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Ɉɛ’ɽɤɬɨɦ ɚɧɚɥɿɡɭ ɭ ɞɚɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɽ ɡɦɿɧɢ ɭ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ
ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɩɪɨɫɬɭɩɚɸɬɶ ɧɚ ɡɥɚɦɿ ɫɬɨɥɿɬɶ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɞɨɩɨɜɿɞɹɯ
ɿ ɩɨɫɬɚɸɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɤɪɢɬɢɤɢ ɧɢɧɿɲɧɶɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ. Ⱥɜɬɨɪ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ, ɳɨ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜɢɦɚɝɚɽ ɡɦɿɧɢ ɪɨɥɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ; ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ; ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. Ɇɟɬɨɸ ɞɚɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɢɯ
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɫɭɛ’ɽɤɬɧɿɫɬɶ, ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ
ɩɪɨɰɟɫ.
Krajewska A. Students’ Responsibility, Subjectiveness and Activity in the
Modernly Comprehended Process of Teaching. The object of analyses in this study
is the transformations in philosophy, theory and the practice of education resulting
from international educational reports introduced at the turn of the XXIst century.
They come as a result of the criticism aimed at the hitherto existing conception of
education. The author underlines that the modern process of teaching in higher
school requires: the change of the teacher’s role in the process of teaching, education
concentrated on the student, the growth of students’ responsibility, the feeling of their
subjectiveness and their activity in the process of teaching. The aim of the study is
to prove the meaningfulness of these properties in the process of improving teaching
quality in a higher school.
Key words: responsibility, subjectiveness, activity, process of teaching.
Ʉɪɚɟɜɫɤɚ Ⱥ. Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫɤɜɨɡɶ ɩɪɢɡɦɭ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ.
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɬɟɨɪɢɢ
ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɧɚ ɪɭɛɟɠɟ ɜɟɤɨɜ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɨɤɥɚɞɚɯ ɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɤɪɢɬɢɤɢ ɧɵɧɟɲɧɟɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ⱥɜɬɨɪ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɵɫɲɟɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɪɨɥɢ ɭɱɢɬɟɥɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ,
ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ ɨɛ1© Krajewska A. OdpowiedzialnoĞü, podmiotowoĞü i aktywnoĞü studentów w nowoczeĞnie
pojmowanym procesie kztaácenia
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Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɭɱɟɛɧɵɣ
ɩɪɨɰɟɫɫ.

OkreĞlenie problemu. GáĊbokie przeobraĪenia postĊpujące w ostatnich
dekadach XX wieku w Europie i na Ğwiecie oraz ich skutki w sferze
politycznej, spoáecznej, ekonomicznej i demogra¿cznej wyznaczają szereg
nastĊpstw dla sfery edukacji. Obserwuje siĊ wyraĨne przemiany w ¿lozo¿i,
teorii i praktyce edukacyjnej bĊdące wyrazem nowych potrzeb, moĪliwoĞci i
oczekiwaĔ [1; 8; 22].
WaĪnym Ĩródáem inspiracji do zmian staáy siĊ miĊdzynarodowe raporty
oĞwiatowe opracowywane i przedstawiane na przeáomie wieków. Dostarczają
idei, kategorii pojĊciowych i przesáanek do innego myĞlenia o edukacji, czyli
budowania spoáecznego dyskursu o edukacji [6, 49]. Wskazują nadzieje,
wyzwania, a takĪe cele strategiczne, ku którym powinna zmierzaü edukacja.
Do rangi priorytetów w tym zakresie urastają róĪne wymiary uczenia siĊ:
«uczyü siĊ, aby byü», «uczyü siĊ bez granic», «uczyü siĊ, aby dziaáaü»,
«uczyü siĊ przez caáe Īycie», uczyü siĊ dla wiedzy, pracy, kompetencji, dla
rozumienia innych, dla wáasnego rozwoju.
Analiza badaĔ. Aktualne rozumienie edukacji wynika z nowej ¿lozo¿i
myĞlenia o niej, z jej humanizacji. Ksztaátowanie siĊ edukacji humanistycznej
jest rezultatem przemian w ¿lozo¿i edukacyjnej, w której poddano krytyce
tradycyjną edukacjĊ adaptacyjną, przedkáadając jednoczeĞnie doktrynĊ
krytyczno-kreatywną, w której istotnego znaczenia nabraáy kwestie
aksjologiczne i teleologiczne, akcentuje siĊ podmiotowoĞü i odpowiedzialnoĞü
studenta, racjonalną emancypacjĊ, jego indywidualny wysiáek, aktywnoĞü,
samodzielnoĞü, samorozwój, autokreacjĊ [3, 43–72; 10, 20–97; 14, 11–67].
JednoczeĞnie w rezultacie wielu badaĔ podkreĞla siĊ znaczenie procesów
samoregulacji dla uzyskiwania wysokiej efektywnoĞci uczenia siĊ na kaĪdym
etapie Īycia jednostki [13, 107–119; 24, 85–112], ale takĪe potrzebĊ edukacji
afektywnej [11, 69–78; 16, 485–510], doskonalenia charakteru i cnót [15].
PostĊpuje wyraĨne umacnianie siĊ orientacji humanistycznej w dydaktyce
[19] spowodowane przywracaniem w niej systemu wartoĞci i nadawania im
wáaĞciwego sensu edukacyjnego, wzrasta znaczenie jednostki i jej potrzeb w
procesie ksztaácenia.
Dlatego przedmiotem prezentowanych tu rozwaĪaĔ jest odpowiedzialnoĞü,
podmiotowoĞü i aktywnoĞü studentów w nowoczeĞnie pojmowanym procesie
ksztaácenia, a celem opracowania jest wykazanie znaczenia tych wáaĞciwoĞci
dla podnoszenia jakoĞci procesu ksztaácenia w szkole wyĪszej.
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Celem opracowania jest wykazanie znaczenia zmiany roli nauczyciela
w procesie ksztaácenia, ksztaácenia skoncentrowanego na studencie,
wzrostu odpowiedzialnoĞci studentów, poczucia podmiotowoĞci studentów
i ich aktywnoĞci w procesie ksztaácenia dla podnoszenia jakoĞci procesu
ksztaácenia w szkole wyĪszej.
Gáówne zagadnienia. Przez wiele lat kierowniczą rolĊ w procesie
ksztaácenia peániá nauczyciel akademicki. Aprobata koncepcji edukacji
humanistycznej, krytyczno-emancypacyjnej, w której wzrasta rola osoby
biorącej udziaá w edukacji, jej podmiotowoĞü, potrzeby i dąĪenia powodują
zmianĊ roli nauczyciela akademickiego w procesie ksztaácenia, utratĊ funkcji
kierowniczych. ChociaĪ rola nauczyciela jest nadal znacząca, to jednak
odmienna, poniewaĪ wymaga od niego organizowania Ğrodowiska ksztaácenia
skoncentrowanego na studencie, na jego moĪliwoĞciach i potrzebach,
przy jego aktywnym, odpowiedzialnym i partnerskim wspóáuczestnictwie.
Dlatego realizowanie takiego modelu edukacji akademickiej, jak podkreĞla
S. Palka «zaleĪy w gáównym stopniu od postaw nauczycieli akademickich:
wiedzy na temat cech i wáaĞciwoĞci studentów (…); pozytywnego stosunku
emocjonalnego i chĊci do partnerskiego traktowania studentów; realizowania
dziaáaĔ sáuĪących takim wáaĞnie relacjom – prowadzenia dialogu, dyskusji,
konsultacji» [19, 102–103].
Zmiana relacji interpersonalnych w procesie ksztaácenia jest podstawą
budowania stosunków wspóápracy i wspóádziaáania miĊdzy nauczycielem
akademickim i studentami. JednoczeĞnie, co szczególnie akcentuje
N. Falchikov «autentyczna wspóápraca wymaga tu zaistnienia odpowiednich
warunków – pozytywnej wspóázaleĪnoĞci miĊdzy podmiotami (muszą
uĞwiadamiaü sobie, Īe mogą osiągaü swoje cele), bezpoĞredniej interakcji,
indywidualnej odpowiedzialnoĞci za osiągane cele oraz staáej aktywnoĞci
i reÀeksji nad podejmowanym dziaáaniem» [4, 50]. Warto tu zauwaĪyü, Īe
wskazane relacje miĊdzy nauczycielem i studentami mogą dostarczaü takĪe
i innych korzyĞci w procesie ksztaácenia, m.in. motywowaü studentów do
wiĊkszego wysiáku, pomagaü w powstawaniu i realizacji nowych pomysáów,
a wiĊc podnosiü jakoĞü procesu i wyników ksztaácenia.
Wspólnym celem – nauczyciela i studentów staje siĊ rozwijanie
potencjaáu tkwiącego w studentach, zwiĊkszanie moĪliwoĞci uczenia siĊ, a
dziaáania przez nich podejmowane w procesie ksztaácenia muszą byü temu
podporządkowane. DąĪenie do realizacji takiego celu wymaga od studentów
zdecydowanego wzrostu ich odpowiedzialnoĞci i aktywnoĞci, w procesie
ksztaácenia i uczenia siĊ, a od nauczyciela podmiotowego traktowania
studentów, a takĪe odpowiedzialnoĞci w zmianie i zróĪnicowaniu
podejmowanych dziaáaĔ.
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PojĊcie odpowiedzialnoĞci ma róĪne wymiary i odniesienia.
OdpowiedzialnoĞü «jest zobowiązaniem jednostki do wypeániania
wyznaczonych czynnoĞci, w sposób w miarĊ swych moĪliwoĞci najlepszy
(...) mogą one byü zawarte w wykazie specy¿cznych obowiązków, które
powinno siĊ wykonaü w ramach peánionej funkcji lub roli [21, 144]. A zatem
przyjĊcie roli studenta wyznacza odpowiednią odpowiedzialnoĞü.
Trafne ujĊcie záoĪonoĞci odpowiedzialnoĞci, której doĞwiadcza czáowiek
odnaleĨü moĪna w poglądach R. Ingardena, który proponuje odróĪniü w
tym zakresie cztery nastĊpujące sytuacje: «ktoĞ ponosi odpowiedzialnoĞü
za coĞ, albo inaczej mówiąc jest za coĞ odpowiedzialny (ponoszenie
odpowiedzialnoĞci); ktoĞ bierze odpowiedzialnoĞü za coĞ (podejmowanie
odpowiedzialnoĞci); ktoĞ jest za coĞ pociągany do odpowiedzialnoĞci
(pociąganie do odpowiedzialnoĞci); ktoĞ dziaáa odpowiedzialnie (dziaáanie
odpowiedzialne)» [7, 78].
Wydaje siĊ, Īe moĪna dokonaü transpozycji tych sytuacji do roli
wypeánianej przez studenta, chociaĪ wymaga to szerszego ujĊcia, nie
tylko odpowiedzialnoĞci w sferze sytuacyjnej, przedmiotowej – za coĞ,
ale takĪe personalnej, podmiotowej – za kogoĞ. A zatem moĪna przyjąü,
Īe student:
1. jest odpowiedzialny za: rozwijanie potencjaáu swych zdolnoĞci i
predyspozycji, stopieĔ i sposób wykorzystania moĪliwoĞci oferowanych
przez nauczyciela, za swą aktywnoĞü i samodzielnoĞü w procesie ksztaácenia
i uczenia siĊ, za kulturĊ wzajemnych kontaktów i interakcji z nauczycielem i
innymi uczestnikami procesu ksztaácenia.
2. podejmuje odpowiedzialnoĞü przed samym sobą, nauczycielami
akademickimi, rodziną i spoáeczeĔstwem za swój rozwój, hierarchiĊ
wyznawanych wartoĞci, za to jaki jest, co wie, umie, potra¿ i do czego jest
zdolny.
3. pociągany jest do odpowiedzialnoĞci przed wáadzami uniwersytetu
i jego spoáecznoĞcią za nieodpowiednie wypeánianie roli studenta,
nieprzestrzeganie regulaminu studiów i statutu uniwersytetu.
4. Kieruje siĊ w procesie ksztaácenia pragnieniem wielostronnego
rozwoju wáasnej osobowoĞci, potrzebą nabycia wartoĞci kulturowych,
technologicznych i demokratycznych.
Oznacza to, Īe odpowiedzialnoĞü za przebieg i wyniki procesu
ksztaácenia spoczywa nie tylko na nauczycielu akademickim, ale takĪe na
wspóápracujących z nim aktywnie studentach. Studenci, jak podkreĞla znawca
jakoĞci ksztaácenia w szkoáach wyĪszych L. Harvey «muszą spodziewaü siĊ
(i byü zdolnymi) do przyjĊcia odpowiedzialnoĞci za wáasną naukĊ i ponosiü
odpowiedzialnoĞü za to co uczynili i czego nie dokonali» [5, 22].
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Z przedstawionego ujĊcia wynika, Īe odpowiedzialnoĞü studentów
wynikająca z peánionej przez nich roli jest záoĪona i wielowarstwowa.
Interesujące jest, jak postrzegają kwestiĊ odpowiedzialnoĞci sami studenci.
Badania U. Ostrowskiej wykazaáy, Īe poczucie odpowiedzialnoĞci moralnej
stanowi dla wiĊkszoĞci studentów podstawĊ doĞwiadczania wartoĞci samego
siebie i niemoĪliwe jest do zaistnienia poza wartoĞciami i dlatego studenci
sytuują bardzo wysoko odpowiedzialnoĞü w swojej hierarchii wartoĞci i
do niej w sposób wyraĨny aspirują [17, 30–32]. JednoczeĞnie máodzieĪ
akademicka przedstawiając swoje rozumienie odpowiedzialnoĞci przejawiaáa
tendencje do zawĊĪania jego znaczenia, co niewątpliwie pozostaje waĪnym
zadaniem dla ksztaácenia akademickiego.
Okazuje siĊ wiĊc, Īe dla studentów odpowiedzialnoĞü jest cenną
wartoĞcią w ich hierarchii. To wáaĞnie wartoĞci są nieodzownym warunkiem
zrealizowania idei odpowiedzialnoĞci. ChociaĪ obszary odpowiedzialnoĞci
nauczyciela akademickiego i studentów są róĪne, wynikają bowiem z
peánionych ról w procesie ksztaácenia, to jednak nawzajem siĊ uzupeániają,
tworząc komplementarną caáoĞü – odpowiedzialnoĞü uczestników procesu
ksztaácenia za jego przebieg i wyniki, przed samymi sobą, wáadzami uczelni
i spoáeczeĔstwem.
Implikacją nowej ¿lozo¿i myĞlenia o edukacji na Ğwiecie i w Europie,
a takĪe skutkiem rozwoju koncepcji psychologicznych i teoriopoznawczych
są nie tylko partnerskie interakcje miedzy nauczycielem akademickim i
studentami, odpowiedzialnoĞü studentów za wypeánianie swej roli, ale takĪe
wzrost znaczenia ich podmiotowoĞci i aktywnoĞci w procesie ksztaácenia,
które to w istotnym stopniu warunkują te relacje.
RangĊ tych kategorii w dydaktyce akcentują takĪe autorzy wielu raportów
edukacyjnych i dokumentów: wskazując potrzebĊ odkrywania, pobudzania i
wzmacniania potencjaáu twórczego kaĪdej jednostki, jej autonomii, wolnoĞci
myĞli, osądu, samodzielnoĞci dziaáania, dostrzegając rolĊ jednostki jako
najwaĪniejszego uczestnika w procesie ksztaácenia i w spoáeczeĔstwie
[1, 51]; podkreĞlając koniecznoĞü traktowania studentów jako partnerów,
pobudzania ich podmiotowej kreatywnoĞci, wywierania przez nich wpáywu
na proces ksztaácenia [22, 14].
Istnieje wiele moĪliwych ujĊü podmiotowoĞci czáowieka, jednak tu
szczególnie przydatne jest jej pojmowanie w psychologii i pedagogice. Np.,
w ujĊciu T. Tomaszewskiego «podmiotowoĞü oznacza, Īe czáowiek jest
«kimĞ», Īe ma okreĞloną toĪsamoĞü, Īe posiada pewną «indywidualnoĞü»,
która wyróĪnia go od innych, Īe jego wáasna dziaáalnoĞü zaleĪy w znacznym
stopniu od niego samego» [23, 72]. Podobnie wypowiada siĊ Z. PietrasiĔski
«podmiotowoĞü jest postrzegana jako dostĊpna jedynie czáowiekowi zdolnoĞü
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uĞwiadamiania sobie faktu podlegania przemianom i wpáywania na nie dziĊki
swym wáasnym, mniej lub bardziej autonomicznym dziaáaniom [20, 249–
250], nieco inaczej K. Korzeniowski, który postrzega podmiotowoĞü jako
«uĞwiadomioną dziaáalnoĞü inicjowaną i rozwijaną przez jednostkĊ wedáug
wáasnych wartoĞci i standardów» [9, 37].
Natomiast T. Lewowicki podejmując próbĊ odczytania wspóáczesnych
znaczeĔ podmiotowoĞci wskazuje, Īe «z podmiotowoĞcią wiąĪe siĊ przede
wszystkim –
x po pierwsze – istnienie jakiejĞ struktury wewnĊtrznej organizacji
czáowieka (wielostronnie determinowanej, ale ksztaátowanej równieĪ przez
jednostkĊ struktury, zmieniającej siĊ);
x po drugie – związana z tym pewna szczególnoĞü (biopsychiczna i
spoáeczna), «indywidualnoĞü», wáasna «toĪsamoĞü» – wáaĞciwa okreĞlonemu
czáowiekowi;
x po trzecie – ĞwiadomoĞü związków z otoczeniem, rozumienie
otoczenia i sytuacji w nim powstających oraz umiejĊtnoĞü formuáowania
zadaĔ, programów wáasnej dziaáalnoĞci, sposobów dziaáania;
x po czwarte – swoista hierarchia wartoĞci, indywidualne cele, wáasne
standardy;
x po piąte – dziaáalnoĞü podejmowana i prowadzona Ğwiadomie i
zgodnie z uznawanymi wartoĞciami, celami i standardami, dziaáalnoĞü w
pewnej mierze twórcza i sáuĪąca samorealizacji czáowieka» [14, 59].
Wszystko to, jak podkreĞla cytowany autor, pozostaje we wzajemnych
powiązaniach i wspóázaleĪnoĞciach stanowiąc fenomen podmiotowoĞci.
Jakie wskazania wynikają z tych ogólnych ujĊü dla podmiotowoĞci studenta
w procesie ksztaácenia? PodmiotowoĞü studenta w procesie ksztaácenia
oznacza postrzeganie go jako osoby, jego toĪsamoĞci i indywidualnoĞci,
hierarchii wartoĞci, celów, standardów; jako kogoĞ, kto jest związany z
procesem ksztaácenia i wywiera na niego wpáyw, uĞwiadamia sobie, rozumie
i wspiera swym dziaáaniem interakcje zachodzące w procesie ksztaácenia,
potra¿ okreĞlaü cele, zadania i sposoby ich realizacji w procesie ksztaácenia
zgodnie z ogólnie uznawanymi wartoĞciami, celami, standardami. A zatem
podmiotowoĞü studenta áączy jego osobĊ z podejmowanym dziaáaniem i
uzyskiwanym wynikiem.
Podmiotowe traktowanie studentów przez nauczyciela akademickiego
umoĪliwia im samodzielną aktywnoĞü, ale jednoczeĞnie wymaga
uszanowania ich prawa do prezentacji wáasnych poglądów, uwzglĊdniania
ich potrzeb i zainteresowaĔ, preferencji dotyczących sposobów realizacji
zajĊü dydaktycznych, formy kolokwium, zaliczenia, egzaminu, jak równieĪ
nie wyciszania, ale akceptacji i wspierania ich inicjatyw. Oznacza to, Īe
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podmiotowy stosunek nauczyciela akademickiego do studentów wymaga
taktu pedagogicznego.
PodmiotowoĞü studentów w procesie ksztaácenia ma ogromne znaczenie i
wpáywa na jego efektywnoĞü. W ujĊciu K. Denka «moĪe wyraĪaü siĊ wpáywem
na proces ksztaácenia i poszukiwaĔ naukowych przez wspóáuczestnictwo w
doborze celów, treĞci, metod i form w ksztaáceniu uniwersyteckim» [3, 110].
Niektórzy autorzy podnoszą podmiotowoĞü do rangi zasady ksztaácenia [12,
123]. Jej zapewnienie powoduje, Īe monolog w procesie ksztaácenia zamienia
siĊ w dialog, a studenci uzyskują moĪliwoĞü wspóádecydowania zarówno
o celach ksztaácenia, jak i sposobach ich osiągania, co jest szczególnie
znaczące w realizacji ich wáasnych dąĪeĔ, pragnieĔ i zamierzeĔ, ale takĪe
dla ich funkcjonowania w spoáeczeĔstwie demokratycznym i korzystania z
wszystkich praw obywatelskich.
Warunkiem koniecznym podmiotowego traktowania studentów jest nie
tylko poznanie ich celów, potrzeb, motywów dziaáania, zainteresowaĔ przez
nauczycieli akademickich i wykorzystanie tej wiedzy w partnerskim dialogu,
ale takĪe wzrost ich wáasnej aktywnoĞci i samodzielnoĞci poznawczej w
procesie ksztaácenia.
Podmiot jest aktywny, «gdy dziaáa lub jest gotowy do dziaáania, tzn. do
Ğwiadomego, celowego i dowolnego zachowania siĊ, a w szczególnoĞci do
intensywnych wysiáków zmierzających do realizacji podjĊtych celów» [21,
14]. AktywnoĞü jego moĪe byü spowodowana dziaáaniem aktywizującym
z zewnątrz lub wynikaü z wáasnej inicjatywy podmiotu. W warunkach
podmiotowych, partnerskich relacji w procesie ksztaácenia aktywnoĞü
studentów jest ich Ğwiadomym i celowym dziaáaniem ukierunkowanym na
realizacjĊ wspólnych celów ksztaácenia, podejmowanym gáównie z wáasnej
inicjatywy, ale takĪe wspieranym inspiracją nauczyciela akademickiego.
Tego rodzaju aktywnoĞü studentów wymaga wiĊc ich samodzielnoĞci.
ZaangaĪowanie studentów w realizacjĊ procesu ksztaácenia wyraĪa siĊ w
zwiĊkszeniu aktywnoĞci i samodzielnoĞci w poszukiwaniu, przetwarzaniu i
budowaniu wáasnej wiedzy, ksztaátowaniu umiejĊtnoĞci i postaw poznawczych
i pozapoznawczych, rozwijaniu swych zdolnoĞci i zainteresowaĔ.
Potrzeba wzrostu aktywnoĞci i samodzielnoĞci studentów w procesie
ksztaácenia wynika z nowej ¿lozo¿i edukacyjnej i jest implikacją
podmiotowych relacji miĊdzy uczestnikami procesu ksztaácenia. Nowa
¿lozo¿a ksztaácenia promuje edukacjĊ kreatywną, w której eksponuje siĊ
znaczenie jednostki, jej potencjaáu, moĪliwoĞci, ale jednoczeĞnie powinnoĞü
ich rozwijania i stosowną odpowiedzialnoĞü kieruje siĊ nie tylko w stronĊ
nauczyciela, ale równoczeĞnie ku samej jednostce. W procesie ksztaácenia
oznacza to potrzebĊ wzrostu aktywnoĞci i samodzielnoĞci studentów we
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wáasnym uczeniu siĊ, konstruowaniu wáasnych znaczeĔ, pojĊü, w pracy nad
sobą, w wielostronnym rozwijaniu swojej osobowoĞci. Partnerskie relacje w
procesie ksztaácenia wymagają wspóápracy obu podmiotów, dialogu, a wiĊc
takĪe Ğwiadomego i aktywnego udziaáu studentów oraz duĪej samodzielnoĞci.
Znaczenie samodzielnoĞci poznawczej uczniów (studentów) w
nowoczeĞnie pojmowanym procesie ksztaácenia podkreĞla S. Palka i wiąĪe
ją z samodzielnoĞcią poznawczą nauczyciela [18, 56]. U obu podmiotów
związana jest z procesem poznawania wiedzy i docierania do prawdy
jako podstawowej wartoĞci poznania. SamodzielnoĞü poznawczą uczniów
(studentów) S. Palka wyraĪa w nastĊpujących formach:
x «umiejĊtnoĞci docierania przez uczniów (studentów) do
róĪnorodnych, tradycyjnych i nowoczesnych Ĩródeá informacji (...);
x umiejĊtnoĞci czytania ze zrozumieniem (...), sáuchania, przetwarzania
treĞci tych tekstów, selekcjonowania, znajdowania struktur znaczeniowych,
wydobywania informacji kluczowych, streszczania, krytycznego
analizowania;
x umiejĊtnoĞci formuáowania i rozwiązywania problemów
poznawczych zarówno na drodze analizy treĞci z róĪnych Ĩródeá informacji,
jak i na drodze badaĔ zbliĪonych do badaĔ naukowych» [18, 57].
Warto zauwaĪyü, Īe tak ujĊte, poszczególne formy samodzielnoĞci
poznawczej nauczycieli i studentów są powiązane i wzajemnie siĊ
warunkują. MoĪna przypuszczaü, Īe wysoki poziom samodzielnoĞci
poznawczej u nauczycieli akademickich prognozuje podobny jej wymiar
u studentów, a jednoczeĞnie nauczyciel o sáabo rozwiniĊtej samodzielnoĞci
poznawczej nie bĊdzie potra¿á w stopniu zadawalającym wspieraü jej
rozwoju u studentów.
SamodzielnoĞü poznawcza uczniów (studentów) i nauczycieli w
przedstawionym wyĪej ujĊciu jest wartoĞcią dydaktyczną, istotną kategorią
ksztaácenia, która rozwijana w teorii i praktyce ksztaácenia ma znaczenie
dla jakoĞci pracy szkoáy. Wydaje siĊ jednak, Īe ze wzglĊdu na potrzebĊ
wielostronnego rozwoju studentów waĪnym dopeánieniem samodzielnoĞci
poznawczej jest takĪe samodzielnoĞü pozapoznawcza, gáównie w sferze
emocjonalnej, moralnej, spoáecznej. Jej wyrazem jest np., umiejĊtnoĞü
kontrolowania swoich emocji, rozwiązywania problemów moralnych,
rozumienia innych, nawiązywania kontaktów interpersonalnych, wspóápracy
w zespole i innych. Znaczenie rozwijania tego rodzaju umiejĊtnoĞci, takĪe w
szkole wyĪszej w ostatnich latach niepomiernie wzrasta i coraz czĊĞciej staje
siĊ wyrazem nowej jakoĞci ksztaácenia [10, 104–111]. Jest konsekwencją
wielu przyczyn – nasilających siĊ problemów spoáecznych, rodzinnych i
indywidualnych: eskalacji materializmu i indywidualizmu, korupcji, zbrodni,
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zorganizowanych grup przemocy, narkomanii, alkoholizmu, wzrostu
wskaĨnika rozwodów, ubóstwa i bezdomnoĞci.
Wnioski. Przedstawione tendencje zmian w zakresie oczekiwaĔ
i wymagaĔ wobec studentów – uczestników procesu ksztaácenia
uniwersyteckiego są nastĊpstwem przemian w ¿lozo¿i edukacyjnej,
aksjologii, teleologii. Ich skutkiem jest potrzeba wzrostu odpowiedzialnoĞci
studentów za podejmowane dziaáania i ich efekty, zmiana relacji
interpersonalnych w procesie ksztaácenia, uznania podmiotowoĞci
studentów, koniecznoĞci zwiĊkszenia ich aktywnoĞci i samodzielnoĞci.
Poddając wartoĞciowaniu te bardzo pozytywne kierunki przemian w
dydaktyce akademickiej, w zakresie podmiotowych elementów systemu
ksztaácenia trzeba takĪe dostrzegaü ich implikacje dla jakoĞci ksztaácenia
w szkole wyĪszej.
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