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źródeł uległo przewartościowaniu i reorganizacji. Innym 
aspektem przemian są zmiany polityczno-ekonomiczne. Po 
pierwsze zmiany w organizacji edukacji zawsze pozostają 
w silnym związku z organizacją państwa i ustrojem poli-
tycznym. (...) W latach przed II wojną światową najważ-
niejsze było upowszechnienie edukacji na podstawowym 
poziomie i zbudowanie ujednoliconego systemu szkolnic-
twa po latach zaborów. (...) W czasie II wojny światowej 
edukacja była obowiązkiem wobec siebie samego i własnej 
przyszłości oraz obowiązkiem patriotycznym spełniającym 
rolę oręża walki z wrogiem. Bezpośrednio po wojnie głów-
nym celem stała się alfabetyzacja, a następnie upowszech-
nianie średniego wykształcenia. Edukacja miała scentrali-
zowany i zideologizowany charakter, jednak w społecznym 
odbiorze wartość wykształcenia była bardzo wysoka. Sze-
roko wówczas realizowane badania nad edukacją, dziec-
kiem, nauczycielem tworzyły polską pedagogikę, nadając 
jej naukowy status. Po obradach okrągłego stołu nastąpiło 
odejście od scentralizowanego systemu edukacji, otwarcie 
na alternatywne koncepcje i pluralizm edukacyjny. Jed-
nocześnie celem stało się upowszechnienie wyższego wy-
kształcenia. Niestety można było też obserwować stopnio-
we obniżanie się wartości edukacji, ogromne dysproporcje 
w jakości oferowanej edukacji i poziomie wiedzy uczniów.  
(...) Cywilizacyjne przemiany związane z rozwojem tech-
nologii także stanowią ciekawy obraz zmian. Technika 
i technologie tak szybko wprowadzają zmiany w nasze ży-
cie, że nie nadążamy z ich racjonalnym wykorzystaniem, 
badaniem negatywnych skutków w perspektywie życia czło-
wieka i opracowywaniem strategii ich wykorzystywania dla 
maksymalizowania potencjału indywidualnych jednostek. 
Mimo niewątpliwie wyższego obecnie poziomu ekonomicz-
nego życia ludzi niż w okresie przed II wojną światową i po 
niej staliśmy się świadkami różnego rodzaju wykluczeń spo-
łecznych. Osobiście dla mnie natomiast najważniejsze jest 
to, że mimo zmienności sytuacji ustrojowej i ekonomicznej 
dostrzegam jedną stałą wartość, rodzaj dezyderaty, która 
stanowiła również mój osobisty drogowskaz pedagogiczny. 

Mam na myśli dążenie do najgłębszego rozumienia dziecka 
oraz stwarzanie warunków do jak najpełniejszego rozwoju. 
Uważam, że rozumienie dziecka jest pierwotne w stosunku 
do projektowania aspektu działaniowego, niezależnie od 
okresu życia dziecka i od środowiska. Zawsze interesował 
mnie w kształceniu i w działalności edukacyjnej związek 
między teorią i praktyką (...), a dziś dostrzegam jego roz-
chwianie. (...) Obecnie można zaobserwować w kształce-
niu nauczycieli przerost działania nad rozumieniem istoty 
zjawisk pedagogiczno-rozwojowych. Wyeksponowany jest 
aspekt działaniowy, a zdecydowanie mniej osobowościo-
wy nauczyciela i ucznia. Nauczyciel planuje i często nie 
zastanawia się nad wartościami rozwojowymi dla dziecka. 
Ten brak rozumienia wartości rozwojowych różnych działań 
i sytuacji dotyczy niestety także rodziców. Widzę w szkole 
i w kształceniu nauczycieli odchodzenie od dobrze rozu-
mianej metodycznej strony edukacji, w której nauczyciel 
nie tyle bezkrytycznie stosuje gotowe recepty i schematy 
działania, ile jest świadomy teorii uzasadniającej okre-
ślone możliwości rozwiązań. Dobra metodyka zwłaszcza 
odniesiona do małego dziecka dla mnie oznacza wiedzę 
i rozumienie czynników sytuacyjnych, dziecka i realizo-
wanego zagadnienia oraz zdolność przełożenia tej wiedzy 
na sensowne działanie w codziennej praktyce. W kształ-
ceniu nauczycieli wciąż ubogi w mojej ocenie jest zakres 
oceny swojego działania przez nauczyciela. Autoanaliza 
ma przecież duże znaczenie dla zmiany jakości działania. 
Dotyczy to w równym stopniu nauczyciela i jego uczniów. 
Dlatego myśląc o kształceniu nauczycieli, uważam, że 
trzeba wyraźnie włączać zagadnienia autoanalizy, prze-
ciwdziałać zbyt wąskiemu i schematyzującemu ujmowaniu 
kształcenia. Sądzę również, że trzeba doceniać praktyki 
nauczycielskie, rozumieć ich wartość, zapewniać studen-
tom możliwość obserwowania i współdziałania z mądrymi, 
doświadczonymi nauczycielami. 

I.K.: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
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