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Edukacja  kulturalna  jest  ważną  częścią  procesu  edukacyjnego.  Pojęcie  to  wyrosło

z założeń pedagogiki kultury i jej najważniejsze opracowania są autorstwa pedagogów. W niniejszej

pracy prezentowane jest jednak inne podejście do tej kwestii – przede wszystkim polonistyczne, bo

według  autorki  to  właśnie  podczas  lekcji  języka  polskiego  uczeń  może  zdobyć  potrzebne

kompetencje,  by móc z rozmysłem uczestniczyć w kulturze.  Natomiast  w literaturze przedmiotu

najczęściej wspomina się o lekcjach plastyki i muzyki. 

Uzasadniając wybór tematu należy wspomnieć także o potrzebie uaktualnienia badań

dotyczących tej kwestii, ponieważ najważniejsze prace ukazały się po 1992 roku i dotyczyły takich

zagadnień  jak:  edukacja  kulturalna  społeczeństwa,  zwłaszcza  dorosłych,  czas  wolny młodzieży,

młodzież w instytucjach kultury, kompetencja kulturowa. Natomiast od czasu wdrożenia do szkoły

podstawy programowej w 2009 roku pojawiły się nieliczne pozycje dotyczące tego zagadnienia, a

przede  wszystkim  nie  były  przeprowadzane  badania  sprawdzające  aktualny  stan  edukacji

kulturalnej  po  wprowadzeniu  nowej  podstawy  programowej,  zwłaszcza  badania  dotyczące

polonistycznego procesu dydaktycznego.

Dlatego  też  główne  pytanie  badawcze  mojej  pracy  brzmiało:  „Czy  i  w  jakim  stopniu

edukacja  kulturalna  jest  realizowana  na  lekcjach  języka  polskiego,  a  także  na  zajęciach

pozalekcyjnych  organizowanych  w  szkole  i  poza  nią?”.  Celem  podjętych  badań  było  zatem

rozpoznanie,  czy i  w jakim stopniu problematyka dotycząca  edukacji  kulturalnej  jest  obecna w

kształceniu  polonistycznym  w  gimnazjum,  oraz  rozpoznanie  przyczyn  i  uwarunkowań  jej

podejmowania.  Ważne  były  tu  przede  wszystkim  lekcje  języka  polskiego,  ale  też  zajęcia

pozalekcyjne prowadzone przez polonistów w szkole i  zajęcia  poza szkołą,  które wiązały się z

kształceniem polonistycznym. Tym samym chciałam również poznać sposoby spędzania wolnego

czasu przez młodzież i jej faktyczny udział w działaniach prowadzonych przez instytucje kultury

oraz  zbadać  rzeczywiste  umiejętności  gimnazjalistów  z  zakresu  analizy  i interpretacji  różnych

tekstów kultury. Badanie dotyczyło więc całego szeroko pojętego procesu dydaktycznego, który

objął  nauczycieli  polonistów,  nauczycieli  pracujących  w młodzieżowych  domach  kultury,

bibliotekarzy,  uczniów  trzecich  klas  gimnazjum,  lekcje,  metody  i  środki  dydaktyczne  (przede

wszystkim podręczniki) oraz formy pracy i zajęć pozalekcyjnych. 

Ponadto sformułowałam następujące pytania szczegółowe: „Czy i w jakim stopniu edukacja

kulturalna ma wpływ na podnoszenie kompetencji kulturowej uczniów w gimnazjum?”, „Czy i w

jakim  stopniu  oferta  zajęć  pozalekcyjnych  jest  atrakcyjna  i wartościowa  dla  uczniów?”,  „Za

pomocą  jakich  tekstów  kultury  nauczyciele  kształcą  świadomego  odbiorcę  kultury?”,  „Czy



nauczyciele widzą potrzebę wprowadzania edukacji kulturalnej na lekcjach?”, „Za pomocą jakich

metod, form i środków dydaktycznych nauczyciele kształcą świadomego odbiorcę kultury?”, „W

jakim zakresie szkoła współpracuje z domem kultury?”, „Jakie są korzyści z tej współpracy dla

uczniów?”,  „Czy  podręczniki  wspomagają  nauczycieli  w  kształceniu  kompetencji  kulturowej

uczniów?”.

Dysertacja  została  podzielona  na  cztery  rozdziały.  Ponadto  zawiera  wstęp,  zakończenie,

aneks i bibliografię. W pierwszym rozdziale wyjaśniłam najważniejsze kategorie zawarte w temacie

pracy, takie jak: kultura, edukacja kulturalna i polonistyczny proces dydaktyczny. Badane pojęcia

były  też  rozpatrywane  pod kątem trzech  dyscyplin  naukowych,  które  zapoczątkowały  wszelkie

dyskusje o kulturze: socjologii, antropologii i pedagogiki. W dalszych podrozdziałach zakreśliłam

krótko  historyczny  rys  pojęcia  „edukacja  kulturalna”,  a  także  przywołałam  najważniejsze

stanowiska  teoretyczne,  by  na  koniec  zaprezentować  własne  rozumienie  tego  terminu.  Ponadto

porównałam założenia przyjęte  w edukacji  kulturalnej  z najważniejszymi kategoriami z zakresu

dydaktyki ogólnej i przeanalizowałam miejsce edukacji  kulturalnej w oświatowych dokumentach

prawnych – konkretnie  w podstawach programowych kształcenia ogólnego z 1999 roku i  2009

roku. Pierwszy rozdział zakończyłam wyjaśnieniem, dlaczego aktywność kulturalna gimnazjalistów

jest tak ważna, biorąc pod uwagę zarówno pedagogiczny, jak i psychologiczny punkt widzenia tego

problemu.

Rozdział  drugi  dotyczy  stricte edukacji  kulturalnej  w  polonistycznym  procesie

dydaktycznym. Tutaj starałam się pokazać, co w praktyce oznacza bycie przewodnikiem w świecie

kultury  w  odniesieniu  do  nauczyciela:  jakie  treści,  metody,  formy  pracy  i  środki  dydaktyczne

pozwalają nauczycielom jak najlepiej wprowadzać edukację kulturalną na lekcji. Skupiłam się także

na roli aksjologii w kształceniu polonistycznym oraz na tym, jakie kompetencje, osobowość i cechy

charakteru  powinien  mieć  taki  nauczyciel.  Dalej  przeszłam  do  opisania  ucznia  określonego  w

dokumencie mianem „świadomego odbiorcy kultury”. Wyjaśniłam, jakie aktywności powinny być

w  związku  z  tym  rozwijane  u  podopiecznych,  a także  co  oznacza  koncepcja  kształcenia

wielostronnego.  Następnie  przedstawiłam  dziedziny  edukacji  kulturalnej,  takie  jak  edukacja

literacka,  filmowa,  teatralna,  muzyczna,  obywatelska,  międzykulturowa,  medialna,  po  to  by

wskazać, jakie korzyści dla uczniów ma wprowadzanie tych dziedzin na lekcjach. Ten rozdział ma

też  charakter  badawczy,  ponieważ  zajęłam  się  w nim  analizą  trzech  serii  podręczników  i

szczegółowo  je  opisałam.  Przywołałam  przykłady  poleceń,  które  realizują  zadania  edukacji

kulturalnej oraz wskazałam braki i niedociągnięcia w analizowanych podręcznikach. Na koniec tej

cząstki skupiłam się na zajęciach pozalekcyjnych, które, jak już wspomniałam wcześniej, ciągle są

tematem zaniedbywanym nie tylko w teorii, lecz także w praktyce. Wydaje się, że nauczyciele i

rodzice nie doceniają wartości uczestnictwa młodzieży w takich zajęciach.



Trzeci – najobszerniejszy – rozdział  pracy dotyczy badań własnych, które miały na celu

przede wszystkim sprawdzenie faktycznego stanu edukacji kulturalnej w szkole. W zrealizowanych

badaniach posłużyłam się zarówno metodą badań jakościowych, jak i ilościowych, dzięki czemu

mogłam  głębiej  wejść  w  środowisko  szkolne,  tym  samym  oczekując,  że  szeroki  wybór

zastosowanych metod badawczych pozwoli  uzyskać bardziej  rzetelne  dane.  Przywołując wyniki

swoich  badań,  zestawiałam  je  z  innymi,  przeprowadzonymi  wcześniej,  co  z  kolei  umożliwiło

szerszy, bardziej realny i porównawczy wgląd w sytuację edukacji kulturalnej w gimnazjum.

Efektem przeprowadzonych kwerend materiałów dydaktycznych, a także wnikliwej analizy

danych było opracowanie narzędzi dydaktycznych przeznaczonych dla nauczycieli. Umieszczone i

opisane  w  czwartym  rozdziale  narzędzia  są  propozycją  metodyczną,  wprowadzenia  edukacji

kulturalnej  na  lekcjach  języka  polskiego  za  pomocą  metody  projektu  i zachęcenia  nauczycieli

polonistów (a w efekcie uczniów) do nawiązywania współpracy z instytucjami kultury. Pomocą w

tym zakresie może być także przygotowany przeze mnie bank stron internetowych związanych z

wprowadzaniem ucznia w świat kultury.

Przedstawiona praca  nie  wyczerpuje  całkowicie  omawianego zagadnienia,  ale  na  pewno

odpowiada na potrzebę uwzględnienia edukacji kulturalnej w kształceniu gimnazjalistów.


