako%ci EO w szko"ach) (Poradnik 4), opracowane wspólnie przez 

UNESCO, CEPS (S#owenia) i Rad% Europy. 
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szkoleniowych. System kwalifikacji formalnych b%dzie bardziej skuteczny, je"li 

b%dzie "ci"lej zwi!zanych z rozwojem zawodowym nauczycieli i/lub planem rozwoju 

lub doskonalenia szko#y. Celem akredytacji nie jest wydawanie zezwole' w sensie 

cenzurowania niektórego typu praktyk, jak mia#o to czasami miejsce w przesz#o"ci, 

ale stworzenie zach%ty dla nauczycieli do dobrowolnego zg#aszania si% na dodatkowe 

szkolenia poprzez powi!zanie rozwoju kompetencji z nagrodami finansowymi i/lub 

rozwojem kariery zawodowej.  

 

2.4.4. Szkolenie specjalistyczne i szko y wzorcowe 

 

Utworzenie systemu szkó# –„centrów doskona#o"ci”  (centre of exellence) dla EO 

mo$e spe#nia& podwójn! funkcj% zapewniaj!c wysokiej jako"ci praktyki szkolne dla 

nauczycieli-sta$ystów, b%d!cych w trakcie kszta#cenia zawodowego, oraz 

umo$liwiaj!c innym nauczycielom doskonalenie zawodowe. Dane dotycz!ce takich 

„centrów doskona#o"ci” mog#yby by& umieszczane na stronach internetowych 

ministerstw edukacji, lokalnych w#adz o"wiatowych lub mog#yby by& 

upowszechniane przez nieformalne sieci edukacyjne. 

 

2.4.5. Stowarzyszenie zawodowe 

 

Silne stowarzyszenie zawodowe nauczycieli EO dzia#aj!ce na poziomie krajowym 

mo$e wspiera& szkolenie w zakresie EO na wiele sposobów – poprzez organizowanie 

i koordynowanie kursów, seminariów i warsztatów w celu upowszechniania bada' i 

tworzenia lokalnych sieci skupiaj!cych praktyków tej dziedziny. Mo$e równie$ 

spe#nia& rol% krajowej instytucji specjalizuj!cej si% w szkoleniu w zakresie EO 

poprzez wydawanie bran$owego magazynu, informatora lub e-biuletynu i/lub 

powo#anie krajowego centrum EO.  

 

2.4.6. Wspó praca mi"dzynarodowa i programy wymiany dla nauczycieli 

 

Jak pokaza# projekt Rady Europy wiele przyk#adów dobrej praktyki w dziedzinie 

szkolenia w zakresie EO mo$na pozna& dzi%ki wymianie mi%dzynarodowej. Wiele 

zalece' dotycz!cych szkolenia nauczycieli w zakresie EO zosta#o opracowanych w 

czasie, zorganizowanej w 2003 r., konferencji dotycz!cej budowania pomostu 

pomi%dzy polityk! a praktyk! EO, jak równie$ w czasie konferencji na temat 

szkolenia nauczycieli w zakresie EO, która odby#a si% w roku 2005. W 2003 roku, w 

czasie dyskusji o tym, co nale$y zrobi&, sugerowano, co nast%puje:
16

 

 

 Przed rozpocz%ciem kursu, zaanga$uj si% w dyskusj% na temat demokracji, praw i 

obowi!zków, postaw oraz warto"ci; 

 Okre"l i u#ó$ wed#ug wa$no"ci kategorie nauczycieli, którym potrzebne jest 

szkolenie. Nauczyciele specjalizuj!cy si% w nauczaniu EO? Nauczyciele innych 

przedmiotów?; 

                                                 
16  G. Morris, EDC Policy and Practice: How to Bridge the Gap? (Polityka i Praktyka EO: Jak wype"ni& 

luk ?), Strasburg, Rada Europy,   DGIV/EDU/CIT (2003) 36, str. 17-18. 
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 Opracuj historyczne i filozoficzne podej"cie do szkolenia w zakresie EO, nie 

tylko dla nauczycieli; 

 Szkól nauczycieli tej samej szko#y w grupach, nie organizuj szkole' 

indywidualnych (ca#a kadra szko#y); 

 Stwórz systemy wspó#pracy maj!cej na celu wspieranie EO: pomi%dzy Rad! 

Europy, instytucjami szkolenia nauczycieli oraz organizacjami pozarz!dowymi; 

 Skoncentruj si% na tym, w jaki sposób szko#y mog! otworzy& si% na spo#eczno"ci 

lokalne; 

 Przeprowad  debat% publiczn! na temat roli nauczycieli w spo#ecze'stwie; 

 Uniwersytety powinny mianowa& osoby odpowiedzialne za szkolnie nauczycieli 

w zakresie EO. 

 

Zorganizowana w 2005 r. konferencja na temat nowej roli nauczycieli w promowaniu 

edukacji obywatelskiej i edukacji o prawach cz#owieka zaowocowa#a propozycjami 

podj%cia dzia#a' w pa'stwach cz#onkowskich. W raporcie z tej konferencji
17

 

stwierdza si%, $e nale$y uwra$liwia& nauczycieli na prawdziwe znaczenie EO, która 

nie obejmuje li tylko nauczania historii i znajomo"ci zagadnie' politycznych. EO jest 

swego rodzajem parasolem obejmuj!cym techniki zarz!dzania klas!, strategie 

nauczania, zarz!dzanie szko#!, ocen%, informacj% zwrotn!, style uczenia si%, edukacj% 

poza formaln!, mnóstwo umiej%tno"ci, inicjatyw i podej"&. Nauczycielom potrzebne 

s! szkolenia, aby mogli promowa& EO ($eby EO by#a widziana i s#yszana) w szkole i 

poza jej murami. EO musi przenika& $ycie szko#y, w zwi!zku z tym nauczyciele 

powinni wiedzie&, jak korzysta& ze wszystkich mo$liwo"ci oferowanych im przez 

szko#%. 

 

Wspó#praca mi%dzynarodowa mo$e pomóc podnie"& "wiadomo"& na temat 

najlepszych praktyk w Europie oraz wspiera& uczenie si% demokracji w przysz#o"ci. 

 

3. KOMPETENCJE NAUCZYCIELI 
 

 W niniejszym rozdziale omówimy kompetencje zawodowe, jakie powinien posiada& 

nauczyciel, aby móc wspiera& uczniów w uczeniu si% EO. 

 

Aby tego dokona&, po pierwsze musimy zastanowi& si%, jakie s! cele EO. Podstawowym 

celem EO jest zach%canie i wspieranie osób ucz!cych si% do bycia aktywnymi, 

"wiadomymi i odpowiedzialnymi obywatelami.  

 

Tacy obywatele: 

 

 s! "wiadomi swoich praw i obowi!zków; 

 s! "wiadomi w  zagadnieniach spo#ecznych i politycznych; 

                                                 
17

 M.-R. Mifsud, Learning and living democracy ('y& i uczy& si  w demokracji), Conference on teacher 

training for education for democratic citizenship (EDC) and human rights education (HRE) (Konferencja 

dotycz!ca szkolenia nauczycieli w zakresie EO i praw cz"owieka), Strasburg, Rada Europy, 15-17 czerwca 

2005 r., DGIV/EDU/CIT (2005) 23. 
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 dbaj! o dobro innych; 

 wyra$aj! swoje opinie i s!dy; 

 mog! wp#ywa& na losy "wiata; 

 s! aktywni w swoich spo#eczno"ciach;  

 ponosz! odpowiedzialno"& za podejmowane przez siebie dzia#ania. 

 

3.1. Czego musz$ uczniowie nauczy' si" w ramach EO? 

 

Pomoc uczniom w rozwijaniu umiej%tno"ci bycia aktywnymi obywatelami oznacza 

znacznie wi%cej ni$ tylko przekazywanie im informacji faktograficznych dotycz!cych 

konstytucji i krajowego wymiaru sprawiedliwo"ci. Obejmuje to równie$ wiedz% 

praktyczn! i poj%ciow!; umiej%tno"ci i zdolno"ci: postawy i warto"ci. 

 

U$ytecznym b%dzie my"lenie o tych trzech parach jako o trzech elementach kszta#cenia w 

zakresie EO: 

 

 wiedza i  rozumienie;  

 umiej%tno"ci i zdolno"ci;  

 postawy i warto"ci. 

 

Te trzy ró$ne elementy s! ze sob! w istotny sposób powi!zane. Dzieje si% tak dlatego, $e 

obywatelstwo demokratyczne – podczas, gdy mo$e by& samo w sobie przedmiotem 

studiów akademickich – jest przede wszystkim praktycznym dzia#aniem. Oznacza to, $e 

powinno si% uczy& ró$nych elementów razem - nie oddzielnie. Nauczyciele przeszkoleni 

w zakresie EO powinni nie tylko dostrzega& wzajemne powi!zania tych elementów na 

ka$dym etapie edukacji m#odego cz#owieka, ale równie$ powinni zobaczy&, w jaki 

sposób mog! by& one w praktyce wprowadzane do zaj%& w klasie (patrz: Studium 

przypadku na temat Dnia Praw Cz"owieka w Banja Luka, str. 38).
18

 

                                                 
18  Nauczyciel móg"by by$ postrzegany jako ekspert, którego dzia"ania odbierane s  jako po" czenie wiedzy, 

zachowania, umiej%tno!ci, postaw i warto!ci. Nauczyciel – ekspert powinien równie#: rozumie$ poj%cia abstrakcyjne, 

posiada$ wysoki poziom samowiedzy, umie$ wyra#a$ s dy etyczne, podejmowa$ odpowiedzialne i aktywne dzia"ania 

w spo"ecze&stwie. 
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Te trzy elementy kszta#cenia w zakresie EO odnosz! si% do czterech wymiarów 

aktywnego obywatelstwa, czyli do wymiaru: 

 politycznego, 

 prawnego, 

 spo#ecznego, 

 gospodarczego. 

 

Ka$dy wymiar wymaga innej wiedzy i rozumienia, umiej%tno"ci i uzdolnie', postaw i 

warto"ci. Wymiary te umo$liwiaj! osobom ucz!cym si%, odpowiednio w#!czy& si% w 

$ycie spo#ecze'stwa, czerpa& z tradycji kulturowej i osi!gni%& krajów, w których $yj!, 

znale & prac% i uczestniczy& w procesie podejmowania decyzji. 

 

Najlepiej b%dzie, je$eli oddzielnie scharakteryzujemy poszczególne elementy kszta#cenia 

w zakresie EO dost%pne zarówno w sferze kszta#cenia jak i praktyki.  

 

3.1.1 Wiedza i rozumienie 

 

To, co ka$dy powinien wiedzie& i rozumie& w zakresie EO odzwierciedla podstawowe 

struktury polityki, które mo$na sprowadzi& do trzech elementów: polityka opiera si% na 

ramach instytucjonalnych, polityka to przede wszystkim proces podejmowania decyzji, 

polityka koncentruje si% na rozwi!zywaniu z"o$onych zagadnie#, od których zale$y 

przysz#o"& spo#ecze'stwa: 

 

Rozumienie ram instytucjonalnych 

Polityka – jak dzia#a nasz demokratyczny system? 

Prawo – jakie organy i instytucje zaanga$owane s! w ustanawianie prawa i 

podejmowanie decyzji? 

Gospodarka – jak zoorganizowanie s! finanse publiczne i jaka jest rola 

biznesu? 

Spo#ecze'stwo - jaka jest struktura spo#ecze'stwa? 

 

Uczenie si% uczestniczenia i anga$owania si% w sprawy spo#ecze'stwa 

Obywatelstwo – jakie s! moje prawa i obowi!zki? 

Uczestnictwo – jak mog% wp#ywa& na zmiany? 

Prawa cz#owieka – jakie s! nasze podstawowe prawa cz#owieka i jak s! 

one stosowane w spo#ecze'stwie?  

 

Rozumienie i formu#owanie opinii na temat kluczowych zagadnie' 

Sprawy bie$!ce – co pokazuj! media i kto te wiadomo"ci wybiera? 

Grupy interesów – kogo dotycz! i jak wykorzystuj! swoj! w#adz%? 

Warto"ci i ideologia – jakie przekonania i warto"ci maj! teraz znaczenie? 

Rozwi!zywanie konfliktów – jak mo$na pokojowo rozwi!za& spór? 

Globalizacja – w jaki sposób globalizacja wp#ywa na moje $ycie? 

Zrównowa$ony rozwój – jak mo$na go osi!gn!&? 
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3.1.2. Umiej"tno%ci i zdolno%ci 

 

Umiej%tno"ci i zdolno"ci wymagane w uczeniu EO obejmuj!: 

 Wyra$anie opinii – jak wyra$a& i uzasadnia& osobiste opinie; 

 My%lenie krytyczne i argumentowanie – jak formu#owa& s!dy i argumenty;  

 Rozwi!zywanie problemów – jak okre"li& i zdefiniowa& problemy EO i jak 

dochodzi& do wspólnych wniosków; 

 Podejmowanie decyzji – jak negocjowa& wspólne decyzje; 

 Umiej tno%ci interkulturowe – jak postrzega& zagadnienia z punktu wiedzenia 

innych; 

 Badania – jak bada& i przedstawia& zagadnienia EO; 

 Dzia"ania polityczne – jak anga$owa& si% w lobbing i ró$ne kampanie; 

 Ewaluacja – jak analizowa& osobisty i zbiorowy procesem uczenia si%. 

 

3.1.3. Postawy, warto%ci i usposobienie 

 

Wiedza i umiej%tno"ci s! narz%dziami, które mo$na wykorzystywa&. Same w sobie nie 

prowadz! do praktyki aktywnej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej. Wykorzystane 

do maksimum wiedza i umiej%tno"ci w zakresie obywatelstwa demokratycznego nie 

tylko pomog! demokratom, ale mog! zosta& zamienione w bro', która zniszczy 

demokracj%. Wymagana jest równie$ ch%& pozytywnego uczestniczenia w spo#ecze'stwie 

oraz wola zamienienia tej ch%ci w rzeczywisto"&. Pokazuje to, $e kszta#cenie w zakresie 

EO musi zawsze zawiera& normatywny, oparty na warto"ciach wymiar. Istot! 

demokratycznych postaw i warto"ci jest to, $e obywatelstwo demokratyczne nie powinno 

by& jedynie rozumiane i wykorzystywane, ale równie$ piel%gnowane i doceniane oraz, 

je$eli zajdzie taka konieczno"&, bronione przed sceptycyzmem i autokracj!. Jednak$e, o 

ile uzasadnionym jest promowanie takich warto"ci i postaw w szkole – nie powinny one 

– jak dzieje si% to w przypadku wiedzy i umiej%tno"ci – podlega& formalnej ocenie. 

 

 Postawy i predyspozycje w zakresie obywatelstwa demokratycznego 
 

Otwarto"&; 

Poszanowanie ró$ni& kulturowych i spo#ecznych; 

Gotowo"& do dzielenia si% i przekazywania wiedzy i do"wiadczenia; 

Zaufanie i uczciwo"&; 

Zobowi!zanie wobec prawdy; 

Szacunek dla siebie i innych; 

Tolerancja dla dwuznacznych, otwartych, nierozstrzygni%tych sytuacji; 

Asertywno"& – jasne i odwa$ne wyra$anie opinii; 

Przywództwo demokratyczne – w#!czanie innych w podejmowanie decyzji; 

Praca zespo#owa i wspó#praca. 

 

Warto%' dotycz$ce obywatelstwa demokratycznego 

 

Prawa cz#owieka; 

Równo"&; 
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Wolno"&; 

Sprawiedliwo"&; 

Pokój; 

Wspó#zale$no"&; 

Pluralizm; 

Zrównowa$ony rozwój. 

 

3.2. Jakie kompetencje powinien posiada' nauczyciel, by wspiera' EO? 
 

Kompetencje, jakie powinien posiada& nauczyciel, aby wspiera& EO powinny by& spójne 

z aktywn! i odpowiedzialn! postaw! obywatelsk!. Mo$na je podzieli& na kilka ogólnych 

kategorii:  

 

3.2.1. Wiedza przedmiotowa 

 

Przede wszystkim nauczyciele powinni posiada& solidn! wiedz% w zakresie danego 

przedmiotu – to znaczy, powinni zna& cele EO,   umiej%tno"ci, zdolno"ci oraz warto"ci i 

usposobienie radzenia sobie w ró$nych sytuacjach, które nale$y rozwin!& w m#odym 

cz#owieku (patrz powy$ej). Bez takiej wiedzy nauczyciel nie b%dzie w stanie wybra& ani 

celów kszta#cenia ani zaplanowa& zaj%& w taki sposób, aby te cele zrealizowa& lub 

osi!gn!& równowag% pomi%dzy przekazywaniem wiedzy a kszta#ceniem umiej%tno"ci i 

warto"ci. 

 

3.2.2. Tre%ci programowe 

 

Nauczyciele powinni równie$ posiada& rozs!dn! wiedz% na temat tre"ci programowych, 

tzn. powinni zna& zagadnienia spo#eczne, kulturowe, polityczne i gospodarcze – w 

odniesieniu do w#asnego kraju i "wiata. Oznacza to równie$ wiedz% na temat ram 

instytucjonalnych demokracji, konstytucji oraz praw cz#owieka i praw obywatelskich.  

 

3.2.3. Metody nauczania 

 

O ile podstawowa wiedza i wiedza przedmiotowa wyposa$aj! nauczyciela w  

wiadomo"ci, które b%dzie przekazywa# w ramach EO, nie pokazuj! mu jednak metod 

nauczania EO. Opracowanie odpowiednich metod nauczania oraz nauczenie si% kiedy i w 

jaki sposób nale$y je wykorzystywa& stanowi jeden z najwa$niejszych obszarów 

szkolenia w zakresie EO. 

 

3.2.4. Umiej"tno%ci zarz$dzania i umiej"tno%ci interpersonalne 
 

Poniewa$ EO jest podej"ciem ogólnoszkolnym, w takim samym zakresie w jakim jest 

przedmiotem szkolnym, nauczyciele powinni rozwija& bardzo wa$ne umiej%tno"ci 

zarz!dzania i umiej%tno"ci interpersonalne zwi!zane z EO - np. jak nawi!zywa& kontakty 

ze wspólnot! lokaln! i jak j! anga$owa& we wspólne dzia#ania, jak zach%ca& uczniów do 

uczestniczenia w $yciu szko#y, jak radzi& sobie z potencjalnymi kontrowersyjnymi i 

dra$liwymi zagadnieniami, itd. 
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3.2.5. Refleksja i doskonalenie 
 

EO jest dynamiczna poniewa$ bazuje na tym, co dzieje si% w spo#ecze'stwie oraz na 

relacjach poszczególnych ludzi z ich spo#eczno"ciami lokalnymi i ogó#em spo#ecze'stwa. 

Te cechy wymagaj! umiej%tno"ci regularnego zastanawiania si% nad EO i jej 

udoskonalania poprzez osobowy i zawodowy rozwój oraz szkolenie nauczycieli, jak 

równie$ ich zaanga$owania i  przyczyniania si% zapewnianie jako"ci EO w ca#ej szkole.  

 

Studium przypadku 

 
Przypu"&my, $e nauczyciel chce rozwin!& demokratyczne umiej%tno"ci swoich uczniów. 

Jednym ze sposobów jest, np. poproszenie uczniów o rozwa$enie budowy autostrady z 

lotniska to miejscowo"ci turystycznej. Z gospodarczego punktu widzenia budowa takiej 

autostrady jest s#uszna. Z drugiej jednak strony wzro"nie poziom ha#asu w pobli$u osiedli 

mieszkalnych. Nale$y zach%ci& uczniów do przedstawienia argumentów za i przeciw oraz 

podj%cia decyzji. Wykonuj!c to zadanie uczniowie mog! si% zastanowi&, czy mo$liwy 

jest kompromis, np. zmiana trasy jak! mia#aby przebiega& autostrada lub wybudowanie 

ekranów t#umi!cych ha#as 

 

Aby stymulowa& dyskusj% nauczyciel móg#by zacz!& to &wiczenie od zaaran$owania 

sytuacji pokazuj!cej rzeczywisty proces podejmowania decyzji i poprosi& uczniów, aby 

wcielili si% w role uczestników takiego procesu. 

 

W ten sposób nauczycieli jest w stanie po#!czy& kilka celów dotycz!cych kszta#cenia w 

zakresie EO: nie tylko tradycyjne przekazanie wiedzy o procesach demokratycznych ale 

równie$ rozwini%cie umiej%tno"ci wyra$ania w#asnych opinii i argumentowania oraz 

radzenia sobie z wieloznacznymi, otwartymi sytuacjami, jakie mog! pojawi& si% w 

trakcie podejmowania decyzji. 

 

Tego rodzaju kompetencje zawodowe nabywa si% z czasem, poprzez praktyk%. 

Nierozs!dnym by#oby oczekiwa&, $e nauczyciel zdob%dzie wszystkie te kompetencje 

zanim zacznie uczy& EO. 

 

3.3. Cechy osobowo%ciowe 
 

Oprócz kompetencji zawodowych istniej! równie$ pewne cechy osobowo"ciowe, które 

powinien wykazywa& nauczyciel EO w codziennej pracy z uczniem. Mimo i$ $adna z 

tych cech nie jest cech! w#a"ciw! tylko dla EO jako takiej, na pewno zajmuj! one w niej 

miejsce centralne i s! bardzo wa$ne z punktu widzenia skuteczno"ci EO. 

 

Cechy te, to: 

 

 uczciwo%& – sprawiedliwe traktowanie uczniów 

 otwarto"& – ch%& s#uchania uczniów i uczenia si% od nich 

 bezstronno%& – równe docenianie wk#adu ka$dego ucznia 
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 empatia – postrzeganie zagadnie' z perspektywy uczniów 

 asertywno%& – stawienie czo#a uprzedzeniom i agresywnym zachowaniom 

 wra$liwo%& – rozwa$ne radzenie sobie z zagadnieniami kontrowersyjnymi i 

budz!cymi emocje 

 szacunek – uznawanie ró$nic kulturowych i spo#ecznych 

 autentyczno%& – w stosownych sytuacjach, gotowo"& dzielenia si% swoimi 

pogl!dami,  

 samo%wiadomo%& – przyznanie si% do w#asnych uprzedze' 

 zaanga$owanie w prowadzenie dialogu – zach%canie do dyskusji i debaty. 

 
Wa$nym jest, aby zainteresowanie nauczyciela zagadnieniami obywatelstwa 

demokratycznego i praw cz#owieka nie ogranicza#o si% tylko do jego aktywno"ci 

zawodowej, jak! jest prowadzenie zaj%& w klasie, ale by#o równie$ praktyk! dnia 

codziennego. W ten sposób pomagamy uczniom zobaczy&, $e EO nie jest jakim" 

abstrakcyjnym zaj%ciem, ale ma zwi!zek z prawdziwymi wydarzeniami na "wiecie. 

 

Podkre"lenie tego typu cech i zainteresowa' oznacza, $e nauczyciele powinni by& 

ambasadorami aktywnej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej oraz powinni 

przekazywa& j! poprzez relacje z uczniami jak równie$ poprzez etos danej instytucji. 

 

Niektóre z tych cech s! kwesti! temperamentu lub charakteru i nie zawsze mo$na je 

zmieni&, inne za" mo$na rozwin!& w czasie szkolenia – dlatego te$ nale$y je uwzgl%dni& 

w programach szkoleniowych w zakresie EO. 

 

3.4. Metody nauczania 
 

Poniewa$ metody nauczania w zakresie EO nie s! tak dobrze rozumiane jak jej tre"ci, 

po"wi%cimy im nieco wi%cej uwagi. 

 

Podobnie jak w przypadku ka$dego innego procesu nauczania i uczenia si%, kszta#cenie w 

zakresie EO to pewien cykl, w którym mo$na wyró$ni& nast%puj!ce etapy: 

 

 Zaplanuj – wybierz cele kszta#cenia w zakresie EO, bior!c pod uwag% to, czego 

uczniowie nauczyli si% ju$ w tej dziedzinie wcze"niej i opracuj zaj%cia, które 

pomog! ci osi!gn!& te cele; 

 Zrealizuj – przeprowad  zaplanowane zaj%cia; 

 Oce# – sprawd , czy uczniowie nauczyli si% tego, czego mieli si% nauczy&; 

 Dokonaj ewaluacji – zastanów si%, co w czasie przeprowadzonych przez ciebie 

zaj%& posz#o dobrze, a co chcia#by" zmieni& i odpowiednio zaplanuj kolejne 

&wiczenia. 

 

Ka$dy z etapów tego cyklu wymaga od nauczyciela EO odpowiedniego zestawu 

umiej%tno"ci. Jednak$e, nie chodzi tu o proste, ogólne umiej%tno"ci, które mo$na 

stosowa& w nauczaniu ka$dego przedmiotu. Nauczyciele EO powinni pozna& ten rodzaj 

zaj%& edukacyjnych, który mo$na wykorzysta& w nauczaniu EO, np.: dyskusja, 

odgrywanie ról, symulacje, praca metod! projektu. Powinni te$ wiedzie&, co zrobi&, $eby 
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metody te by#y skuteczne oraz jakiego rodzaju efekty kszta#cenia w zakresie EO mog! 

podlega& ocenie i jak ta ocena powinna wygl!da&.  

 

EO jest oddzieln! form! dzia#alno"ci edukacyjnej, maj!cej na celu przygotowanie 

m#odych ludzi do bycia aktywnymi obywatelami, w zwi!zku z tym wymaga równie$ 

stosowania ró$nych form kszta#cenia. Nauczyciele powinni biegle zna& te formy 

nauczania i stosowa& je w praktyce w ró$nych sytuacjach. Takie metody nauczania 

powinny by&: 

 

 indukcyjne – zamiast przedstawiania abstrakcyjnych teorii, zaprezentowanie 

osobom ucz!cym si% konkretnego problemu wymagaj!cego rozwi!zania lub 

podj%cia decyzji, a nast%pnie zach%cenie ich do stworzenia, na podstawie 

przeanalizowanego przyk#adu pewnych uogólnie', które mo$na by odnie"& 

równie$ do innych sytuacji; 

 aktywne – zach%canie osób ucz!cych si% do uczenia si% przez dzia#anie (learning 
by doing) a nie tylko s#uchanie nauczyciela i przyswajanie przekazywanej przez 

niego wiedzy; 

 odwo"ywa& si  do rzeczywisto%ci – zaj%cia edukacyjne powinny odwo#ywa& si% do 

rzeczywistych sytuacji z $ycia szko#y  

 , spo#eczno"ci lokalnej lub "wiata; 

 opiera& si  na wspó"pracy – wykorzystywa& prac% w grupach i wspó#dzia#anie; 

 interaktywne – uczy& poprzez udzia# w dyskusji lub debacie; 

 krytyczne – zach%ca& osoby ucz!ce si% do samodzielnego my"lenia poprzez 

pytanie o ich opinie i pogl!dy oraz powinny pomóc im rozwija& umiej%tno"& 

argumentowania; 

 wymaga& zaanga$owania – umo$liwia& osobom ucz!cym si% wniesienie 

w#asnego wk#adu w proces uczenia si%, np. poprzez proponowanie tematów 

dyskusji lub bada', dokonanie oceny efektów w#asnego procesu uczenia si% lub 

swoich kolegów. 

 

Taki rodzaj kszta#cenia ma bezpo"redni zwi!zek z celami EO. Nauczyciele powinni 

wiedzie& jak te metody stosowa&, np. jak prowadzi& dyskusje i debaty, zorganizowa& 

prac% grupy, wykorzysta& ró$ne formy zadawania pyta' itp. 

 

3.5. Umiej"tno%ci zarz$dzania i umiej"tno%ci interpersonalne 
 

Istnieje wiele umiej%tno"ci zarz!dzania i umiej%tno"ci interpersonalnych, które 

powinien posiada& nauczyciel EO. Omówimy je szczegó#owo poni$ej. 
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3.5.1. Tworzenie odpowiedniego klimatu uczenia si" 

 

Aby EO by#a skuteczna, nauczyciel powinien stworzy& odpowiedni, przyjazny klimat 

umo$liwiaj!cy ka$demu swobodne wyra$anie swoich my"li bez nara$ania si% na 

bycie wy"mianym. 

 

Nauczyciel powinien równie$ umie& zapewni& spójno"& pomi%dzy "rodowiskiem 

kszta#cenia a oczekiwanymi rezultatami kszta#cenia – innymi s#owy, aby forma 

przekazu dostosowana by#a do przekazywanej informacji. Na przyk#ad w czasie 

dyskusji o prawach dziecka uczniowie powinni by& usadzeni w sposób zach%caj!cy 

ich do wzajemnego s#uchania swoich wypowiedzi i reagowania na nie na zasadzie 

partnerskiej – najlepiej w kole. Podobnie, wolno"& wypowiadania si% powinna by& 

rozumiana nie tylko jako zasada demokracji, lecz równie$ jako zasada obowi!zuj!c! 

w klasie – sugeruj!c! stosowanie podej"cia dydaktycznego ukierunkowanego na 

ucznia. 

 

3.5.2. Umiej"tno%ci i zdolno%ci modelowania oraz warto%ci i predyspozycje 
 

W EO osobowo"& nauczyciela stanowi równie$ cz%"& „przekazywanych informacji”. 

Nauczyciele EO powinni uczy& si%, w jaki sposób mog! swoj! postaw! modelowa& 

umiej%tno"ci z zakresu EO – np. jak nale$y uzasadnia& swoj! opini%, jak mo$na 

osi!gn!& konsensus. Nauczyciele powinni równie$ prezentowa& takie cechy jak 

otwarto"& lub przywództwo demokratyczne. 

 

3.5.3. Radzenie sobie z kontrowersyjnymi i delikatnymi zagadnieniami 

 

EO wymaga od m#odych ludzi dzielenia si% opiniami i spostrze$eniami dotycz!cymi 

rzeczywistych zagadnie', które maj! wp#yw zarówno na nich samych jak i na 

spo#eczno"ci, w których $yj!. Zagadnienia te mog! by& albo delikatne albo 

kontrowersyjne lub i takie i takie. Dlatego te$ nauczyciele EO musz! nauczy& si%, jak 

zach%ca& m#odych ludzi do wyra$ania swoich my"li w sposób asertywny przy 

jednoczesnym poszanowaniu stanowiska innych osób. Musz! by& równie$ "wiadomi,  

w jakich sytuacjach, jako nauczyciele, mog! wyra$a& swoje w#asne pogl!dy na 

tematy kontrowersyjne, a kiedy nie powinni tego robi& 

 

3.5.4. Nawi$zywanie kontaktów ze spo eczno%ci$ lokaln$ 
 

Rola EO w kszta#ceniu m#odych ludzi wykracza poza formalne granice klasy. Ma 

swoje miejsce w $yciu szko#y i spo#eczno"ci lokalnej. M#odzi ludzie ucz! si%, jak by& 

aktywnymi obywatelami poprzez uczestniczenie w prowadzeniu szko#y – w sposób 

odpowiedni do ich wieku – ponosz!c odpowiedzialno"& za pewne aspekty 

funkcjonowania szko#y. Ucz! si%, jak by& aktywnymi obywatelami poprzez 

nawi!zywanie kontaktów z szersz! spo#eczno"ci!, np. poprzez uczestniczenie w 

pracach samorz!du szkolnego, wydarzeniach i kampaniach organizowanych przez 

spo#eczno"& lokaln!. Dlatego te$ wa$nym aspektem szkolenia nauczycieli w zakresie 
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EO jest wyposa$enie ich w wiedz% umo$liwiaj!c! im organizowanie i 

upowszechnianie kszta#cenia w zakresie EO. 

 

3.6. Refleksja i doskonalenie 
 

Charakter EO wymaga równie$ od nauczycieli posiadania szczególnych umiej%tno"ci 

dotycz!cych refleksji i doskonalenia. 

 

3.6.1. Rozwój osobowy 

 

Nale$y wzmocni& w nauczycielach potrzeb% autorefleksji oraz „nabrania oddechu”, 

przemy"lenia i wyciagni%cia lekcji z przebytego do"wiadczenia. Wa$ne aspekty 

autorefleksji szczególnie w odniesieniu do EO obejmuj! "wiadomo"& nauczycieli 

dotycz!c! ich w#asnych warto"ci i usposobienia  oraz zachowania spójno"ci pomi%dzy 

tymi warto"ciami a stosowanymi podej"ciami w zakresie nauczania i uczenia si% EO. 

 

3.6.2. Rozwój zawodowy  
 

Bior!c pod uwag% dynamiczny charakter EO oraz w celu dostosowania EO do potrzeb 

uczniów, nale$y zdobywa& nowe kompetencje – szczególnie dotyczy to wiedzy z zakresu 

EO, jak równie$ stosowanych podej"& dydaktycznych. 

 

3.6.3. Wspó praca 
 

Anga$owanie si% we wspó#prac% – tj. wspó#dzia#anie z innymi i uczenie si% od nich, 

szczególnie od innych nauczycieli i praktyków przyczynia si% do rozwoju osobowego i 

zawodowego nauczycieli, jak równie$ doskonali ich umiej%tno"ci w zakresie EO. 

Przyk#adami takiej wspó#pracy mo$e by&: praca zespo#owa w szkole, cz#onkostwo w 

stowarzyszeniach zajmuj!cych si% EO, udzia# w lokalnych, krajowych i 

mi%dzynarodowych sieciach, europejskich i mi%dzynarodowych projektach oraz 

wymianach.  

 

3.6.4. Autoewaluacja szko y w zakresie EO 

 

Pierwszym krokiem procesu zapewniania jako"ci powinno by& umo$liwienie 

nauczycielom uczestniczenia w ustalaniu celów szko#y w zakresie EO oraz 

przeanalizowania dzia#alno"ci szko#y pod k!tem EO, jak równie$ okre"lenia jej s#abych i  

mocnych stron w tej dziedzinie. Oznacza to wypracowanie kultury ewaluacji oraz 

nabycia kompetencji ewaluacyjnych takich, jak: wykorzystywanie instrumentów 

ewaluacyjnych i wska ników jako"ci w EO (Poradnik 4) – patrz Poradnik zapewniania 

jako"ci EO w szko#ach. 

 

3.6.5. Planowanie rozwoju szko y w zakresie EO 

 

Podstaw! procesu zapewniania jako"ci powinno by& umo$liwienie nauczycielom 

dokonania zmian. Nauczyciele powinni wierzy&, $e mog! przyczyni& si% do doskonalenia 
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EO w ca#ej szkole oraz, $e posiadaj! mo$liwo"ci opracowania propozycji, które pozwol! 

im to osi!gn!& - np. wykorzystanie wyników autoewaluacji w zakresie EO, branie pod 

uwag% ewaluacji zewn%trznych (takich jak raporty z wizytacji, wyniki krajowych 

egzaminów), okre"lenie potrzeb zwi!zanych z doskonaleniem (takich jak szkolenie 

nauczycieli), rozwa$enie etapów i mo$liwo"ci doskonalenia oraz uczestniczenia w 

prowadzonych w szkole debatach na temat planowania rozwoju.  

 

Istnieje wiele interesuj!cych przyk#adów konkretnych przedsi%wzi%& po"wi%conych EO i 

edukacji o prawach cz#owieka. Przedstawione poni$ej studium przypadku dotycz!ce 

obchodów Dnia Praw Dziecka w Banja Luka w Bo"ni i Hercegowinie opisuje tego typu 

wydarzenie. 
 

 
 

Ucze' szko#y podstawowej w Banja Luka prezentuje go"ciom z Rady Europy prace 

wykonane na lekcji EO. Zdj%cie zrobiono w szkole w Banja Luka w Bo"ni i 

Hercegowinie w czasie obchodów Dnia Praw Dziecka 20 listopada 2003 r. Nauczyciele i 

uczniowie z kilku szkó# podstawowych z Banja Luka pracowali wspólnie nad 

przygotowaniem wystawy prac dotycz!cych praw dzieci wykonanych przez uczniów z 

klas 1 – 9. Widoczny na fotografii ucze', pos#uguj!c si% "wietn! angielszczyzn!, 

przedstawia rezultaty swojej pracy. Wykorzystuje przy tym umiej%tno"& prezentacji 

(umiej%tno"ci i zdolno"ci). Jest zaanga$owany i dumny ze swojej pracy (warto"ci i 

usposobienie). Jest te$ ekspertem w swojej dziedzinie (wiedza i rozumienie). Mo$emy 

równie$ za#o$y&, $e to do"wiadczenie wzmacnia jego poczucie w#asnej warto"ci.  

 

Przyk#ad ten pokazuje, w jaki sposób aktywna postawa obywatelska mo$e by& 

praktykowana w szkole: ucze', który jest w stanie wyrazi& jasno i wyra nie swoje zdanie 

w klasie, b%dzie potrafi# korzysta& z prawa wyra$ania w#asnej opinii na forum 

publicznym. Pokazuje to równie$, $e EO nie wymaga wielu "rodków i mo$e mie& 

miejsce w ka$dej szkole i w ka$dym kraju. Nauczanie o prawach dzieci i prawach 
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cz#owieka jest integralna cz%"ci! EO. Przedstawiony powy$ej materia# zosta# 

zaczerpni%ty z Poradnika Rady Europy dotycz!cego nauczania o prawach dziecka
19

.   

 
4. PROCESY I METODY 
 

W poprzednim rozdziale opisali"my kompetencje potrzebne do nauczania EO. Teraz 

skupimy nasz! uwag% na procesach i metodach, dzi%ki którym kompetencje te s! 

rozwijane zarówno w ramach kszta#cenia  jak i doskonalenia nauczycieli. Zajmiemy si% 

równie$ procesami i metodami wymaganymi w szkoleniu trenerów EO. 

 

Jednocze"nie zdajemy sobie spraw%, $e sytuacja finansowa w niektórych pa'stwach 

nak#ada bardzo "cis#e ograniczenia na czas i zasoby jakie przeznaczane s! na szkolenie 

nauczycieli. Bior!c ten fakt pod uwag%, starali"my si% naszkicowa& podej"cie do 

szkolenia nauczycieli w zakresie EO, którego skuteczno"& nie zale$y od dost%pnych 

"rodków.  

 

Aby szkolenie w zakresie EO by#o mo$liwe, potrzebna jest grupa nauczycieli 

zdecydowanych podnosi& swoje kwalifikacje w tej dziedzinie. W normalnych warunkach 

potrzebny b%dzie jeszcze trener lub kilku trenerów - jednak w skrajnych sytuacjach 

bardzo du$o mog! równie$ osi!gn!& sami nauczyciele pracuj!c razem w grupach 

wzajemnej pomocy lub kole$e'skich grupach wsparcia, o ile b%d! post%powa& zgodnie z 

nakre"lonymi tutaj ogólnymi zasadami. 

 

Rozpoczniemy od ustalenia ogólnych cech szkolenia nauczycieli w zakresie EO, które 

maj! zastosowanie niezale$nie od miejsca, w którym to szkolenie si% odbywa. 

 

4.1. Charakterystyka szkolenia nauczycieli w zakresie EO 
 

Nie mo$na oddzieli& sposobu szkolenia nauczycieli od zagadnie', do nauczania których 

ma to szkolenie ich przygotowa&.  

 

Celem EO jest przygotowanie ludzi do bycia aktywnymi obywatelami demokratycznego 

pa'stwa. Mimo, i$ wymaga to wielu ró$nych rodzajów kszta#cenia – wiedzy i 

rozumienia, umiej%tno"ci i uzdolnie', warto"ci i usposobienia, g#ówny nacisk k#adzie si% 

na rozwini%cie w osobach ucz!cych si% gotowo"ci do podejmowania dzia#a' czyli bycia 

aktywnymi obywatelami. Podej"cie to oparte jest na i wyrasta z rzeczywistych zagadnie' 

b%d!cych równie$ udzia#em samych osób ucz!cych si%. Zach%ca je do wspólnych 

rozmów i wspólnej pracy z kolegami i innymi obywatelami w celu rozwi!zywania 

problemów i podejmowania decyzji, które maj! wp#yw na jako"& $ycia w spo#ecze'stwie 

– w szko#ach, spo#eczno"ciach lokalnych i na "wiecie.  

 

                                                 
19. R. Gollob i P. Krapf, Exploring Children’s Rights. Lesson Sequences for Primary Schools in Bosnia 

and Herzegovina (Odkrywanie praw dzieci. Scenariusze lekcji dla szkó" podstawowych w Bo%ni i 

Hercegowinie), Strasburg, Rada Europy, 2004 r. 



 

 39

Aby szkolenie nauczycieli (oraz trenerów nauczycieli) w zakresie EO by#o skuteczne, 

powinno odzwierciedla& ten ogólny cel oraz potrzebne do jego realizacji rodzaje 

kszta#cenia. Tre"& edukacji nauczycieli w zakresie EO nie mo$e wi%c sprowadza& si% do 

nabywania wiedzy przedmiotowej – spo#ecznej, politycznej, kulturowej czy 

gospodarczej. Nie mo$na te$ ograniczy& tego procesu do formalnych metod nauczania 

takich jak wyk#ad. Mimo i$ w ramach szkolenia w zakresie EO jest miejsce zarówno dla 

przekazywania wiedzy przedmiotowej jak i formalnych metod nauczania, to musz! by& 

one #!czone z now! wiedz! i nowymi metodami nauczania w celu stworzenia 

odmiennego, opartego na EO podej"cia do szkolenia nauczycieli, skupiaj!cego si% na 

rozwoju i wspieraniu uczniów, aby stawali si% aktywnymi, zorientowanymi i 

odpowiedzialnymi obywatelami spo#ecze'stwa.  

 

Bardzo wa$ne dla tego odmiennego podej"cia s! trzy podstawowe zasady: 

 

 Najlepiej uczymy si  aktywnej postawy obywatelskiej poprzez dzia"anie a 
nie s"uchanie wyk"adów – nale$y stworzy& ludziom mo$liwo"ci 

samodzielnego zg#%biania zagadnie' zwi!zanych z demokratycznym 

obywatelstwem i prawami cz#owieka, nie nale$y mówi& im co maj! 

my"le& i  jak si% zachowywa&  

 Edukacja obywatelska nie oznacza tylko przyswajania wiedzy 
faktograficznej – oznacza praktyczne rozumienie, umiej%tno"ci, zdolno"ci, 

warto"ci i predyspozycje/usposobienie 

 Sposób przekazywania informacji jest równie$ informacj! – uczniowie tyle 

samo ucz! si% o postawach obywatelskich na podstawie przyk#adów 

podawanych im przez nauczycieli i sposobów organizacji $ycia w szkole, 

co dzi%ki stosowaniu formalnych metod nauczania. 

 

Konsekwencje stosowania tych zasad w procesie kszta#cenia w zakresie EO s! istotne. 

 

4.1.1. Aktywne uczenie si" 
 

Szkolenie nauczycieli w zakresie EO powinno k#a"& nacisk na aktywne uczenie si%. 

Aktywne uczenie si% oznacza uczenie si% przez dzia#anie. Jest to uczenie si% przez 

do"wiadczanie sytuacji i samodzielne rozwi!zywanie problemów, a nie wys#uchiwanie 

gotowych odpowiedzi. Aktywne uczenie si% jest czasami nazywane uczeniem si% przez 

do"wiadczenie (experiential learning). 

 

Aktywne uczenie si% jest istotne w szkoleniu nauczycieli w zakresie EO, poniewa$ bycie 

obywatelem oznacza praktyczne dzia#anie. Ludzie ucz! si% o demokracji i prawach 

cz#owieka nie tylko s#uchaj!c o nich, ale do"wiadczaj!c ich. W systemie edukacji 

formalnej do"wiadczenie to zaczyna si% w klasie, ale rozwijane jest poprzez etos i kultur% 

szko#y. Takie podej"cie nazywane jest czasem uczeniem si% poprzez demokracj% lub 

poprzez prawa cz#owieka.  

 



40 

Nauczyciele naucz! si%, jak stwarza& osobom ucz!cym si% mo$liwo"ci takiego 

do"wiadczenia, je$eli sami b%d! mogli do"wiadczy& aktywnego uczenia si% w czasie 

swojego szkolenia. 

 

Aktywne uczenie si% mo$e by& równie$ bardziej stymuluj!c! i motywuj!ca form! 

kszta#cenia ni$ formalne nauczanie. Efekty takiego uczenia si% s! d#ugoterminowe – 

zarówno dla doros#ych, jak i dla m#odych ludzi – dzi%ki osobistemu zaanga$owaniu osób 

ucz!cych si%. Podej"cie to sprzyja uczeniu si%, poniewa$ skupia si% na konkretnych 

przyk#adach, a nie na abstrakcyjnych zasadach. W aktywnym uczeniu si%, osoby szkol!ce 

si% s! zach%cane do formu#owania ogólnych zasad na podstawie konkretnych 

przypadków, a nie odwrotnie, np. omawianie ró$nych rodzajów praw na przyk#adzie 

praw obowi!zuj!cych w szkole – np. regulamin szkolny lub kodeks zachowa' – zamiast 

prowadzenia najpierw abstrakcyjnej dyskusji na temat samego poj%cia prawa. 

 

4.1.2. Zaj"cia szkoleniowe polegaj$ce na wykonywaniu zada& 

 

Szkolenie nauczycieli w zakresie EO powinno koncentrowa& si% na zadaniach, jakie 

nauczyciele powinni wykonywa& w ramach prowadzonych przez siebie programów EO, 

np. planowanie lekcji, opracowywanie projektu, organizowanie Dnia Praw Cz#owieka, 

ocenianie uczniów, tworzenie parlamentu uczniowskiego, itd. Poradnik Rady Europy 

dotycz!cy praw dzieci
20

 kieruje si% zasad! uczenia si% poprzez wykonywanie zada' (task 

based learning). Seminaria szkoleniowe dla nauczycieli powinny by& oparte na tej samej 

regule. 

 

Uczenie si% poprzez wykonywanie zada' jest istotne z wielu powodów: 

 

 jest to doskona#a forma aktywnego uczenia si% – tzn. uczenia si% poprzez 

dzia#anie; 

 nadaje struktur% seminariom szkoleniowym – uczestnicy opuszczaj! szkolenie 

maj!c do wykonania zadanie, którego efekty nast%pnie prezentuj! na pocz!tku 

kolejnego seminarium; 

 zapewnia maksymalne wykorzystanie czasu w czasie szkolenia, poniewa# 
nauczyciele pracuj! nad zadaniami, które i tak musieliby wykona&; 

 rozwi!zywane s! rzeczywiste problemy i analizowane autentyczne przyk#ady; 

 dzi%ki takiemu podej"ciu szkolenie jest bardziej warto"ciowe i tym samym 

bardziej stymuluj!ce; 

 daje nauczycielom mo$liwo"& identyfikacji z zadaniem i rado"& z osi!gni%&. 

 

4.1.3. Zwi$zek z rzeczywisto%ci$ 

 

Zaj%cia szkoleniowe w zakresie EO powinny odwo#ywa& si% do rzeczywisto"ci i 

codziennego $ycia – do zagadnie', którymi $yj! nauczyciele i ich uczniowie jako 

                                                 
20 P. Krapf  i R.Gollob, Exploring Children’s Rights: Lesson Sequences for Primary Schools in Bosnia and 

Herzegovina (Odkrywanie praw dzieci: Scenariusze lekcji dla szko"y podstawowej w Bo%ni i 

Hercegowinie), Strasburg, 2000 r.  
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obywatele – takich jak przest%pczo"ci, konflikty, opieka zdrowotna czy problemy 

ochrony "rodowiska.  

 

Jest to wa$ne, poniewa$: 

 

 nauczyciele EO powinni umie& anga$owa& m#odych ludzi w dzia#ania, które 

pozwalaj! im by& aktywnymi obywatelami; 

 nauczyciele EO powinni aktywnie rozwija& swoje osobiste zainteresowanie 

bie$!cymi zagadnieniami i  sprawami oraz ich rozumienie  - nie po to, aby 

promowa&  w klasie swoje pogl!dy, ale $eby anga$owa& osoby ucz!ce si% w 

tego typu zagadnienia oraz, $eby pokaza&, jak wa$nym dla demokratycznych 

obywateli jest anga$owanie si%. 

 

4.1.4. Praca zespo owa 

 

Szkolenie nauczycieli w zakresie EO powinno k#a"& nacisk na ró$ne formy uczenia si% 

oparte na wspó#pracy – np. praca w parach, ma#ych i wi%kszych grupach i/lub grupach 

wzajemnego wsparcia. Praca w zespo#ach jest wa$na, poniewa$: 

 

 pokazuje nauczycielom modele wspó#pracy w grupach, które mog! 

zastosowa& w klasie z uczniami; 

 zach%ca nauczycieli do wymiany do"wiadcze' i opinii poprzez dzielenie si% 

swoimi problemami, pomaga zwi%kszy& szanse na ich rozwi!zanie; 

 stanowi przeciwwag% dla do"wiadczenia jakim jest „samotne stanie” przed 

klas!. 
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4.1.5 Metody interaktywne 

 

Szkolenie nauczycieli w zakresie EO powinno k a!" nacisk na metody interaktywne, 

takie jak dyskusje i debaty. Metody interaktywne s# wa$ne, poniewa$: 

 

 pomagaj# nauczycielom uczy" si%, jak wykorzystywa" metody interaktywne 

w czasie lekcji, 

 zach%caj# nauczycieli do aktywnego uczestniczenia w szkoleniu. 

 

4.1.6. My lenie krytyczne 

 

Szkolenie nauczycieli w zakresie EO powinno zach%ca" nauczycieli do samodzielnej 

refleksji nad zagadnieniami EO, a nie wyposa$a" ich w gotowe odpowiedzi 

przekazywane przez trenerów. My!lenie krytyczne jest wa$ne, poniewa$: 

 

 pomaga nauczycielom uczy" si%, jak uczy" osoby ucz#ce si% samodzielnego 

my!lenia – jako wa$nej cechy aktywnej postawy obywatelskiej 

 umo$liwia nauczycielom identyfikowanie si% z wypracowanymi 

rozwi#zaniami i daje im poczucie autonomii: nauczyciele zaczynaj# czu" si% 

odpowiedzialnymi za nauczanie EO i w asny rozwój zawodowy. 

 

4.1.7. Uczestnictwo 
 

Szkolenie w zakresie EO powinno umo$liwi" nauczycielom wniesienie w asnego 

wk adu w proces kszta cenia. W jak najwi%kszym zakresie nale$y zach%ca" 

nauczycieli do aktywnego uczestniczenia w szkoleniu, zamiast biernego przyswajania 

wiedzy – np. poprzez wybieranie zada&, nad którymi chc# pracowa", ewaluacj% 

swoich mocnych i s abych stron, ustalanie w asnych celów doskonalenia 

zawodowego. 

 

Element uczestnictwa jest wa$ny, poniewa$: 

 

 pomaga nauczycielom nauczy" si%, jak anga$owa" uczniów w realizowane 

przez siebie programy EO, 

 daje im poczucie autonomii i identyfikacji, 

 zach%ca ich do bycia bardziej odpowiedzialnymi oraz do podejmowania 

inicjatywy – jest to szczególnie wa$ne tam, gdzie dost%p do szkole& w 

zakresie EO jest ograniczony.  

 

Szkolenie nauczycieli w zakresie EO powinno by":  

 aktywne – k a!" nacisk na uczenie si% poprzez dzia anie, 

 oparte na wykonywaniu zada  – koncentrowa" si% na rzeczywistych zadaniach, 

których wykonywania wymaga uczenie EO, 

 mie! zwi"zek z otaczaj"c" rzeczywisto#ci" – koncentrowa" si% na sytuacjach z 

$ycia wzi%tych, 
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 oparte na wspó$pracy – zawiera" elementy pracy w grupach i uczenia si% 

opartego na wspó dzia aniu, 

 interaktywne – wykorzystywa" dyskusje i debaty, 

 krytyczne – zach%ca" nauczycieli do samodzielnego my!lenia 

 oparte na uczestnictwie – umo$liwia" nauczycielom wniesienie w asnego wk adu 

do procesu szkoleniowego. 
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4.2. Proces szkoleniowy 
 

G ówny proces szkoleniowy w edukacji obywatelskiej obejmuje cztery podstawowe 

elementy: modelowanie– przetwarzanie – zastosowanie -instruowanie
21

.  

 

Nauczyciele, którzy przeszli ten proces i u!wiadomili go sobie w czasie swojego 

szkolenia, b%d# rozumieli, jak podobnie organizowa" proces kszta cenia dla swoich 

uczniów. 

 

4.2.1. Modelowanie 

 

Wszystkie aspekty kszta cenia i doskonalenia nauczycieli mog# s u$y" jako model 

dobrego uczenia si% i nauczania w szkole. Modelowanie stawia nauczycieli w pozycji 

osób ucz#cych si%. Pozwala im obserwowa" i do!wiadcza" EO z perspektywy ucznia. 

Szkolenie nie mo$e odwzorowywa" szko y, ale mo$e tworzy" modele dobrego nauczania 

i kreatywnego uczenia si%, które nast%pnie mog# by" szeroko powielane 

 

Po pierwsze samo seminarium szkoleniowe powinno s u$y" jako model. Chocia$ w 

czasie takiego szkolenia powinno by" miejsce i dla formalnego kszta cenia, nie mo$na 

uczy" technik nauczania i uczenia si% EO tylko w formie wyk adów. Techniki te powinny 

by" modelowane przez trenera. Zabieg ten stosuje si% w odniesieniu do wielu dzia a& 

podejmowanych w zakresie nauczania i uczenia si%, pocz#wszy od takich technik, jak – 

np. prowadzenie dyskusji, rozwijanie krytycznego my!lenia, praca metod# projektu, 

wykorzystanie pomocy wizualnych - do planowania lekcji, ustalania struktury pracy i 

ogólnych zasad nauczania EO, takich jak kszta cenie w duchu edukacji obywatelskiej lub 

praw cz owieka. 

 

Po drugie, modelowanie odnosi si% do modeli ról osobowych, których przyk ady trener 

mo$e zademonstrowa" osobom szkol#cym si%. Trenerzy powinni modelowa" ten rodzaj 

warto!ci demokratycznych i usposobienia , które nauczyciele powinni demonstrowa" 

swoim uczniom, np. szacunek, otwarto!", ch%" rozwi#zywania konfliktów w drodze 

argumentacji i debaty. 

 

4.2.2. Przetwarzanie 

 

Aby modelowanie by o skuteczne, musi po nim nast#pi" okres refleksji lub 

„podsumowania”. Nauczyciele potrzebuj# czasu na zastanowienie si% nad tym, czego si% 

nauczyli i do!wiadczyli pracuj#c nad swoimi zadaniami. Potrzebuj# czasu, aby 

wyci#gn#" lekcje z tej nauki oraz $eby zastanowi" si%, jak mog# t% zdobyt# wiedz% 

zastosowa" w przysz o!ci. Oznacza to okre!lenie modeli, które zosta y u$yte i poddanie 

ich informacji zwrotnej, dyskusji jak równie$ ponowne ich zastosowanie.  

 

                                                 
21 R. Gollob i P. Krapf, An Outline of Planning Elements and Learning Methods in Human Rights and 

Civic Education (Opis elementów planowania i metod kszta$cenia w edukacji o prawach cz$owieka i 

edukacji obywatelskiej), str. 20, Strasburg, 1998 r. 
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Ten czas refleksji umo$liwia nauczycielom dok adne zapoznanie si% z ogólnymi 

zasadami pedagogicznymi zademonstrowanymi w czasie zaj%", w których w a!nie 

uczestniczyli. Etap ten mo$na wzmocni" udost%pniaj#c nauczycielom ró$ne przyk ady 

zasad EO, które s# okre!lone we  wspomnianej ju$ publikacji Golloba i Krapfa
22

 oraz w 

Poradniku dotycz#cym praw dzieci
23

. Takie podej!cie umo$liwi nauczycielom 

przemy!lenie co, z tego, czego si% nauczyli, b%d# mogli zastosowa" w przysz o!ci. 

Jednocze!nie pozwoli im na stopniowo zape nianie „skrzynek z przyk adami dobrych 

technik w zakresie EO”. 

 

To w a!nie na tym etapie procesu szkoleniowego nauczyciele staj# si% !wiadomi tego, 

czego si% nauczyli, a zdobyte do!wiadczenie nabiera prawdziwie edukacyjnego wymiaru. 

Dlatego te$ zarezerwowanie czasu w trakcie szkolenia na etap przetwarzania ma tak 

ogromne znaczenie. Niezale$nie od tego jak krótkie jest szkolenie, nigdy nie nale$y 

rezygnowa" z tego etapu.– zgodnie z ogóln# zasad# szkolenia nauczycieli – “zrób mniej a 

dobrze”. 

 

4.2.3. Zastosowanie 

 

Wa$nym elementem procesu szkolenia jest wykorzystanie tego, czego si% nauczyli!my w 

rzeczywistej sytuacji. Przetwarzanie oznacza rozumienie, a rozumiej#c zapami%tujemy 

lepiej ni$ tylko s uchaj#c. Jednak w d u$szej perspektywie pami%tamy naprawd% tylko te 

elementy nowej wiedzy, które stosujemy w rzeczywisto!ci.  

 

Dlatego te$ trzeci wa$ny etap szkolenia w zakresie EO wymaga od nauczycieli 

zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej. Mo$na to zrobi" wyznaczaj#c 

nauczycielom zadania do wykonania, albo jeszcze lepiej daj#c im mo$liwo!" 

samodzielnego wyznaczenia sobie zada&, które zrealizuj# w szkole po zako&czeniu 

seminarium szkoleniowego, np. planowanie pewnych typów lekcji, wykorzystywanie 

pewnych form dyskusji lub pracy w grupach. Idealnie by oby, gdyby zadania ustalone na 

etapie “zastosowania” zosta y nast%pnie przetworzone w “produkt” – np. w prezentacj%, 

która zostanie pokazana na pocz#tku kolejnego seminarium szkoleniowego.  

 

4.2.4. Instruowanie 

 

Formalne instruowanie – czyli mówienie – jako forma uczenia si% i nauczania 

odgrywa wa$n# rol% uzupe niaj#c# w procesie szkoleniowym. Mo$e by" 

stosowana w dowolnym momencie szkolenia – na przyk ad: kiedy nauczyciele 

prosz# o informacj% lub rad%, zastanawiaj# si% nad zademonstrowanym przez 

trenera przyk adem, kiedy sami ustalaj# swoje zadania, przygotowuj#c si% do 

powrotu do klasy. 

 

Formalne instruowanie jest technik# dydaktyczn#, która równie$ mo$e by" 

modelowana. Warto tak$e zastanowi" si%, jak szkoli" nauczycieli w jej 

wykorzystaniu w klasie.  

                                                 
22 Ibidem 
23 P. Krapf i R.Gollob, Exploring Children’s Rights (Odkrywanie praw dzieci), Strasburg, 2004 r. 
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4.3. Klimat uczenia si!  
 

Omawiane przez nas podej!cie do szkolenia nauczycieli w zakresie EO, aby mog o si% w 

pe ni rozwija", wymaga okre!lonego klimatu uczenia si%. Wymaga równie$ bezpiecznego 

!rodowiska, w którym nauczyciele mog# swobodnie, nie wstydz#c si%, wyra$a" swoje 

opinie oraz wykorzystywa" swoj# inicjatyw% bez strachu przed pora$k#. Stworzenie 

takiej atmosfery wymaga czasu. Mo$na j# budowa" proponuj#c "wiczenia, które 

pomagaj# uczestnikom szkolenia we wzajemnym poznaniu si% i zaufaniu sobie – czasami 

nazywa si% takie "wiczenia “ amaczami lodów”- oraz umo$liwiaj#c uczestnikom 

podejmowanie decyzji w samym procesie szkoleniowym, np.: poprzez wybranie 

w asnych tematów i pyta& do dyskusji oraz ustalenie w asnych celów kszta cenia. 
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4.4. Rola trenera EO 

 

Trener EO odgrywa wiele ról. Obejmuj# one: prowadzenie, planowanie, udzielanie 

informacji, demonstrowanie, wykonywanie, przewodzenie polegaj#ce raczej na 

udzielaniu rad a nie wydawaniu polece&, s uchanie, nadawanie struktury pomys om 

uczestników, oferowanie mo$liwo!ci podj%cia decyzji, monitorowanie, obserwowanie, 

ocenianie, udzielanie informacji zwrotnej, chwalenie, zach%canie, upowa$nianie, 

zabieranie g osu oraz udzielanie go innym.  

 

Dobry trener nie tylko wie, co powinien robi", wchodz#c w ka$d# z tych ról, ale wie 

równie$ kiedy nale$y dan# rol% odegra". Jest to kluczowa kompetencja jak# powinien 

posiada" trener aby opracowa" modele dla nauczycieli i ich uczniów. Nale$y pami%ta" o 

tych rolach w czasie planowania i organizowania sesji szkoleniowych tak, by 

modelowa y one ca y repertuar metod, które nauczyciele musz# sami opracowa", aby 

nast%pnie wykorzystywa" je w pracy z uczniami 

 

Schemat dydaktyczny szkolenia w zakresie EO 

 

Idea aktywnego obywatelstwa i g ówne cele EO mog# by" powi#zane z pytaniem, w jaki 

sposób nale$y szkoli" nauczycieli w zakresie EO, wykorzystuj#c model oparty na trzech 

wymiarach. Model ten obejmuje:  

 

' 4 wymiary obywatelstwa (polityczny – prawny – spo eczny – gospodarczy); 

' 3 elementy kszta cenia w zakresie EO (wiedza i rozumienie, umiej%tno!ci i 

zdolno!ci, postawy i warto!ci); 

' 4 podstawowe elementy szkolenia nauczycieli (modelowanie, przetwarzanie, 

zastosowanie i instruowanie). 
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48 

4.5. Studium przypadku dotycz"ce procesów i metod 

 

Niniejszy przyk ad doskonalenia nauczycieli w Republice Serbskiej w Bo!ni i 

Hercegowinie ilustruje niektóre z kluczowych zasad szkolenia nauczycieli w zakresie 

EO. Pokazuje równie$, co mo$na osi#gn#" posiadaj#c skromne zasoby materialne –  

rekompensowane ogromnym zaanga$owaniem samych nauczycieli.  

 

4.5.1. Projekt 

 

Projekt, który omówimy jest rezultatem wspó pracy pomi%dzy Rad# Europy a instytutem 

pedagogicznym w Banja Luka. Finansowany by   z funduszy Wspólnego Programu Unii 

Europejskiej i Rady Europy dla Bo!ni I Hercegowiny. 

 

Otrzymane !rodki finasowe pozwoli y na zorganizowanie, w ciagu pó tora roku, dwóch 

seminariów szkoleniowych – pierwszego pi%ciodniowego i kolejnego czterodniowego.   

 

Celem projektu by o opracowanie nowego podej!cia do nauczania o prawach dzieci. 

Planowano przeprowadzenie serii 4 lekcji w ciagu jedengo roku szkolnego. Lekcje mia y 

by" prowadzone na wszystkich poziomach nauczania - poczynaj#c od ostatniej grupy 

przedszkola (klasa 1) a$ do klasy 9, t.j. zarówno w szkole podstawowej jak i !redniej. 

Lekcje mieli prowadzi" nauczyciele w swoich klasach raz w tygodniu. Mia y one polega" 

na wykonywaniu zada&, opracowanych w formie projektów, których rezultaty mia y 

stworzy" produkt ko&cowy. 

 

W czasie projektu opracowano Poradnik dotycz#cy nauczania o prawach dzieci (wersja 

poprawiona
24

). Zarówno "wiczenia zawarte w Poradniku jak  i te organizowane w czasie 

seminariów szkoleniowych nie wymaga y drogich materia ów ani sprz%tu. Ka$dy 

nauczyciel uczestnicz#cy w seminariach, przed ich rozpocz%ciem, otrzymywa  wst%pn# 

wersj% Poradnika z pro!b# o komentarz.  

 

4.5.2. Tworzenie kole#e$skich grup wsparcia (peer support groups) 

 

Najwa$niejszymi zasobami projektu byli  nauczyciele.  Nauczyciele utworzyli    lokalne   

 i  regionalne grupy wzajemnego wsparcia, które odegra y centraln# rol% w projekcie. 

Pomaga y organizowa" i jak najlepiej wykorzysta" czas w trakcie seminariów 

szkoleniowych, by y niezast#pione w procesie przenoszenia odpowiedzialno!ci  z 

trenerów na nauczycieli i szko y. (ywiono nadziej%, $e nauczyciele bior#cy udzia  w 

seminariach b%d# mogli uczestniczy" w kolejnych szkoleniach, dzi%ki którym sami 

zdob%d# umiej%tno!ci trenerskie i w ten sposób przyczyni# si% do rozwoju trwa ych 

struktur maj#cych na celu wspieranie szkolenia nauczycieli w zakresie EO w Bo!ni i 

Hercegowinie. 

 

                                                 
24. R. Gollob i P. Krapf, Exploring Children’s Rights (Odkrywanie praw dzieci). Strasburg, Rada Europy, 

2004 r. 
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4.5.3. Projekty realizowane w szko%ach 

 

Prezentowany przez nas projekt opiera  si% na zasadzie uczenia si% przez wykonywanie 

zada& i pracy zespo owej. Ró$ne zespo y pracowa y nad kilkoma oddzielnymi 

projektami, które realizowane by y w szko ach. Rezultaty projektów poszczególnych 

klas, w formie np. wystawy plakatów, prac r%cznych czy skeczy, etc., mia y by" 

przedstawione w czasie obchodów Dnia Praw Dzieci w Banja Luka  

 

Zespo y rozdzieli y miedzy sob# zadania w czasie pierwszego seminarium. Ka$de 

kolejne seminarium rozpoczyna o si% od przedstawienia przez poszczególne zespo y 

efektów realizacji tych zada&. Poniewa$ zespo y potrzebowa y czasu, aby zaplanowa" 

kolejne dzia ania, które mia y by" nast%pnie realizowane po powrocie nauczycieli do 

szkó , trenerzy, aby przedstawi" nowe zagadnienia mieli do dyspozycji tylko po ow% 

przeznaczonego na seminarium czasu. Przyk ad ten pokazuje, jak starannie i uwa$nie 

nale$y planowa" kszta cenie oparte na wykonywaniu zada& i pracy zespo owej.  

4.5.4. &wiczenie ”Mój herb” 

Pierwsze seminarium rozpocz% o si% od "wiczenia polegaj#cego na stworzeniu plakatu 

przedstawiaj#cego herb. Ka$dy z cz onków grupy mia  wykona" jedn# cz%!" herbu, 

wykorzystuj#c obrazy i symbole przedstawiaj#ce w asne plany na przysz o!" oraz 

do!wiadczenie zawodowe, którym chcia by si% podzieli" z reszt# uczestników. Nast%pnie 

grupy prezentowa y swoje herby innym uczestnikom seminarium.  

 

)wiczenie „Mój herb” s u$y o nie tylko wzajemnemu poznaniu si% uczestników, ale by o 

równie$ modelem uczenia si% i nauczania w zakresie EO. Po pierwsze by o przyk adem 

opisanej w cytowanej ju$ publikacji „Szkolenie w zakresie edukacji obywatelskiej”
25

 

metody dydaktycznej zwanej “ amaczem lodów”. Pokaza o równie$, w jaki sposób 

mo$na  #czy" ró$ne metody nauczania w ramach jednego "wiczenia – praca z ca # grup#, 

praca w ma ych grupach, praca indywidualna, prezentacja i podsumowuj#ce wyst#pienie 

trenera.  

 

)wiczenie to pokaza o nauczycielom, jak mo$na anga$owa" uczestników od samego 

pocz#tku i jak umo$liwia" im dzielenie si% swoimi oczekiwaniami i do!wiadczeniami z 

ca # grup#. Wykorzystanie autentycznych materia ów, szczególnie tych przygotowanych 

przez samych uczestników, sprawi o, $e identyfikowali si% oni z wykonywan# przez 

siebie prac#. Ponadto "wiczenie zademonstrowa o, w jaki sposób nale$y s ucha" 

wypowiedzi uczestników i traktowa" je powa$nie. Pomog o równie$ uczestnikom 

zrozumie", $e uczenie poprzez prawa cz owieka stanowi wa$n# cz%!" edukacji o prawach 

cz owieka. Pokaza o im równie$ model tego typu kszta cenia oraz ró$ne role, jakie trener 

– a co z tym idzie i nauczyciel – musi odgrywa" w EO. 

 

                                                 
25. Training for Democratic Citizenship, Exercise 1.3, Identity Coat of Arms (Szkolenie w zakresie edukacji 

obywatelskiej, !wiczenie 1.3, Moje god$o). 
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Wa$n# rzecz# jest to, $e uczestnicy mieli mo$liwo!" uczenia si% przez rzeczywiste 

do!wiadczenie – przez dzia anie, – $e nie otrzymali jedynie zestawu regu , którymi 

powinni si% kierowa".  

 

4.5.5. Modele demonstracyjne 

 

Celem seminarium by o przedstawienie nauczycielom modeli uczenia si% i nauczania o 

prawach dzieci, które to modele uczestnicy mogliby nast%pnie wykorzysta" w swojej 

pracy z uczniami. Wymaga o to dokonania wyboru "wicze& ze wspomnianej ju$ 

publikacji „Szkolenie w zakresie edukacji obywatelskiej”. Niektóre z tych "wicze& 

wykorzystane by y w Poradniku dotycz#cym praw dzieci. Zaprezentowane modele 

odnosi y si% do czterech ró$nych wymiarów uczenia si% i nauczania EO: 

 

 Procesy – metody, takie jak nauczanie interaktywne, praca metod# projektu, 

dyskusja i informacja zwrotna; 

 Produkty – modelowe lekcje lub cz%!ci lekcji, albo przeprowadzanych przez 

nauczycieli w czasie seminarium albo obserwowanych w lokalnych szko ach oraz 

przyk ady prac przygotowanych przez m odzie$26
 –  na przyk ad prace plastyczne, 

plakaty –prezentacja stosowania metod w praktyce; 

 Zasady – takie jak nauczanie poprzez prawa cz owieka, uczenie przez przyk ady, 

cykl; model - proces - zastosowanie, rola tradycyjnego instruowania; 

 Osobowo#ci – przes ania przekazywane przez samych trenerów, poprzez ich 

spo eczne interakcje, np. znaczenie s uchania i szanowania pogl#dów i opinii 

innych - osobowo!" nauczyciela musi by" spójna z zasadami EO, np.: je$eli 

tematem lekcji jest demokracja a nauczyciel prowadzi j# w sposób autorytarny, 

nie b%dzie to wiarygodne dla osób ucz#cych si%.  

 

W praktyce, w czasie seminarium mieli!my do czynienia jednocze!nie z ró$nymi 

rodzajami modelowania. Jedynie w czasie sesji podsumowuj#cych by y one wskazywane 

i omawiane oddzielnie.  

 

4.5.6. Making the learning explicite/ujawnianie procesu uczenia si!, u wiadamianie 

sobie mechanizmów uczenia si!  

 

W czasie seminarium trenerzy dawali uczestnikom czas na zastanowienie si%, czego 

nauczyli si% o edukacji o prawach dziecka oraz na u!wiadomienie sobie mechanizmów 

uczenia si% (etap przetwarzania  w trakcie szkolenia). 

 

Odbywa o si% to na dwa sposoby: poprzez formalne instruowanie oraz "wiczenia maj#ce 

na celu zach%cenie uczestników do refleksji i dzielenia si% tym, czego si% nauczyli. 

 

Trenerzy wyja!niali ró$ne metody oraz systemy, które wykorzystywali w czasie "wicze&, 

jednocze!nie uzasadniaj#c ich wybór. Jest to proces zwany niekiedy “meta-nauczaniem”, 

tj. kszta ceniem na temat tego, czego uczy", w jaki sposób i w jakim celu.  

                                                 
26. R. Gollob i P. Krapf, Exploring Childrens Rights, Classes 4, 6, and 8 (Odkrywanie praw dzieci, klasy 4, 

6 i 8), op. cit., Strasburg, Rada Europy, 2004 r.  
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Jeszcze w czasie trwania seminarium stworzyli uczestnikom mo$liwo!ci zastanowienia 

si% nad tym, co robili i co zosta o im pokazane na szkoleniu. Sam proces przekazywania 

wiedzy nie pokrywa si% z procesem uczenia si%. Osoby ucz#ce si%, niezale$nie od 

poziomu, musz# powi#za" nowe informacje, kategorie, do!wiadczenia z tym, czego ju$ 

si% kiedy! nauczy y. Jest to niezwykle osobisty i indywidualny proces, który wymaga 

czasu, musi by" monitorowany i wspierany oraz, je$eli jest to konieczne, korygowany. 

 

Przydzielenie zada& pomog o nauczycielom przemy!le" i przetworzy" to, czego si% 

nauczyli, zastanowi" si% nad prezentacjami, które widzieli lub sami pokazali w czasie 

sesji plenarnych oraz nad tym co przeczytali i co zaplanowali na kolejne seminarium. 

Przekazanie nauczycielom do konsultacji wst%pnej wersji Poradnika dotycz#cego praw 

dzieci nie tylko pomog o podnie!" jego praktyczn# warto!", ale by o równie$ okazj# dla 

nauczycieli do zastanowienia si% nad tre!ci# szkolenia.    

 

Innym praktycznym i u$ytecznym sposobem zach%cania nauczycieli do przyswajania 

tego, czego si% nauczyli, by o poproszenie ich o ponowne zaprezentowanie zdobytej 

wiedzy i umiej%tno!ci w formie, która by aby dopasowana do poziomu ich uczniów. 

Mimo i$ kszta cenie m odzie$y i doros ych w zakresie EO kieruje si% tymi samymi 

zasadami, to przeniesienie form kszta cenia doros ych do szko y wymaga znacznego ich 

przystosowania. Proces podejmowania decyzji dotycz#cych tego, co mo$na powieli", a 

co nale$y zmieni", jest silnym bod*cem stymuluj#cym uczenie si% w ramach szkolenia 

nauczycieli. 

 

4.5.7. Zastosowanie zdobytej wiedzy 

 

Seminaria szkoleniowe by y zorganizowane wed ug tej samej zasady co Poradnik 

dotycz#cy praw dzieci. Nauczyciele zawsze wyje$d$ali z seminarium z nowym 

zadaniem, które mieli wykona" w okre!lonym czasie – zadaniem, które nie by o im 

narzucone przez trenerów lecz, które sami sobie ustalili.  

 

Zadania te obejmowa y: czytanie, planowanie i przeprowadzanie lekcji proponowanych 

w Poradniku dotycz#cym praw dzieci; przejrzenie Poradnika; prac% z innymi cz onkami 

kadry szko y, szkolnymi pedagogami, dyrektorami szkó ; przeprowadzenie modelowych 

lekcji w celu zaanga$owania wi%kszej liczby nauczycieli w proces szkoleniowy. 

 

Poradnik dotycz#cy praw dzieci oferowa  mo$liwo!" po #czenia tych zada& w jedno 

wydarzenie - obchody Dnia Praw Dzieci. W zwi#zku z tym nauczyciele mogli 

koordynowa" swoje indywidualne projekty klasowe w taki sposób, $e wszystkim, 

uczestnicz#cym w nich osobom przy!wieca  ten sam cel - zorganizowanie wspólnego 

!wi%ta, którego obchody odby y si% 20 listopada 2003 r. w Banja Luka.  

 

Korzystanie z podej!cia opartego na wykonywaniu zada& oznacza o, $e zawsze pierwsz# 

cz%!" ka$dego seminarium prowadzili uczestnicy. Organizowali wystawy, robili 

prezentacje i prowadzili dyskusje. Trenerzy udzielali nauczycielom informacji zwrotnej, 

chwal#c ich i doceniaj#c ich prac%, a je$eli zachodzi a taka konieczno!", przekazywali 
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równie$ uwagi krytyczne. W drugiej cz%!ci seminarium trenerzy przekazywali now# 

wiedz% i umiej%tno!ci, wprowadzaj#c uczestników na wy$szy poziom rozumienia, 

poprzez dodanie nowej perspektywy, pokazanie nowych metod, itp. Trzecia cz%!" 

ka$dego szkolenia zarezerwowana by a na przetworzenie tego, czego uczestnicy si% 

nauczyli – poprzez ustalenie nowych zada& oraz planowanie – w ten sposób powstawa  
pomost pomi%dzy prac# nauczycieli w czasie seminarium,  a prac# z uczniami w klasie. 

 

4.6. Szkolenie trenerów 
 

Szkolenie nauczycieli polegaj#ce na samodzielnym uczeniu si% lub uczeniu si% od siebie 

nawzajem ma ograniczony charakter. Sukces krajowych i regionalnych programów 

szkoleniowych w zakresie EO zale$y w du$ej mierze od istnienia zespo u 

do!wiadczonych trenerów.  

 

W tej cz%!ci niniejszego rozdzia u wi%cej uwagi po!wi%cimy kompetencjom, jakie 

powinny posiada" osoby odpowiedzialne za przygotowanie innych do roli edukatorów 

edukacji obywatelskiej - niezale$nie czy s# to nauczyciele akademiccy, nauczyciele 

pracuj#cy w kolegiach, doradcy pedagogiczni, nauczyciele szkolni, mentorzy lub 

niezale$ni trenerzy czy facylitatorzy czyli osoby czuwaj#ce nad przebiegiem seminariów.  

 

Pod wieloma wzgl%dami szkolenie trenerów w zakresie EO jest podobne do szkolenia 

nauczycieli w zakresie EO. W obu przypadkach wymagana jest dobra znajomo!" teorii i 

praktyki w dziedzinie EO. Oczekuje si%, $e trenerzy trenerów b%d# sami posiadali 

zarówno do!wiadczenie w nauczaniu EO jak i kompetencje wymagane do kszta cenia 

ludzi w zakresie edukacji obywatelskiej i praw cz owieka.  

 

Oczekuje si% równie$, $e proces szkolenia trenerów EO b%dzie odzwierciedla  natur% EO  

i charakter jej nauczania – tzn., $e szkolenie trenerów EO b%dzie opiera o si% na 

wykonywaniu zada&, aktywnym uczeniu si% oraz pracy zespo owej maj#cej zwi#zek z 

rzeczywisto!ci#, b%dzie zawiera o interaktywne, oparte na uczestnictwie i krytycznym 

my!leniu podej!cie do procesu szkolenia.  

 

Pod wieloma wzgl%dami profil trenera EO powinien odzwierciedla" profil nauczyciela 

EO. Zarówno trenerzy jak i nauczyciele powinni odnosi" si% do EO z trosk# i 

entuzjazmem. Powinni posiada" umiej%tno!ci aktywnego s uchania, empati% i zdolno!" 

tworzenia bezpiecznej atmosfery lub etosu, który anga$owa by i motywowa  osoby 

ucz#ce si%. Powinni by" równie$ – na swój w asny sposób – aktywnymi, zorientowanymi 

i odpowiedzialnymi obywatelami. 

 

Istnieje jednak kilka istotnych ró$nic pomi%dzy szkoleniem renerów EO, a szkoleniem 

nauczycieli EO. Przyczyny tych ró$nic s# nast%puj#ce:  

 

 Rola trenera polega na przygotowaniu ludzi do konkretnej formy praktyki 

zawodowej, nauczyciel za! wnosi wk ad w ogóln# edukacj% m odych ludzi; 

 Wi%kszo!" nauczycieli zg asza si% na szkolenia dobrowolnie, podczas gdy 

uczniowie maj# obowi#zek ucz%szczania do szko y;  
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 Nauczyciele, którzy uczestnicz# w kursach szkoleniowych maj# do!wiadczenie w 

nauczaniu – w przypadku doskonalenia zawodowego do!wiadczenie to wynika z 

praktyki zawodowej, w przypadku kszta cenia nauczycieli - jest to odwo anie si% 

do czasów uczniowskich. Obie grupy nauczycieli maj# pewne wyobra$enie co do 

tego, jak powinien wygl#da" i jak powinien by" prowadzony proces nauczania i 

uczenia si% – chodzi tu zarówno o indywidualny punkt widzenia nauczycieli 

praktyków oraz pogl#dy wynikaj#ce z faktu przynale$enia do pewnej wspólnoty 

lub tradycji danej praktyki edukacyjnej 

 Ostatni punkt, ale nie mniej wa$ny, nauczyciele w przeciwie&stwie do uczniów to 

osoby doros e27
. 

 

Ró$nice te maj# wp yw zarówno na rodzaj wymaganego szkolenia, jak równie$ na rol% 

edukatora. 

 

4.6.1. U#yteczno ' i mo#liwo ' natychmiastowego zastosowania 

 

Jednym z elementów zach%caj#cych nauczycieli do uczestniczenia w szkoleniach jest 

u$yteczno!" zdobywanej w czasie takich spotka& wiedzy i mo$liwo!" jej 

natychmiastowego zastosowania w praktyce zawodowej. Kszta cenie doros ych ma !cis y 

zwi#zek z $yciem, dlatego te$ doro!li nie anga$uj# si% w szkolenie zawodowe, je$eli nie 

widz#, $e b%d# mieli z tego jaki! po$ytek.  

 

Oznacza to, $e trenerzy powinni wiedzie", w jaki sposób nauczyciele postrzegaj# swoj# 

rol% jako edukatorów oraz to, co mo$e im pomóc lub przeszkodzi" w rozwoju w asnej 

praktyki zawodowej. Trenerzy powinni by" !wiadomi ró$nych praktycznych ogranicze& i 

mo$liwo!ci, jakie istniej# w odniesieniu do rozwoju EO w ró$nych !rodowiskach i 

funkcjonuj#cych w nich tradycjach praktyki zawodowej. Tylko wtedy b%d# w stanie 

wzi#" pod uwag% potrzeby nauczycieli (okre!lone przez samych zainteresowanych) i 

uwzgl%dni" je podczas planowania seminarium. 

 

Nie oznacza to, $e trenerzy powinni skupia" ca # swoj# energi% na zaspakajaniu 

szkoleniowych potrzeb okre!lonych przez samych nauczycieli. To, co nauczyciele sami 

okre!laj# jako swoje potrzeby szkoleniowe, nie zawsze pokrywa si% z tym, czego 

rzeczywi!cie potrzebuj#, z punktu widzenia krajowego lub regionalnego programu 

rozwoju EO. Czasami oczekiwania te mog# by" wr%cz sprzeczne z takim programem. 

Najwa$niejszym jednak jest to, aby trenerzy rozumieli, w jaki sposób nauczyciele mog# 

postrzega" proces szkoleniowy i $eby umieli pod tym k#tem planowa" szkolenia.  

 

4.6.2. Zasady kszta%cenia doros%ych 

 

Zastanawiaj#c si% nad tym, jakie elementy powinno obejmowa" szkolenie trenerów w 

zakresie EO, nale$y pami%ta" o ró$nicach pomi%dzy kszta ceniem dzieci i kszta ceniem 

doros ych. Program kszta cenia trenerów powinien zawiera" elementy wiedzy dotycz#ce 

modeli nadzoru i mentoringu dla nauczycieli jak równie$ psychologii rozwoju doros ych. 

                                                 
27. Elias, J.L i  Merriam, S.B., (1995) Philosophical Foundations of Adult Education (Filozoficzne podstawy 

edukacji doros$ych), Krieger Pub., Floryda. 
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Dwa czynniki maj# szczególny wp yw na kszta cenie doros ych – szybko!" i znaczenie. 

Doro!li z wiekiem reaguj# coraz wolniej, ograniczenia czasowe oraz presja maj# 

negatywny wp yw na wyniki uczenia si%. Jak ju$ wspomnieli!my wcze!niej, kszta cenie 

doros ych ma !cis y zwi#zek z ich sytuacja $yciow#. W zwi#zku z tym doro!li nie b%d# 

chcieli si% uczy", je$eli nie b%dzie to mia o dla nich znaczenia. 

 

4.6.3. Zach!canie do autorefleksji 

 

Potrzeba przezwyci%$enia, wynikaj#cych z osobistego do!wiadczenia, przeszkód, jakie 

stoj# przez nowym procesem uczenia si%, stanowi g ówne wyzwanie dla rozwoju 

programów nauczania w zakresie EO. Do!wiadczenie edukacyjne nauczycieli, jako 

nauczycieli i osób ucz#cych si%, mo$e czasami prowadzi" do negatywnych postaw wobec 

uczenia si% oraz polegania na starych formach rozumienia i praktyki. Jest to bardzo 

powszechne zjawisko szczególnie w dziedzinie EO. Nacisk na interaktywne i 

demokratyczne metody uczenia si% i nauczania w EO kontrastuje z bardziej tradycyjnymi 

i autorytarnymi podej!ciami stosowanymi w klasach. W konsekwencji uczenie si%, jak 

uczy" EO, mo$e oznacza" „oduczenie si%” pewnych praktyk. 

 

 

Jednak$e oduczenie si% starych sposobów i nauczenie si% nowych nie odbywa si% jedynie 

drog# intelektualnej dyskusji. Szybciej zmienimy my!lenie ludzi, gdy stworzymy im 

sytuacje, w których b%d# musieli sprawdzi" nowe idee w dzia aniu,  a nie tylko o nich 

dyskutowa" – sytuacje, które obna$# prawdziw# natur% za o$e&, uwa$anych przez nich 

do tej pory za oczywiste. 

 

Dlatego te$ trenerzy EO musz# posiada" !wiadomo!" tego typu postaw wobec uczenia 

si% – a w szczególno!ci uczenia si% EO - które reprezentuj# i na których opieraj# swoj# 

praktyk% zawodow# osoby szkol#ce si%. Spo ecze&stwo sta o si% w du$ym stopniu 

wielokulturowe i ró$norodne, a uwarunkowania polityczne i gospodarcze cz%sto 

kszta tuj# do!wiadczenie uczenia si%. Trenerzy powinni zna" pochodzenie i 

do!wiadczenie osób szkol#cych si%, zarówno jako pojedynczych osób oraz cz onków 

pewnych zbiorowo!ci przywi#zanych do pewnej tradycji i praktyki edukacyjnej. 

 
“Wa$nym sposobem rozwijania tej formy wiedzy jest w #czanie w proces szkoleniowy 

elementu autorefleksji – osobistej i zawodowej. Trenerzy musz# posiada" umiej%tno!ci 

potrzebne do kierowania autorefleksj# osób szkol#cych si% na temat ich przekona& i 

za o$e& oraz odniesienia ich do teorii i praktyki EO.28” 

 

Istniej# trzy obszary refleksji: 

 

 Pedagogika – refleksja na temat technicznego procesu uczenia si%, np. na 

temat wykorzystania ró$nych sposobów zadawania pyta& w EO; 

 Cele ogólne i oczekiwane rezultaty – refleksja nad przyczynami kszta cenia 

osób ucz#cych si% w zakresie EO i ich wp ywu na praktyk%; 

                                                 
28. S.D. Brookfield, Becoming a critically reflective teacher (Stawanie si% mysl"cym krytycznie 

nauczycielem), Jossey-Bass Publishers (1995). 
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 Etyczne, spo$eczne i polityczne – refleksja nad, uwa$anym za oczywisty, 

systemem warto!ci, na którym opieraj# si% postawy nauczycieli wobec EO. 

 

Kierowanie krytyczn# refleksj# jest procesem d ugim i z o$onym, który powinien 

przenika" ca y proces szkoleniowy w zakresie EO. Jest to jednak proces bardzo wa$ny – 

nie tylko dlatego, $e pomaga osobom szkol#cym si% doceni" znaczenie nauczania EO, ale 

równie$ dlatego, $e nauczyciele, którzy podwa$aj# swoje za o$enia, uznaj# istnienie 

etycznych dylematów i s# otwarci na alternatywne punkty widzenia zach%caj# m odych 

ludzi do post%powania w podobny sposób. Modeluj#c ten proces w asna postaw#, 

nauczyciele EO zdobywaj# prawo do proszenia swoich uczniów o to, by równie$ my!leli 

w sposób krytyczny.  

 

Autorefleksja mo$e by" konstruowana w trakcie procesu szkoleniowego na kilka 

sposobów: 

 

 autobiografia –np., osobisty dziennik nauczyciela – niesie ze sob# 

ryzyko zaprzeczenia i przeinaczenia, ale cz%sto jest dobrym punktem 

wyj!cia; 

 patrzenie z perspektywy ucznia/osoby szkol"cej si%– osoby szkol#ce si% 

patrz#ce na siebie z perspektywy swoich uczniów lub innych osób 

szkol#cych si% mog# dostarczy" informacji, które inaczej nie by yby 

dost%pne; 

 do#wiadczenie kolegów – mo$e s u$y" jako krytyczne lustro, 

odbijaj#ce obrazy w asnych dzia a& nauczycieli; 

 literatura teoretyczna na temat edukacji nauczycieli – mo$e pomóc 

nauczycielom wyj!" poza ogólnie przyj%te za o$enia i spojrze" na   

praktyk% zawodow# z nowej innej perspektywy. 

 

Trenerzy równie$ powinni dokona" przegl#du w asnych za o$e& dotycz#cych 

prowadzonego przez nich procesu nadzoru i mentoringu osób szkol#cych si%, jak 

równie$ przekona& i warto!ci, które uwa$aj# za oczywiste. Szkolenie w zakresie i 

na rzecz  EO zawsze bazuje na osobistych pogl#dach trenera co do warto!ci 

demokracji i obywatelstwa, postaw etycznych i zachowa& oraz na ch%ci bycia 

obywatelem, który uczestniczy i cieszy si% $yciem w demokratycznym 

spo ecze&stwie.  

 

4.6.4. Zach!canie do refleksji nad zasadami EO 

 

 

Centralne miejsce w procesie szkolenia zajmuje potrzeba jasnego wyra$ania zasad 

rz#dz#cych nauczaniem EO. To w a!nie ta !wiadomo!" regu  i powodów dzia ania w 

pewien okre!lony sposób odró$nia edukatora profesjonalnego od amatora. 
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Dlatego te$ trenerzy nauczycieli musz# rozumie" ró$ne sposoby pojmowania EO. Musz# 

te$ umie" wyja!ni", jak stosuj# je w praktyce. Nie chodzi tu tylko o przekazywanie 

wiedzy, ale stwarzanie sytuacji, w których osoby szkol#ce si% mog# si% zastanowi" nad 

zasadami, które powinny rz#dzi" nauczaniem EO, np. aktywne i oparte na wykonywaniu 

zada& uczenie si%, potrzeba skupienia si% na rzeczywistych zagadnieniach maj#cych 

znaczenie dla osób ucz#cych si%. 

 

Jednak, mimo przekonania, co do s uszno!ci w asnej wizji EO, trenerzy nigdy nie 

powinni narzuca" swoich przekona& i idei uczestnikom szkolenia. Jest to nie tylko 

nieskuteczny sposób uczenia si%. Przede wszystkim jest to sprzeczne z duchem 

obywatelstwa demokratycznego. Trenerzy maj# nie tylko obowi#zek pomaga" osobom 

ucz#cym si% w zdobywaniu wiedzy, jak nale$y uczy" EO, ale równie$ szanowa" opinie 

innych. Mog# co! sugerowa", np. na podstawie bada& lub literatury teoretycznej na temat 

EO – ale musz# równie$ umie" akceptowa" inny punkt widzenia. 

 

4.6.5. Tworzenie grup eksperckich 

 

Szkolenie nauczycieli EO nie polega jedynie na pomaganiu ludziom w tym, jak 

skuteczniej postepowa" w $yciu osobistym lub jak osi#ga" osobiste cele. EO polega 

równie$ na budowaniu grup eksperckich.
31

 

 

Jedna z ról trenera EO polega na pomaganiu nauczycielom w nabywaniu umiej%tno!ci, 

które pozwol# im planowa" i pracowa" we wspó pracy z innymi nauczycielami, graczami 

i interesariuszami. Wspó praca i dzielenie si% wiedz# stanowi# podstawowe zasady $ycia 

w demokratycznym spo ecze&stwie oraz profesjonalnej praktyki w dziedzinie EO. 

 

Nale$y wi%c pomóc nauczycielom tworzy", prowadzi" i podtrzymywa" kole$e&skie 

grupy wsparcia. Oznacza to rozumienie dynamiki wspó pracy w grupie oraz sposobów 

budowania poczucia wspólnej to$samo!ci i celowo!ci podejmowanych dzia a& pomi%dzy 

cz onkami grup eksperckich. Tworzenie grup eksperckich i kole$e&skich grup wsparcia 

w ramach systemu szkolenia nauczycieli stanowi wa$ny sposób przekazywania wi%kszej 

odpowiedzialno!ci samym praktykom oraz bardziej autonomiczn# i demokratyczn# 

strategi% uczenia si% edukacji obywatelskiej.  

 

5. ZALECENIA 
 

 

Na zako&czenie autorzy Poradnika chcieliby przekaza" nast%puj#ce zalecenia: 

 

 rz#dy i w adze o!wiatowe w pa&stwach cz onkowskich powinny uzna" i traktowa" 

jako priorytet potrzeb% stworzenia systematycznego i skoordynowanego podej!cia do 

szkolenia nauczycieli w zakresie EO; 

                                                 
31Grupa ekspercka to grupa ludzi podzielaj#cych te same pogl#dy i promuj#cych te same edukacyjne 

podej!cia i praktyki. 
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 podej!cie to powinno: 

 

- bazowa" na istniej#cych przyk adach dobrej praktyki; 

- by" sformalizowane i zapisane w oficjalnych dokumentach na poziomie 

krajowym; 

- by" jasno umiejscowione w agencjach pa&stwowych; 

- by" nadzorowane przez krajowy organ koordynuj#cy; 

- wykorzystywa" model Rady Europy, w którym EO postrzegana jest zarówno 

jako przedmiot sam w sobie oraz podej!cie charakteryzuj#ce ca # szko %; 

- polega" na wskazaniu nauczycieli EO oraz cech osobowych potrzebnych do 

wspierania skutecznego nauczania EO; 

- rozró$nia" potrzeby szkoleniowe: np. nauczycieli szkó  podstawowych i 

!rednich, nauczycieli przedmiotów ogólnych i specjalistycznych oraz 

nauczycieli uczestnicz#cych w kszta ceniu i doskonaleniu zawodowym, 

- zapewni" szkolenie na ró$nych poziomach: np. wiedzy przedmiotowej, tre!ci 

programowych, metod nauczania, umiej%tno!ci zarz#dzania i umiej%tno!ci 

interpersonalnych oraz refleksji i doskonalenia; 

 

  w pa&stwach cz onkowskich, nale$y zwraca" szczególn# uwag% na: 

 

- ewaluacj% obecnej praktyki, osi#gni%" lub ostatnich inicjatyw w zakresie EO; 

- ukierunkowywanie szkolenia w taki sposób, by tworzy" korpusy specjalistów 

EO b%d#cych w stanie upowszechnia" swoj# wiedz% eksperck# zarówno 

w!ród najbli$szych kolegów jak i nauczycieli z innych szkó ; 
- rozwijanie form szkolenia i doskonalenia zawodowego, 

- opracowywanie odpowiednich materia ów szkoleniowych, np. materia ów 

video, profesjonalnych podr%czników i poradników dla nauczycieli, 

- wykorzystywanie nowych technologii,, np.: zasobów i materia ów 

szkoleniowych on-line;  

-  #czenie rozwoju zawodowego z rozwojem kariery, np.:. poprzez system 

akredytacji i kwalifikacji, etc.; 

-  #czenie szkolenia nauczycieli z zapewnianiem jako!ci; 

- tworzenie centrów doskona o!ci w zakresie EO na poziomie krajowym i 

regionalnym w celu zapewnienia poradnictwa, materia ów i szkolenia; 

- tworzenie innych struktur wsparcia: np.: sieci nauczycieli lub szkó , e-

biuletynów; 

 

 Rada Europy powinna nale$ycie rozwa$y" rol%, jak# mo$e odegra" w: 

 

- tworzeniu odpowiednich metod rozwoju i oceny kompetencji nauczycieli w 

zakresie EO; 

- monitorowania i ewaluacji inicjatyw dotycz#cych szkolenia nauczycieli w 

zakresie EO na poziomie krajowym; 

- u atwianiu dzielenia si% do!wiadczeniem pomi%dzy edukatorami nauczycieli   

w pa&stwach cz onkowskich i pomi%dzy nimi; 
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- wspieraniu bli$szej wspó pracy pomi%dzy instytucjami zaanga$owanymi w 

szkolenie nauczycieli w zakresie EO, w tym w adzami o!wiatowymi i 

organizacjami pozarz#dowymi oraz organizacjami mi%dzynarodowymi takimi 

jak UNESCO; 

- porównywaniu i upowszechnianiu bada& dotycz#cych EO, w tym bada& 

dotycz#cych do!wiadczenia uczniów w zakresie EO oraz sposobów uczenia 

si% EO, etc.; 

- udzielaniu pomocy eksperckiej w opracowywaniu polityki i praktyki w 

zakresie szkolenia nauczycieli w dziedzinie EO w pa&stwach cz onkowskich, 

np. w szkoleniu trenerów; 

- upowszechnianiu skutecznej praktyki dotycz#cej ró$nych elementów 

sk adniowych programów EO, np. klimatu szko y, zaanga$owania szko y w 

$ycie spo eczno!ci lokalnej, etc.” 

 

 

                                                 


