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CZÊÆ II1
1. WSTÊP
Poni¿szy tekst kontynuuje refleksjê nad wychowaniem w instytucjach szkolnych w oparciu o system w. Jana Bosko. W poprzednim artykule, w wietle zapisów owiatowych odpowiednich rozporz¹dzeñ i ustaw, zosta³a ukazana mo¿liwoæ
realizowania celów okrelonych przez ks. Bosko oraz rola, jak¹ odgrywaj¹ programy oraz treci nauczania w wychowaniu szkolnym. Zosta³a równie¿ przedstawiona idea prewencji w rozumieniu szerokim, która jest realizowana przez edukacjê
szkoln¹ i odpowiednie przygotowanie m³odych ludzi do ¿ycia w spo³eczeñstwie.
W tekcie poni¿szym zostan¹ zaprezentowane dalsze elementy pedagogiki
salezjañskiej realizowanej w szkole, a g³ównie kwestia kompetencji oraz formacji zawodowej i osobowej nauczycieli, zagadnienie asystencji oraz miejsce trójmianu rozum, religia i mi³oæ w strukturach wychowania szkolnego. Podobnie
jak poprzednio, przytoczone zostan¹ zapisy rozporz¹dzeñ i ustaw owiatowych,
tworz¹cych ramy prawne dla omawianych zagadnieñ.
2. UCZNIOWIE
Polskie prawo owiatowe okrela, ¿e ka¿da szko³a powinna formu³owaæ i realizowaæ dzia³ania o charakterze wychowawczym2. Niezale¿nie od zmieniaj¹cych
1 Tekst poni¿szy jest kontynuacj¹ myli i treci zawartych w artykule o tym samym tytule
opublikowanym w Seminare 27(2010), s. 151164.
2 Por. § 2 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja
2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó³, Dz. U.
z 2002 r. Nr 61, poz. 624 ze zm. oraz za³¹czniki 2, 4, 5 Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kszta³cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó³, Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17 ze zm.
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siê w ostatnich dwóch dekadach rz¹dów ró¿nych opcji, równie¿ szko³y salezjañskie, funkcjonuj¹ce w ramach polskiego systemu owiatowego, mog¹ i staraj¹ siê
realizowaæ charakterystyczne dla siebie cele przejête od w. Jana Bosko i tradycji
salezjañskiej. Nauczyciel i wychowawca tej szko³y napotyka jednak coraz czêciej na trudnoci w ich realizowaniu i zastanawia siê, czy s¹ one celami i idea³ami dzisiejszej m³odzie¿y, czy s¹ akceptowane i przyjmowane jako w³asne.
Mówi¹c o pedagogice salezjañskiej we wspó³czesnej szkole, nale¿y wiêc
poznaæ, kim s¹ dzisiejsi uczniowie i jakie wartoci s¹ dla nich wa¿ne. Jakie wzory
obywatela i chrzecijanina realizuj¹ osobicie i jakie obserwuj¹ w domu rodzinnym i najbli¿szym rodowisku. Wiedzê tê mo¿na uzyskaæ zarówno w bezporednim dialogu z m³odymi, jak i z lektury opracowañ i badañ dotycz¹cych rozumienia patriotyzmu i zaanga¿owania obywatelskiego dzisiejszej m³odzie¿y, modelu
rodziny, w której wzrasta, uznawanych wartoci i idea³ów i w koñcu ich stosunku
do wiary i Kocio³a.
Zestawiaj¹c cele wychowawcze przejête od ks. ks. Bosko z wartociami uznawanymi i prze¿ywanymi przez m³odzie¿, nie mo¿na nie wzi¹æ pod uwagê wzorców osobowych promowanych przez wspó³czesne rodki spo³ecznego przekazu,
kulturê masow¹, osoby ¿ycia publicznego, gdzie wiod¹c¹ rolê przejê³y dzisiaj
rodowiska i nurty o orientacji liberalnej. Wed³ug przekazów p³yn¹cych z tych
rodowisk oraz promowanych przez nie wzorów osobowych, jednym z istotniejszych celów ¿yciowych staje siê sukces rozumiany jako zdobycie popularnoci,
czêsto za cenê negacji tradycyjnie uznanych wartoci, jak rodzina czy godnoæ
osoby, oraz osi¹gniêcie odpowiednio wysokiego statusu materialnego i spo³ecznego. Tolerancja bez granic, swoicie pojêta swoboda, akcentowanie odmiennoci i indywidualnoci staj¹ siê wartociami podstawowymi, czêsto absolutyzowanymi i niezrównowa¿onymi z wartociami, jak godnoæ osoby, odpowiedzialnoæ
za drugiego, powiêcenie i szacunek. W otwartym dialogu z m³odzie¿¹ nale¿y
wiêc podj¹æ kwestie, czy uczciwy obywatel i dobry chrzecijanin3 trzeciego
tysi¹clecia to taki, który promowany jest przez okrelon¹ stacjê radiow¹ czy telewizyjn¹, czy taki, który jako wierz¹cy prze¿ywa swoje ludzkie i chrzecijañskie
zaanga¿owanie w takiej lub innej grupie politycznej lub kulturowej, czy taki, którego wzór promowany jest przez okrelon¹ prasê lub czasopismo.
Niezaprzeczalnie idea³y ks. Bosko pozostaj¹ aktualne i dzisiaj, jednak rozwiniêcie lub wskazanie okrelonej formy ich realizacji jest kwesti¹ z³o¿on¹ i bardzo
trudn¹. Cz³owiekowi doros³emu rodz¹ siê w¹tpliwoci, jak realizowaæ te idea³y
w wiecie nacechowanym pluralizmem oraz wymieszaniem wartoci i pojêæ nawet
podstawowych. Pominiêcie analizy i refleksji w tym wzglêdzie oraz niepodjêcie
3 S¹

to g³ówne cele systemu wychowawczego ks. Bosko. Por. P. Braido, Buon cristiano e onesto cittadino. Una formula dellumanesimo educativo di don Bosco, Ricerche Storiche Salesiane
13(1994), s. 775.
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dialogu z uczniami na wspomniane tematy grozi niezrozumieniem i rozminiêciem
siê z rzeczywistymi i istotnymi dla nich wartociami. W konsekwencji grozi utrudnionym lub wrêcz niemo¿liwym realizowaniem celów wychowawczych, a w szczególnoci tych charakterystycznych i specyficznych dla szkó³ salezjañskich, niezale¿nie od sprzyjaj¹cych ram prawnych stworzonych przez prawo owiatowe.
3. ASYSTENCJA
Na stronach Systemu Prewencyjnego z 1877 roku ks. Bosko pisze: Wychowawca, zawsze obecny pomiêdzy wychowankami, s³ucha, rozmawia, pobudza
zainteresowania, przejmuje inicjatywy, inspiruje, daje rady, upomina4. Jest to
obecnoæ animuj¹ca i promuj¹ca, dziêki której mo¿liwe jest tworzenie relacji
wychowawczych, poznanie m³odych ludzi oraz wspieranie ich rozwoju. W konkretnej rzeczywistoci przybiera jednak ró¿ne formy. P. Braido zauwa¿a, ¿e praktyka oraz pisma i przemówienia ks. Bosko wskazuj¹, ¿e inaczej wygl¹da³a w oratorium, inaczej w internacie, a jeszcze inaczej w szkole czy warsztacie pracy.
Równie¿ ró¿ne grupy m³odzie¿y wymaga³y odmiennych i adekwatnych form. Inne
by³y realizowane wzglêdem m³odzie¿y bardzo dobrej (jak Dominik Savio), inne
wzglêdem m³odzie¿y dobrej, która stanowi³a zdecydowan¹ wiêkszoæ, i jeszcze inne wobec m³odzie¿y trudnej i maj¹cej negatywny wp³yw na innych, która
to jednak by³a w mniejszoci5.
Jak realizowaæ asystencjê w szkole, podczas przerwy, w trakcie wycieczki
klasowej, wyjazdu do kina lub teatru? Pozostaje aktualne, ¿e w zale¿noci od
rodowiska i odbiorców, asystencja przybieraæ bêdzie ró¿ne postaci. Inne, gdy
bêdzie to obecnoæ nauczyciela na przerwie miêdzylekcyjnej czy szkolnym wyjedzie, a inne, gdy pe³niæ j¹ bêd¹ uczniowieanimatorzy wobec m³odszych kolegów w oratorium po zajêciach szkolnych. Formy obecnoci uzale¿nione bêd¹ tak¿e od sposobu organizacji zajêæ i od wieku i dojrza³oci m³odzie¿y. Zawsze jednak bêdzie istotne, by wspiera³y procesy dojrzewania m³odych oraz prowadzi³y
do podejmowania coraz wiêkszej odpowiedzialnoci za w³asne wychowanie6.
4

Cyt. za: P. Braido, Prevenire non reprimere. Il sistema educativo di don Bosco, LAS, Roma
1999, s. 302.
5 Rozró¿nienie na powy¿sze trzy rodzaje grup m³odzie¿y stanowi³o element typologii spo³ecznej i psychopedagogicznej ks. Bosko. Por. P. Braido, Prevenire non reprimere. Il sistema educativo
di don Bosco, dz. cyt., s. 186.
6 Krytyczne opracowania asystencji w systemie ks. Bosko rozumianej jako wszechobecnoæ
wychowawcza d¹¿¹ca do wyeliminowania mo¿liwoci pope³nienia b³êdu przez m³odzie¿, a przez to
ograniczaj¹ca wolnoæ i mo¿liwoæ dojrzewania do samoodpowiedzialnoci, znajduj¹ siê w publikacjach X. Thévenota SDB i N. Perquina SJ. Por. X. Thévenot, Don Bosco educatore e il sistema
preventivo. Un esame condotto a partire dallantropologia psicoanalitica, w: Il sistema preventivo
e leducazione dei giovani, red. C. Nanni, LAS, Roma 1989, s. 91139; N. Perquin, Don Bosco als
Erzieher und Psychologe, DUX (Utrecht NL) 10(1962), s. 433444.
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Asystencja realizowana jako obecnoæ wychowawcza powinna mieæ na uwadze równie¿ zjawisko okrelane dzisiaj jako nie miejsca7. S¹ to przestrzenie
wirtualne, w których ¿yje i spêdza czas dzisiejsza m³odzie¿. £atwoæ nawi¹zywania kontaktów, poczucie bezpieczeñstwa zwi¹zanego z anonimowoci¹, zachêcaj¹ do aktywnoci w tych przestrzeniach, stwarzaj¹ mo¿liwoæ przebywania i tworzenia relacji z innymi. Formy te nie maj¹ jednak fizycznego umiejscowienia,
znajduj¹ siê w nieokrelonym gdzie indziej, które istnieje w oderwaniu od rodowisk naturalnych, jak rodzina, szko³a, grupa rówienicza. Bycie w zasiêgu
lub bycie on line stanowi now¹ potrzebê dzisiejszej dorastaj¹cej m³odzie¿y.
Uczestnicy tych wirtualnych miejsc i anonimowych relacji, to w du¿ej mierze
osoby do lat 158. Owe nie miejsca konkuruj¹ dzisiaj z miejscami tradycyjnymi,
jak rodzina, szko³a, parafia i lokalna spo³ecznoæ. Znajduj¹ siê tak¿e poza ich
kontrol¹. Staj¹ siê terenem, na którym dokonuje siê socjalizacja w okresie dorastania oraz staj¹ siê rzeczywist¹ i paraleln¹ szko³¹9.
Jak¹ rolê powinny przyj¹æ wzglêdem tego zjawiska tradycyjne rodowiska
wychowawcze, jak rodzina i szko³a? Bez w¹tpienia, pierwszym obowi¹zkiem jest
refleksja i uznanie wa¿nej roli tego, co m³ody cz³owiek dowiadcza i dostrzega
w tych nie miejscach. Istotne staje siê integrowanie tych nie miejsc do wychowania i edukacji i do zwyczajnego trybu ¿ycia, by stawa³y siê tak samo spo³eczne, jak miejsca tradycyjne. Z pewnoci¹ s¹ to nowe aspekty wychowania,
które powinny znaleæ odzwierciedlenie w szkolnych programach profilaktyki,
o których mowa w odpowiednich zapisach prawnych10.
Byæ mo¿e i tu nale¿y przypomnieæ powiedzenie ks. Bosko: lubiæ to, co lubi
m³odzie¿. Byæ mo¿e konieczne jest dokonanie nowego wyjcia poza miejsca
tradycyjne, w pierwszym rzêdzie mentalnego, by pedagogicznie wykorzystaæ nowe
technologie i przestrzenie wirtualne. Byæ mo¿e, nale¿y wróciæ do ks. Bosko, który
w pocz¹tkach dzia³alnoci nie czeka³, a¿ m³odzi przyjd¹ do niego, a sam wychodzi³ do miejsc, gdzie przebywali i siê spotykali. Znane s¹ jego wypowiedzi, w których wskazuje na koniecznoæ bycia na miejscu, gdzie gromadzi siê m³odzie¿,
jeszcze przed jej przybyciem. Dzisiaj byæ gdzie przed m³odzie¿¹ w sensie chronologicznym i fizycznym nie wystarcza. Konieczne jest wyprzedzanie m³odzie¿y
w zakresie posiadanej wiedzy z nowych dyscyplin, by w ka¿dej chwili byæ gotowym do podjêcia dialogu i odpowiedzi na stawiane pytania. Konieczne jest nad¹7

C. Nanni, Saggi di pedagogia salesiana, IFREP, Roma 2009, s. 22.

8 Por. E. LaurmanJarz¹bek, Rodzina a zagro¿enia towarzysz¹ce wspó³czesnej m³odzie¿y, w:

Obraz wspó³czesnej m³odzie¿y  od kryzysu do nadziei, red. M. Szpringer, A. Drapa³a, Kielce 2007,
s. 9398, 95.
9 Por. M. Augé, Non luoghi, Elèuthera, Milano 1993; Z. Bauman, La vita liquida, Laterza,
RomaBari 2006.
10 Por. § 2.1. Rozporz¹dzenia MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów,
Dz. U. z 2002 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.
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¿anie za rozwojem naukowym i technologicznym. Dezaprobata lub brak zainteresowania, niewiadomoæ lub ignorancja w dziedzinie zainteresowañ m³odzie¿y,
to z pewnoci¹ strata okazji do nawi¹zania dialogu i wp³ywu wychowawczego.
4. RAGIONE, RELIGIONE, AMOREVOLEZZA
Ks. Bosko stwierdza, ¿e system ten opiera siê ca³kowicie na rozumie, religii
i mi³oci11. Odnosz¹ siê one do podstawowych wymiarów ludzkiej i chrzecijañskiej egzystencji: wartoci doczesnych, religijnego sensu ¿ycia, wiata uczuæ i emocji, wiata intelektu i duchowoci. W dzia³alnoci pedagogicznej posiadaj¹ istotne znaczenie metodologiczne: organizuj¹ i integruj¹ dzia³ania wychowawcze nakierowane na pe³ny rozwój m³odego cz³owieka. S¹ trzema wymiarami troski
wychowawczej ka¿dego nauczyciela i wychowawcy, dziêki którym proces dojrzewania ludzkiego i chrzecijañskiego mo¿e przebiegaæ integralnie.
4.1. Rozum
Element rozumu w systemie wychowawczym ks. Bosko stosowany jest przemiennie z pojêciami rozumnoæ i racjonalnoæ. Jest podstaw¹ realizmu i roztropnoci pedagogicznej, sprawia, ¿e procesy wychowawcze poddane s¹ kszta³towaniu, które wychowawca jest w stanie uzasadniæ i wyjaniæ.
Wg ks. Bosko, rozum, bêd¹c darem Bo¿ym, w naturalny sposób wskazuje na
dobro w ¿yciu cz³owieka i na sposoby jego realizacji. Prowadzi wychowawcê do
oparcia swojej pracy na za³o¿eniu, ¿e równie¿ m³ody cz³owiek jest w stanie poj¹æ,
doceniæ i w sposób wolny przyj¹æ propozycjê wychowawcz¹, kiedy zmierza ona
do jego rzeczywistego dobra. W rozmowie z nauczycielem jednej z podturyñskich ma³ych miejscowoci w 1864r. ks. Bosko mówi: m³odzi ludzie s¹ istotami
rozumnymi. ( ) Wychowawca musi byæ przekonany, ¿e wszyscy, lub prawie
wszyscy m³odzi ludzie maj¹ naturaln¹ inteligencjê, aby rozpoznaæ dobro, które
im jest wywiadczane, maj¹ serce otwarte i wra¿liwe na to dobro12.
Naturalnym miejscem w szkole, w którym rozwija siê sfera intelektualna i racjonalna, s¹ codzienne zajêcia lekcyjne. Treci danego przedmiotu oraz wypowiadane przez nauczyciela s³owa przekazuj¹ wiedzê, ale s¹ jednoczenie nonikami
znaczeñ i sensów, które poruszaj¹ od rodka inteligencjê ucznia i pobudzaj¹ jego
procesy mylowe. Poprzez wielorakie formy rozwijania tej sfery, równolegle z nabywan¹ wiedz¹ o cz³owieku, wiecie i kulturze, kszta³tuje siê zdolnoæ krytycznego
mylenia, zdolnoæ oceniania i zachowania swojego i innych, a w koñcu tak¿e podejmowania racjonalnych i autonomicznych decyzji. St¹d wa¿na rola programów
nauczania oraz zawartych w nich treci. By³a o tym mowa w poprzednim artykule.
11
12

P. Braido, Prevenire non reprimere. Il sistema educativo di don Bosco, dz. cyt., s. 288.
Tam¿e, s. 238.
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Przy uznaniu roli rozumu i ludzkiej inteligencji w procesie wychowania,
ks. Bosko towarzyszy³a jednak wiadomoæ jego niewystarczalnoci. Rozum potrzebuje bowiem wiat³a Objawienia, do którego dostêp daje wiara. W ten sposób
cz³owiek jest w stanie dotrzeæ do ostatecznego znaczenia i sensu ludzkiego ¿ycia
i otaczaj¹cej go rzeczywistoci.
4.2. Religia
W systemie wychowawczym ks. Bosko wymiar religijnoci wystêpowa³ cile zintegrowany z wymiarem rozumnoci i dobroci. E. Alberich pisze, ¿e dzia³alnoæ wychowawcza ks. Bosko nie wyczerpywa³a siê w wymiarze czysto spo³ecznym, ale te¿ nie ogranicza³a siê wy³¹cznie do wymiaru ewangelizacyjnokatechetycznego. By³a dzia³aniem i s³u¿b¹ kompletn¹, integraln¹, w której troska o rzeczy
materialne sz³a w parze z dzia³alnoci¹ edukacyjn¹ i ewangelizacyjn¹13.
W tym duchu, znaczenie religii w systemie ks. Bosko podkrela równie¿
P. Stella: Nale¿y przede wszystkim odnieæ siê do motta ks. Bosko, do Da mihi
animas skierowanego do Boga, motta, które przypomina kierunek wertykalny
i transcendentalny bêd¹cy w centrum wszystkich jego pragnieñ. ( ) Podstawowe pojêcia religijne u¿ywane przez ks. Bosko daj¹ mo¿liwoæ zobaczenia horyzontów o wiele szerszych od samego pojêcia religia. Poprzez nie odnosi siê nie
tylko do praktyk religijnych, które nale¿y wype³niaæ. Religia bowiem nie ma dla
niego funkcji czysto zewnêtrznej i instrumentalnej. Sakramenty s¹ w sposób bardzo uwiadomiony rzeczywistymi narzêdziami ³aski dla osi¹gniêcia wiêtoci,
chroni¹ przed z³em, ale równie¿ umacniaj¹14. Religia, jak widaæ, bêd¹c rzeczywistoci¹ wiary, przenika i jest jednak zintegrowana z ca³ym dzia³aniem wychowawczym. Dotyka sumienia, nadaje sens ¿yciu, sprawia, ¿e pedagogika ks. Bosko
ma wymiar transcendentny: dobro cz³owieka postrzega zarówno w doczesnoci,
ale i jako dobro najwy¿sze, jakim jest Zbawienie15.
Podobnie jak rozum potrzebuje religii, tak i religia potrzebuje rozumu. Rozum d¹¿y do wyjanienia sensu prawd wiary i ich znaczenia w codziennym ¿yciu16. W ten sposób ks. Bosko integrowa³ dwa elementy swojej metody wycho13 Por. E. Alberich, Don Bosco maestro di educazione religiosa, w:

Il sistema preventivo e leducazione dei giovani, dz. cyt., s. 4762, 58.
14 P. Stella, Don Bosco nella storia della religiosità cattolica, vol. II: Mentalità religiosa e spiritualità, LAS, Roma 1981, s. 469470.
15 Por. F. Casella, Wychowywaæ do poszanowania praw cz³owieka w wiernoci systemowi edukacyjnemu w. Jana Bosko, w: Wychowanie w s³u¿bie praw cz³owieka, red. J. Gocko, R. Sadowski,
Biblioteka Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego, Warszawa 2008, s. 113147, 132.
16 Por. A. Maryniarczyk, Religia w pos³udze wychowawcy, w: Wspó³czesny wychowawca w stylu
ksiêdza Bosko, Materia³y z sympozjum z okazji 100lecia pracy Salezjanów w Polsce, Katolicki
Uniwersytet Lubelski, Lublin 1998, s. 112.
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wawczej. Respektuj¹c wolnoæ, wyjania³ wychowankom znaczenie osobistej
relacji z Bogiem oraz wartoæ uczestnictwa w sakramentach, szczególnie Eucharystii i spowiedzi, jako ród³ach si³y duchowej i wewnêtrznej przemiany.
Prawo owiatowe, a w szczególnoci Rozporz¹dzenie w sprawie warunków
i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szko³ach17,
równie¿ dla tego wymiaru wychowania oferuje miejsce do zagospodarowania.
W ka¿dej szkole, a w sposób szczególny w szkole katolickiej i salezjañskiej, mo¿na
organizowaæ odpowiednie formy edukacji religijnej oraz tworzyæ korzystne warunki wspieraj¹ce dojrzewanie uczniów do wiary. Codzienne lekcje, jako forma
podstawowa realizowania celów dydaktycznych szko³y, mog¹ byæ naturalnie zintegrowane z okrelonymi formami ¿ycia religijnego, jak s³ówko z modlitw¹ na
rozpoczêcie dnia, Eucharystia dla ca³ej spo³ecznoci szkolnej z okazji wybranych
wydarzeñ roku liturgicznego i szkolnego, katecheza czy rekolekcje. Tworzy siê
w ten sposób naturalne rodowisko ¿ycia, pracy i nauki, przenikniête klimatem
otwartoci na wiarê i Boga. Rolê nie do przecenienia odgrywaj¹ tu równie¿ nauczyciele, wychowawcy i wszyscy pracownicy szko³y, którzy, pe³ni¹c swe role
zawodowe, poprzez osobiste wiadectwo, postawê wobec innych, daj¹ siê poznaæ
uczniom jako chrzecijanie, jako osoby wierz¹ce i praktykuj¹ce.
4.3. Mi³oæ
P. Braido pisze, ¿e ró¿ne okrelenia terminu amorevolezza s¹ znakiem obfitoci ró¿nych cech ludzkich i boskich, które s¹ form¹ odpowiedzi wychowawczej ks. Bosko na przejawy ubóstwa i opuszczenia m³odych ludzi. Korzeniem
takiej postawy s¹ cierpienie i wspó³czucie, jakich dowiadcza³, gdy ich spotyka³
wiêzieniach, na ulicach i placach. Uczucia te przeradzaj¹ siê w pasjê wychowawcz¹, która kierowana rozumem prowadzi do podjêcia dzia³ania. W 1860 r. ks. Bosko
pisze do ministra edukacji Terenzio Mamiani: Wykorzysta³em ka¿dy moment
¿ycia, wnosz¹c kap³añsk¹ pos³ugê do wiêzieñ i szpitali, przebiegaj¹c po wielekroæ razy place i ulice w poszukiwaniu opuszczonych dzieci, by wyrwaæ je z niebezpieczeñstwa i daæ im mo¿liwoæ rozwoju, pracy i nauki18.
Odpowiedniki terminu amorevolezza, którymi s¹ mi³oæ lub dobroæ,
wyra¿aj¹ postawê charakteryzuj¹c¹ siê trosk¹ i pragnieniem dobra dla wychowanka znajduj¹cego siê czêsto w sytuacji wielorakiego ubóstwa. S¹ wyrazem
mi³oci pedagogicznej, której miar¹ jest dobro wykonane na rzecz wychowan17 Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szko³ach, Dz. U. z 1993 r.
Nr 36, poz. 155 ze zm.
18 G. Bosco, Epistolario, Introduzione, testi critici e note a cura di F. Motto, vol. I: (18351863)
1726, LAS, Roma 1991, lettera 440, s. 409.
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ka19. W 1884 roku, w s³ynnym licie z Rzymu, ks. Bosko pisze o kryzysie wychowawczym w oratorium na Valdocco w porównaniu z czasem pocz¹tkowym.
Zwraca uwagê na relacje miêdzy wychowawcami a wychowankami, które nie s¹
ju¿ takie, jak wczeniej. Faktem jest, kontynuuje ks. Bosko, ¿e realizowana jest
praca z m³odzie¿¹, widaæ nawet wysi³ek i powiêcenie. Czego jednak brakuje.
Ks. Bosko wypowiada tu znane zdanie: wa¿ne jest, aby wychowankowie nie
tylko byli kochani, ale ¿eby te¿ wiedzieli o tym, ¿e s¹ kochani20.
Pisz¹c o wymiarze amorevolezza, ks. prof. Józef Wilk podkrela, ¿e system
wychowawczy ks. Bosko by³ reakcj¹ na dotychczasow¹ przestarza³¹ szko³ê herbartowsk¹, w której panowa³a dyscyplina, pos³uszeñstwo, nakazy, sankcje i kary,
w tym fizyczne21. Kiedy nale¿a³o zwróciæ uwagê za zachowanie niew³aciwe,
ks. Bosko czyni to w odpowiedni sposób. Czynnoæ dyscyplinuj¹ca nie jest aktem karz¹cym, ale momentem uwiadomienia sobie przez wychowanka sposobu
powrotu do rozumnego porz¹dku rzeczy, momentem wzbudzenia indywidualnej odpowiedzialnoci.
W kontekcie dzisiejszych relacji wychowawczych, z pewnoci¹ nie mo¿na
dokonywaæ uproszczonych porównañ do form, w których amorevolezza realizowana by³a w pierwotnym oratorium na Valdocco. Nale¿y mieæ na uwadze zdecydowanie inny czas, odbiorców oraz charakter instytucji, w których pracuje wychowawca i nauczyciel salezjañski. Ponadto, trzeba spojrzeæ na system ks. Bosko
i zauwa¿yæ równie¿ w tym wymiarze to, czego nie posiada i co wymaga uzupe³nienia. Elementem, nie tylko do przemylenia, ale do skonstruowania od podstaw,
jest ca³a edukacja zwi¹zana z dojrzewaniem uczuciowym m³odych ludzi i dorastaniem do odpowiedzialnych relacji z osobami p³ci przeciwnej.
W systemie ks. Bosko, ze wzglêdu na brak koedukacji w jego zak³adach,
edukacja taka nie istnia³a. By³a to dziedzina przemilczana lub sprowadzana do
zadbania, by wychowankowie byli odseparowani od kontaktu z niew³aciw¹
ksi¹¿k¹ lub czasopismem, by byli w stanie sprawowaæ kontrolê nad po¿¹dliwociami, a w sensie religijnym rozwijali cnotê czystoci22. Dzisiejsza edukacja w tym
obszarze bazuje na wiedzy o rozwoju emocjonalnym i seksualnym cz³owieka.
W szko³ach, o czym mówi odpowiednie rozporz¹dzenie ministerialne23, powinny
19 J. Marsza³ek, Profilaktyczny system juwenagogiczny ks. Jana Bosko, w: Obraz wspó³czesnej m³odzie¿y  od kryzysu do nadziei, dz. cyt., s. 159199, 187.
20 Che i giovani non solo siano amati, ma che essi stessi conoscano di essere amati, cyt. za:
Don Bosco Educatore. Scritti e testimonianze, red. P. Braido, II ed., LAS, Roma 1992, s. 369, 381.
21 Por. J. Wilk, Mi³oæ wychowawcza tajemnic¹ skutecznoci, w: Wspó³czesny wychowawca w
stylu ksiêdza Bosko, Materia³y z sympozjum, dz. cyt., s. 123143, 132.
22 Ciekawe refleksje na temat amorevolezza mo¿na znaleæ we wspomnianych wy¿ej publikacjach X. Thévenota SDB z 1989 roku i N. Perquina SJ z 1962 roku.
23 Por. Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 sierpnia 1999 w sprawie
nauczania szkolnego oraz zakresu treci dotycz¹cych wiedzy o ¿yciu seksualnym cz³owieka, o zasadach wiadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartoci rodziny, ¿ycia w fazie prenatalnej
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byæ realizowane regularne zajêcia z tego zakresu prowadzone przez kompetentne
osoby. ¯ycie pokazuje, ¿e jakoæ edukacji w tym zakresie jest jednak daleka od
zadowalaj¹cej. W tym wzglêdzie wiêkszoæ szkó³, nie tylko salezjañskich i katolickich, ma jeszcze d³ug¹ drogê do przebycia.
5. OSOBA NAUCZYCIELA-WYCHOWAWCY. KOMPETENCJE I FORMACJA
P. Braido stwierdza, i¿ metodologia i skutecznoæ systemu prewencyjnego
powierzone s¹ ca³kowicie osobie wychowawcy24. To od niego zale¿y jego efektywnoæ b¹d jej brak. Kiedy ks. Bosko mówi, ¿e jego system opiera siê ca³kowicie
na rozumie, religii i mi³oci, odnosi to przede wszystkim do sposobów dzia³ania
w relacji z wychowankami. Wychowawca nie móg³by prowadziæ wychowanków
do dojrza³oci w tych trzech wymiarach, jeli sam nie by³by ich dojrza³ym mediatorem w relacjach z innymi. Jakie kompetencje powinien wiêc posiadaæ wychowawca? Jak powinno wygl¹daæ jego przygotowanie i rozwój zawodowy? Szukaj¹c odpowiedzi, odniesiemy siê do trzech róde³: myli pedagogicznej i filozoficznej, do wypowiedzi ks. Bosko oraz do zapisów polskiego prawa owiatowego.
Perspektywê teoretyczn¹ dla refleksji nad wymaganymi kompetencjami w pracy wychowawczej oferuje ci¹gle aktualna propozycja Arystotelesa mówi¹ca
o dwóch aspektach ludzkiego dzia³ania: wymiarze etycznospo³ecznym i technicznoprodukcyjnym. Dzia³ania nauczycieli i wychowawców, w wietle powy¿szego rozró¿nienia, realizowane s¹ zasadniczo w pierwszym wymiarze, etycznospo³ecznym. To tu przebiegaj¹ intensywne procesy wychowawcze w sensie
cis³ym. Konieczne kompetencje wychowawcy, to g³ównie cechy osobowociowe, system wartoci i przekonañ oraz wewnêtrzne dyspozycje do ich realizacji.
Drugi wymiar, praktycznotechniczny, obejmuje dzia³ania, dla których wymagane s¹ kompetencje i umiejêtnoci typowo zawodowe, dotycz¹ one organizacji i realizacji procesów dydaktycznych i wychowawczych, obejmuj¹ kwalifikacje w³aciwe dla nauczanego przedmiotu lub pe³nionej roli, zdolnoci programacyjne,
a tak¿e umiejêtnoæ wspó³pracy z innymi. Procesy nabywania kompetencji w obydwu wymiarach zostan¹ omówione póniej.
Inn¹ perspektywê dla okrelenia kompetencji nauczyciela i wychowawcy
implikuje analiza celów wychowawczych, o których by³a mowa wczeniej, oraz
kompetencji uczniów, w nabywaniu których nauczyciel i wychowawca jest pomoc¹. Jak realizowaæ w obecnym kontekcie spo³ecznym i kulturowym idea³
uczciwego obywatela i dobrego chrzecijanina? Jak pomóc m³odemu cz³owiekowi odpowiedzieæ na potrzeby czasu? Pytania powy¿sze wymagaj¹ zdolnoci
oraz metodach i rodkach wiadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kszta³cenia
ogólnego, Dz. U. z 1999r. Nr 67, poz. 756 ze zm.
24 Por. P. Braido, Prevenire non reprimere. Il sistema educativo di don Bosco, dz. cyt., s. 289290.
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uwa¿nej analizy i postrzegania ich w perspektywie edukacyjnej. Literatura przedmiotu wskazuje tu na koniecznoæ rozwijania umiejêtnoci tzw. refleksyjnej konwersacji25. Jest to zdolnoæ indywidualna, ale i grupowa, interpretowania aktualnej rzeczywistoci w wietle dowiadczenia przesz³ego oraz w wietle wiedzy
nowej. Stanowi ona element kompetencji edukacyjnej, która, maj¹c charakter transformacyjny, jest w stanie generowaæ nowe sposoby organizowania praktyki kszta³cenia i wychowania oraz efektywnie odpowiadaæ na pojawiaj¹ce siê potrzeby
w nowych okolicznociach. Zdolnoæ dokonywania takiej refleksji krytycznej
i twórczej jest postrzegana jako jedna z najwa¿niejszych kompetencji metodologicznych osób zaanga¿owanych dzisiaj w procesy formacji i kszta³cenia26.
Jak rozwijaæ kompetencje, o których mowa wy¿ej? Dla kompetencji z zakresu technicznopraktycznego adekwatna bêdzie z pewnoci¹ ka¿da forma doskonalenia zawodowego dostêpna dla nauczycieli i wychowawców odnosz¹ca siê do
sektorów ich pracy. Dla kompetencji osobowych, natury etycznospo³ecznej, niezbêdna bêdzie ci¹g³a formacja zarówno osobista, jak i zespo³owa. Rezygnuj¹c tu
z wyliczania zinstytucjonalizowanych form doskonalenia oferowanych dzisiaj
przez ró¿ne orodki i centra, czy te o d³ugiej tradycji i powszechnie znane, czy te
dopiero co powsta³e i kusz¹ce nowoczesnoci¹, akcent zostanie po³o¿ony na dowartociowanie tych form i zasobów, które znajduj¹ siê w ramach mo¿liwoci
ka¿dej pojedynczej szko³y, a które, jak pokazuje ¿ycie, okazuj¹ siê najbardziej
efektywne i realnie wspomagaj¹ce.
Publikacje w tym zakresie wskazuj¹ na du¿y potencja³, jaki zawarty jest w tzw.
wspólnotach praktyki zawodowej. Na polu kszta³cenia i doskonalenia zawodowego osób doros³ych, badania w tym wzglêdzie prowadzi m.in. E. Wenger. Dowartociowuje i na nowo odkrywa znaczenie apprenticeship, tj. tego, co nadal
w niektórych zawodach okrelane jest mianem terminowania lub bycia czeladnikiem. Rola formacyjna wspólnoty praktyki zawodowej, a w naszym wypadku
wspólnoty wychowawczej, staje siê oczywista, je¿eli wemie siê pod uwagê wieloæ relacji osób, które odznaczaj¹ siê kompetencjami ju¿ zaawansowanymi, z osobami, które dopiero wchodz¹ na drogê ich nabywania. Dziêki nim tworzy siê
mo¿liwoæ obserwowania mistrzów w fachu oraz naturalny system wzajemnego uczenia i wspomagania dobrymi praktykami. Wg E. Wengera, uczestniczenie
25 Por. M. Pellerey, Sulla formazione degli educatori, w: Educazione e cittadinanza. Verso un
nuovo modello culturale ed educativo, red. G.Malizia, M.Tonini, L.Valente, Franco Angeli, Milano
2008, s. 166183, 174.
26 Metodologiczne podstawy formacji ci¹g³ej osób doros³ych proponuje Mezirow w publikacji Transformacyjne wymiary kszta³cenia osób doros³ych [t³um. DG]. W kszta³ceniu tego rodzaju
reinterpretujemy nasze przesz³e dowiadczenie w kontekcie nowych oczekiwañ, daj¹c im nowe
znaczenie i now¹ perspektywê. Por. J. Mezirow, Transformative Dimensions of Adult Learning,
JosseyBass, San Francisco 1991, s. 11.
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we wspólnocie praktyki jest uk³adem wzajemnego zaanga¿owania, który dan¹
wspólnotê definiuje27.
Stwierdzenia powy¿sze wskazuj¹ na wartoæ, jak¹ oferuje codzienna praca
we wspólnocie wychowawczej oraz ogromne bogactwo zgromadzonego w niej
dowiadczenia, indywidualnego i zbiorowego. Sam ks. Bosko, w swoim czasie,
doradza³ wychowawcom i salezjanom, by uczyniæ z siebie ksiêgê z tytu³em Dowiadczenie. Sugerowa³, by rejestrowaæ w niej sytuacje, problemy, rozwi¹zania,
trudnoci i efekty, by mo¿na by³o j¹ nastêpnie odczytywaæ i wyci¹gaæ ¿yciowe
lekcje28. W refleksji pedagogicznej forma taka nazywana jest uczeniem siê przez
dowiadczenie29.
Z pewnoci¹ Laboratorium na Valdocco, nazywane tak z powodu swojej egzemplarycznoci, by³o miejscem szczególnie uprzywilejowanym dla tej formy
rozwoju. Sam ks. Bosko pracowa³ bezporednio z m³odzie¿¹, rozmawia³ z wychowawcami, stawa³ siê codziennym twórc¹ kultury pedagogicznej. W sposób
intensywny dzieli³ siê swoimi ideami, punktami widzenia, poradami i wskazaniami, tak ¿e wszyscy byli wychowawcami, ale i ci¹gle doskonal¹cymi siê praktykantami i podmiotami rzeczywistego dyskursu pedagogicznego30. Intensywne
procesy formacyjne przebiega³y w rodowisku, które E. Wenger okrela dzisiaj
wspólnot¹ praktyki zawodowej. W niej mo¿e dokonywaæ siê rozwijanie kompetencji zarówno wymiaru etycznospo³ecznego, jak i wymiaru technicznopraktycznego. Mo¿liwe jest równie¿ asymilowanie takich aspektów pracy zawodowej, które inny autor, M. Polanyi, okrela wiedz¹ milcz¹c¹ lub osobist¹ (ang. tacit
knowledge)31, a których nie mo¿na przekazaæ i nabyæ inaczej, jak jedynie poprzez
osobiste i systematyczne interakcje z tymi, którzy s¹ w ich posiadaniu. Wiedza ta
ukryta jest w realizowanej codziennie praktyce. W kontekcie nabywania umiejêtnoci zawodowych, Polanyi podkrela rolê, jak¹ odgrywa wspólna praca osoby
pocz¹tkuj¹cej z mistrzami w swoim fachu32.
Praca w rodowisku szkolnym stwarza szczególnie dogodne warunki do tworzenia tego rodzaju relacji i wspólnoty. Prawo owiatowe tworzy odpowiednie
27

E. Wenger, Comunità di pratica. Apprendimento, significato e identità, Cortina, Milano
2006, s. 88. Por. rownie¿ E. Wenger, R. McDermott, W.M. Snyder, Coltivare comunità di pratica,
Guerini, Milano 2007.
28 Por. P. Braido, Un nuovo prete e la sua formazione culturale secondo Don Bosco, Ricerche
Storiche Salesiane 8(1989), s. 30.
29 Por. D.A. Kolb, Experiential Learning, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1984.
30 P. Braido, Un nuovo prete e la sua formazione culturale secondo Don Bosco, dz. cyt.,
s. 4041.
31 M. Polanyi wprowadzi³ do filozofii i nauki pojêcie tzw. wiedzy milcz¹cej (ang. tacit knowledge). Kwestionowa³ uto¿samianie ca³oci wiedzy z wiedz¹ zwerbalizowan¹ i argumentowa³, ¿e
mo¿emy wiêcej wiedzieæ ni¿ jestemy w stanie to wypowiedzieæ. Por. M. Polanyi, La conoscenza
inespressa, Armando, Roma 1979.
32 Ten¿e, La conoscenza personale, Rusconi, Milano 1990.
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ramy dla tego typu relacji, m.in. poprzez zapisy Ustawy Karta Nauczyciela33 oraz
Rozporz¹dzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli34. Nie wchodzimy w problematykê formalizmów i zwi¹zanych z tym
uci¹¿liwoci, których rzeczywicie dowiadczaj¹ nauczyciele w trakcie sta¿u lub
bêd¹cy ich opiekunami. Mo¿liwe jest jednak zagospodarowanie pewnych elementów tak, by sta³y siê pomocne na drodze zawodowego doskonalenia. Dokonywaæ siê ono bêdzie g³ównie w relacjach indywidualnych miêdzy nauczycielami, ale i w formach z³o¿onych, zaplanowanych i systematycznych na poziomie
ca³ej szko³y. Nowego odkrycia i dowartociowania wymagaj¹ byæ mo¿e praktyki
dobrze znane, jak uczestnictwo w lekcjach wzorcowych, praca w ramach zespo³ów przedmiotowych, planowanie i realizowanie wspólnych projektów. Korzystn¹ sytuacjê w tym wzglêdzie tworz¹ równie¿ inspektorialne i miêdzyinspektorialne struktury zgromadzeñ salezjañskich. Spotkania nauczycieli ró¿nych szkó³ s¹
szczególnie cenne ze wzglêdu na mo¿liwoæ poznania dowiadczeñ z innych
miejsc, realizowanych jednak w ramach tej samej myli wychowawczej.
6. ZAKOÑCZENIE
W powy¿szym tekcie zosta³a ukazana rola, jak¹ pe³ni nauczyciel i wychowawca w szkole salezjañskiej. Zosta³o omówione zagadnienie kompetencji wychowawczych oraz mo¿liwoci, jakie oferuje wspólnota praktyki zawodowej w ich
rozwijaniu.
System wychowawczy ks. Bosko proponuje cele i treci wychowawcze, ale
formu³uje jednoczenie wskazania metodologiczne dotycz¹ce procesów wychowawczych. Mo¿na stwierdziæ, ¿e jest czêci¹ pedagogiki w jej rozumieniu metodologicznym35 i praktycznym36. Metodologicznym, gdy¿ zawiera wiedzê, która
33

Por. Art. 9c pkt. 4 i 5 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674 ze zm.
34 Por. §4.1, §6.1, §7.1, §8.1 Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Dz. U.
z 2004 r. Nr 260, poz. 2593 oraz z 2007 r. Nr 214, poz. 1580 ze zm.
35 Rozwój refleksji nad to¿samoci¹ pedagogiki jako dyscypliny naukowej, szczególnie w kontekcie rozwiniêtych dzisiaj innych dyscyplin o wychowaniu, doprowadzi³ do konstatacji, ¿e cech¹
specyficzn¹ odró¿niaj¹c¹ tê dyscyplinê od innych zajmuj¹cych siê wychowaniem, jest jej charakter
metodologiczny  nauka zajmuj¹ca siê organizacj¹ wiedzy i dzia³ania wychowawczego. Por. C. Nanni,
Pedagogia, w: Dizionario di Scienze dellEducazione, red. J.M. Prellezo, G. Malizia, C. Nanni,
LAS, Roma 2008, s. 851854; G. FloresdArcais, Pedagogia, w: Nuovo Dizionario di Pedagogia,
red. G. FloresdArcais, Edizioni Paoline, Milano 19923, s. 884910; M. Laeng, Pedagogia, w: Enciclopedia Pedagogica, vol. V, red. M. Laeng, La Scuola, Brescia 1992, s. 88568860.
36 Pedagogikê rozumian¹ jako dyscyplinê praktycznoprogramacyjn¹ (praticoprogettuale)
proponuje M. Pellerey. Por. M. Pellerey, Educare. Manuale di pedagogia come scienza pratico
progettuale, LAS, Roma 1999.
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pomaga wychowawcom i nauczycielom organizowaæ poszczególne dzia³ania
w spójny proces wychowawczy ukierunkowany na cel. Pozwala równie¿ przeprowadzaæ refleksjê i ocenê tego dzia³ania w wietle jej wewnêtrznych kryteriów.
Praktycznym, gdy¿ jego celem nie jest organizowanie wiedzy w teoretyczny system, a ukierunkowanie na rzeczywiste dzia³anie i jego rezultaty.
THE EDUCATIONAL SYSTEM OF DON BOSCO IN TODAYS SCHOOLS RUN
BY THE SALESIAN SOCIETY (PART 2)
Summary
The preventive system of St John Bosco implemented in Salesian schools is valuable both as
an educational method and as a source of ideals and objectives. Thus, it has a place in pedagogy,
especially in its educational practice. This article continues the reflection on the possibilities of
basing education in schools on this system. It gives special attention to the role of teacher and
educator and also discusses the possibilities offered by the community of vocational training in
vocational education.
Keywords: school, professional skills of teachers and educators, training of teachers and educators, Polish educational legislation, Salesian pedagogy, Don Boscos preventive system
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