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Wstęp 

Wychowanie w szkole można sprowadzić do kształtowania postaw. 
Ujęcie wychowania w kategoriach postaw ukonkretnia ten proces i tworzy 
warunki zarówno do lepszego precyzowania programu wychowawczego, jak 
i oceniania jego rezultatów. Dlatego poznawanie prawidłowości kształtowa
nia postaw za pośrednictwem kształtowania pojęć społeczno-moralnych 
może otworzyć nowe możliwości i perspektywy zastosowania wiedzy o tych 
procesach do programowania oddziaływań pedagogicznych na rozwój oso
bowości dzieci i ich funkcjonowanie. Inaczej mówiąc, kształtowanie pojęć 
ma znaczenie psychorozwojowe, intelektualne w procesie dydaktyczno-wy-
chowawczym, ale kształtowanie specyficznych pojęć społeczno-moralnych 
ma też znaczenie ogólnorozwojowe, wychowawcze w zakresie przygotowania 
dzieci do życia społecznego, formowania ich postaw prospołecznych w za
kresie interakcji. Wzrost zasobu rozumianych i stosowanych pojęć jest 
szczególnie niezbędny człowiekowi w epoce nie tylko „szoku przyszłości" -
jak sugerował A. Toffler - lecz także szoku teraźniejszości, bowiem rozu
mienie i używanie takich pojęć w epoce burzliwych przemian może sprzyjać 
świadomemu udziałowi w tych przemianach. Warunkiem pełnego uczest
nictwa w życiu społecznym jest władanie poprawną polszczyzną. Troska 
nauczycieli o sprawność językową może okazać się istotnym czynnikiem 
nawet wzrostu pozycji Polaków w kulturze światowej i jakości naszego bytu 
narodowego. 

Wychowywanie człowieka, kształtowanie jego postaw wobec otaczającej 
rzeczywistości jest głównym zadaniem procesu dydaktyczno-wychowawcze
go, którego realizatorem jest przede wszystkim nauczyciel. Dla dzieci 
w młodszym wieku szkolnym nauczyciel jest osobą bardzo znaczącą, co 
z jednej strony ułatwia mu oddziaływania wychowawcze, z drugiej jednak 
stawia go przed ogromną odpowiedzialnością. Okres wczesnoszkolny bowiem 
obok przedszkolnego jest fundamentalny w rozwoju osobowości człowieka. 
Szczególnie w tym okresie rozwoju dziecka działania nauczyciela powinny być 
gruntownie zaplanowane, przemyślane i konsekwentnie realizowane. Stwier
dzenie to jest bardzo istotne, gdyż tylko nauczyciel dobrze przygotowany do 
zawodu może spełnić oczekiwania, jakie stawia przed nim społeczeństwo. 
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Często okazuje się, że nawet studia akademickie nie przygotowują wystar
czająco do optymalnego funkcjonowania nauczyciela klas I-III w szkole. 

Wydaje się, że braki w wiedzy i umiejętnościach nauczyciela dotyczą 
głównie zagadnień wychowania społeczno-moralnego, czyli kształtowania 
postaw społeczno-moralnych. Oczywiście, obowiązkiem nauczyciela jest 
samokształcenie, ciągłe poszerzanie i aktualizowanie swoich wiadomości. 
I tu powstaje konflikt potrzeb i możliwości. Nauczyciel, a zwłaszcza nauczy
ciel stawiający pierwsze kroki w pracy zawodowej nie ma dostatecznych 
warunków, aby wypracować własny mikrosystem wychowania. 

W literaturze specjalistycznej funkcjonuje dotąd tylko kilka rozpraw, 
wspomagających realizację metodyki kształtowania pojęć dzieci w młod
szym wieku szkolnym. Najszerzej ujęła problemy bliskie tu rozpatrywane
mu zagadnieniu najpierw Irena Isterewicz (1965) ze względu na podobień
stwo pojęć psychologicznych i społeczno-moralnych oraz Łucja Muszyńska 
(1976) w pracach psychologiczno-pedagogicznych z uwagi na badania nad 
rozwojem społecznym dziecka, a także nad nauczaniem i wychowaniem 
integralnym na tym szczeblu edukacji (taż, 1974). Znacząca okazała się też 
monografia Teresy Poznańskiej (1976), koncentrująca uwagę na kształto
waniu pojęć dzieci z klas niższych. Problematyką wychowania społeczno-
moralnego, w pewnym zakresie bliską moim studiom i badaniom, a po
święconą rozwojowi i osobowości dziecka zajęła się także S. Guz (1987). Zaś 
rozlegle tło stanowią opracowania dotyczące kształtowania pojęć dziecka 
w wieku przedszkolnym (mniej liczne), młodszym szkolnym (bardziej liczne) 
i starszym wieku szkolnym oraz cała seria rozpraw nt. kształtowania roz
maitych, a specyficznych grup pojęć dzieci, np. pojęć historycznych autor
stwa Genowefy Kufit (1980). 

Natomiast problem stawiany i rozwiązywany w książce niniejszej nie 
był dotąd tematem ani odrębnych studiów, ani badań w ogóle, a tym bar
dziej badań eksperymentalnych. 

Zbyt mało jest w literaturze pedagogicznej pozycji, które dają odpo
wiedź nie tylko na pytania: co to są pojęcia i postawy, jakie są te pojęcia 
i postawy dziecka w różnych okresach rozwoju, w tym - w młodszym wieku 
szkolnym, ale także na pytanie: jak kształtować pojęcia, postawy dziecka, 
i to nie tylko jak kształtować „w ogóle" pojęcia czy postawy, ale jak kształ
tować konkretne pojęcia, konkretne postawy w konkretnym systemie 
wychowania, tj. w polskiej szkole końca XX wieku, w świetle wytyczonych 
celów, przy zastosowaniu posiadanych środków. Te braki najwyraźniej 
widoczne są w zakresie kształtowania pojęć społeczno-moralnych, które 
wchodzą w zakres postaw społeczno-moralnych dzieci. Nie znajdujemy też 
w literaturze bezpośrednich odpowiedzi na pytania: czym jest postawa 
społeczno-moralna, jak kształtować postawy społeczno-moralne uczniów 
w młodszym wieku szkolnym, na podstawie jakich treści kształtować te 
podstawy, z wykorzystaniem jakich metod, form i środków. 

Postawienie w tym miejscu wymienionych pytań mogłoby nasuwać 
przypuszczenie, że przedmiotem niniejszej pracy jest próba udzielenia na 
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nie odpowiedzi, jednak równoczesne rozwiązanie tych wszystkich proble
mów jest zadaniem znacznie przekraczającym ramy niniejszej pracy, 
zwłaszcza ze względów metodologicznych. Stąd przedmiotem rozprawy jest 
tylko jeden z aspektów kształtowania postaw społeczno-moralnych dzieci, 
a mianowicie kształtowanie komponentu poznawczego tych postaw przez 
kształtowanie pojęć społeczno-moralnych, innymi słowy - rozwijanie i po
szerzanie wiedzy społeczno-moralnej dzieci, wiedzy dotyczącej postępowa
nia społeczno-moralnego, czyli zachowania się małego człowieka w stosun
ku do innych ludzi. 

Na podstawie wyników badań empirycznych staramy się uzyskać odpo
wiedź na pytanie: czy zasób słownika ucznia, jego ocena zachowań społecz
no-moralnych i uzasadnianie postępowania społeczno-moralnego zmienia 
się i w jakim stopniu pod wpływem kształtowania pojęć społeczno-moral
nych na podstawie charakterystyki bohaterów legend. 

Zdając sobie sprawę z tego, że kształtowanie pojęć społeczno-moral
nych ma wpływ na całą postawę społeczno-moralną, tj. wszystkie jej kom
ponenty, w toku własnych badań empirycznych wykorzystano narzędzia 
zawierające takie wskaźniki, na podstawie których można wyciągnąć wnio
ski jedynie co do wiedzy społeczno-moralnej dziecka. O innych komponen
tach postawy można tylko snuć przypuszczenia, tymczasem jeszcze nieudo
kumentowane i nieudowodnione empirycznie. 

Praca składa się z trzech części. W pierwszej omówiono założenia teore
tyczne dotyczące możliwości kształtowania pojęć, w tym pojęć społecz
no-moralnych, dzieci w młodszym wieku szkolnym w aspekcie rozwoju ich 
mowy i myślenia oraz poziomu rozwoju moralnego. Założenia te dotyczą 
także funkcji pojęć w myśleniu i działaniu człowieka oraz metod ich 
kształtowania i środków, które możemy wykorzystać w tym procesie, ze 
szczególnym uwzględnieniem legendy, jako gatunku literatury dziecięcej. 

W części drugiej przedstawiono koncepcję własnych badań empirycz
nych, które miały dać odpowiedź na interesujące nas pytania badawcze, 
dotyczące zmian i wielkości tychże zmian w komponencie poznawczym po
staw społeczno-moralnych zaistniałych pod wpływem kształtowania pojęć 
społeczno-moralnych na podstawie charakterystyki bohaterów legend. 

Część trzecia prezentuje analizę i interpretację rezultatów własnych 
badań empirycznych interesującego nas problemu. 

Całość pracy jest efektem zarówno studiów teoretycznych, polegających 
na doborze i studiowaniu literatury o interesującym nas zagadnienia, jak 
i empirycznych, polegających na intencjonalnym wprowadzeniu czynnika 
eksperymentalnego i zaobserwowaniu zmian powstałych pod jego wpływem. 

Tytuł pracy sformułowano nadrzędnie wobec studiów i badań włas
nych; pozostał on jednak adekwatny do treści tu zawartych, ponieważ stu
dia nad literaturą przedmiotu i podmiotu wykonywano w ścisłym związku 
z etapem rozwoju dzieci w wieku młodszoszkolnym, a więc na drodze mię
dzy heteronomią a anomią moralną. Zaś wykonywanymi badaniami zilu-
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strowano charakterystykę rozwoju pojęć społeczno-moralnych tylko dzieci 
z klasy III. 

Pracę adresujemy do dwóch grup odbiorców: 1) studentów pedagogiki 
wczesnoszkolnej (i ewentualnie - przedszkolnej w odniesieniu do wychowania 
dzieci z grup starszych), 2) nauczycieli akademickich tych samych specjal
ności, którym niniejszy tekst może posłużyć do kierowania doskonaleniem 
wiedzy i umiejętności realizacji procesu wychowania przez studentów. Adre
satami książki są też czynni nauczyciele troszczący się o rozwój zawodowy. 



1. PRZESŁANKI TEORETYCZNE 
KSZTAŁTOWANIA POJĘĆ 

SPOŁECZNO-MORALNYCH 
DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM 

NA PODSTAWIE CHARAKTERYSTYKI 
BOHATERÓW LEGEND 



1.1. Kształtowanie pojęć społeczno-moralnych 
uczniów klas I-III 

T R E Ś C I I I S T O T A P O J Ę Ć , 
T E R M I N Ó W I ICH DEF IN ICJ I 

Zanim zajmiemy się istotą i treścią pojęć tytułem wprowadzenia trzeba 
przytoczyć dla porządku określenia terminów, które pozwolą rozważać te 
pojęcia na tle innych kategorii logicznych i językoznawczych, a w następ
stwie - socjo- i psycholingwistycznych oraz pedagogiki językowej. 

Oto w najszerszym układzie lingwistycznym: referent, concepts (poję
cie) i znaczenie, przez pole pojęciowe rozumie się grupę wyrazów odpowia
dających jakiemuś pojęciu, które stanowi punkt wyjścia analizy znaczenia 
tych wyrazów (B. Pottier 1974; 37 1). Nas będzie interesować zarówno pole 
semantyczne, znaczeniowe, jak i pole wyrazowe, leksykalne. 

Wychodzić będziemy od definicji jako zdania uznanego za prawdziwe 
i stwierdzające, że jakieś dwa wyrażenia mają dokładnie jednakowe znacze
nie, tj. że są równoważne. 

Definicja jest narzędziem logiki, które pozwala odróżnić, znajdować, 
budować obiekt, formułować znaczenie wprowadzanego lub precyzować 
znaczenie już istniejącego terminu 2. Definicja to jasne i wyraźne określenie 
znaczenia danego pojęcia. Definicja to suma zakresów tych wszystkich 
nazw, które utworzone są ze słowa „definicja" oraz następującego po nim 
przymiotnika (np. definicja aksjomatyczna). Każdy element definicji przy
czynia się w jakiś sposób do wyjaśnienia sensu danego wyrażenia 3. 

Celowo pomijam tu bliższe określanie rodzajów definicji w różnych 
kontekstach, a nawet w kontekście logicznym, albowiem na użytek naszych 
badań wystarczające jest elementarne rozróżnianie definicji: wyraźnych 
i kontekstowych, jako że na pierwszym, propedeutycznym, szczeblu eduka
cji i rozwoju dzieci w wieku młodszoszkolnym o wprowadzaniu definicji 
właściwych nie można jeszcze mówić. 

1 Cyt. za: W. Miodunka, Teoria pól językowych, Kraków 1980, s. 19-55. 
2 M.M. Rozental (red.), Filosofsklj slowar', Moskwa 1972, s. 295. 
3 W. Marciszewskl (red.}. Mala encyklopedia logiki, Wrocław 1988, s. 36. 
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W klasach początkowych szkoły podstawowej, a szczególnie w klasie III, 
zaleca się stosowanie kilku sposobów definiowania: 1) przez wyliczanie 
cech istotnych i nieistotnych, 2) przez porównywanie do znanych przed
miotów, zjawisk i cech, 3) przez fabularyzację, 4) przez uogólnienie za po
mocą wyodrębniania cech istotnych i nieistotnych4, 5) przez umieszczanie 
lub wydobywanie odpowiednich słów z kontekstu. Dla analogii warto tu 
przypomnieć rodzaje definicji stosowanych w naukach pedagogicznych; 
zebrał je Z. Zaborowski, podając postacie następujące: opisowe i wyjaśnia
jące, sprawozdawcze, regulujące, czyli umowne, definicje przez wyliczanie, 
kontekstowe, równoważnikowe5. Spośród tej grupy w ćwiczeniach słowni
kowych i semantycznych stosowane są tylko definicje opisowe, przez wyli
czanie, kontekstowe i cząstkowe. 

Dla podjętych problemów badawczych ważna jest struktura definicji. 
W definicji możemy wyróżnić dwa człony zasadnicze: definiendum i defi-
niens; definiendum (tzw. określna), czyli wyrażenie, którego znaczenie 
traktujemy jako nieznane, tj. wymagające okazania, a przy tym jednakowe 
ze znaczeniem wyrażenia drugiego, tzw. definiens. Definiens jest z reguły 
zestawem wyrażeń wskazujących cechy charakterystyczne względnie spe
cyficzne, nazywane także cechami istotnymi każdego zjawiska będącego 
desygnatem definiendum, tj. oznaczonego przez definiendum. 

Zatem podkreślmy, iż z definicją wyraźną mamy do czynienia wówczas, 
gdy jako definiendum występuje wyrażenie, którego całość chcemy znacze
niowo wyjaśnić, z definicją kontekstową natomiast - gdy definiendum 
zawiera w sobie mniejsze wyrażenie6. Ponadto możemy mieć styczność 
z tzw. poddefinicją, która jest zdaniem uznanym przez nas za prawdziwe, 
a zawierającym w sobie wyrażenie, którego znaczenie chcemy określić tylko 
orientacyjnie (jest to przy tym zdanie nie będące definicją owego wyraże
nia). Definicja różni się od poddefinicji między innymi dokładnością, z jaką 
oddaje się przy jej pomocy znaczenie wyrażenia. Definicja określa więc zna
czenie wyrażenia definiowanego, tj. definiendum, w sposób całkowicie 
dokładny, gdyż wyrażenie definiujące, tj. definiens, ma całkowicie takie 
samo znaczenie jak definiendum7. 

W związku z badaniami słownictwa przyjętego dla określenia pojęć 
i terminów wchodzących w zakres problematyki społeczno-moralnej przy
datna będzie klasyfikacja logiczna połączona z poznawaniem rozumienia 
(słownictwo bierne) i stosowania przez dzieci nazw wybranych pojęć (słow
nictwo czynne). Przez denotację (denotat) pojmuje się: (1) zakres nazwy -
czyli zbiór jej desygnatów, (2) klasę wszystkich (i tylko) istniejących aktual-

4 

Por. B. Korzeniewski, Kształtowanie pojęć geograficznych w nauczaniu początkowym. 
Warszawa 1985, s. 49. 

5 Por. Z. Zaborowski, Stosunki międzyludzkie a wychowanie. Warszawa 1972. 
6 Por. W. Marciszewski (red.), op.cit., s. 39. 
7 Por. W. Ptaszyński, I. Piotrowska, J. Sobańska, Kształtowanie pojęć biologicznych w 

szkole podstawowej. Warszawa 1971, s. 28-130. 
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nie desygnatów nazwy, (3) przedmiot dowolnego typu, tj. niekoniecznie kla
sę (denotat nazwy jednostkowej, denotat predykatu, denotat zdania) 8. Dla 
określenia pojęcia konotacji pomocne jest pojęcie treści charakterystycznej 
nazwy. Konotowanie to inaczej współoznaczanie. Treść charakterystyczna 
nazwy N jest to taki zespół cech, który przysługuje wszystkim desygnatom 
nazwy N i tylko im. Treść charakterystyczna nazwy N jest konotacją (ina
czej: treścią językową) tej nazwy, gdyż każdy poinformowany o tym, że jakiś 
przedmiot ma wszystkie cechy w owej treści zawarte, może trafnie rozstrzy
gnąć, czy dany przedmiot jest desygnatem nazwy N 9. 

Czym jest pojęcie, jaka jest istota pojęcia - oto pytania, które nurtują 
przedstawicieli różnych nauk. Pojęcie jako takie, czyli pojęcie w najszer
szym tego słowa rozumieniu, jest przedmiotem badań, m.in. logiki, filozofii, 
psychologii i pedagogiki. Pojęcie w logice to znaczenie nazwy, tj. treść 
myślowa odpowiadająca właściwościom elementów zbioru wchodzących 
w zakres danej nazwy; na treść pojęcia składa się więc zbiór właściwości 
(cech) charakterystycznych dla zakresu danej nazwy, na jego zakres - zbiór 
wszystkich desygnatów (przedmiotów) danej nazwy. Logika zajmuje się 
relacjami między treścią pojęć (zgodność, sprzeczność, przeciwieństwo) 
i między ich zakresami (zmienność, podrzędność, nadrzędność, krzyżowa
nie się)' 0. 

Nas jako nauczycieli najbardziej interesują definicje pojęć stosowane 
przez psychologów i pedagogów. Termin „pojęcie" ma w pedagogice trady
cyjne i ustalone znaczenie. Wywodzi się ono z filozofii arystotelesowskiej 
i pokrywa się ze znaczeniem tego terminu we współczesnej logice i lingwi
styce. Zgodnie z tym znaczeniem „pojęcie" to zespół skończonej liczby cech 
przysługujący w jednakowym stopniu wszystkim desygnatom i tylko desyg
natom tego pojęcia. 

W ujęciu psychologicznym i pedagogicznym pojęcie jest abstrakcyjnym 
(myślowym) odbiciem ogólnych właściwości rzeczy i zjawisk", jest „myślą, 
w której odzwierciedlone są cechy wspólne dla klasy przedmiotów lub zda
rzeń" 1 2, jest pośrednią i uogólnioną wiedzą o przedmiocie, opartą na znajo
mości jego mniej lub bardziej istotnych związków i stosunków obiektyw
nych 1 3, jest prostym składnikiem wiedzy, warunkiem wypowiadania (lub 
wyrażania w inny sposób) sądów o przedmiocie tego pojęcia 1 4, jest 
„podstawową strukturą poznawczą, stanowiącą uogólniony model jakiejś 

W. Marciszewskl (red.), op.cit., s. 46. 
9 Idem, s. 86. 

1 0 W. Marciewski (red.), op.cit., s. 152; por. także: W. Okoń, Słownik pedagogiczny. War
szawa 1984, s. 221; por. J. Pieter, Słownik psychologiczny, Wrocław 1963. 

" W. Okoń. Słownik..., s. 232. 
J. Kozielecki, Czynność myślenia, [w:) Psychologia. Red. T. Tomaszewski, Warszawa 

1977, s. 358. 
1 3 S.L. Rubinsztejn, Podstawy psychologii ogólnej. Warszawa 1962, s. 456. 
1 4 J. Heter, Słownik..., s. 199. 
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klasy obiektów, cech lub relacji podobnych pod pewnym względem15. 
Możemy się zgodzić z sądem, iż „pojęcie jest tą formą myślenia, w której 
odzwierciedlają się ogólne i istotne cechy rzeczy i zjawisk"16, ponieważ poję
cie jest jednym z podstawowych składników myślenia „jest wiedzą o przed
miotach i zjawiskach rzeczywistości, a nie formą»myśli [...]. Pojęcie w sensie 
wiedzy oznacza odzwierciedlenie ogólnych i istotnych własności przedmio
tów i zjawisk oraz stosunków zachodzących między nimi, będących 
odzwierciedleniem obiektywnie istniejących stosunków między przedmio
tami i zjawiskami"17. Analiza tych definicji pozwala stwierdzić, że istnieją 
dwa główne stanowiska w definiowaniu pojęć: pojęcie jako myśl o przed
miocie i pojęcie jako wiedza o przedmiocie. W naszych rozważaniach 
będziemy opierać się na tych definicjach, które ujmują pojęcie jako wiedzę 
0 przedmiotach i zjawiskach rzeczywistości, głównie zaś na definicji I. Iste-
rewicz, gdyż analiza definicji myślenia18 i wiedzy19 pozwala stwierdzić, że 
efektem czynności poznawania ogólnych i istotnych cech rzeczy i zjawisk 
oraz stosunków między nimi, czyli efektem myślenia, jest stan poznania, 
a więc wiedza o danych rzeczach i zjawiskach złożona z pojęć tych rzeczy 
1 zjawisk. Musimy jednak pamiętać, że pojęcia są prostymi składnikami 
wiedzy i jako takie mogą stać się materiałem, źródłem informacji dla dal
szych czynności poznawania, czyli dla myślenia na wyższym poziomie 
(myślenia pojęciowego), którego efektem będą poglądy i teorie, tj. złożone 
składniki wiedzy. 

R O D Z A J E I S T R U K T U R Y P O J Ę Ć 
A E T A P Y P R O C E S U ICH P R Z Y S W A J A N I A 

RODZAJE POJĘĆ. Dotąd rozważania dotyczyły istoty pojęcia. Przejdźmy 
teraz do krótkiego omówienia treści, zakresu i struktury pojęć przez ogląd 
ich rodzajów. Ale nim przystąpimy do klasyfikacji pojęć, zaznaczmy za 
K. Ajdukiewiczem, że klasyfikacja to podział przedmiotów lub zjawisk jakie
goś zbioru w myśl określonej później zasady lub spójnego zespołu zasad 
(kryteriów) na klasy (grupy, kategorie), z których każda jest rozłączna, 
a które wzięte razem wyczerpują zakres całego zbioru. W związku z tym 
kategorie pojęć to grupy, czyli klasy pojęć, wyróżnione w wyniku określonej 
klasyfikacji20. 

15 Słownik psychologiczny. Red. W. Szewczuk, Warszawa 1985, s. 211. 
1 6 W. Zaczyński, Proces dydaktyczny. Cele i zasady nauczania, [w:J Pedagogika. Red. 

M. Godlewski, S. Krawcewicz, J. Wołczyk, T. Wujek, Warszawa 1978, s. 548. 
I. Isterewlcz, Rozwój pojęć psychologicznych dzieci i młodzieży szkolnej, Wrocław 1965, 

s. 8. 
18 

Por.: W. Okoń, Słownik..., J. Pieter, op.clt.; J. Kozielecki, op.clt. 
1 9 Por.: J. Heter, Słownik... 
~>Q 

K. Ajdukiewlcz, Zarys logiki. Warszawa 1955. 
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Dla pedagogicznej optyki problemu tu rozważanego nadrzędna jest kla
syfikacja proponowana przez logików: 

„Gdy zakres pojęcia S jest nadrzędny względem zakresu pojęcia Р, 
wówczas nazywamy często pojęcie S rodzajem albo pojęciem rodzajowym 
dla pojęcia podrzędnego P, pojęcie zaś Р nazywamy wtedy gatunkiem albo 
pojęciem gatunkowym względem pojęcia nadrzędnego S" 2 1. Znaczy to, iż 
badane pojęcia społeczno-moralne mają cechy pojęć rodzajowych jako nad
rzędne wobec pojęć z listy poddawanej poznaniu w toku eksperymentu, 
wykazujących cechy pojęć gatunkowych. 

Przy proponowanym ujmowaniu istoty pojęcia możemy uznać, że pro
ces kształtowania pojęć jest procesem zdobywania wiedzy 2 2, a sprawdzenie, 
czy i w jakim stopniu dane pojęcie jest ukształtowane - sprawdzeniem wie
dzy, jaką ktoś posiada na temat danej rzeczy, cechy czy zjawiska. Taka 
definicja jest więc bardziej użyteczna dla praktyki pedagogicznej. 

Treść pojęcia to zbiór właściwości (cech) charakterystycznych i istot
nych dla wszystkich przedmiotów (rzeczy, zjawisk, sytuacji) będących 
desygnatami tego pojęcia2 3. Zakres pojęcia to zbiór wszystkich desygnatów 
tego pojęcia2 4. Tak więc o ukształtowanym pojęciu możemy mówić wtedy, 
gdy potrafimy podać definicję tego pojęcia (istotne i wspólne cechy wszyst
kich jego desygnatów) oraz wymienić jego desygnaty, a także stosować 
pojęcie w nowych sytuacjach, czyli umieć określić, czy dany przedmiot 
(rzecz, zjawisko itp.) jest desygnatem tego pojęcia, czy też nie. Do treści 
pojęć w związku ze zmianami dokonującymi się wraz z rozwojem człowieka 
jeszcze powrócimy. 

Naukowcy stosują różne terminy dla określenia pojęć, które powstają 
w wyniku rozwoju psychofizycznego, mowy i myślenia, zwykle jednak bu
dują opozycję, która różnicuje nabywane pojęcia na konkretne - abstrak
cyjne (K. Lech), niematrycowe - matrycowe (J. Piaget, L.S. Wygotski), natu
ralne - sztuczne (J. Trzebiński), elementarne - naukowe (W. Okoń) 2 5. 

Pojęciami elementarnymi nazywamy takie pojęcia, które - zdaniem 
T. Poznańskiej - „występują w ramach bezpośredniego, zewnętrznego 
poznawania rzeczywistości"2 6. Pojęcia elementarne stanowią podstawowy 
zasób myśli człowieka, są wynikiem bezpośredniego kontaktu człowieka 
z otaczającym go środowiskiem. Ich charakterystyczną cechą jest konkret
na, zmysłowa treść powstała w wyniku bezpośredniego postrzegania 
przedmiotów i ich cech za pomocą zmysłów. W pojęciach elementarnych 
odzwierciedlone są, jak dalej podaje T. Poznańska, cechy przedmiotów 

2 1 Idem. 
2 2 T. Poznańska, O kształtowaniu pojęć w klasach niższych. Warszawa 1976, s. 10. 
2 3 W. Okoń, Słownik..., s. 232. 
2 4 Ibidem, s. 232. 
2 5 Por. B. Chrząstowska, Lektura i poetyka. Zarys problematyki kształtowania pojęć lite

rackich. Warszawa 1987. 
2 6 T. Poznańska, op.cit., s. 13. 
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i czynności w takiej formie, w jakiej je bezpośrednio postrzegamy. Pojęcia 
elementarne są uogólnieniami postrzegania zmysłowego, kształtującymi się 
na gruncie wyobrażeń. W pojęciach tych nie wychodzimy poza to, co bezpo
średnio dane w zmysłowym postrzeganiu rzeczywistości. W stosunku do 
pojęć elementarnych możemy zastosować definicję, która wyłuszcza 
dostępne treści zmysłowe oraz wskazuje na zakres danego pojęcia2 7. 

Według W. Szewczuka pojęcia elementarne mają charakter dwupozio
mowy. Pierwszym poziomem pojęć elementarnych są obrazowe odbicia 
przedmiotów składające się na pierwszy układ sygnałowy. Stanowią one 
równorzędne jednostki poznawcze zwane inaczej wyobrażeniami konkret
nymi. Poziom drugi pojęć elementarnych to sygnały słowne organizujące na 
wyższym szczeblu materiał bezpośredniego odbicia. Te odbicia słowno-poję-
ciowe - w przeciwieństwie do pierwszego poziomu - tworzą systemy hierar
chiczne jednostek poznawczych. Owa organizacja stanowi właśnie uogól
nione poznanie rzeczywistości2 8. 

Pojęcia naukowe, w odróżnieniu od pojęć elementarnych, wyprowadza
ne są za pomocą uogólnień wysuniętych na podstawie bezpośredniego 
porównywania szeregu przedmiotów i wnikają w istotę zjawisk, ujawniają 
ich wewnętrzne powiązania, struktury i mechanizmy. Pojęciom tym nie 
odpowiadają konkretne przedmioty i ich cechy 2 9. Dla podkreślenia istotnej 
różnicy między pojęciami elementarnymi a naukowymi przytoczmy jeszcze 
jedno stwierdzenie z kilkakrotnie cytowanej już pracy T. Poznańskiej: „[...] 
dopóki poszczególne nadrzędne pojęcia rozpatrywać się będzie jako zbiory 
określonych pojęć podrzędnych, z których interesujące nas cechy są zmy
słowo dostępne, stanowić one będą pojęcia elementarne" 3 0. 

W rozważaniach na temat kształtowania u dzieci w wieku wczesno-
szkolnym wyobrażeń i pojęć historycznych, przyjmując za kryterium podziału 
ich odległość od treści naocznej, G. Kufit wyróżnia trzy kategorie pojęć3 1. 

Kategoria pierwsza to pojęcia, których treść jest dostępna bezpośred
niej lub pośredniej obserwacji. 

Kategoria druga to pojęcia o pewnych tylko elementach treści możli
wych do skonkretyzowania. 

Kategorię trzecią stanowią pojęcia o treści trudnej do skonkretyzowania na 
skutek wysokiego stopnia uogólnienia lub dużej odległości od treści naocznej. 

Wyróżnienie podanych wcześniej kategorii pojęć oraz dróg ich kształto
wania (zależnych od rodzaju kategorii) jest celowe i przydatne dla nauczy
ciela klas I-III, gdyż program nauczania początkowego zawiera cele związa-

T. Poznańska, op.cit., s. 15. 
2 8 W. Szewczuk, Psychologia. Тот I, Warszawa 1962, s. 227-229. 

W. Szewczuk, Psychologia, s. 13-14; por. na ten temat podręczniki metodologii nauk 
pedagogicznych (Z. Krzysztoszek, M. Łobocki, H. Muszyński, F. Pilch, W. Zaczyński). 

Ibidem, s. 16. 
3 1 G. Kufit, Kształtowanie wyobrażeń i pojęć historycznych uczniów klas początkowych, 

Warszawa 1980, s. 96-98. 
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ne z kształtowaniem pojęć nie tylko drugiej, ale i trzeciej kategorii. Chodzi 
tu głównie o pojęcia historyczne, społeczne i moralne. 

Pojęcia drugiej i trzeciej kategorii (w klasyfikacji G. Kufit) możemy 
kształtować na poziomie elementarnym (jako pojęcia elementarne) lub na 
poziomie naukowym (jako pojęcia naukowe) w zależności od poziomu roz
woju procesów myślowych uczniów, a co za tym idzie - od stadium rozu
mienia pojęć, w jakim znajdują się dani uczniowie. 

Do klasyfikacji pojęć na elementarne i naukowe jeszcze powrócimy, tu 
tylko zaznaczając, iż na gruncie dydaktyki dokonano odmiennego podziału 
pragmatycznego wedle stosunku między znaną już dziecku potoczną tre
ścią pojęcia a poznaną treścią „naukową" (treścią, jaką powinno uzyskać to 
samo pojęcie na lekcji). Stosunek między wcześniej poznaną potoczną tre
ścią pojęcia a jego treścią nową, „naukową" bywa różny. Treści te mogą być 
w zgodzie - całkowitej lub przynajmniej częściowej - ale mogą również być 
trochę lub nawet bardzo skłócone. Dydaktyka pomija dotychczas tę sprawę 
milczeniem, traktując jednakowo wszystkie znane dziecku pojęcia, iden
tycznie zresztą jak ma to miejsce w stosunku do całokształtu wiedzy, na
wyków i umiejętności zdobytych przez nie w doświadczeniu pozaszkolnym. 
Można przypuszczać, że łatwiejsza i bardziej prosta będzie praca nauczy
ciela w klasach starszych, gdy dzieci będą już miały przyswojone właściwe 
pojęcia, a „życiowa", potoczna treść tych pojęć, zakodowana w umysłach 
dzieci będzie zgodna z treścią naukową. Niewspółmiernie trudniejsza będzie 
ta praca wówczas, gdy pojęcia poznawane przez dzieci w życiu codziennym 
ukształtują się w sposób nieprawidłowy, a treść tak zdobytych pojęć będzie 
sprzeczna z ich treścią naukową 3 2. 

Uogólniając, dokonano tu zwięzłej charakterystyki kilku klasyfikacji 
pojęć. Wyróżniono następujące kategorie: I kategoria to pojęcia rodzajowe 
i gatunkowe, II kategoria - elementarne i naukowe, III kategoria - pojęcia 
dostępne lub niedostępne obserwacji bezpośredniej, IV kategoria - kon
kretne i abstrakcyjne, V kategoria - potoczne i naukowe. 

ETAPY PROCESU PRZYSWAJANIA POJĘĆ. Czym jest przyswajanie pojęć 
w kontekście procesu myślenia? Odpowiedzi na to pytanie udzielił J. Pieter, 
wyodrębniając w procesie rozumienia trzy czynności, z których pierwsza 
elementarna, to właściwe przyswajanie sobie cudzych myśli, druga - to 
czynność poznawania treści (sensu) tych myśli, przeżyć. Wyższą formę 
przyjmuje - według Pietera - czynność myślenia, ale na razie jest ono nie 
dość aktywne, ponieważ jeszcze nieproblemowe lub niesamodzielne (naj
wyższe formy czynności) 3 3. 

Proces przyswajania pojęć jest procesem dynamicznym, podobnie jak 
proces myślenia, z którym jest bezpośrednio związany. Za wprowadzenie do 

E. Flesznerowa, Czy masz pojęcie? Warszawa 1965; por. W. Miodunka, Teoria pól 
językowych. Społeczne i indywidualne ich uwarunkowania, Kraków 1980; R. Tokarski, 
Struktura pola znaczeniowego, Lublin 1981. 

3 3 Por. J. Pieter. Psychologia ogólna. Cz. I, Katowice 1960. 
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strukturyzacji procesu przyswajania pojęć może posłużyć klasyfikacja 
J. Piageta, który biorąc pod uwagę funkcje mowy dzieci, dzieli okres ich 
rozwoju na: I. stadium mowy egocentrycznej (do 6 r.ż.) i II. stadium mowy 
uspołecznionej (powyżej 7 r.ż.). Kształtowanie się w umyśle pojęć choćby 
najprostszych nie odbywa się w jednej chwili. Odbywa się to na drodze 
doświadczeń życiowych, wielu obserwacji i spostrzeżeń, wielu operacji 
umysłowych. 

Pierwszym etapem kształtowania się pojęcia jest umiejętność spostrze
gania i obserwowania, uwaga i pamięć. One to dostarczają pierwszego zmy
słowego tworzywa kształtującemu się pojęciu. 

Następny etap - drugi - to umiejętność analizowania i konfrontacji jej 
wyników, czyli porównywania. 

Po wyodrębnieniu pewnych elementów, pewnych cech przedmiotów 
człowiek oderwał je o niego, czyli dokonał abstrakcji - jest to etap trzeci. 

Najwyższym, czwartym etapem jest sformułowanie poglądu dotyczącego 
nie tylko jednego przedmiotu, jaki widział dany człowiek, lecz również 
innych, podobnych przedmiotów, a więc uogólnienie, czyli akt syntezy34. 

Dodać tu warto, iż, niestety, zbiór doświadczeń uzyskanych nawet 
w wyniku wysokiej aktywności człowieka nie zapewnia bezbłędnego uogól
niania, bezbłędnego ukształtowania pojęcia. 

Zdając sobie sprawę z konieczności spełnienia warunków, jakie muszą 
być uwzględnione, aby w umyśle człowieka mogło powstać pojęcie, można 
było ustalić pewne etapy w procesie kształtowania pojęć. 

W. Okoń, na podstawie swoich badań, wyróżnił trzy zasadnicze etapy 
kształtowania pojęć w procesie poznania: 

1. Kojarzenie nazw z odpowiadającymi im przedmiotami. 
2. Kształtowanie elementarnych pojęć na podstawie znajomości zew

nętrznych cech przedmiotów (rzeczy i zjawisk). 
3. Kształtowanie pojęć naukowych . 
Etap pierwszy polega na zawarciu wstępnej znajomości z przedmiotami 

otaczającej rzeczywistości, zdobyciu świadomości, jaki przedmiot jest 
sygnalizowany przez dane słowo. Kojarzenie nazwy z przedmiotem, który ta 
nazwa sygnalizuje, opiera się na wyobrażeniu. 

Drugi etap polega na dokładnej znajomości cech, głównie zewnętrz
nych, danego przedmiotu lub zjawiska - kształtuje się pojęcia elementarne. 

W ostatnim, trzecim etapie podstawą uogólnienia stają się, obok cech 
zewnętrznych, stosunki między przedmiotami. 

W procesie kształtowania pojęć, tak naukowych, jak i elementarnych, 
występują etapy uszczegółowione do następujących momentów: 

1. Zestawienie danego przedmiotu z innymi, podobnymi przedmiotami 
(analiza). 

2. Wyszukiwanie cech wspólnych, podobnych (generalizacja). 

J. Piaget, Studia z psychologii dziecka, Warszawa 1966. 
W. Okoń, Proces nauczania, Warszawa 1967, s. 126. 
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3. Wyszukanie cech różniących dane przedmioty, rzeczy i zjawiska od 
innych (różnicowanie). 

4. Abstrahowanie i określenie danego pojęcia na podstawie znajomości 
danej rzeczy lub zjawiska (na podstawie znajomości ich cech). 

5. Uogólnienie, synteza. 
6. Zastosowanie poznanego pojęcia w nowych sytuacjach3 6. 
Momenty te są prawidłowościami dydaktycznymi kształtowania pojęć 

i występują niezależnie od tego, jakie pojęcia kształtujemy oraz którą z dróg 
kształtowania pojęć, omówionych niżej, wybierzemy. 

Stopień uogólnienia różnych pojęć (odległość treści pojęć od ich desy-
gnatów naocznych) jest zróżnicowany, z tego też względu wyróżnia się dwie 
zasadnicze drogi kształtowania pojęć - od konkretu do abstrakcji i od abs
trakcji do konkretu. 

Kształtowanie nawet najprostszych pojęć nie byłoby możliwe, gdyby 
człowiek nie posiadał zdolności dokonywania analizy i syntezy myślowej. Te 
dwie czynności umysłowe są jednocześnie dwoma etapami w procesie kształ
towania pojęć 3 7. 

Analiza myślowa to czynność umysłu ludzkiego, której istotą jest roz
kładanie całości (przedmiotu, zjawiska) na poszczególne elementy składowe 
(części, cechy, relacje). 

W procesie kształtowania pojęć w skład analizy myślowej wchodzą czyn
ności związane z zestawieniem przedmiotów i wyodrębnieniem spośród nich 
danej klasy przedmiotów, wyszukiwaniem cech wspólnych wyodrębnionej 
klasy przedmiotów i wyszukiwaniem cech różniących obiekty tej klasy oraz 
abstrakcja rozumiana jako myślowe oderwanie wspólnych cech danej grupy 
obiektów, które zostały wcześniej wyodrębnione, od ich nosicieli3 8. Umiejęt
ność abstrahowania jest konieczna w procesie przyswajania pojęć, gdyż bez 
tej zdolności nie bylibyśmy w stanie wyodrębnić istotnych cech danego 
przedmiotu (zjawiska) i pominąć innych, nieistotnych jego cech. 

Synteza myślowa w procesie kształtowania pojęć polega na uogólnieniu 
(generalizacji), czyli scaleniu (np. w postaci definicji) wyodrębnionych wcześ
niej w procesie analizy cech istotnych danej klasy przedmiotów (zjawisk). 
Uogólnienie umożliwia zaliczenie nowo poznanego przedmiotu (zjawiska) do 
danej klasy obiektów lub odrzucenie go. 

M. Przetacznikowa, odnosząc się do etapów kształtowania pojęć histo
rycznych, wyróżnia dwa etapy: 

1. Przyswajanie cech ogólnych kształtowanego pojęcia - istotnych 
i nieistotnych. 

2. Uściślenie treści pojęcia w toku dalszej pracy nad tym pojęciem. 

W. Okoń, Zarys dydaktyki ogólnej (wersja programowana). Warszawa 1970, s. 130. 
3 7 W. Zaczyński, op.cit., s. 547-550. 
38 

W. Okoń taki rodzaj abstrakcji nazywa abstrakcją generalizującą i określa ją jako 
„czynność odkrywania właściwości wspólnych dla pewnego zbioru przedmiotów, prowadzi do 
tworzenia pojęć"; zob. W. Okoń, Słownik..., s. 11. 
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Struktura procesu kształtowania pojęć stosowana na lekcjach powinna 
przebiegać według Przetacznikowej w następującym toku: 

I stadium - wprowadzanie pojęcia, 
II stadium - wzbogacanie pojęcia, 
III stadium - zastosowanie pojęcia. 
Przy tym ważne jest kojarzenie nazw z pojęciem. 
Czytelnika niniejszego opracowania może szczególnie zainteresować 

stadium zastosowania pojęcia w dwu aspektach: praktycznym i teoretycz
nym. Zastosowanie praktyczne może mieć miejsce podczas zadań realizo
wanych w terenie, np. podczas wycieczki, podczas konkretnych prac, ćwi
czeń i doświadczeń. Zastosowanie teoretyczne (tzn. w myśleniu tzw. teore
tycznym) następuje w toku wypowiedzi słownych i pisemnych, czytania 
i słuchania tekstów literackich, czytania innych materiałów pomocniczych, 
np. czasopism dziecięcych. 

Każdemu z genetycznych szczebli procesu myślenia można przyporząd
kować charakterystyczne etapy przyswajania pojęć. W procesie tym można 
wyróżnić trzy takie szczeble: myślenie sensoryczno-motoryczne (zmysło-
wo-ruchowe), charakterystyczne dla okresu poniemowlęcego, myślenie 
konkretno-wyobrażeniowe, charakterystyczne dla dzieci w wieku przed
szkolnym i myślenie pojęciowe (abstrakcyjne, słowno-logiczne, symbolicz
ne), charakterystyczne dla dzieci w wieku szkolnym39. Oczywiście, jest to 
podział bardzo ogólny i granice między poszczególnymi szczeblami są płyn
ne. Oznacza to, że dziecko na danym poziomie rozwoju, w określonych 
sytuacjach, może myśleć w sposób charakterystyczny dla wcześniejszego 
stadium, czy też przejawiać zalążki myślenia charakterystycznego dla póź
niejszego okresu rozwoju40. Z tego też względu, w procesie przyswajania 
pojęć przeważnie wymienia się więcej niż trzy etapy. 

Prowadząc rozległe i staranne badania nad rozwojem pojęć psycholo
gicznych dzieci i młodzieży szkolnej I. Isterewicz wyróżniła cztery stadia ro
zumienia tych pojęć. Stadium pierwsze - według niej - to stadium zacząt
kowe rozumienia znaczenia pojęcia psychologicznego. Wskazuje ono na 
istnienie pewnego śladu pamięciowego skojarzenia nazwy pojęcia z sytu
acją, w której zastosowana była ta nazwa. Można tu wyróżnić kilka rodza
jów zaczątkowego ujmowania znaczenia pojęcia psychologicznego: znajo
mość nazwy z brzmienia (charakterystyczna dla pojęć o wysokim stopniu 
abstrakcji i uogólnienia, człowiek zna pojęcie jedynie „ze słyszenia" zupełnie 
go nie rozumiejąc), skojarzenie dźwiękowe (tłumaczenie określonego pojęcia 
za pomocą wyrazu podobnego dźwiękowo do nazwy pojęcia definiowanego, 
odległego pod względem znaczeniowym), tautologia (wyjaśnianie znaczenia 
pojęcia przy pomocy tego samego pojęcia lub też pojęcia pochodnego), sko-

M. Przetacznlkowa, Wiek przedszkolny, [w:] Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży 
Red. M. Zebrowska, Warszawa 1976, s. 477. 

40 
L. Wołoszynowa, Młodszy wiek szkolny, [w:] Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. 

Red. M. Żebrowska, Warszawa 1972, s. 330-372. 
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jarzenie nazwy z sytuacją (związanie nazwy pojęcia ze szczegółowym wy
padkiem jakiejś jednostkowej sytuacji, w której ta nazwa została zasto
sowana) 4 1. 

Stadium drugie to stadium rozumienia na poziomie konkretno-opi-
sowym. Rozumienie pojęcia polega tu na skojarzeniu nazwy pojęcia z po
szczególnymi przypadkami zachowania się człowieka wchodzącymi w za
kres określonego pojęcia. Charakterystyczną cechą rozumienia pojęcia 
w stadium drugim jest ujmowanie znaczenia konkretnego pojęcia wchodzą
cego w zakres pojęcia ogólnego jako jego desygnatu. Polega to na tym, że 
dzieci nie określają znaczenia pojęcia ogólnego, lecz pojęcia konkretnego. 
Na przykład, zamiast określać znaczenie pojęcia „bohaterstwo", określają 
bardziej dla nich konkretne pojęcie „bohater". 

Stadium trzecie to stadium pośrednie między konkretno-opisowym 
a uogólnionym rozumieniem pojęcia psychologicznego. W stadium tym 
dokonuje się częściowe oddzielenie i oderwanie od tła konsytuacyjnego 
cech, które zostały już dostatecznie utrwalone w wyniku nagromadzenia 
doświadczeń, nie dochodzi tu jednak do właściwego ujęcia znaczenia dane
go pojęcia, nie występuje bowiem odzwierciedlenie jego istotnych i ogólnych 
cech 4 2. 

Stadium czwarte to stadium ujmowania znaczenia pojęcia na poziomie 
uogólnionym. W stadium tym występuje właściwe rozumienie znaczenia 
pojęcia polegające na odzwierciedleniu całokształtu istotnych i ogólnych 
cech wspólnych poszczególnym wypadkom wchodzącym w zakres pojęcia 
i stanowiącym jego treść znaczeniową. 

W klasach niższych przeważa u dzieci myślenie konkretno-obrazowe. 
Myślenie słowno-pojęciowe (słowno-logiczne), nazywane przez K. Lecha 
myśleniem teoretycznym 4 3, występuje niejako równolegle w stosunku do 
myślenia praktycznego, aby wraz z rozwojem dziecka stać się dominującym 
sposobem myślenia w starszym wieku szkolnym. 

Wiedząc, jakie myślenie jest charakterystyczne dla dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym, możemy uznać, że pojęcia dzieci w tym okresie znajdują 
się na przełomie trzeciego i czwartego etapu zgodnie z klasyfikacją L.S. Wy-
gotskiego, czyli są to pseudopojęcia lub pojęcia właściwe w zależności od 
stopnia ich uogólnienia 4 4. To znaczy, iż pojęcia o wysokim stopniu abstrak
cji znajdują się jeszcze zapewne w trzecim stadium przyswajania pojęć, 
natomiast pojęcia bliższe życiu dziecka mogą być już przyswojone jako 
pojęcia właściwe. 

Tak więc, kształtowanie pojęć społeczno-moralnych u dzieci w młod
szym wieku szkolnym ma wpływ na postawy społeczno-moralne nie tylko 
z powodu zmian zachodzących w komponencie poznawczym tych postaw 

4 1 I. Isterewicz, op.cit, s. 137-138. 
4 2 I. Isterewicz, op.cit., s. 53 i 67. 
43 

K. Lech. Nauczanie wychowujące. Warszawa 1967, s. 85-86. 
4 4 Por.: L.S. Wygotski, Wybrane prace psychologiczne. Warszawa 1971. 
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(wiedzy dotyczącej przedmiotu postaw), ale na zmiany (mniejsze lub więk
sze) w komponencie emocjonalnym postaw ze względu na „materiał", jakim 
posługujemy się przy kształtowaniu pojęć - zachowania rzeczywiste bądź 
fikcyjne ludzi45. Takie potraktowanie procesu kształtowania pojęć społecz-
no-moralnych ma duże znaczenie praktyczne. Oznacza to, że kształtowanie 
tych pojęć jest elementem procesu wychowania społeczno-moralnego, czyli 
kształtowania postaw społeczno-moralnych. 

Chcąc uczynić kształtowanie pojęć społeczno-moralnych ważnym ele
mentem własnej działalności wychowawczej w szkole, musimy odpowie
dzieć na pytania: na jakim etapie procesu przyswajania pojęć społeczno-
moralnych znajdują się dzieci w młodszym wieku szkolnym; w którym ze 
stadiów rozumienia pojęć społeczno-moralnych znajdują się dzieci w młod
szym wieku szkolnym. Próba odpowiedzi na te pytania w związku ze specyfi
ką pojęć społeczno-moralnych jest przedmiotem następnej części rozdziału. 

F U N K C J E P R O C E S U K S Z T A Ł T O W A N I A 
P O J Ę Ć W M Y Ś L E N I U I D Z I A Ł A N I U 
D Z I E C I M Ł O D S Z O S Z K O L N Y C H 

FUNKCJE PROCESU KSZTAŁTOWANIA POJĘĆ w MYŚLENIU. Funkcje procesu 
kształtowania pojęć w myśleniu wywodzą się z tzw. językoznawstwa fun
kcjonalnego. Na gruncie polskim zespół jego cech charakterystycznych 
omówił L. Zawadowski. Jedną z pięciu podstawowych właściwości - jak 
pisał - jest społeczność w przeciwieństwie do indywidualizmu46. Ale funkcje 
procesu kształtowania pojęć oprócz uwarunkowań językoznawczych (naby
wanie pojęć w podejściu semazjologicznym) mają też uzależnienie psycho
logiczne i pedagogiczne47, a w obrębie nauk pedagogicznych - metodyczne, 
i to w płaszczyznach dwojakich: metodyki nauczania języka ojczystego 
i metodyki nauczania początkowego. 

Metodyka nauczania języka ojczystego funkcjonuje też w znaczeniu 
wąskim jako nazwa składnika (nabywanie pojęć, nauczanie słownika 
w ujęciu onomazjologicznym i terminologicznym) metodyki nauczania 
początkowego, obejmującej 6 innych przedmiotów oprócz języka polskiego. 

Pojęcia, w formie których zawarta jest większość posiadanych przez 
człowieka informacji o otaczającej go rzeczywistości, są podstawą myślenia, 
które jest niczym innym jak czynnością operowania pojęciami i tworzeniem 
nowych ich kombinacji48. 

M. Marody, op.cit., s. 71-82 („Rozwój jako proces kształtowania się nowoczesnego 
sposobu myślenia"); s. 83-116, („Rozwój jako przejście od konkretu do abstrakcji); s. 116-173 
(„Sposoby myślenia a społeczne zróżnicowanie Językowe"). 

46 

L. Zawadowski, Lingwistyczna teoria języka, Warszawa 1966, s. 27-58. 
4 7 Por. W. Nowicki, Podstawy terminologii, Wrocław 1986, s. 119-122. 
48 

J. Kozlelecki, op. cit., s. 358. 
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Prawidłowo ukształtowane pojęcia odgrywają ogromną rolę w rozwoju 
myślenia człowieka, umożliwiając z jednej strony głębsze poznawanie rzeczy
wistości, z drugiej - celowe jej przetwarzanie49. Im większy zasób prawidłowo 
ukształtowanych pojęć, tym bardziej zwiększa się operatywność myślenia, a 
operatywność myślenia umożliwia kształtowanie się coraz większej liczby 
pojęć, o coraz bardziej zróżnicowanych treściach, zakresach i stopniach ogól
ności. „Osiąganie dobrych postępów w różnych dziedzinach nauki byłoby 
niemożliwe bez istnienia pojęć jako narzędzi myślenia" podaje J.D. Lawther". 

K. Lech w wyniku badań nad przebiegiem procesu poznawczego 
u uczniów wyróżnił dwa rodzaje myślenia: myślenie konkretno-obrazo-
wo-praktyczne oraz myślenie abstrakcyjno-pojęciowo-teoreryczne. W my
śleniu praktycznym autor ten wyróżnił trzy następujące rodzaje czynności: 

1. Analiza i synteza spostrzeżeń i wyobrażeń, wyróżnianie przedmiotów, 
ich elementów, układów, podobieństw i różnic oraz związków między nimi. 

2. Rozumowanie praktyczne oparte na treściach spostrzeżeń i wyobra
żeń wynikających z struktury i analogii między cechami a wyobrażeniami. 

3. Tworzenie i przetwarzanie schematów wyobrażeniowych przez włą
czanie treści nowych spostrzeżeń i posługiwanie się nimi w działaniu. 

Podobnie w myśleniu teoretycznym wyróżnia trzy czynności: 
1. Abstrakcja i uogólnienie, wyróżnianie i określanie istotnych właści

wości przedmiotów oraz stosunków między nimi, łączenie ich w klasy na 
różnych poziomach ogólności, konkretyzacja i posługiwanie się określenia
mi w działaniu na konkretach. 

2. Dwa rodzaje myślenia - sensoryczno-motoryczne i myślenie abstrak-
cyjno-pojęciowe. 

3. Poznawanie i tworzenie schematów pojęciowych: formowanie pojęć 
i twierdzeń ogólnych, praw nauki, teorii naukowych, zasad techniki, 
porządkowanie wypowiedzi, poznawanie języka nauki51. 

Podkreślamy, że bez pojęć nie byłoby możliwe myślenie teoretyczne. 
Operując informacjami zawartymi w spostrzeżeniach i wyobrażeniach czło
wiek zatrzymałby się w swym rozwoju na poziomie myślenia praktycznego. 
Bez myślenia teoretycznego nie mogłaby istnieć nauka, a co za tym idzie -
cywilizacja. 

Nasuwa się pytanie, jaką rolę odgrywają pojęcia w działaniu praktycz
nym człowieka, czyli w jego zachowaniu się. W psychologii zachowanie 
człowieka jest traktowane jako proces ukierunkowany, czyli czynność. 
Cechy czynności człowieka (jej kierunek i struktura) zdeterminowane są 
procesami: emocjonalno-motywacyjnymi, percepcyjnymi, intelektualnymi 

Por. H. Gutowska, G. Kufit, Kształtowanie pojęć, (w:] Środowisko społeczno-przyrod-
nicze w klasach I-III, Warszawa 1982, s. 190. 

5 0 L.D. Lawther, Nabywanie sprawności motorycznych i wiedzy, (w:) Psychologia wycho
wawcza. Red. Ch.E. Skinner, Warszawa 1971, s. 488. 

5 1 K. Lech, op.cit., s. 85-86. 

2 2 



i wykonawczymi . Wynika z tego, że proces intelektualny (myślenie, czyli 
przetwarzanie informacji) jest jednym z czynników wpływających na 
zachowanie się człowieka w danej sytuacji. Jeżeli uznamy, że myślenie jest 
jednym z czynników determinujących czynność człowieka, to także pojęcia 
(jako „materiał" myślenia, źródło informacji), czyli wiedza, dotycząca danego 
przedmiotu, zjawiska, sytuacji czy człowieka, w jakimś stopniu wyznacza 
zachowanie się człowieka wobec tego przedmiotu, zjawiska, sytuacji czy 
drugiego człowieka. 

Nie ma więc wątpliwości, że nasza wiedza determinuje nasze działanie, 
nie potrafimy jednak odpowiedzieć na pytanie - w jakim stopniu - gdyż 
proces intelektualny jest tylko elementem w strukturze procesów regulują
cych czynności człowieka. Możemy jednak zaryzykować twierdzenie (na 
podstawie powyższych analiz i rozważań), że im bogatsza jest wiedza dane
go człowieka na temat danego przedmiotu, zjawiska czy innego człowieka, 
tym w większym stopniu może determinować jego postępowanie w stosun
ku do tego przedmiotu, zjawiska lub człowieka. 

Zachowanie (postępowanie) w stosunku do jakiegoś przedmiotu, zjawi
ska itp. jest zewnętrznym przejawem postawy człowieka wobec tego właśnie 
przedmiotu, zjawiska itp. 5 3. Kształtując czy zmieniając wiedzę na ten temat, 
kształtujemy, zmieniamy komponent poznawczy postawy, której przed
miotem jest ów przedmiot czy zjawisko, a co za tym idzie - kształtujemy lub 
zmieniamy całą postawę wobec tego przedmiotu czy zjawiska, gdyż „jeżeli 
uda się zmienić jeden z aspektów postawy, można oczekiwać zmiany pozo
stałych elementów, a więc zmiany całej postawy" 5 4. Tak więc kształtowanie 
pojęć może mieć bezpośredni wpływ na kształtowanie postaw dotyczących 
przedmiotów, zjawisk itd., będących desygnatami tych pojęć. Stwierdzenie 
to ma ogromne znaczenie dla naszych dalszych rozważań, których przed
miotem będzie specyfika pojęć społeczno-moralnych i ich kształtowanie. 
Zanim przejdziemy do tego problemu, musimy wiedzieć, jak przebiega pro
ces kształtowania pojęć oraz w jaki sposób możemy kształtować pojęcia 
dzieci w młodszym wieku szkolnym. Tymczasem jednak zajmiemy się jesz
cze konatywnym składnikiem postaw społeczno-moralnych, które mogą 
podlegać kształtowaniu w następstwie ukształtowania pojęć społeczno-
moralnych. 

FUNKCJE PROCESU KSZTAŁTOWANIA POJĘĆ W DZIAŁANIU. Jednym z nadrzęd
nych celów wychowania we współczesnej szkole polskiej jest ukształtowa
nie społecznie akceptowanych postaw społeczno-moralnych jej wychowan
ków. Kształtowanie takich postaw jest jednym z najtrudniejszych zadań, 
mimo iż w pracach wielu psychologów i pedagogów poruszane są problemy 
związane z prawidłowościami procesu kształtowania postaw. Jednym 

J. Reykowski. Psychologia a pedagogika. Iw:] Pedagogika, s. 129-132. 
5 3 Por. S. Mika, Kształtowanie osobowości w procesie wychowania, |w:] Pedagogika..., 

s. 263. 
5 4 S. Mika, op.cit.. s. 263. 
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z elementów kształtowania postaw społeczno-moralnych jest właśnie 
kształtowanie u uczniów pojęć społeczno-moralnych, które składają się na 
komponent poznawczy tych postaw. Nie oznacza to, że postawa moralna 
człowieka mającego duże braki w zakresie rozumienia pojęć społeczno-mo
ralnych nie może być w najwyższym stopniu etyczna, ale wydaje się nam, 
że kształtowanie pojęć tej kategorii, a w efekcie prawidłowe rozumienia, 
a potem i operowanie tymi pojęciami, może ułatwić przyswojenie norm, na
kazów i zakazów moralnych i uznanie ich za własne (internalizacja), wiedza 
w jakimś stopniu może determinować postępowanie człowieka55. 

Zwrócono już wcześniej uwagę na rolę, jaką pełnią pojęcia w myśleniu 
i działaniu człowieka. Rozważania te odnosiły się do wszelkich kategorii 
pojęć, a więc także pojęć społeczno-moralnych. Pojęcia społeczno-moralne, 
odnoszące się do zachowań człowieka w stosunku do innych ludzi, składają 
się na naszą wiedzę dotyczącą tych zachowań. Operowanie tymi pojęciami 
umożliwia nie tylko zaklasyfikowanie konkretnego zachowania do danej 
klasy zachowań, ale również wydawanie sądów na temat tych zachowań, 
ocenianie i wartościowanie danych czynów, uzasadnianie konieczności (lub 
jej braku) takiego a nie innego postępowania. Wiedza społeczno-moralna, 
będąca efektem i jednocześnie materiałem myślenia na temat postępowania 
człowieka w stosunku do innych ludzi, ma także wpływ na zachowania 
społeczno-moralne człowieka, jest bowiem komponentem poznawczym po
staw społeczno-moralnych. 

Niezależnie od różnic w definicjach istoty, rodzajów i struktury postaw 
podawanych przez poszczególnych autorów56, każdy z nich generalnie zga
dza się, że postawa jest strukturą, w skład której wchodzi (obok innych 
elementów) element poznawczy (intelektualny), czyli wiedza na temat 
obiektu postawy. Kształtowanie pojęć społeczno-moralnych ma więc wpływ 
na kształtowanie postaw społeczno-moralnych, gdyż jeżeli zmienimy jeden 
z aspektów postawy społeczno-moralnej (np. komponent poznawczy), 
możemy oczekiwać zmiany pozostałych elementów postawy, czyli zmiany 
całej postawy, a w tym elementu emocjonalnego i elementu behawioralnego 
(niezależnie od tego, czy ten ostatni uznamy za element postawy, czy za jej 
zewnętrzny przejaw)57. 

Weźmy również pod uwagę i to, że przecież w procesie kształtowania 
pojęć społeczno-moralnych wpływamy nie tylko na komponent poznawczy 

Por.: .Wiedza potoczna a działanie" oraz „Kreowanie rzeczywistości" w monografii 
M. Marody: Technologia Intelektu. Językowe determinanty wiedzy potocznej i ludzkiego dzia
łania. Warszawa 1987, s. 214-285. 

5 6 Por. H. Muszyński, Zarys teorii wychowania, Warszawa 1978; M. Przetacznikowa, 
Rozwój psychiczny dzieci i młodzieży. Warszawa 1967; K. Obuchowski, Psychologia dą
żeń ludzkich, Warszawa 1983; J. Ekel, Mały słownik psychologiczny. Warszawa 1965; 
T. Mądrzycki, Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw. Warszawa 1977; 
S. Mika, Wstęp do psychologii społecznej, Warszawa 1972; S. Nowak, Metodologia badań so
cjologicznych, Warszawa 1970. 

5 7 S. Mika, op.cit., s. 263. 
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(chociaż w głównej mierze na ten właśnie komponent), ale również na pozo
stałe elementy postawy, głównie zaś na komponent emocjonalny. Nie mo
żemy przecież kształtować jakiegoś pojęcia w oderwaniu od konkretnego 
zachowania człowieka. 

Kształtując pojęcia społeczno-moralne, opieramy się na konkretnych 
zachowaniach ludzi, czy to z naszego najbliższego otoczenia, czy też - jak 
w tej rozprawie - postaci literackich. Nazywanie, ocenianie i uzasadnianie 
danego postępowania za pomocą pojęć społeczno-moralnych nie jest moż
liwe bez określonego stosunku emocjonalnego do tych zachowań. 

Etapy przyswajania pojęć w procesie ich rozwoju i kształtowania 
wymienione za L.S. Wygotskim przez A. Jurkowskiego można przedstawić 
następująco: 

• Etap pierwszy to przypadkowe zlepki jednostkowych rzeczy, które 
w spostrzeżeniach lub wyobrażeniach dziecka zespoliły się w jeden obraz. 
Etap ten jest charakterystyczny dla myślenia sensoryczno-motorycznego, 
w którym „pojęcia dziecka - to odzwierciedlenie danych w spostrzeżeniu 
pojedynczych przedmiotów oraz działań. Owe pojęcia mają charakter pojęć -
- wyobrażeń" 5 8. 

• W etapie drugim przy ustalaniu powiązań między rzeczami dziecko 
zaczyna kierować się związkami zachodzącymi między elementami rzeczy
wistości. Elementy te są łączone ze sobą ze względu na najrozmaitsze 
związki, z których każdy może być równie dobrze podstawą włączania 
czegoś do grupy, gdyż w tym okresie dziecko nie jest w stanie grupować 
według jednej wyabstrahowanej cechy, konsekwentnie utrzymywanej jako 
zasada grupowania. Etap ten jest charakterystyczny dla myślenia konkret-
no-wyobrażeniowego. Myślenie dziecka bowiem nie stanowi jeszcze samo
dzielnej czynności poznawczej, jest ściśle związane z jego praktycznymi 
działaniami z rozwiązywaniem problemów w czasie codziennych zajęć i za
baw. Dziecko w tym okresie operuje pojęciami potocznymi, które są często 
błędne, gdyż doświadczenie dziecka jest niepełne i dotyczy tylko powierz
chownych, zew-nętrznych właściwości danej rzeczy a nie jej istoty. 

• Etap trzeci to etap pseudopojęć. Pseudopojęcia przypominają praw
dziwe pojęcia, ale nimi jeszcze nie są. Etap ten jest charakterystyczny dla 
okresu przeistaczania się myślenia konkretno-wyobrażeniowego w myślenie 
słowno-logiczne. 

• Etap czwarty to pojęcia właściwe, które pojawiają się na trzecim 
szczeblu myślenia, w okresie myślenia słowno-logicznego. W myśleniu poję
ciowym rzeczy grupowane są według jednej wyabstrahowanej cechy, konse
kwentnie utrzymywanej jako zasada grupowania. A. Jurkowski wyróżnił wy
żej wymienione etapy dla pojęć każdego rodzaju. Etapy te obejmują rozwój 
myślenia człowieka od okresu poniemowlęcego aż do okresu dojrzałości59. 

L. Woloszynowa, Młodszy wiek..., s. 394. 
A. Jurkowski, Ontogeneza mowy i myślenia, Warszawa 1986, s. 129-131. 
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Wiadomości dotyczące charakterystycznych cech myślenia dziecka 
w danym okresie rozwoju, a co za tym idzie - charakterystycznych cech 
pojęć, którymi posługują się dzieci, mają ogromne znaczenie praktyczne dla 
nauczyciela, gdyż mogą ukierunkować jego czynności, polegające na 
kształtowaniu pojęć u dzieci. 

Funkcje procesu kształtowania pojęć u dzieci w młodszym wieku 
szkolnym są przedmiotem omówienia w następnej części tekstu. 

K S Z T A Ł T O W A N I A P O J Ę Ć 
S P O Ł E C Z N O - M O R A L N Y C H 

Specyfika pojęć społeczno-moralnych 

Aby wskazać cechy specyficzne pojęć społeczno-moralnych, ukażemy 
ich właściwości abstrakcyjne i naukowe oraz zakres, treść i strukturę. 

Pojęcia społeczno-moralne są pojęciami naukowymi. Ze względu na ich 
odległość od odpowiadającej im treści naocznej można je zaklasyfikować do 
drugiej i trzeciej kategorii pojęć określonych bliżej w podrozdziale „Rodzaje i 
struktury pojęć a etapy procesu ich przyswajania" niniejszej rozprawy. Do 
kategorii drugiej, czyli do pojęć o pewnych tylko elementach treści możli
wych do skonkretyzowania, można zaliczyć pojęcia zawierające w sobie 
interesujące nas treści społeczno-moralne takie, jak na przykład: przyjaciel, 
bohater, człowiek uczciwy, człowiek sprawiedliwy, człowiek prawdomówny, 
człowiek pracowity, czy też wróg, tchórz, człowiek nieuczciwy, niesprawie
dliwy, kłamca, leń. Są to desygnaty takich pojęć, jak: przyjaźń, bohater
stwo, uczciwość, sprawiedliwość, prawda, pracowitość, czy też: wrogość, 
tchórzostwo, nieuczciwość, niesprawiedliwość, kłamstwo, lenistwo, które ze 
względu na treść trudną do skonkretyzowania wskutek dużej odległości od 
treści naocznej, a więc jako pojęcia abstrakcyjne, niekiedy o bardzo wyso
kim stopniu abstrakcyjności (np. sprawiedliwość), zaliczymy do trzeciej 
kategorii pojęć. Ze względu na tę abstrakcyjność, znając prawidłowości my
ślenia dzieci w młodszym wieku szkolnym, nie jesteśmy w stanie ukształ
tować w tym stadium rozwojowym pojęć społeczno-moralnych w formie 
ostatecznej jako pojęć właściwych. Łatwiejsze więc do skonkretyzowania 
dla dzieci w tym wieku są desygnaty owych pojęć jako mniej odległe od ich 
treści naocznej. 

Istota pojęcia społeczno-moralnego zawarta jest już w samej jego 
nazwie - jest ona abstrakcyjnym odbiciem ogólnych właściwości zjawisk 
społeczno-moralnych (sprawiedliwość, tolerancja, uczciwość, wierność itd.), 
jest myślą, w której odzwierciedlone są cechy wspólne zdarzeń i zjawisk, 
które możemy rozpatrywać w aspekcie moralności. 

Pojęcia społeczno-moralne są pojęciami abstrakcyjnymi, dotyczącymi 
tej sfery stosunków międzyludzkich, które możemy rozpatrywać w sferze 
moralności i etyki. Chcąc wyjaśnić istotę, treść, zakres i strukturę tej kate-
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gorii pojęć oraz możliwość ich kształtowania u dzieci w młodszym wieku 
szkolnym, musimy określić, czym jest moralność, a czym - etyka. 

Pojęcie etyki i moralności jest często mylone i stosowane wymiennie. 
Przyczynia się do tego fakt, że terminy: „moralność" i „moralny" używane są 
w literaturze w dwóch znaczeniach - jako określenie zjawisk społecznych 
lub świadomościowych zaliczanych do zjawisk moralnych, ma wówczas 
formę rzeczownikową, lub jako określenie, za pomocą którego wyraża się 
ocenę, aprobatę czy dezaprobatę zjawisk moralnych (zachowań), występu
jące w formie przymiotnikowej. 

Podobnie jest ze znaczeniem pojęć: „etyka", „etyczny". Pod pojęciem 
pierwszym (forma rzeczownikowa) rozumiemy naukę o moralności, termin 
„etyczny" zawiera w sobie element oceny (forma przymiotnikowa). Aby 
uniknąć nieporozumień i wymiennego stosowania obu tych pojęć, J. Pawli
ca proponuje ujednolicenie znaczenia pojęcia „moralność" i stosowanie go 
w formie rzeczownikowej, natomiast drugie znaczenie tego terminu postu
luje zastąpić terminem „etyka" w sensie oceniającym. 

W związku z wymienionymi argumentami, w naszych rozważaniach 
moralność będziemy rozumieć jako określenie zjawisk społecznych lub 
świadomościowych zaliczanych do klasy zjawisk moralnych, a etykę jako 
termin o charakterze oceniającym, wyrażający aprobatę lub dezaprobatę 
moralną (jakieś postępowanie jest etyczne lub nieetyczne). 

Tu zainteresują nas oba odcienie znaczeniowe pojęcia moralności: 
1) w znaczeniu określającym całokształt wyobrażeń ludzi o tym, co dobre 
i złe, zwłaszcza w odniesieniu do ludzkiego zachowania, a więc zespołu 
ocen i norm, wzorów postępowania i ideałów postępowania; 2) w znaczeniu 
wartościującym, wiążącym się z oceną czyjegoś postępowania. 

Przez porównanie kategorii moralności z kategorią etyki bardziej wyraziście 
widać podobieństwa i różnice między oboma pojęciami. Przez etykę bowiem ro
zumie się: 1) ogół ocen i norm moralnych, 2) naukę o moralności, 3) określony 
system etyczny. Ich zakresy znaczeniowe w tym ujęciu nie są rozłączne, co 
utrudnia analizy i dyskusje, ale odzwierciedla faktyczny stan rzeczy. 

Ponieważ nas interesują pojęcia o znaczeniu społeczno-moralnym, 
przyjmijmy, iż termin „moralny", stanowiący drugi człon zestawienia, 
rozumieć będziemy jako określenie zasad postępowania uznawanych za 
właściwe w określonych środowiskach i epokach historycznych, postępo
wania zgodnego z tymi zasadami (dotyczący tych zasad, postępujący 
według nich, etyczny) 6 0, a więc w szerokim znaczeniu pojęcia określanego 
tym terminem. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż pojęcia społeczno-moralne 
mają emocjonalny charakter ocen wartościujących czyny, postępowanie, 
zachowanie ludzkie. 

Przyjęta w niniejszej rozprawie konotacja pojęć: moralność, etyka, moralny jest po
wszechnie aprobowana i stosowana zarówno przez etyków, jak i pedagogów (por.: K. Jankow
ski; J. Pawlica; M. Krawczyk; K. Kotłowski; H. Muszyński). 
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Osobnego wyjaśnienia nie wymaga natomiast pierwszy człon zestawie
nia w pojęciu „społeczno-moralny", albowiem w pedagogice utrwaliła się 
konotacja i denotacja tego pojęcia jako wyrażenia określającego substruk-
turę, rodzaj wychowania: wychowanie społeczno-moralne. 

Na pytanie o specyfikę i istotę, zakres, treść i strukturę pojęć społecz
no-moralnych postaram się odpowiedzieć posługując się jako przykładem 
pojęciem „sprawiedliwość". 

Zakres danego pojęcia to ogół desygnatów, jakie składają się na to 
pojęcie, ale „sprawiedliwość" to pojęcie abstrakcyjne, a zatem nie jest moż
liwe sformułowanie konkretnego desygnatu tego pojęcia. Wydaje się więc, 
że takim „ogółem desygnatów" pojęcia „sprawiedliwość" będą te wszystkie 
zachowania człowieka w stosunku do innych ludzi, które uznajemy za 
sprawiedliwe. 

Treść pojęcia to zbiór właściwości wspólnych dla danej klasy przed
miotów. Jako treść pojęcia „sprawiedliwość" możemy uznać wspólne cechy 
wszystkich tych zachowań człowieka, które uznajemy za sprawiedliwe. 

Uogólniając, możemy stwierdzić, że w zakres pojęć społeczno-moral
nych wchodzą te zachowania człowieka, które podlegają ocenie etycznej, 
natomiast treścią tych pojęć są wspólne cechy takich zachowań. 

Najtrudniejszym dla nas pytaniem w tych .rozważaniach jest pytanie 
o strukturę pojęć społeczno-moralnych, zwłaszcza gdy chodzi o nadrzęd
ność poszczególnych pojęć, czyli o stopień ich ogólności w stosunku do sie
bie, jeszcze inaczej mówiąc - o ich hierarchię. etanie to nurtuje filozofów 
od zarania dziejów ludzkości i wydaje się, że do dziś żaden z nich nie stwo
rzył takiej hierarchii tych pojęć, które odpowiadałyby większości. Wynika to 
przede wszystkim z ich specyfiki i trudności występujących przy ich defi
niowaniu, bo jak na przykład ocenić, które z ф ш pojęć: „dobro" i „spra
wiedliwość" jest bardziej ogólne, nadrzędne., Czy .dobro" mieści się w spra
wiedliwości, czy też może odwrotnie? W jaki sposób można zhierarchizować 
takie pojęcia, jak uczciwość, wierność, wielkoduszność, altruizm, dzielność, 
bezinteresowność czy solidarność? Pojęcia te zdają się być wobec siebie 
^równoległe", a więc nie poddają się gradacji. O wielu z nich nie da się 
mówić w aspekcie podrzędności i nadrzędności, ich zakresy znaczeniowe są 
raczej współrzędne i wzajemnie się uzupełniają. 

Metody kształtowania pojęć społeczno-moralnych 
dzieci w młodszym wieku szkolnym 

Przypomnieć trzeba, pisząc o metodach kształtowania pojęć społeczno-
moralnych, iż zasadniczo można się posługiwać metodami nauczania 
wybranymi spośród dwu grup: podających lub (i) poszukujących, dając 
prymat metodom z grupy drugiej, zgodnie z sugestią J.S. Brunera, że za 
najskuteczniejszą formę zdobywania wiedzy samemu należy uznać drogę 
posługiwania się umysłem lub dokonywanie odkryć; znakomite rezultaty 
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można uzyskać, gdy pozwala się uczniowi, by samodzielnie dochodził do 
różnych wiadomości, umiejętności, by był odkrywcą6 1. 

Na drodze indukcyjnej od konkretu do abstrakcji kształtujemy pojęcia 
pierwszej kategorii. Kształtowanie pojęć tą drogą przebiega na podstawie 
konkretnych przedmiotów lub ich wyobrażeniowych reprezentacji. 

Na drodze dedukcyjnej od abstrakcji do konkretu kształtujemy pojęcia 
drugiej i trzeciej kategorii. Droga od abstrakcji do konkretu polega na 
zetknięciu ucznia z danym pojęciem w wyabstrahowanej postaci. Treść po
jęcia kojarzymy wówczas z takimi faktami lub ich elementami, które mo
głyby dać uczniowi podstawę do wyobrażenia sobie własnej, „zastępczej 
reprezentacji" pojęcia. Chodzi o to, by uczeń skojarzył nazwę pojęcia z jakąś 
cechą tkwiącą w znanym mu fakcie. W wyniku poznawania coraz większej 
ilości nowych faktów, porównywania ich cech podobnych i różnych, uczeń 
wyodrębnia z nich cechy charakterystyczne i ogólne, w wyniku czego 
uświadamia sobie istotną cechę danego pojęcia6 2. 

Pojęcia społeczno-moralne, które ma kształtować nauczyciel u dzieci 
w młodszym wieku szkolnym, zawarte są w programie nauczania począt
kowego. Dlatego znajomość tego programu w połączeniu ze znajomością 
prawideł rozwijania pojęć u dzieci i cech rozwojowych konkretnych dzieci 
w danej klasie są warunkami celowej pracy pedagogicznej wedle zasady 
przystępności i stopniowania trudności. Ponadto mają w tym procesie 
zastosowanie także pozostałe, a nie wymienione tu, zasady dydaktyki. 

Ze względu na właściwości myślenia dziecka w młodszym wieku szkol
nym kształtując u niego pojęcia społeczno-moralne powinniśmy skupić 
uwagę na pojęciach drugiej kategorii. 

Optymalną drogą kształtowania pojęć drugiej kategorii jest droga od 
abstrakcji do konkretu, przebiegająca od zetknięcia ucznia z danym poję
ciem w wyabstrahowanej postaci do skojarzenia. 

Wiedza i nauka nie może istnieć i rozbudowywać się bez pojęć abstrak
cyjnych, w skład których wchodzą interesujące nas pojęcia społeczno-mo
ralne. Jednym z głównych zadań oświaty jest kształtowanie tych pojęć 
u dzieci od najwcześniejszych lat życia. Jest to proces powolny i długo
trwały. Kształtowanie się pojęć społeczno-moralnych jest ściśle związane 
z narastającą wiedzą o rzeczywistości, z rozbudowującym się bagażem 
doświadczeń człowieka i trwa całe życie. 

Troszcząc się o poprawność metod kształtowania pojęć społeczno-mo
ralnych, należałoby uwzględnić: potrzebę opanowania przez nauczyciela 
podstaw psychologicznego rozwoju pojęć oraz charakterystycznych cech 
myślenia dziecka; konieczność władania wiedzą o etapach rozwoju pojęć 
w zależności nie tylko od wieku, ale także stopnia i zakresu doskonalenia 

Por. J.S. Bruner, O poznawaniu. Warszawa 1971. 
6 2 Por. M. Bałolecka, Z. Krzysztoszek, M. Wróbel, Zarys pedagogiki dla nauczycieli przed

szkoli, Warszawa 1975, s. 163; G. Kufit, op.cit., s. 125; R.H. Davis, L.T. Alexander, S.L. Yelon, 
Kształtowanie systemu kształcenia. Jak doskonalić лапггап/е?Warszawa 1983, s. 306. 
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spostrzegawczości dziecka; dbałość o porównywanie, łączenie i grupowanie 
zjawisk i rzeczy na podstawie podobieństwa; stosowanie analizy, syntezy, 
uogólniania. 

Tak więc pojęcia społeczno-moralne kształtujemy u uczniów na drodze 
od abstrakcji do konkretu poprzez pięć momentów kształtowania pojęć 
funkcjonujących w dydaktyce63. Oto przykład kształtowania pojęcia 
„przyjaciel" na drodze od abstrakcji do konkretu poprzez kolejne etapy: 

I - Zestawienie danego przedmiotu z innymi. 
Nauczyciel (i uczniowie między sobą) na co dzień używają zwrotów: przyja
ciel, przyjacielski, przyjaźń. Na lekcji, która rozpoczyna cykl jednostek 
metodycznych poświęconych kształtowaniu pojęcia „przyjaciel" na poziomie 
uogólnionym, opracowany zostaje, odpowiednio dobrany pod względem tre
ści, tekst. Pojawia się słowo „przyjaciel" jako najbardziej adekwatne obok 
takich określeń, jak пр.: koleżanki, życzliwy itp. 

II - Wyszukiwanie cech wspólnych, podobnych. 
Wyszukiwanie cech charakteryzujących pojęcie .przyjaciel" na podstawie 
osobistych doświadczeń dzieci czy przykładów z literatury. Ustalenie cech 
charakterystycznych i wspólnych dla każdego człowieka, którego możemy 
nazwać przyjacielem. 

III - Wyszukiwanie cech różniących. 
Dyskusja na temat, czym się mogą różnić ludzie, których uznajemy za 
swoich przyjaciół. 

IV - Określenie danego pojęcia. 
Odpowiedź na pytanie: Kogo nazywamy przyjacielem. Próby stworzenia 
definicji pojęcia „przyjaciel". 

V - Zastosowanie poznanego pojęcia w nowych sytuacjach. 
Na tej samej lekcji, na której określaliśmy pojęcie „przyjaciel", nauczyciel 
może zaprezentować uczniom krótkie opowiadania, historyjki, itp. Zada
niem uczniów byłoby określenie, czy np. bohatera danego utworu możemy 
nazwać przyjacielem, czy też nie, czy uczucie łączące dane postacie może
my nazwać przyjaźnią, czy też nie. Uczniowie wypowiadają się na temat, 
uzasadniając swoją opinię ułożoną wcześniej definicją pojęcia „przyjaciel". 

Oczywiście codzienne życie szkolne dostarczy wiele nowych sytuacji, 
w których będziemy mogli sprawdzić funkcjonowanie kształtowanego poję
cia oraz kształtować je nadal poprzez stałe rozszerzanie zakresu i treści 
pojęcia. 

W procesie kształtowania pojęć społeczno-moralnych należy wziąć pod 
uwagę także i to, że są to pojęcia „dobrze znane dzieciom z życia potoczne
go, odzwierciedlające podstawowe stosunki życia w społeczeństwie, z któ
rymi dziecko spotyka się od najwcześniejszych lat życia w najbliższym śro
dowisku domowym (...)"M, są wyrazem podstawowych zasad postępowania 
w stosunku do drugiego człowieka. Pojęcia te nie są pojęciami zupełnie 

W. Okoń, Proces nauczania..., s. 126. 
I. Istercwicz, op.cit., s. 39. 
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nowymi dla uczniów, stąd też naszym zadaniem jest „dopracowywanie" 
znaczenia tych pojęć u dzieci 6 5. 

Aby proces kształtowania pojęć społeczno-moralnych przebiegał plano
wo i optymalnie, musimy jasno zdawać sobie sprawę z właściwości rozwoju 
mowy i myślenia dziecka w młodszym wieku szkolnym oraz jego rozwoju 
moralnego. Warunkiem prawidłowości tego procesu i jego efektywności jest 
także konieczność skupienia uwagi na właściwej organizacji i odpowiednim 
doborze metod postępowania, tak aby wyniki pracy nauczyciela były opty
malne. 

Działalność nauczyciela w zakresie kształtowania pojęć może przyjmo
wać dwojakie formy organizacyjne: albo pracy zbiorowej, albo indywidual
nej. W okresie wczesnoszkolnym należy tak organizować ten proces, aby 
uczniowie potrafili posługiwać się pojęciami ogólnymi i twierdzeniami nauki 
na podstawie jasnego wyobrażenia konkretnej sytuacji, której dotyczą ich 
czynności myślowe. W tym okresie najskuteczniejszy wydaje się następują
cy tok przechodzenia od myślenia teoretycznego, umożliwiającego kształto
wanie pojęć ogólnych: 

- dokonanie czynności analizy i syntezy przedmiotu na poziomie 
myślenia praktycznego (konkretno-obrazowego), co prowadzi do schematu 
wyobrażeniowego jego wewnętrznej struktury; 

- dokonanie czynności abstrakcji i uogólnienia, czyli wyróżnienia 
i określenia cech powtarzających się, wspólnych; 

- rozumowania teoretyczne, oparte na dokonanych czynnościach abstrak
cji i uogólnienia, takie jak: przewidywanie, dowodzenie i uzasadnianie66. 

I. Isterewicz eksponowała kierunek kształtowania pojęć drugiej i trze
ciej kategorii, proponując metodę zmian w treści wyodrębnianych cech po
jęć, od wyodrębnienia desygnatów, przez określenie zewnętrznych przeja
wów cech istotnych, następnie określenie wewnętrznych cech istotnych. 
Wreszcie - cech szczegółowych, do sprecyzowania cech istotnych ogólnych 6 7 

- czyli strategię indukcyjną. 
Do uogólnienia jakiejś cechy danego pojęcia dziecko dochodzi poprzez 

kilka etapów: 1) gdy wiąże to pojęcie z jednym konkretnym przedmiotem, 
2) gdy daną cechę odróżnia i potrafi ją przypisać konkretnym przedmiotom, 
3) gdy na podstawie licznych związków cechy danego pojęcia z przedmio
tami samodzielnie kojarzy nazwę danej cechy z wybranym przedmiotem. To 
właśnie etap trzeci przygotowuje dziecko do właściwego abstrahowania, do 
umiejętności uogólniania danej cechy. Etap ten przypada na wiek przed
szkolny i młodszy szkolny. 

Przeto chcąc kształtować u ucznia jakiekolwiek pojęcia, także społecz-
no-moralne, należy: 

A. Jurkowski, Rozwój umysłowy i aktywność poznawcza uczniów, Warszawa 1986, 
s. 101. 

T. Poznańska, op.cit., s. 22-23 i 31. 
6 7 I. Isterewicz, op.cit., s. 96-97. 
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- zaklasyfikować dane pojęcie do jednej z trzech kategorii, ze względu 
na jego stopień uogólnienia; 

- wybrać drogę kształtowania pojęcia, uzależnioną od jego kategorii; 
- kształtować dane pojęcia poprzez podanych wcześniej pięć momentów 

kształtowania pojęć. 
Powinniśmy także jasno zdawać sobie sprawę z tego, czy pojęcie, które 

chcemy kształtować jest dla uczniów pojęciem zupełnie nowym, z którym 
nie spotkali się poza szkołą czy też jest im ono w jakimś stopniu znane, 
rozumiane (często zresztą błędnie). W zależności od tego albo będziemy 
przekazywać pojęcia nowe, albo „dopracowywać" znaczenia słów używanych 
przez uczniów^8. Z drugiej strony musimy uświadomić sobie, w jakim stopniu 
możemy ukształtować dane pojęcie (w zależności od jego stopnia abstrakcji) -
czy jako pseudopojecie, czy już jako pojęcie właściwe6 9, co jest uzależnione od 
tego, w jakim stadium rozumienia danego pojęcia mogą znajdować się nasi 
uczniowie, u których dane pojęcie chcemy kształtować70. 

Biorąc pod uwagę etapy przyswajania pojęć wyróżnione przez L.S. Wygot-
skiego, proponuje się uznać, że interesujące nas pojęcia możemy kształtować 
w formie właściwej, zakładając, że u ucznia klasy III szkoły podstawowej wy
stępuje już, obok myślenia konkretno-obrazowego, myślenie słowno-logiczne. 

Badania przeprowadzone przez I. Isterewicz dotyczące rozumienia pojęć 
psychologicznych (w zakres których wchodzą pojęcia społeczno-moralne 
jako pojęcia dotyczące zachowania się, postępowania człowieka) wykazały, 
że dzieci w młodszym wieku szkolnym rozumieją te pojęcia na poziomie 
konkretno-opisowym. Nie znaczy to, że planowe i celowo podjęte czynności 
nauczyciela związane z kształtowaniem pojęć społeczno-moralnych nie 
umożliwiłyby dzieciom rozumienia tych pojęć (por. część 1.1.2. niniejszej 
pracy), gdyż „zdolność myślenia abstrakcyjnego jest nie tylko funkcją wie
ku, lecz zależy w dużej mierze od warunków kształcenia (...) pojęć. U jednej 
i tej samej osoby można wytworzyć pojęcia na różnym poziomie generaliza-
cji w zależności od stosowania różnych środków dydaktycznych" 7 1. 

Tak więc to, na jakim etapie przyswojenia danego pojęcia i na jakim 
poziomie rozumienia tego pojęcia znajduje się uczeń, zależy w dużej mierze 
od nauczyciela, od tego, w jaki sposób organizuje on proces kształtowania 
pojęć, jakich metod używa w tym procesie i na jakich środkach się opiera 7 2. 

A. Jurkowski, Rozwój umysłowy..., s. 101. 
6 9 A. Jurkowski, Ontogeneza..., s. 129-131. 
7 0 Por. I. Isterewicz: op.cit., s. 73; por. także: S. Gerstmann, O rozwoju pojęć liczbowych 

u dzieci w wieku przedszkolnym, „Wychowanie w Przedszkolu" 1961. nr 7; H. Moroz, Rozwija
nie pojęć matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym. Warszawa 1982. 

7 1 I. Isterewicz, op.cit., s. 13. 
72 

Analogia - ostatnio modne stało się określenie „przyswajanie sobie języka", zamiast 
„uczenie się mowy". Jest to rezultat pewnego rodzaju rewolucji, do której doszło w latach 
sześćdziesiątych i którą zawdzięczamy pracom amerykańskiego językoznawcy, Noama Chom-
sky'ego. Centralną tezą Chomsky'ego jest przeświadczenie, że od urodzenia wiemy, czym jest 
język, jakiego rodzaju system stanowi. Chomsky zakłada, że od urodzenia dysponujemy spe-
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Jeśli rozpatrywać czynniki sprzyjające (lub przeciwnie - niesprzyjające) 
kształtowaniu pojęć społeczno-etycznych, to pozostając w zgodzie z cztero-
aspektowym ich pojmowaniem na terenie nauk o człowieku w ogólności, 
pojmuje się, iż mogą one mieć charakter następstw zadatków wrodzonych 
(np. bystrości umysłu wg Szumana), wynikiem aktywności własnej dziecka, 
rezultatem jego rozwoju fizycznego i psychospołecznego oraz efektem celo
wych oddziaływań wychowawczych środowiska. 

Zakres, treść i struktura pojęć społeczno-moralnych każdego człowieka 
zależy od warunków obiektywnych, a więc społeczeństwa, w którym żyje, 
stosunków panujących w tym społeczeństwie, jego hierarchii wartości i wa
runków życia. Środowisko, w którym dziecko żyje i wychowuje się, dostar
cza mu wrażeń i przeżyć. Zgodnie z naszym pedagogicznym punktem 
widzenia sugeruje się - w myśl najszerszej definicji pedagogiki jako nauki 
o wychowaniu celowym i świadomym oraz w następstwie przyjętej tu optyki 
- rozważać kształtowanie przez nauczyciela pojęć dziecka i pobudzanie jego 
aktywności własnej do samokształtowania pojęć. 

Co oznacza zależność rozwoju pojęć społeczno-moralnych od warunków 
subiektywnych? Oznacza zależność od rozwoju psychicznego człowieka, 
w tym poziomu myślenia, rozwoju uczuciowego itp. Dużą rolę w rozwoju 
pojęć, zgodnie z psychologią, odgrywa pamięć i inteligencja, jednak najważ
niejszy wpływ na rozwój pojęć dzieci ma ilość i jakość okazji do uczenia. 
Możemy więc powiedzieć, że to, ile pojęć i jakich dziecko wytworzy, jakie zna
czenie będzie z nimi kojarzyło, zależy od liczby poznawanych przedmiotów, 
zjawisk i faktów, zależy od ilości doświadczeń dzieci (Z. Krzysztoszek)7 3. 

Omawiając rezultaty badań własnych nad czytaniem, M.A. Tinker ujął 
tę ideę w kontekście psycholingwistycznym, pisząc: 

„Spostrzegamy to, co chcemy spostrzec. A zatem znaczenia mają 
zabarwienia osobiste. Interpretacja osobista odgrywa znikomą rolę w przy
padku słów odnoszących się do konkretnych przedmiotów, natomiast ma 
zasadnicze znaczenie dla rozumienia słów odnoszących się do pojęć złożo
nych i abstrakcyjnych. Czytelnik w specyficzny dla siebie sposób ustosun
kowuje się do zawartości kontekstowej i szerszych skojarzeń, które ona 
wnosi, a zależy to od indywidualnego zasobu doświadczeń" 7 4. Ma ta idea 
sens w pedagogice lingwistycznej: utwierdza w potrzebie indywidualizacji 
procesu edukacji, celowego uwzględniania subiektywnej optyki, wrażliwości 
semantycznej. 

Bardzo pomocne mogą się okazać porady metodyczne w zakresie faz 
wprowadzania i ćwiczenia pojęcia: 

cjalną wrażliwością na te cechy gramatyki, które są uniwersalne, nie ograniczone do żadnego 
konkretnego, etnicznego języka, w takim ujęciu główny ciężar spoczywa na gramatyce - por. 
M. Donaldson, Myślenie dzieci, Warszawa 1986. 

73 

M. Białołęcka, Z. Krzysztoszek, M. Wróbel, op.cit, s. 163. 
7 4 M.A. Tinker, Podstawy efektywnego czytania, Warszawa 1980, s. 39. 
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1. Przedstawiaj równocześnie lub w bliskim sąsiedztwie czasowym pary 
złożone z przykładów właściwych i niewłaściwych, 

2. Przedstawiaj przykłady prawdziwe i fałszywe, które różnią się tylko 
jedną właściwością na raz. 

3. Usuwaj z przykładów te właściwości, które nie są objęte definicją. 
4. Posługuj się sztucznymi udogodnieniami, takimi, jak strzałki, ozna

czenia i wskaźniki, w celu skierowania uwagi na cechy definiujące. 
Przy tym za nić łączącą wszystkie aspekty nauczania pojęć uznano 

różnicowanie75. 
W celu intensyfikacji doświadczeń semantycznych i leksykalnych 

dziecka nauczyciel może stosować kilka metod*, metodę thesaurusową 
według pól znaczeniowych, metodę ćwiczeń przez budowanie par słów 
synonimicznych, metodę słowników pojęciowych (według centrów zaintere
sowań lub według tematów szkolnych)76, metodę niedokończonych zdań, 
metodę ćwiczeń przez budowanie par słów antynomicznych. 

Za podstawę do wprowadzania nowych lub precyzowania wcześniej 
znanych pojęć mogą służyć przesłanki obrazowe ipoglądowe) lub abstrak
cyjne. Przesłanki obrazowe stwarza obserwacja bezpośrednia: lekcji w tere
nie, demonstracji okazów lub obserwacja pośrednia: filmów, audycji tv 
i radiowych, obrazów, modeli itp. wzbogaceniu zasobu pojęć służą środki 
dydaktyczne. 

Przypomnijmy, że w układzie klasyfikacji rudymentarnej zalicza się do 
nich środki wzrokowe, słuchowe, wzrokowo-słuchowe i manipulacyjne 
(okazy naturalne, zeszyt, podręcznik itp.). 

Kształtowanie pojęć to długotrwały proces dokonujący się w psychice 
dziecka w wyniku świadomego i systematycznego oddziaływania pedago
gicznego, polegający na zwiększaniu zasobu pojęć i pogłębianiu ich rozu
mienia. Zasób pojęć jest to zbiór pojęć, które dana jednostka sobie przy
swoiła. To także droga do budowania zasobu słownictwa uczniów, co pro
wadzi do wzrostu sprawności intelektualnej, umysłowej dziecka77. Nato
miast, zgodnie z interpretacją psychologiczną, rozwój pojęć to długotrwały 
proces dokonujący się w psychice dziecka w wyniku nie tylko całokształtu 
wpływów, ale także i natury biologicznej, przejawiający się w powiększaniu 
się zasobu tych pojęć i w coraz bardziej prawidłowym ich rozumieniu. 

Kształtując pojęcia, zmierzamy do zbudowania ich systemu u dziecka 
w ramach podstawowych dziedzin wychowania, tu głównie społeczno-
-moralnego. 

S.L. Davis, L.T. Alexander, S.L. Yelon, op.cit., s. 310-315. 
7 6 Рог.: T. Rittel, „Lingwistyka pedagogiczna", kompetencja lingwistyczna, wyuczalność 

języka, [w:] K. Duraj-Nowakowa (red.). Próby modernizowania procesu edukacji, Kraków 
1995. 

7 7 Rozległe i znaczące prace nad zasobem leksykalnym dzieci prowadzi Edward Polański 
i jego współpracownicy. Zob. E. Polański, Słownictwo uczniów. Warszawa 1982; tegoż, Korela
cja kształcenia językowego z kształceniem literackim, „Polonistyka" 1988, nr 7. 
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1.2. Mowa i myślenie oraz rozwój moralny 
dziecka w młodszym wieku szkolnym 

Rozwój mowy i myślenia dzieci w młodszym wieku szkolnym 

Rozwój intelektualny, psychofizyczny i społeczny dziecka wyraża się 
w jego aktywności językowej. Język jest jednocześnie sposobem socjalizacji 
jednostki, a zarazem koniecznym warunkiem przynależności tejże jednostki 
do danej zbiorowości jako grupy społecznej. 

Ponadto tylko język dysponuje taką właściwością, że intensyfikacja 
doświadczeń semantycznych w mowie dziecka (słownik bierny) może spo
wodować rozwój jego sprawności językowej i myślowej (słownik czynny). 
Język jest zarówno narzędziem, jak i metodą rozwijania człowieka w takich 
zakresach, jak np. rozwój jego słownika7 8. 

Dla dalszych rozważań celowe i ważne jest prawidłowe rozumienie 
pojęć: „bierny" i „czynny" słownik dzieci. By wyjaśnić sens obu tych pojęć 
posłużmy się - poprzez analogię - podaną przez L. Zawadowskiego inter
pretacją pojęć, w stosunku do słownika nadrzędnych: język „bierny" i język 
„czynny". L. Zawadowski charakteryzuje je następująco: „pobieranie 
informacji za pomocą samego tekstu nazywamy biernym używaniem języka 
lub rozumieniem tekstu (...) Z kolei wytwarzanie tekstów i komunikowanie 
tą drogą wiadomości nazywamy czynnym używaniem języka" 7 9. Inaczej 
mówiąc - za słownikiem psychologicznym - słownik bierny to zasób słów 
rozumianych, a słownik czynny - słów używanych 8 0. 

W mowie dziecka rozpoczynającego naukę szkolną dokonują się wyraź
ne zmiany. W jej rozwoju można wyróżnić dwa kierunki 8 1. 

Kierunek pierwszy to z jednej strony dalsze doskonalenie się mowy jako 
narzędzia porozumiewania się z otoczeniem, z drugiej - coraz wyraźniejszy 
rozwój jej funkcji symbolicznej i ściślejszy związek z myśleniem. 

Drugi kierunek to proces stopniowego uwewnętrzniania się mowy, czyli 
stopniowe przeobrażanie się jej w mowę wewnętrzną. Prawidłowy proces 

T. Rzepa i S. Frydrychowicz, Relacje między doświadczeniem językowym a indywidual
nym, Wrocław 1988, s. 52. 

79 

L. Zawadowski, Lingwistyczna teoria języka, Warszawa 1966, s. 117. 
8 0 W. Szewczuk (red.). Słownik..., s. 287. 
81 

I. Wołoszynowa, Młodszy..., s. 529-604. 
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przebiegu tych zmian jest w dużej mierze uzależniony od procesu dydak
tyczno-wychowawczego, który jest istotnym czynnikiem rozwoju. 

W młodszym wieku szkolnym wyraźnie zwiększa się zasób słownika 
zarówno czynnego, jak i biernego, przy czym zasób słownika biernego jest 
o wiele większy od zasobu słownika czynnego. Cechą charakterystyczną 
mowy w tym okresie rozwoju dziecka jest także wzrost jej złożoności w po
równaniu z okresem poprzednim, należy jednak pamiętać o tym, że proces 
ten dokonuje się stopniowo i w pierwszej fazie młodszego wieku szkolnego 
mowa dzieci pod względem swej złożoności jest bardzo podobna do mowy 
dzieci w wieku przedszkolnym 8 2. 

Przed dzieckiem przekraczającym próg szkoły stawiane są nowe zada
nia, głównie zadania natury poznawczej, pod wpływem których przeobra
żają się wszystkie procesy poznawcze, w tym także rozwój myślenia. Prze
obrażenie, jakiemu ulega myślenie w tym okresie (między 7 a 11 rokiem 
życia), „polega na tym, iż staje się ono samodzielną wewnętrzną czynnością 
poznawczą, operującą pojęciami, realizowaną w słowach i przebiegającą 
zgodnie z zasadami logiki" 8 3. Dziecko w tym wieku znajduje się - według 
klasyfikacji J. Piageta - w drugim okresie rozwoju myślenia, okresie kształ
towania się i organizowania konkretnych operacji. 

Myślenie zaczyna cechować zdolność do dokonywania operacji, gdy 
dziecko potrafi „... złożyć, odwrócić i łączyć te same elementy w obrębie 
jakiejś konkretnie danej całości i ująć ten sam materiał z różnych punktów 
widzenia" 8 4 i gdy zdolne jest do zrozumienia, „że dany układ elementów 
sytuacji jest wynikiem zmian i czynności jakie zaszły uprzednio" 8 5. Do reali
zowania takich czynności umysłowych większość dzieci zdolna jest dopiero 
w drugiej fazie tego okresu (9 - 10 r. ż.). W pierwszej fazie młodszego wieku 
szkolnego przeważająca liczba dzieci znajduje się w podokresie wyobrażeń 
przedoperacyjnych (klasyfikacja J. Piageta), chociaż zdarzają się wyjątki. 
Istotą myślenia na poziomie operacji konkretnych jest także i to, że 
„dziecko (...) zaczyna «rozszerzać» swoją myśl poza poglądową, realną rze
czywistość, starając się ogarnąć nie tylko to, co rzeczywiste, ale i to, co jest 
potencjalnie możliwe" 8 6. 

Proces myślenia jest procesem zróżnicowanym w swej wewnętrznej 
strukturze - można w nim wyróżnić różne czynności. Podstawowymi czyn-

E. Polański, K. Duraj-Nowakowa, Z badań nad uwarunkowaniami zasobu słowniko
wego uczniów, [w:] Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego. Red. E. Polański, Prace 
Pedagogiczne UŚ1. nr 267, Katowice 1978. 
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L. Wołoszynowa, op.cit., s. 607; por. W. Szewczuk, Psychologiczne podstawy zasad 
wychowania. Warszawa 1972. 

8 4 L. Wołoszynowa, op.cit.; por. także: J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka. 
Warszawa 1980; tegoż. Zagadnienia psychologii myślenia. Warszawa 1966. 
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L. Wołoszynowa, op.cit.; por. także: J. Kozielecki, Rozwiązywanie problemów. Warsza
wa 1969. 

8 6 L. Wołoszynowa, Młodszy..., s. 609; J. Piaget, Rozwój ocen moralnych dziecka. War
szawa 1967; por. J. Kozielecki, Psychologiczna teoria samowiedzy, Warszawa 1981. 
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nościami, które decydują o jego przebiegu są analiza i synteza oraz abs
trakcja, uogólnianie i związana z nimi konkretyzacja. Czynności te (pro
cesy) pełnią zasadniczą funkcję w kształtowaniu pojęć. Dzięki tym czynno
ściom i procesom dziecko zaczyna przyswajać sobie pojęcia w coraz wyż
szym stopniu ogólności. Cechą charakterystyczną przyswajania pojęć 
w tym okresie jest także to, że „pod wpływem nauczania dzieci dokonują 
uogólnień (...) z punktu widzenia istotnych związków i stosunków jednych 
rzeczy do innych rzeczy i zjawisk oraz z punktu widzenia prawidłowości 
rozwoju przedmiotu czy zjawiska"8 7. 

Z analizy tego problemu jasno wynika, że u dzieci w młodszym wieku 
szkolnym ze względu na rozwój funkcji poznawczych, w tym mowy i myśle
nia, możemy kształtować w pełni poprawne pojęcia pod względem zakresu, 
treści struktury i funkcji w systemie innych pojęć. 

Już w klasach niższych wielostronny rozwój może zapewnić uczniom 
tylko bogata praca poznawcza obejmująca zarówno myślenie praktyczne, 
jak i teoretyczne. „Obydwa rodzaje myślenia powinny jak najbardziej się 
przeplatać, przy tym nie tyle chodzi o unikanie wysokiego poziomu abs
trakcji, ile zbyt skomplikowanych problemów poznawczych" 8 8. 

Podkreślmy, że nasza wiedza zawiera się w pojęciach, ale nie one są 
pierwszymi wynikami naszego poznania. Świat oddziaływa na nas różno
rodnymi bodźcami. Pod wpływem tych bodźców, czyli przedmiotów, zda
rzeń, zjawisk działających na nasze zmysły, powstają wrażenia (najprostsze 
procesy psychiczne odzwierciedlające pojedyncze cechy przedmiotów), spo
strzeżenia (procesy psychiczne odzwierciedlające przedmiot w całości) i wy
obrażenia (odbicie przedmiotów w naszej świadomości, niedziałających 
aktualnie na nasze zmysły). Wrażenia, spostrzeżenia i wyobrażenia, pod 
wpływem pracy umysłu, myślenia, przetwarzania informacji w nich zawar
tych, podlegają ciągłym zmianom i korygowaniu, co w efekcie prowadzi do 
powstawania pojęć. 

Rozwój moralny dziecka w młodszym wieku szkolnym 

Chcąc kształtować pojęcia i postawy społeczno-moralne dzieci w młod
szym wieku szkolnym, musimy zdawać sobie sprawę z procesów rządzą
cych rozwojem moralnym człowieka i cech charakterystycznych poziomu 
rozwoju moralnego dziecka w okresie wczesnoszkolnym. 

Zdaniem psychologów rozwój moralny odbywa się poprzez przechodze
nie od stadiów niższych do wyższych. J. Piaget wyodrębnił następujące sta
dia rozwoju moralnego 8 9: 

- Stadium pierwsze - „stadium realizmu moralnego" lub „moralności 
wymuszonej" - to okres heteronomii, charakteryzujący się automatycznym 

L. Wołoszynowa, op.cit., s. 618. 
T. Poznańska, op.cit., s. 10-12. 
Por. J. Piaget, Rozwój...;^. Szewczuk (red.), op.cit. 
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posłuszeństwem wobec zasad bez rozumowania lub oceniania, dziecko 
uznaje pewne normy i zasady postępowania, ponieważ stoi za nimi autory
tet rodziców, nauczycieli i innych osób. W tym stadium rozwoju dzieci oce
niają czyny biorąc pod uwagę ich konsekwencje, a nie ukryte za nimi mo
tywy działania. 

- Stadium drugie - „moralności współpracy lub współdziałania" - to 
okres autonomii. W okresie tym dziecko ma szacunek dla reguł i zaczyna 
mieć wewnętrzne przekonanie o ich słuszności. Dzieci zaczynają oceniać 
postępowanie innych nie tylko ze względu na jego konsekwencje, ale także 
motywy, intencje. Przejście od okresu heteronomii do autonomii następuje 
około 9-10 roku życia 9 0. 

J. Piaget uważa, że rozwój moralny przebiega zawsze od heteronomii do 
autonomii, od uznawania norm moralnych jako narzuconych z zewnątrz do 
uznawania tych norm za własne. Z poglądem tym zgadzają się wszyscy teo
retycy zajmujący się problematyką rozwoju moralnego człowieka. Niektórzy 
z nich 9 1 podają większą ilość stadiów rozwoju moralnego, które są niczym 
innym, jak uszczegółowieniem i dokładniejszym opisaniem stadiów poda
nych przez J. Piageta. 

W związku ze znajomością etapów rozwoju moralnego pozostaje defini
cja, która legła u podstaw naszych prac badawczych. Jej sformułowanie 
przyjęto za słownikiem psychologicznym pod red. W. Szewczuka. Zgodnie 
z hasłem tego słownika przez rozwój moralny rozumie się: „systemy zmian 
o charakterze progresywnym w zakresie internalizacji norm moralnych, 
oceniania moralnego przez jednostkę różnych zdarzeń, a także nabywania 
przez nią określonych postaw i dyspozycji. W tym zakresie; rozwój moralny 
może się realizować jedynie przez kontakty jednostki z otoczeniem spolecz-
nym 4 Z. 

Zdaniem M. Przetacznikowej rozwój moralny polega na interioryzacji 
różnorodnych reguł postępowania i zastosowania ich w kontaktach mię
dzyludzkich. Aby te normy móc przyswoić, trzeba je rozumieć, a dziecko 
znajdując się w pierwszym etapie tego rozwoju - anomii, w swym zachowa
niu nie kieruje się jeszcze żadnymi regułami postępowania 9 3. 

Dla nas, nauczycieli, ważne jest to, że dzieci w drugiej fazie młodszego 
wieku szkolnego (9-10 lat) znajdują się na etapie przejściowym między 
heteronomią a autonomią 9 4. Wiadomości na temat tego stadium rozwoju 
moralnego powinniśmy wykorzystać w organizowaniu optymalnych warun
ków rozwojowi dziecka w tym zakresie, a w pracy wychowawczej uwzględ
nić dwa zasadnicze fakty: 

E.B. Hurlock, Rozwój dziecka, s. 191. 
91 

Por. E.B. Hurlock, Rozwój dziecka; W. Muszyński, Rozwój moralny, Warszawa 1983. 
9 2 W. Szewczuk (red.), Słownik..., s. 160. 
93 

Por.: G. Makiello-Jarża, M. Przetacznikowa, Psychologia rozwojowa... 
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M. Krawczyk, Zasady wychowania moralnego, Warszawa 1960 - por. Metody wycho
wania pośredniego i bezpośredniego. 
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1) dziecku, a szczególnie jeszcze dziecku z klasy III szkoły podstawowej, 
zależy na utrzymaniu dobrych stosunków z ludźmi, a przede wszystkim 
z nauczycielem, co daje temu ostatniemu dobrą pozycję w kontaktach nau
czyciel - uczeń, 

2) dziecko uznaje pewne zasady i normy za „nasze", to znaczy grupowe. 
Grupą rówieśników, z którą dziecko jest najściślej związane jest klasa 
szkolna. Nauczyciele-wychowawcy mają możliwość (zakładając przestrze
ganie ciągłości wychowawstwa) kierowania grupą dzieci, poczynając już od 
klasy I, w taki sposób, aby przekazywane dzieciom, a w następstwie panu
jące w klasie zasady, normy, zakazy i nakazy były jak najbardziej zbliżone 
do ideału. 

Dla procesu kształtowania pojęć znacząca jest prawidłowość, iż zgodnie 
z regulacyjną teorią działania zachowaniami, a więc także postawami spo-
łeczno-moralnymi kierują dwa typy regulatorów: mechanizmy emocjonalne 
i poznawcze. Rozwojowo wcześniej pojawiają się u człowieka mechanizmy 
emocjonalne. Zaś mechanizmy poznawcze, rozwojowo późniejsze, powstają 
dopiero w wyniku procesu integracji stale napływających informacji9 5. 

Poziom rozwoju moralnego dziecka decyduje o tym, w jaki sposób 
dziecko ocenia czyny społeczno-moralne i jak uzasadnia postępowanie 
społeczno-moralne innych ludzi. 

Ocenianie czynów społeczno-moralnych 
oraz uzasadnianie postępowania społeczno-moralnego 
przez dzieci w młodszym wieku szkolnym 

Ocenianie czynów społeczno-moralnych jest jednym z przejawów 
zewnętrznego lub wewnętrznego nastawienia, a poziom ocen stanowi pod
stawę ustalania stadiów rozwoju moralnego jednostki 9 6. 

W zależności od tego, jakie kryterium decyduje o ocenie danego czynu, 
można wyróżnić trzy kategorie sądów 9 7. 

Do kategorii pierwszej zaliczamy te sądy, w których podstawowym 
kryterium oceny jest skutek działania. Sądy te są charakterystyczne dla 
heteronomii moralnej. 

Druga kategoria sądów to te, w których podstawowym kryterium oceny 
jest zasada postępowania, norma społeczno-moralna. Powoływanie się 
w ocenach na normy jest charakterystyczne dla dzieci w okresie przejścio
wym między heteronomią a autonomią. 

Do trzeciej kategorii zaliczamy te sądy, które wskazują, że podstawo
wym kryterium oceny są intencje sprawców, motywy ich działania. Takie 
sądy charakterystyczne są dla autonomii moralnej. 

Por. J. Reykowski, Motywacje, postawy prospołeczne a osobowość. Warszawa 1986. 
9 6 S. Guz, Rozwój i kształtowanie osobowości dzieci w okresie wczesnoszkołnym, War

szawa 1987, s. 99. 
9 7 Ibidem, s. 109. 
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Podana wcześniej klasyfikacja pozwala stwierdzić, że dzieci w drugiej 
fazie młodszego wieku szkolnego (9-10 lat) oceniają czyny społeczno-moral-
ne biorąc pod uwagę głównie normy, zasady postępowania, nie zwracając 
jeszcze uwagi na intencje osób działających i na motywy ich postępowania. 

Bezpośrednio z rozwojem moralnym dziecka wiąże się także sposób 
uzasadniania zachowań społeczno-moralnych. Można wyróżnić następujące 
rodzaje uzasadnień 9 8: 

- uzasadnienia o charakterze egocentrycznym, gdy dziecko powołuje się 
na własne dobro i rozpatruje sytuację z osobistego punktu widzenia; 

- uzasadnienia o charakterze sytuacyjnym, gdy dziecko powołuje się na 
konkretne okoliczności i zdarzenia nie uogólniając ich; 

- uzasadnienia o charakterze normatywnym, gdy dziecko formułuje za
sadę, normę postępowania; 

- uzasadnienia o charakterze społeczno-moralnym, gdy dziecko bierze 
pod uwagę dobro innych ludzi. 

U dzieci w młodszym wieku szkolnym przeważają uzasadnienia o cha
rakterze sytuacyjnym i normatywnym. 

Zadaniem nauczyciela jest kształtowanie osobowości wychowanka, 
a w tym - stymulowanie jego rozwoju etyczno-moralnego. Nauczyciel musi 
mieć świadomość, na jakim poziomie rozwoju moralnego znajdują się jego 
uczniowie, czym charakteryzują się ich oceny czynów społeczno-moralnych 
i uzasadnienia postępowania społeczno-moralnego. Wiedząc, że dziecko 
w drugiej fazie młodszego wieku szkolnego znajduje się w okresie przej
ściowym między heteronomią a autonomią w zakresie rozwoju moralnego, 
że głównym kryterium oceniania czynów społeczno-moralnych (przy zakła
danym poziomie rozwoju moralnego) jest zasada postępowania, norma 
społeczno-moralna a uzasadnienia mają w większości charakter sytuacyjny 
i normatywny, powinniśmy tak organizować proces wychowawczy, aby 
dziecko jak najszybciej mogło osiągnąć poziom autonomii moralnej, aby 
w ocenach coraz częściej zwracało uwagę na motywy postępowania, 
a w uzasadnieniach postępowania - dobro innych ludzi. Zadania te może
my realizować poprzez dobrze zorganizowany proces kształtowania pojęć 
społeczno-moralnych. Im lepiej dziecko będzie rozumiało te pojęcia (np. 
pojęcia: przyjaciel, człowiek uczciwy, człowiek sprawiedliwy itp.), tym więk
szą uwagę w ocenach czynów społeczno-moralnych będzie zwracało na 
motywy postępowania ludzi a w uzasadnianiu postępowania - na dobro 
innych osób. 

Analiza literatury przeprowadzona w pierwszym paragrafie pozwala 
stwierdzić, że poziom rozwoju myślenia i mowy oraz rozwoju moralnego 
dziecka w młodszym wieku szkolnym (zwłaszcza w drugiej fazie tego okre
su) daje podstawy dla kształtowania pojęć społeczno-moralnych pod 
warunkiem, iż pamięta się o tym, że proces kształtowania pojęć abstrak
cyjnych, jakimi są pojęcia społeczno-moralne, jest procesem długotrwałym. 

S. Guz, op.cit., s. 89-90. 
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Z tego powodu nie jesteśmy w stanie ukształtować tych pojęć w takim 
stopniu, w jakim występują one u ludzi dorosłych. Obowiązkiem nauczy
ciela jednak jest ukształtowanie ich w takim zakresie, w jakim umożliwia to 
poziom rozwoju dziecka w tym okresie. Dlatego spośród pojęć społeczno-
moralnych powinniśmy kształtować te pojęcia, które zawierają pewne ele
menty treści możliwe do skonkretyzowania, gdyż pojęcia o treści trudnej na 
skutek wysokiego stopnia uogólnienia nie są jeszcze dostępne umysłowi 
dziecka w klasach I-III. Nawet pojęcia drugiej kategorii mogą sprawiać 
dziecku trudności, ale możemy je ukształtować na takim poziomie, aby 
dziecko potrafiło nazwać dane postępowanie odpowiednim pojęciem, ocenić 
to postępowanie biorąc pod uwagę motywy osoby działającej i uzasadnić 
konieczność takiego a nie innego postępowania z punktu widzenia dobra 
innych ludzi - innymi słowy - aby dziecko rozumiało i operowało wybrany
mi pojęciami społeczno-moralnymi. 

Po skonkretyzowaniu i uogólnieniu wąskich w swym zakresie tez róż
nych autorów, możemy założyć, że: 

1. Kształtowanie wybranych pojęć społeczno-moralnych u uczniów kla
sy III szkoły podstawowej jest możliwe z punktu widzenia poziomu proce
sów poznawczych dzieci 9-10-letnich. 

2. Kształtowanie pojęć społeczno-moralnych u uczniów klasy III jest 
możliwe z punktu widzenia poziomu rozwoju społeczno-moralnego dzieci 
9-10-letnich. 

3. Kształtowanie pojęć społeczno-moralnych może mieć bezpośredni 
wpływ na kształtowanie i rozwój postaw społeczno-moralnych. 

Pojęcia społeczno-moralne, które ukształtujemy w umyśle dziecka 
w młodszym wieku szkolnym, ich treść, zakres i struktura będą punktem 
wyjścia dla jego dalszego rozwoju, pogłębiania i lepszego zrozumienia w na
stępnych latach życia. 



1.3. Wychowanie spoleczno-moralne 
w klasach I-III 

E L E M E N T Y S Y S T E M U W Y C H O W A N I A 
S P O Ł E C Z N O - M O R A L N E G O W K L A S A C H I-III 

Cele i treści wychowania społeczno-moralnego w klasach I - I I I 

Za generalnie zasadniczą przesłankę przyjmuje się według koncepcji 
M. Ossowskiej trojakiego rodzaju zadania moralne człowieka: 1) osiągnięcie 
szczęścia, 2) wewnętrzne doskonalenie, 3) współżycie ludzi". Dopiero po 
wykorzystaniu przesłanek ze specjalistycznej literatury można odwołać się 
do dokumentu z roku 1983 firmowanego przez ówczesne Ministerstwo 
Oświaty i Wychowania. We wstępnej części programu nauczania początko
wego sformułowane zostały główne cele kształcenia i wychowania, jakie 
mamy osiągnąć poprzez realizację treści programów nauczania i wychowa
nia poszczególnych przedmiotów 1 0 0. Osiągnięcie tych celów możliwe jest 
wtedy, gdy uświadomimy sobie, jakie cele szczegółowe wchodzą w zakres 
celów ogólnych i w związku z tym - jakie zadania powinniśmy realizować 
na co dzień. 

Cele nauczania początkowego dzielone są na ogół na trzy zasadnicze 
grupy: wychowawcze, sprawnościowe i poznawcze 1 0 1, bardziej jednak przy
datne w praktyce jest ujęcie celów według M. Radwiłowicz 1 0 2. I tak, możemy 
wyróżnić sześć grup zadań, których realizacja umożliwia osiągnięcie celów 
nauczania. Są to zadania: opiekuńcze, diagnostyczno-prognostyczne, kom-
pensacyjno-usprawniające, poznawcze, kształcące i wychowawcze. 

Chcąc osiągnąć cele wychowania społeczno-moralnego, ukształtować 
u dzieci wartościowe postawy spoleczno-moralne 1 0 3, musimy w praktyce 

Por. M. Ossoweka, Podstawy nauki o moralności. Warszawa 1963. 
100 Program nauczania początkowego: klasy I-III, Warszawa 1983, s. 4. 
1 0 1 R. Więckowski, Elementy systemu nauczania początkowego, Warszawa 1976, s. 18-

19; T. Wróbel, Współczesne tendencje w nauczaniu początkowym, Warszawa 1976, s. 202. 
102 

M. Radwiłowicz, Cele kształcenia i wychowania jako podstawowy dział programu 
nauczania początkowego, „Oświata i Wychowanie" 1977, nr 18-19. Wkładka NURT. Studium 
nauczania początkowego nr 5 i 6; J. Haleniuk, M. Kilanowska, O wychowaniu społeczno-mo-
ralnym dzieci w wieku przedszkolnym. Warszawa 1968; W. Terlecka, Poczucie powinności mo
ralnej u dzieci przedszkolnych, Warszawa 1975. 

1 0 3 Por. H. Muszyński, Ideał i cele wychowania, Warszawa 1974. 
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realizować zadania z zakresu zadań wychowawczych (i wiązać je z innymi 
rodzajami zadań), a w szczególności kształtować i rozwijać postawy spo
łeczne (społecznego zaangażowania, patriotyzmu, społecznej użyteczności, 
społecznej gospodarności, społecznej dyscypliny, społecznej odpowiedzial
ności, kolektywizmu, społecznej otwartości) i interpersonalne (poszanowa
nia godności człowieka, poszanowania życia i zdrowia, tolerancji, opiekuń
czości, poszanowania własności, rzetelności informacji, współdziałania, po
szanowania autonomii jednostki) 1 0 4. 

Przejawem interesujących nas postaw społeczno-moralnych jest zacho
wanie (postępowanie) człowieka w stosunku do innych ludzi, są to więc po
stawy nazwane interpresonalnymi w wyżej przedstawionej klasyfikacji 
H. Muszyńskiego. 

Postawy te (jak i wszystkie inne) powinniśmy kształtować na co dzień 
poprzez realizację treści zawartych w programie nauczania początkowego, 
stosując odpowiednie metody wychowania i wykorzystując przydatne w tym 
celu środki. 

Zagadnienie metod i środków wychowania społeczno-moralnego, a tak
że form organizacyjnych tego wychowania, jest przedmiotem omówienia 
następnej części tego paragrafu. 

Zasady, metody, środki i formy organizacyjne 
wychowania społeczno-moralnego w klasach I-III 

Próbując określić bliżej zasady wychowania społeczno-moralnego przy
jęłam, jako wiążącą, nadal aktualną koncepcję Z. Krzysztoszek, która zapro
ponowała następujący układ tych zasad: 

- oddziaływania na świadomość wychowanka, 
- ciągłości i systematyczności oddziaływań wychowawczych, 
- kształtowania i utrwalania przyzwyczajeń, 
- organizowania opinii zespołu, 
- poszanowania osobowości ucznia i indywidualizacji w postępowaniu 

wychowawczym, 
- wiązania treści i działań wychowawczych z życiem 1 0 5. 
Ponieważ jednym z podstawowych zadań wychowania jest właściwe 

ukształtowanie u wychowanka systemu postaw, problem metod oraz ich 
kształtowania stal się przedmiotem badań kilku dyscyplin wiedzy, a między 
innymi teorii wychowania, psychologii społecznej i psychologii wychowawczej. 

H. Muszyński wyróżnia cztery podstawowe grupy metod wychowania, 
czyli kształtowania postaw: 

- metody wpływu osobistego, 
- metody wpływu sytuacyjnego. 

Tamże, s. 296. Por. Z. Krzysztoszek, S. Krzysztoszek, Zadania wychowawcze szkoły, 
Warszawa 1961. 

1 0 5 Z. Krzysztoszek, Pedagogika, Warszawa 1966, s. 118. Por. także: Z. Krzysztoszek, 
A. Rosnowska, Praca wychowawcza w klasach I-TV, Warszawa 1971. 
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- metody wpływu społecznego, 
- metody kierowania samowychowaniem 1 0 6. 
Metody wpływu osobistego to wysuwanie sugestii, perswazja, działanie 

przykładem osobistym, wyrażanie aprobaty i dezaprobaty. Bardzo duże zna
czenie w grupie tych metod ma działanie przykładem osobistym ze względu na 
występowanie w tym przypadku takich mechanizmów wpływających na 
kształtowanie się postaw, jak naśladownictwo, modelowanie i identyfikacja107. 

Metody wpływu sytuacyjnego to między innymi nagradzanie i karanie 
wychowawcze, instruowanie, organizowanie doświadczeń wychowanka, 
wywoływanie antycypacji następstw zachowań społeczno-moralnych. W tej 
grupie metod duże znaczenie ma umożliwienie wychowankom pozytywnych 
przeżyć i doświadczeń emocjonalnych oraz pomoc nauczyciela w zdobywa
niu wiedzy o przedmiocie postawy, która ma ogromne znaczenie dla po
wstawania pełnych i dojrzałych postaw 1 0 8. 

Metody wpływu społecznego to modyfikacja celów zespołu, kształtowa
nie norm postępowania obowiązującego w zespole, przekształcanie struktu
ry wewnętrznej zespołu, nadawanie właściwego kierunku działania kontroli 
społecznej w zespole. Dla nauczyciela wychowawcy zespołem, na który 
powinien wpływać, jest klasa. Powodzenie metod wpływu społecznego 
w dużej mierze jest zależne od stopnia autorytetu, jaki posiada nauczyciel 
u uczniów swojej klasy, co ściśle wiąże się ze stylem jego pracy i jego oso
bowością 1 0 9. 

Metody kierowania samowychowaniem to metody przybliżania wycho
wankowi celów i ideałów pracy nad sobą, stymulowanie do realizacji okre
ślonego programu tej pracy i uczenie wychowanka jej technik. 

W nauczaniu początkowym ze względu na poziom rozwoju dziecka dla 
realizacji zadań z zakresu wychowania społeczno-moralnego przydatne są 
trzy pierwsze grupy metod. Powinniśmy je łączyć ze sobą i wykorzystywać 
w procesie dydaktyczno-wychowawczym używając odpowiednich środków 
dydaktycznych. 

Zagadnienie środków dydaktycznych jest bardzo istotne, gdyż musimy 
pamiętać, że tylko środki odpowiednio dobrane do realizowanych treści 
mogą ułatwiać i pogłębiać poznawanie rzeczywistości i wiedzy o rzeczywi
stości, kształtowanie postaw i emocjonalnego stosunku do rzeczywistości 
oraz rozwijanie działalności przekształcającej tę rzeczywistość" 0. Tak więc, 
chcąc kształtować postawy społeczno-moralne uczniów powinniśmy stoso-

H. Muszyński, Zarys.... s. 318-341. 
1 0 7 T. Mądrzycki, Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, Warszawa 

1977, s. 52-54. 
108 

M. Przetacznikowa, Psychologia wychowania, [w:] Psychologia wychowawcza. Red. 
M. Przetacznikowa, Z. Włodarski, Warszawa 1979, s. 382. 

109 

Por. B. Niemierko, O powodzeniu nauczyciela w pracy dydaktyczno-wychowawczej, 
Warszawa 1969. 

1 1 0 W. Okoń, Wychowanie umysłowe, [w:] Pedagogika. Red. B. Suchodolski, Warszawa 
1980, s. 393. 
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wać takie środki, które będą źródłem wiedzy społeczno-moralnej ucznia 
(źródłem pojęć społeczno-moralnych i materiałem dla wyrażania ocen i są
dów na temat postępowania społeczno-moralnego oraz uzasadniania tego 
postępowania) oraz źródłem jego przeżyć. Wśród środków spełniających te 
warunki na plan pierwszy wysuwa się bez wątpienia odpowiednio dobrana 
literatura piękna. O funkcjach literatury w życiu dziecka będziemy mówić 
szerzej w trzecim paragrafie niniejszego rozdziału. 

Podstawową formą organizacyjną w procesie wychowania jest lekcja -
gdyż - jak podkreśla się w metodyce - właśnie na lekcji dzieci zdobywają 
większość wiedzy o otaczającym je świecie, o przyrodzie, o ludziach i ich 
działaniach oraz uczą się oceniać postępowanie innych w sytuacjach rze
czywistych i przedstawionych, a w związku z treściami lekcji i wspólną pró
bą ich oceny poznają zasady i normy postępowania. Poza tym ilość czasu 
przeznaczonego na kontakty nauczyciela z dziećmi podczas lekcji jest 
o wiele większa od czasu kontaktów pozalekcyjnych (np. praca w drużynie 
zuchowej, praca w samorządzie, udział w uroczystościach i imprezach czy 
inne zajęcia pozalekcyjne)" 1. Powinniśmy więc tak organizować każdą lek
cję, aby była ona wychowawczo wielostronna. 

Nauczyciel jako organizator 
procesu wychowania społeczno-moralnego 

Osoba i osobowość nauczyciela, jego przygotowanie i umiejętności 
zawodowe, jego autorytet i postawa ideowo-moralna odgrywają decydującą 
rolę w systemie wychowania, gdyż wychowawca jest organizatorem, kie
rownikiem i opiekunem tego procesu" 2. W teorii wychowania podkreśla się, 
iż „bez wychowawcy (...) nie ma w ogóle wychowania, jako że nie występuje 
ono poza stosunkiem wychowawczym, realizującym się w konkretnych 
wychowawczych interakcjach. (...) Nie ma wychowania bez osoby, która 
żywi w stosunku do innych osób zamierzenia dotyczące wywołania określo
nych zmian w ich osobowościach (...)"" 3. 

Na temat osobowości nauczyciela, jego stylu pracy i związanych z tym 
efektów jego pracy (efektów procesu wychowania) napisano już bardzo wie
l e " 4 . Dla nas, w tym miejscu najistotniejsze jest pytanie, jakim powinien 
być, jak powinien się zachowywać wychowawca, aby rezultaty jego pracy 
były zadowalające. 

J. Galant, Praca wychowawcza w Masach I-III, Warszawa 1983, s. 14. 
1 1 2 S. Wołoszyn, Nauczyciel i elementy wiedzy o nauczycielu, [w:] Pedagogika. Red. 

B. Suchodolski, Warszawa 1980, s. 698. 
1 1 3 H. Muszyński, Zarys..., s. 382. 
114 

Por. G. Grzegorzewska, Wybór pism, Warszawa 1964; S. Krawcewicz, Zawód nauczy
ciela. Warszawa 1970; S. Krawcewicz, Z badań nad zawodem nauczyciela. Warszawa 1979; 
B. Niemierko, op.cit; W. Okoń (red.), Osobowość nauczyciela. Warszawa 1962. 
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Według ujęcia H. Muszyńskiego 1 1 5 przydatność jednostki do pracy 
wychowawczej wyznaczona jest przez zdolność przyswojenia sobie sposo
bów działania, które składają się na efektywną pracę wychowawczą. 
Wychowawca efektywny, to ten, który: 

- sprawnie realizuje zadania wychowawcze, 
- trafnie dostrzega możliwości wychowawcze i podejmuje odpowiednie 

inicjatywy, 
- w swych działaniach wychowawczych uzyskuje pożądane wyniki. 
Aby osiągnąć pożądane efekty wychowawca powinien: 
- samodzielnie formułować i wbudowywać cele operacyjne wychowania 

w poszczególne sytuacje wychowawcze odpowiednio do możliwości wycho
wanków i realiów danego procesu wychowawczego; 

- odpowiednio dobierać formy wychowania i posługiwać się nimi, czyli 
aranżować i organizować sytuacje wychowawcze, których wystąpienie jest 
niezbędne ze względu na postawione cele wychowania; 

- sprawnie manipulować wszystkimi danymi mu elementami sytuacji 
wychowawczych; 

- stymulować aktywność uczniów, w tym także tę, która dotyczy 
samowychowania; 

- dążyć do uzyskania w oczach wychowanków autorytetu osobistego; 
- wywierać na nich wpływ także za pośrednictwem innych wychowan

ków przez odpowiednie posługiwanie się i operowanie zespołem" 6. 
Każdy nauczyciel w swojej pracy powinien starać się przez samokształ

cenie i samowychowanie osiągnąć ideał wychowawcy efektywnego, gdyż 
tylko wtedy organizowany przez niego proces wychowawczy także w zakre
sie kształtowania postaw i pojęć społeczno-moralnych może doprowadzić 
do optymalnych wyników. 

1 1 5 H. Muszyński, Zarys..., s. 385-394. 
1 1 6 Por. K. Duraj-Nowakowa, Kształtowanie gotowości zawodowej studentów, Kraków 

1989; B. Żechowska, Efektywność pracy nauczyciela. Wyznaczniki, tendencje, problemy. 
Studium porównawcze, Katowice 1982. 
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1.4. Praca wychowawcza w klasie III 
na lekcjach języka polskiego 

Cele wychowania społeczno-moralnego 
na lekcjach języka polskiego w świetle programu nauczania 

Celem kształcenia i wychowania w nauczaniu początkowym, które 
mamy osiągnąć poprzez realizację treści programowych języka polskiego, 
zostały sformułowane w pierwszej części programu, dotyczącej tego przed
miotu. Wśród tych celów odnajdujemy cele wychowawcze, które dotyczą 
kierunkowej strony osobowości. Cele te, to „kształtowanie wartościowych 
społecznie postaw, umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu rodziny, 
szkoły, środowiska i narodu: rozwijanie uczuć patriotycznych i internacjo-
nalistycznych" 1 ' 7. O realizacji celów wychowawczych będzie można mówić 
wówczas, gdy ukształtujemy u uczniów takie postawy, że ich postępowanie 
będzie się charakteryzowało: 

- poczuciem więzi narodowej i patriotycznego zaangażowania, 
- wrażliwością na sprawy innych ludzi, 
- chęcią i umiejętnością społecznego współżycia i współdziałania, 
- szacunkiem dla własności osobistej i społecznej, 
- chęcią do samowychowania, a w tym do nabywania wartościowych 

cech charakteru, jak: pracowitość, gospodarność, oszczędność, wytrwałość, 
odwaga, prawdomówność, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie i koleżeń-
skość, 

- wrażliwością na piękno we wszelkich jego przejawach, 
- szacunkiem dla pracy własnej i cudzej, 
- wrażliwością na problemy ochrony środowiska" 8. 
Chcąc ukształtować u uczniów pożądane postawy, musimy na co 

dzień, na każdej lekcji, realizować wcześniej przez nas sformułowane 
i ustalone zadania wychowawcze. Obserwacja praktyki w tym względzie 
wskazuje, że nauczyciele często nie potrafią bliżej określić celów wycho
wawczych prowadzonych przez nich lekcji, co powoduje w efekcie, że lekcje 
te są wychowawczo jednostronne lub średnie 1 1 9. 

7 Program nauczania początkowego klasy I-III, s. 9-11. 
8 Ibidem, s. 11. 
9 J. Galant, op.cit., s. 47-104. 
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Aby w pracy wychowawczej osiągnąć efekty zamierzone wcześniej, trze
ba szczegółowo ustalić cele wychowawcze każdej lekcji i dążyć do tego, aby 
je w pełni (przy zastosowaniu odpowiednich dla danego celu metod i środ
ków wychowawczych) zrealizować. Wtedy lekcja będzie lekcją wychowawczo 
wielostronną 1 2 0. 

Treści wychowania społeczno-moralnego 
na lekcjach języka polskiego 

Treści kształcenia i wychowania zawarte są w wiedzy, jaką mamy prze
kazywać uczniom w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Treści te mo
żemy podzielić na dwie grupy: 

- treści zawarte w sądach opisowych i wyjaśniających, dotyczące fak
tów i zjawisk rzeczywistych lub przedstawionych w literaturze; 

- treści zawarte w sądach wartościujących i normatywnych, dotyczące 
ocen postępowania ludzi, norm i zasad postępowania 1 2 1. 

Gdybyśmy chcieli wyróżnić nauczanie i wychowanie jako dwie odrębne 
dziedziny naszej działalności, to treści pierwszej grupy odnosiłyby się do 
nauczania, a treści drugiej - do wychowania. W praktyce (zwłaszcza w nau
czaniu początkowym) treści tych nie da się rozdzielić. Sugeruje to również 
program nauczania początkowego języka polskiego. Co prawda treści nau
czania dla każdej z klas podzielone są na grupy (ćwiczenia w czytaniu 
i opracowywaniu tekstów, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu, ćwiczenia gra-
matyczno-ortograficzne z elementami wiedzy o języku, ćwiczenia słownikowo-
frazeologiczne i syntaktyczne, tematyka i lektura), ale „nie jest to równo
znaczne z podziałem treści kształcenia na odrębne części. Działy te są ściśle 
ze sobą powiązane, wzajemnie się przenikają, służąc kształceniu sprawności 
językowych i kształtowaniu społecznie wartościowych postaw" 1 2 2. 

Wśród treści zawartych w programie nauczania języka polskiego dla 
klasy III możemy znaleźć takie, które bezpośrednio wiążą się z celami 
wychowania społeczno-moralnego, czyli z kształtowaniem postaw społecz
no-moralnych dzieci. Odnajdujemy je w proponowanej tematyce, w tre
ściach lektur i w dziale ćwiczeń w czytaniu i opracowywaniu tekstów. 

Tematyka programu podzielona jest na trzy zasadnicze działy 1 2 3: dziec
ko jako uczeń i kolega, dziecko jako członek rodziny i dziecko jako członek 
narodu i społeczności ogólnoludzkiej. Proponowane tematy sugerują kształ
towanie postaw społeczno-moralnych (a w tym postaw społeczno-moral
nych dzieci), np. postawę współdziałania i współżycia, opiekuńczości, życz
liwości, niesienia pomocy innym, odpowiedzialności, szacunku dla pracy 
własnej i innych (por.: tematyka działu „Dziecko jako uczeń i kolega", 

Ibidem, s. 97. 98. 
1 2 1 J. Galant, op.cit, s. 60. 
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Program nauczania początkowego klasy I-III..., s. 30. 
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s. 27), przywiązania i miłości w rodzinie, szacunku dla rodziców i innych 
członków rodziny, uczynności i pracowitości (por.: tematyka działu 
„Dziecko jako członek rodziny", s. 27-28), miłości do Ojczyzny, patriotyzmu 
i internacjonalizmu (por.: tematyka działu „Dziecko jako członek narodu 
i społeczności ogólnoludzkiej", s. 28). 

Aby nie stwarzać podstaw do wnioskowania, iż autorka nadmierną 
uwagę przywiązuje do programu nauczania, to podkreślić trzeba, iż przez 
nauczycieli program jest traktowany jako dokument bardzo ważny, bo 
według niego rozliczana jest działalność zawodowa. Jednak - zachowując 
właściwe proporcje - nie można nie dostrzegać, iż jest to dokument podle
gający zmianom i będący wytworem prac grona specjalistów, co oznacza, że 
z jednej strony jest tekstem na prawach jednej z przesłanek działań nau
czycieli, a z drugiej - nie pozostaje bez związku z dotychczasowym dorob
kiem, dotychczasowym stanem badań naukowych. 

Dobierając tematykę własnych lekcji, powinniśmy więc pamiętać o tym, 
że tematyka proponowana przez program stanowi jedynie „orientacyjny 
obszar, nie ma (...) charakteru zamkniętego, pozostawia nauczycielowi dużą 
swobodę w zakresie doboru materiału potrzebnego do realizacji sprawności 
językowych i kształtowania odpowiednich postaw społeczno-moralnych"124. 
Materiał ten możemy czerpać bezpośrednio z życia, nie powinniśmy jednak 
zapominać o innym źródle tego materiału - utworach literackich. Utwory lite
rackie, które wykorzystujemy w pracy z dziećmi, zawarte są w podręcznikach 
i czasopismach dziecięcych, mogą to być także pozycje z literatury dziecięcej 
proponowane przez program w spisie lektur dla poszczególnych klas. 

Wykorzystując treści utworów literackich w celu kształtowania postaw 
społeczno-moralnych i, co się z tym wiąże, pojęć społeczno-moralnych 
powinniśmy stosować różnorodne ćwiczenia w opracowywaniu tekstów, 
a w szczególności dzieci powinny: 

- ustalać kolejność zdarzeń, ich wzajemną zależność, 
- odróżniać zdarzenia istotne od mniej istotnych, 
- wskazywać postacie główne i drugorzędne, 
- wyróżniać charakterystyczne cechy bohaterów, 
- oceniać postępowanie bohatera i uzasadniać swoją ocenę, 
- wskazywać wydarzenia decydujące o zmianie w postępowaniu bohatera, 
- określać nastrój w utworze, 
- wybierać najpiękniejsze i najważniejsze fragmenty utworu i uzasad

niać swój wybór 1 2 5. 
Realizowanie treści nauczania początkowego języka polskiego w klasie 

III umożliwi nam kształtowanie pojęć społeczno-moralnych (jako kompo
nentu poznawczego postaw etyczno-moralnych) i rozbudowanie stosunku 
emocjonalnego dziecka do obiektu postaw społeczno-moralnych (zachowań 

Ibidem, s. 32. - Por. także 5 nowszych programów nauczania: 1992a, 1992b, 1997, 
1998a i 1998b. 

125 r' 

Program nauczania początkowego klasy I-III..., s. 23. 
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ludzi w stosunku do innych ludzi) jako komponentu emocjonalnego tych 
postaw. 

Wiedza o obiekcie postaw i emocje związane z tym obiektem będą mo
tywacją do takiego, a nie innego zachowania się dziecka w konkretnych 
okolicznościach, a do tego właśnie dążymy organizując proces wychowania. 

Realizacja celów wychowania społeczno-moralnego 
na lekcjach języka polskiego 

Lekcje języka polskiego w nauczaniu początkowym są tymi, na których 
mamy najwięcej możliwości (obok lekcji z przedmiotu „Środowisko społecz-
no-przyrodnicze") kształtowania postaw (a w tym pojęć) społeczno-mo
ralnych. 

Chcąc efektywnie pracować - realizować proces wychowania, musimy 
wziąć pod uwagę działanie różnorodnych czynników, od których przebieg 
tego procesu zależy. Najistotniejsze z tych czynników to omówione wcze
śniej cele i treści wychowania, metody, środki i formy organizacyjne wy
chowania oraz osoba nauczyciela jako organizatora tego procesu. Znajo
mość i umiejętność doboru tych czynników nie jest jeszcze warunkiem wy
starczającym do sprawnego zorganizowania procesu wychowania. Musimy 
przede wszystkim nauczyć tak wiązać wszystkie te elementy, aby stanowiły 
one spójną całość. Rozwiązanie tego problemu będzie łatwiejsze, gdy 
uświadomimy sobie, że kształtowanie postaw (wychowanie) da się opisać 
w kategoriach teorii komunikacji, gdyż jest efektem kontaktów społecznych 
między ludźmi 1 2 6. 

Każdy akt komunikacji składa się z czterech podstawowych elementów: 
- nadawcy, czyli osoby, która jest źródłem komunikatu, 
- medium, czyli kanału, pośrednika, dzięki któremu komunikat dociera 

od nadawcy do odbiorcy, 
- komunikatu, w którym wyróżniamy kod (rodzaj systemu znaków 

użytych do konstrukcji komunikatu) i odniesienie (treść, czyli fragment 
rzeczywistości symbolizowanej przez znaki komunikatu), 

- odbiorcy, czyli osoby, do której kierowany jest komunikat 1 2 7. 
W procesie wychowania nadawcą jest osoba wychowująca, medium to 

środki użyte do przekazywania informacji, komunikat oznacza informacje 
zawarte w reakcjach nadawcy lub wskazanych przez niego modelach, od
biorca to wychowanek, osoba, u której chcemy ukształtować określone po
stawy. Ponieważ kształtowanie postaw jest efektem kontaktów między 

S. Mika, Wstęp..., s. 86-87. 
1 2 7 Por.: F.J. Brandfellner, Dialogische Komunikation, Wien 1981; Bull, Body Movement 

and Interpersonal Communication, New York 1983; J. Habermas, Theorie des kommunika-
tiven Handelns. Bd. I. u. II, Frankfurt (M. 1981; I. Kreutzer, Pddagogik der Kommunikation, 
Wien 1981; J.R. Searle, Sprachakttheorie, Frankfurt (M. 1971; P. Watzlawick, J.H. Beavin, 
D.D., Jackson, Menschliche Kommunikation: Formen, Stórungen, Paradoxien. Siebente un-
veranderte Auflage, Bem-Stuttgart-Toronto 1985. 
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ludźmi, uwarunkowań przebiegu procesu ich kształtowania można szukać 
w funkcjonowaniu i cechach opisanego układu. 

Nauczyciel, jako nadawca, może posługiwać się nie tylko własnym ko
munikatem, ale i komunikatem autorstwa innych nadawców, np. poprzez 
czytanie wybranych książek, pokazywanie filmów, ilustracji czy zachowania 
innych osób. Często te komunikaty, zaczerpnięte od madawcy - pośredni
ka* bywają dodatkowo komentowane, objaśniane, aby zapewnić dziecku 
dotarcie do istotnych elementów zawartych w nich informacji1 2 8. 

Aby móc szeroko wykorzystać w kształtowaniu postaw społeczno-mo-
ralnych komunikaty „nadawców - pośredników", jakimi są autorzy książek 
dla dzieci, musimy poznać treść tych komunikatów (książek) oraz znać 
i stosować w codziennej praktyce różnorodne ćwiczenia w pracy z tekstem. 

Por. S. Mika, op.cit. 
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1.5. Funkcje lektur w procesie wychowania 
społeczno-moralnego 

Analiza przydatności treści lektur dla klasy III 
w procesie wychowania społeczno-moralnego 

Nauczyciel języka polskiego oprócz materiału z życia, który może być 
źródłem treści wychowania, ma w ręku potężne narzędzie - utwory literac
kie należące do skarbca kultury narodowej i ogólnoludzkiej. W każdej nie
mal sytuacji można odwołać się do obrazów literackich, wzruszającej liryki 
dziecięcej, utworów realistycznych i fantastycznych dla dzieci 1 2 9. Dla każdej 
z klas I-III w programie nauczania zamieszczono wykaz lektur, których 
czytanie i omawianie wiąże się bezpośrednio z realizacją wychowawczych, 
poznawczych i kształcących celów nauczania języka polskiego. 

Aby lektury programowe mogły spełnić swoją rolę w kształtowaniu przez 
nauczyciela osobowości dziecka, a szczególnie, co nas tu interesuje, postaw 
społeczno-moralnych (a także pojęć z tego zakresu) nauczyciel powinien 
wcześniej dogłębnie poznać treść konkretnych lektur, odnaleźć tkwiące 
w nich walory poznawcze i wychowawcze, zapoznać się z zasobem słownictwa 
i szatą graficzną130. Dopiero wówczas możliwe jest dokonanie własnej, nau
czycielskiej analizy tych treści pod kątem ich przydatności dla kształtowania 
u dzieci pożądanych postaw społeczno-moralnych i odwrotnie - negacji po
staw niewłaściwych, a później, wspólne z dziećmi, wyszukiwanie i określanie 
reprezentatywnych i istotnych cech, składających się na takie czy inne po
stawy bohaterów lektur, oraz doprowadzenie dzieci do samodzielnych prób 
zdefiniowania i oceny w ten sposób wyłonionych postaw i zrozumienia wiążą
cych się z nimi pojęć. I są to rudymenta w przygotowaniu nauczycieli. 

Wykaz lektur dla klasy III zawiera piętnaście pozycji. Obowiązkiem 
nauczyciela jest wybranie spośród nich jednej książki do przeczytania przez 
niego w klasie, co najmniej trzech książek do przeczytania (w całości lub 
fragmentach) przez uczniów podczas lekcji pod jego kierunkiem i co naj
mniej trzech książek do samodzielnego przeczytania przez wszystkich 
uczniów w domu 1 3 1 . 

Program nauczania początkowego klasy I-IIIs. 32. 
3 0 K. Lenartowska, W. Świetek, Lektura w klasach I-III, Warszawa 1987, s. 123. 
31 Program nauczania początkowego klasy I-III, s. 28-29. 

5 2 



Lektury charakteryzują się różnorodnością gatunków i tematyki. Znaj
dujemy tu opowiadania i powieści obyczajowe i historyczne (Cz. Centkie-
wicz: Anaruk, chłopiec z Grenlandii; A. Gajdar: Czuk i Hek, M. Kownacka: 
Kajtkowe przygody, A. Lindgren: Dzieci z Bullerbyn; K. Makuszyński: 
Awantura o Basię, J. Broniewska: Filip i jego załoga na kółkach; R. Pisar
ski: O psie, który jeździł koleją; M. Jaworczakowa: Oto jest Kasia); wiersze 
(W. Chotomska: Dzieci pana Astronoma; J. Ratajczak: Ziarenka maku) 
a także podania ludowe i legendy (H. Kostyrko: Klechdy domowe), mity 
(N. Hawthorne: Mity greckie) oraz baśnie (H.Ch. Anderesen: Baśnie, 
S. Wortman: U złotego źródła; Baśnie polskie). 

Jak czytamy w programie nauczania początkowego, „wyboru lektur 
dokonano uwzględniając wartości artystyczne utworów, przydatność tek
stów do kształcenia czynności umysłowych i sprawności językowych, reali
zacji celów poznawczych, zmierzających do zaznajomienia uczniów z do
robkiem kulturalnym oraz celów wychowawczych związanych z kształtowa
niem społecznie wartościowych postaw" 1 3 2. 

Analiza treści lektur pozwala stwierdzić, że można wśród nich wyróżnić 
- biorąc za punkt odniesienia przydatność tych treści w kształtowaniu po
staw społeczno-moralnych ze szczególnym uwzględnieniem pojęć społecz
no-moralnych - trzy zasadnicze grupy. 

Grupa pierwsza to utwory, których treść w małym tylko stopniu może 
być przydatna dla określonych wyżej celów. Do grupy tej można zaliczyć 
dwie pozycje: książkę W. Chotomskiej Dzieci pana Astronoma i wiersze 
J. Ratajczaka umieszczone w zbiorze Ziarenka maku. 

Książka W. Chotomskiej ma charakter publikacji popularnonaukowej -
autorka zapoznaje dzieci z różnymi zjawiskami z zakresu astronomii. Na 
podstawie treści i formy tego utworu można więc realizować zadania polo
nistyczne i poszerzać wiadomości geograficzno-astronomiczne uczniów 1 3 3. 
Nie znajdujemy w niej treści, które bezpośrednio i wyraźnie wskazywałyby 
na możliwość kształtowania pojęć społeczno-moralnych, a co za tym idzie -
postaw społeczno-moralnych uczniów. 

Zaliczenie Ziarenek maku J. Ratajczaka do pierwszej grupy lektur spo
wodowane zostało uznaniem, że wykorzystywanie wierszy lirycznych, do 
których należy wspomniany zbiorek poezji, jako źródła pojęć społeczno-mo
ralnych byłoby zabiegiem nieco sztucznym. Wiersze, ich treści, powinno się 
raczej wykorzystywać w celu budzenia wzruszeń i przeżyć dziecka. Kształ
towanie postaw społeczno-moralnych na podstawie wierszy odnosić się 
więc będzie raczej do komponentu emocjonalnego postaw, a nie ich kom
ponentu poznawczego. 

Druga grupa to utwory, których treść może być w dużym stopniu wy
korzystana w procesie kształtowania pojęć i postaw społeczno-moralnych. 
W skład tej grupy wchodzi większość pozycji proponowanych przez spis 

Ibidem, s. 31. 
K. Lenartowska, W. Świętek, op.cit., s. 149-150. 
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lektur dla klasy III - wszystkie opowiadania, powieści obyczajowe i histo
ryczne. W każdym z tych utworów można znaleźć takie treści, które mogą 
być przydatne jako źródło wiedzy społeczno-moralnej i przeżyć dziecka. 

Do grupy trzeciej lektur, najbardziej odpowiadających problemowi 
kształtowania postaw i pojęć społeczno-moralnych zaliczono następujące 
pozycje: H.Ch. Andersen: Baśnie, S Wortman: U złotego źródła, Baśnie pol
skie, N. Hawthorne: Mity greckie, H. Kostyrko: Klechdy domowe. Baśnie, 
legendy, podania ludowe czy mity mogą być bowiem w bardzo dużym stop
niu wykorzystywane w tym celu. Wynika to przede wszystkim z faktu, że 
cechy charakterystyczne bohaterów tego typu utworów są w nich dokładnie 
określone, motywy postępowania wyraźne, a i samo postępowanie łatwo 
ocenialne w kategoriach moralnych, a szczególnie w kategoriach dobra 
i zła. Poza tym, w baśniach, legendach, podaniach ludowych i mitach wy
stępują często obok siebie postacie pozytywne lub negatywne, łatwo więc 
porównywać na zasadzie przeciwieństwa ich cechy charakteru, motywy 
i skutki postępowania. 

Reasumując, najodpowiedniejszym materiałem w procesie wychowania 
społeczno-moralnego w klasie III w zakresie lektur są książki zaliczone do 
drugiej i trzeciej kategorii, natomiast przy wyborze konkretnego już mate
riału dla kształtowania pojęć i postaw społeczno-moralnych powinno się 
sięgać przede wszystkim do pozycji z trzeciej grupy - baśni, mitów, legend 
i podań ludowych. 

Formy pracy z lekturą a wychowanie społeczno-moralne 

Praca z lekturą w klasach młodszych powinna zawsze mieć na wzglę
dzie wykorzystywanie treści poznawczych i wychowawczych w niej zawar
tych i propagowanie czytelnictwa u dzieci. Aby praca nauczyciela z lekturą 
była efektywna, należy z jednej strony - urozmaicać w miarę możliwości 
sposób przekazywania tekstu lektury, z drugiej - stosować różnorodne for
my pracy z lekturą. 

Przekazywanie tekstu lektury to głośne czytanie lub opowiadanie 
nauczyciela. Można je urozmaicać poprzez ilustrowanie treści lektury prze
źroczami, filmem, płytą, nagraniem magnetofonowym czy audycją radiową 
lub telewizyjną. Oczywiście, nie zawsze jest to wykonalne, ale gdy tylko 
istnieje taka możliwość, należy ją wykorzystać. 

Chcąc kształtować u uczniów postawy społeczno-moralne, trzeba stoso
wać takie formy pracy z lekturą, które umożliwią dziecku pełne przeżycie tre
ści lektury. Do takich form można zaliczyć te, które uwzględniają twórcze 
działanie dziecka, a więc: interpretowanie tekstów lektury, inscenizacje, za
bawy twórcze, opowiadania twórcze, swobodne teksty, prowadzenie dzien
niczków lektur, prezentowanie książek przez dzieci, tworzenie książeczek te
matycznych, gry dydaktyczne, urządzanie kącika książki lekturowej i in. 1 3 4 

К. Lenartowska, W. Świętek, op.cit., s. 27, 36-65. 
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Formy te powinny wejść na stale do naszego planu pracy, jednakże 
wtedy, gdy głównym naszym celem jest kształtowanie pojęć społeczno-mo
ralnych, powinniśmy naszą uwagę skupić głównie na charakterystyce bo
haterów lektur. 

Charakterystyka bohaterów lektury 
a kształtowanie postaw społeczno-moralnych 

Istotę charakterystyki bąhaterów literackich w kontekście metodyki 
następująco ujęła M. Nagajowa: 

„Charakterystyka to nie tylko dłuższa forma wypowiedzi, to przede 
wszystkim bardzo obszerny i niezmiernie ważny dział nauczania języka pol
skiego, który można by było zatytułować wiedza o człowieku. Źródłem wie
dzy o człowieku, podstawą do charakteryzowania postaci jest w szkole 
przede wszystkim lektura. Czytając i omawiając utwory literackie, ucznio
wie muszą poznawać, analizować i oceniać różnorodne osobowości" 1 3 5. 
W klasach początkowych nie ma mowy oczywiście o charakterystyce rozu
mianej jako pełny opis (słowny lub pisemny) cech zewnętrznych i wew
nętrznych charakteryzujący bohaterów, jako analizy i interpretacji tych 
cech, lecz o przygotowaniu do przeprowadzania tak pojętej charakterystyki, 
polegającym na wyodrębnieniu i omawianiu postaci literackiej. 

Omawianie postaci w klasach młodszych polega na wyróżnianiu cech 
charakterystycznych bohatera, na omawianiu jego czynów, wysnuwaniu 
wniosków o jego postępowaniu, określaniu jego stosunku do innych osób 
oraz ocenieniu postępowania bohatera 1 3 6. Te elementy charakterystyki wią
żą się bezpośrednio z kształtowaniem pojęć społeczno-moralnych (które 
umożliwiają ocenianie i uzasadnianie oceny oraz uzasadnianie danych za
chowań) wchodzących w skład komponentu poznawczego postaw. 

Charakterystyka bohaterów i ich postępowania wpływa także na kom
ponent emocjonalny postaw, gdyż określanie cech bohatera, ocenianie jego 
postępowania zawsze wiąże się z uczuciami, jakie człowiek oceniający żywi 
do danej postaci. Tak więc bohater i jego postępowanie budzi pewne uczu
cia, te zaś wpływają na to, jak będziemy określać danego bohatera, jak go 
ocenimy 1 3 7. Nie będziemy jednak mogli tego uczynić, gdy nie będziemy mieć 
ukształtowanych pojęć społeczno-moralnych jako narzędzia mowy i myśle
nia. To m.in. powoduje, że zagadnienie kształtowania pojęć jest zagadnie
niem tak bardzo istotnym. 

W drugim paragrafie niniejszego rozdziału omówione zostały główne 
elementy systemu wychowania społeczno-moralnego ze szczególnym 

M. Nagajowa, Kształcenie języka ucznia w szkole podstawowej. Warszawa 1985, 
s. 245. 

1 3 6 J. Kulpa, R. Więckowski, Metodyka nauczania języka polskiego w klasach początko
wych. Warszawa 1983, s. 87. 

1 3 7 Por. J. Długosz, E. Orzech, Praca z lekturą na lekcjach języka polskiego w kl. I-III, 
Rzeszów 1983. 
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uwzględnieniem pracy wychowawczej w klasie III na lekcjach języka pol
skiego przy wykorzystaniu lektury jako źródła wiedzy społeczno-moralnej 
dziecka. 

Analiza literatury dotyczącej tych zagadnień pozwala stwierdzić, że: 
1. W procesie wychowania społeczno-moralnego (kształtowania postaw 

społeczno-moralnych) w klasach I-III występują stale elementy, które decy
dują o efektywności tego procesu, a mianowicie: 

- cele i treści wychowania społeczno-moralnego, 
- metody, środki i formy organizacyjne wychowania społeczno-moralnego, 
- nauczyciel jako główny inicjator, organizator i koordynator procesu 

wychowania społeczno-moralnego. 
2. Praca wychowawcza na lekcjach - obok edukacji i opieki - jest pod

stawową formą organizacji działalności nauczyciela. Proces wychowania 
społeczno-moralnego najpełniej można realizować na lekcjach języka pol
skiego dzięki treściom programowym tego przedmiotu. 

3. Treść lektury, przy stosowaniu optymalnych form pracy z lekturą 
oraz wykorzystaniu odpowiednich ćwiczeń związanych z opracowaniem 
tekstów, może być źródłem wiedzy społeczno-moralnej i przeżyć dziecka, 
a tym samym stać się środkiem bardzo pomocnym w pracy nauczyciela 
organizującego proces wychowania. 

Stale jednak należy pamiętać o tym, że realizacja celów wychowania 
społeczno-moralnego w nauczaniu początkowym (i nie tylko) nie może być 
rozdzielona na poszczególne przedmioty nauczania czy poszczególne lekcje, 
ale cele te powinniśmy realizować w każdej chwili naszej pracy dydaktycz
no-wychowawczej, w ramach każdego przedmiotu i na każdej lekcji. Poza 
tym, realizacja celów wychowawczych nie może przebiegać obok realizacji 
celów poznawczych i kształcących. Wszystkie te cele muszą być ściśle zin
tegrowane - inaczej nie może być mowy o osiągnięciu w procesie dydak-
tyczno-wychowawczym celu nadrzędnego, jakim jest wszechstronny rozwój 
osobowości człowieka. 



1.6. Treści i formy legend 
źródłem wiedzy i przeżyć dziecka 

L I T E R A T U R A D Z I E C I Ę C A I J E J F U N K C J E 
W Ż Y C I U D Z I E C K A 

Istota literatury dziecięcej 

Chcąc najogólniej odpowiedzieć na pytanie, czym jest literatura dzie
cięca, można stwierdzić, że literatura to wszystkie „utwory literackie dosto
sowane do potrzeb, zainteresowań i wieku dziecka. [...] Ich celem jest poz
nanie świata przez dzieci i tworzenie ich systemu wartości moralno-spo-
łecznych, poznawczych i estetycznych" 1 3 8. 

Twórcy literatury dla dzieci muszą się liczyć z wiekiem i dojrzałością 
psychiczną swoich odbiorców 1 3 9. 

Odbiorca literatury, jakim jest dziecko, jest krytykiem bezkompromi
sowym - „dzieci po prostu odrzucają książki, które nie odpowiadają ich 
istotnym potrzebom, nie przemawiają swą obrazowością, nie porywają 
umysłu żywością ujęcia" 1 4 0. 

Umiejętność oceny, czy dany utwór literacki dostosowany jest do psy
chofizycznej kondycji dziecka, ma bardzo duże znaczenie w pracy nauczy
ciela, który pragnie rozwijać zainteresowania i zamiłowania czytelnicze 
dzieci, gdyż w ocenie, czy dany utwór jest dziecięcy, czy też nie, nie można 
kierować się samą intencją autora utworu. Bardzo często zdarza się, że 
utwory przeznaczone dla dzieci (w intencji autora) były przez nie zupełnie 
ignorowane, z drugiej strony - często utwory pisane z myślą o dorosłym 
odbiorcy zostały zaakceptowane przez dzieci 1 4 1, tak więc, „utworem dziecię
cym może być także utwór napisany niekoniecznie dla dzieci, ale taki, który 

W. Okoń, Słownik..., s. 162. 
139 

Por. K. Kuliczkowska, Literatura dla dzieci - jej miejsce w kulturze, [w:] Literatura 
i podkultura dzieci i młodzieży. Antologia opracowań. Red. J. Cieślikowski, R. Waksmund, 
Wrocław 1983. 

1 4 0 Ibidem, s. 245. 
141 

J. Papuzińska, Literatura dla dzieci i młodzieży - pojęcie i problemy klasyfikacji, [w:] 
Literatura dla dzieci i młodzieży w procesie wychowania. Red. A. Przeclawska, Warszawa 
1978, s. 28-29. 
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realizuje określoną intencję i strukturę bycia ludycznego i postawę świa
domie infantylizowaną"1 4 2. 

Literatura dziecięca to literatura, która budzi zainteresowanie dziecka 
i jest przez nie dobrowolnie czytana. Nie możemy zmuszać dziecka do czy
tania książki, która nie wzbudza jego ciekawości, gdyż narzucenie dziecku 
czytania literatury, do której jeszcze nie dojrzało, którą nie jest zaintereso
wane, spowoduje zahamowanie chęci do czytania 1 4 3. 

Ocenę, czy dany utwór jest utworem dziecięcym ułatwi nam uświado
mienie sobie charakterystycznych cech książek, które są chętnie czytane 
przez dzieci w młodszym wieku szkolnym. 

Cechy literatury dziecięcej 

Jakimi cechami powinna się charakteryzować książka, która będzie 
zaakceptowana przez dziecko? Książki dla dzieci powinny odpowiadać 
zainteresowaniom dziecka, mieć urozmaiconą tematykę i interesującą 
fabułę z żywą, wartko toczącą się akcją. W utworze dziecięcym powinny być 
wyraźnie wyodrębnione wydarzenia, a w zależności od tematyki - komiczne 
sytuacje, cudowne trafy i tajemnice. Postacie bohaterów, nakreślone zgod
nie z psychiką dziecięcą, powinny reprezentować różne postawy moralne. 
Styl powinien być jasny, obrazowy i komunikatywny. Bardzo ważnym ele
mentem, który może zadecydować o przyjęciu lub odrzuceniu książki przez 
dziecko, jest jej szata graficzna i ilustracje. Książka o brzydkiej szacie gra
ficznej, bez barwnych, dużych ilustracji, niezależnie od treści, nie wzbudzi 
u dziecka chęci sięgnięcia po nią 1 4 4. 

Aby książka odegrała znaczną rolę w życiu dziecka, trzeba dostarczyć mu 
takich pozycji, które charakteryzują się wymienionymi wyżej cechami, gdyż tyl
ko takie książki mogą spełnić pokładane w nich nadzieje - rozbudzić zaintere
sowania i zamiłowania czytelnicze dziecka w młodszym wieku szkolnym. 

W jakim stopniu brak kontaktu z książką może zubożyć osobowość 
dziecka, można sobie uświadomić dopiero wtedy, gdy pozna się funkcje, 
jakie pełni literatura w życiu człowieka. 

Funkcje literatury w życiu człowieka 

Na temat literatury i jej znaczenia w życiu całego społeczeństwa i każdego 
człowieka, w procesie wychowania i kształcenia, samowychowania i samo
kształcenia, w procesie kształtowania całokształtu osobowości człowieka, po
wiedziano i napisano już bardzo wiele i każdy doskonale potrafiłby odpowie
dzieć na pytanie, czym jest literatura i jaką funkcję pełni w życiu człowieka. 

Kontakt z książką ma ogromny wpływ na rozwój osobowości człowieka 
z dwóch punktów widzenia. 

J. Cieślikowski, Literatura i podkultura dziecięca, Wrocław 1974, s. 5. 
E. Malmquist, Nauka czytania w szkole podstawowej, Warszawa 1987, s. 185. 
K. Lenartowska, W. Świętek, op.cit, s. 14-15. 
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Z jednej strony literatura „ułatwia [...] przyswojenie wiedzy, organizację 
czasu wolnego, wprowadza w pewne elementy tradycji kulturalnej, wiąże 
emocjonalnie z takimi wartościami moralnymi, na jakich nam z punktu 
widzenia wychowawczego i społecznego najbardziej zależy, czasem ułatwia 
doraźne rozwiązanie trudności wychowawczych czy wychowawczych pro
blemów" 1 4 5, ma istotne znaczenie informacyjne, gdyż - twierdzi J. Rytlowa -
„czytanie umożliwia poznawanie przeszłości i teraźniejszości. Przez ukazy
wanie w tekstach doświadczeń innych ludzi staje się istotnym środkiem 
zdobywania wiedzy" 1 4 6. Literatura wywiera więc wpływ na psychikę i spo
łeczny rozwój jednostki ludzkiej, kształtuje społeczną świadomość, uczy 
szacunku do reguł życia w zespole 1 4 7. 

Z drugiej strony kontakt z książką ma „nauczyć twórczego i osobistego 
uczestniczenia w kulturze literackiej, samodzielnego spożytkowania tych 
wartości, które książka jako element kultury posiada, interpretowania od
czytywanych treści w taki sposób, aby można z nich było budować system 
własnej hierarchii wartości, uzasadniony i konsekwentny" 1 4 8. 

Tak więc funkcje, jakie pełni literatura w życiu człowieka, możemy ująć 
w trzy zasadnicze grupy 1 4 9: 

1. Literatura kształci myślenie i krytycyzm, rozszerza horyzonty wiedzy, 
dostarcza materiału do przemyśleń, porównań i wniosków. 

2. Literatura rozbudza zainteresowania i zamiłowania, dzięki niej życie 
staje się bardziej interesujące, wiele rzeczy zaczyna pochłaniać uwagę, 
łatwiej zdobyć się na wysiłek i dyscyplinę. 

3. Literatura kształci uczucia i wyobraźnię, jest źródłem przeżyć czło
wieka. 

Literatura w życiu dziecka spełnia takie same funkcje, jak w życiu 
dorosłego człowieka - budzi zainteresowania, jest źródłem wiedzy i przeżyć 
dziecka. Ten ostatni element - przeżycia - wydaje się być elementem pod
stawowym, gdyż jego wystąpienie jest warunkiem koniecznym, aby literatu
ra mogła wpływać także na wiedzę i zainteresowania dziecka. „Czytanie dla 
przeżyć ma na celu wywarcie pozytywnego wpływu na chęć do czytania i, 
w miarę możliwości, stworzenia podstaw dobrych nawyków czytania oraz 
pewnej kultury czytelniczej" 1 5 0. Literatura, która nie dostarczy dziecku prze
żyć, nie spełni żadnej z funkcji, jaką mogłaby odegrać w jego życiu. 

A. Przecławska, Wstęp, [w:) Literatura dla dzieci i młodzieży w procesie wychowania, 
s. 5. 
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J. Rytlowa, Czytanie i omawianie czytanek i lektury, [w:] Metodyka nauczania 
początkowego. Część I. Red. Z. Cydzik, Warszawa 1967, s. 130. 
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J. Dejko, Kształtowanie postaw społeczno-moralnych w nauczaniu początkowym, 
„Zbiorcza Szkoła Gminna" 1982, nr 5, s. 301-308. 

1 4 8 A. Przecławska, op.cit., s. 6. 
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Por. B. Suchodolski, Rola książki w kształceniu nowoczesnego człowieka, „Przegląd 
Kulturalny" 1958, nr 2. 

1 5 0 E. Malmquist, op.cit., s. 185. 
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Jeżeli dziecko w młodszym wieku szkolnym zniechęci się do czytania 
książek, jeżeli czytanie nie będzie mu sprawiało przyjemności, nie będzie 
zaspokajało jego potrzeb poznawczych i emocjonalnych, pozbawione zostanie 
(może na całe życie) radości i wzruszeń, których dostarcza obcowanie z książ
ką. Z tego względu ważnym zadaniem nauczyciela jest wybranie i zachęcenie 
ucznia do czytania takich książek, które mogą stać się źródłem jego przeżyć. 
Kryterium wyboru są cechy książek, o których mówiono wcześniej. 

Z A I N T E R E S O W A N I A C Z Y T E L N I C Z E D Z I E C K A 
W M Ł O D S Z Y M W I E K U S Z K O L N Y M 

Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dziecka 

W momencie, gdy dziecko przestępuje progi szkoły, zniechęca się do 
książki, gdyż jest „za duże", aby mu ją czytano, z drugiej strony - nie po
trafi jeszcze samo czytać. Okres ten mija szybko - dziewięcio-, dziesięcio
letni uczeń (III klasa) potrafi już dość biegle czytać, przy tym pod wpływem 
nauki szkolnej rozwijają się jego zainteresowania. Zaczynają go interesować 
książki, w których mowa już nie tylko o przygodach podobnych mu dzieci, 
o przyrodzie i zwierzętach, ale także o wydarzeniach historycznych, o życiu 
w obcych krajach (książki historyczne i podróżnicze), a przede wszystkim 
o tematyce sensacyjnej i fantastycznej 1 5 1. 

Zadaniem nauczyciela jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych 
dziecka i podsunięcie mu literatury odpowiedniej dla jego wieku i zaintere
sowań. 

Rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań czytelniczych dziecka w młod
szym wieku szkolnym polega przede wszystkim na zapoznawaniu uczniów 
z różnymi pozycjami literatury dziecięcej 1 5 2. 

Istnieje wiele sposobów przybliżania uczniowi książek, które mogłyby 
go zainteresować. Najprostsze i chyba najczęściej wykorzystywane jest gło
śne czytanie przez nauczyciela wybranych fragmentów danej książki, a tak
że prezentacja przeźroczy, filmów, audycji radiowych, przedstawień teatral
nych. Jeżeli dzieciom spodoba się film czy audycja radiowa, będzie to 
impulsem do przeczytania książki, na podstawie której zrealizowano dany 
film czy audycję. Techniczne pomoce naukowe można wykorzystywać 
w celu rozbudzania zainteresowań czytelniczych nie tylko wtedy, gdy treść 
filmu, audycji radiowej czy telewizyjnej, przedstawienia teatralnego związa
na jest bezpośrednio z treścią konkretnej książki, ale i w każdej innej sy
tuacji. Zadaniem nauczyciela jest świadome zachęcanie uczniów, jak to 
określił Malmquist, „aby po obejrzeniu filmu, sztuki teatralnej, opery, pro-

A. Przecławska, Rozwój zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży, [w:] Literatura 
dla dzieci i młodzieży w procesie wychowania, s. 233. 

1 5 2 K. Lenartowska, W. Świętek, op.cit., s. 17. 
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gramu o sztuce [...] itp. dążyli do czytania na tematy w nich przedstawione 
książek i innych tekstów" 1 5 3. 

Z tego względu nauczyciel powinien doskonale orientować się, jakie 
filmy i programy telewizyjne oglądają jego uczniowie i sam, przynajmniej od 
czasu do czasu, oglądać te pozycje. Na lekcjach języka polskiego można 
wykorzystać te programy, pobudzając uczniów do dyskusji, do wymiany 
informacji posiadanych w danym zakresie, do swobodnych wypowiedzi na 
temat treści tych audycji. Nauczyciel powinien tak pokierować tymi ćwicze
niami, aby z jednej strony uczniowie zdali sobie sprawę z tego, co wiedzą, 
z drugiej strony - czego jeszcze nie wiedzą, a czego chcieliby się dowiedzieć 
na dany temat. W tak stworzonej sytuacji nauczyciel może zaprezentować 
dzieciom książki, które dadzą odpowiedź na nurtujące uczniów pytania. 
W ten sposób nie tylko rozbudza zainteresowanie książką, ale i uświadamia 
dzieciom prawdę, że książka jest tym źródłem, które może im dać lub przy
bliżyć odpowiedź na każde nurtujące je pytanie. 

W codziennej pracy powinno się „przeprowadzać lekcje albo zajęcia 
w kółku zainteresowań, w świetlicy szkolnej, podczas których prezentuje 
się [...] zestaw książek, zachęca do zapisywania nazwisk autorów i tytułów 
pozycji [...]"'5 4. Zainteresowania czytelnicze dzieci można także rozbudzić 
poprzez stosowanie urozmaiconych form pracy z lekturą szkolną. 

Nie powinno się zapominać o lekturze nadobowiązkowej, o książkach, 
które dzieci czytają samodzielnie w domu. Troska w tym względzie nie może 
sprowadzać się jedynie do pytań, kto, jakie i ile książek przeczytał. Należy 
stwarzać takie sytuacje, w jakich uczniowie mogliby się szerzej wypowie
dzieć o interesujących ich książkach. Każdy uczeń powinien mieć okazję do 
przedstawienia swojej ulubionej książki, opowiedzenia lub przeczytania 
fragmentów, które mu się szczególnie podobały. Można także zachęcać 
uczniów do opracowywania recenzji przeczytanych samodzielnie książek, 
zarówno recenzji pozytywnych, jak i recenzji negatywnych, które będą 
sprowadzać się w tym okresie do odpowiedzi na pytanie, dlaczego daną 
książkę warto przeczytać lub dlaczego jej czytać nie warto. 

Innym środkiem pobudzającym zainteresowanie czytaniem może być 
„zadawanie uczniom dokonywania wyboru kilku książek, które ich zdaniem 
powinien przeczytać nauczyciel (względnie kolega, matka, dziadek itp.)" 1 5 5. 
W ten sposób uczniowie są niejako zmuszeni „do dokonywania prób wybo
ru do czytania i oceniania książek dla konkretnych celów" 1 5 6. Jest to ćwi
czenie dość trudne dla ucznia w młodszym wieku szkolnym, ale, moim 
zdaniem, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zaproponować je uczniowi klasy 
III szkoły podstawowej. 

E. Malmquist, op.cit, s. 188. 
K. Lenartowska. W. Świętek, op.cit., s. 17. 
E. Malmquist, op.cit., s. 189. 
Ibidem. 

61 



Środkami, które bez wątpienia przemówią do wyobraźni dzieci i wpłyną 
na ich zainteresowania czytelnicze, są tablice ogłoszeń, kącik biblioteczny 
w klasie, reklama i propaganda książki czy głosowanie uczniów na listę 
najciekawszych książek 1 5 7. Na tablicach ogłoszeń mogą znaleźć się na kart
kach nazwiska autorów i tytuły książek, które dzieci przeczytały do końca, 
czasem - krótkie recenzje tych książek, wycinki z gazet czy rysunki, zachę
cające do ich przeczytania. 

Reklama i propaganda książek to zadanie nie tylko nauczyciela, ale 
i bibliotekarza szkolnego. Powinni oni stale informować uczniów o tym, co 
można znaleźć w bibliotece szkolnej. Informacja taka musi być dla uczniów 
atrakcyjna, aby wzbudziła chęć skorzystania z biblioteki. Można więc orga
nizować (i często zmieniać) wystawy okładek książek, rysunków i krótkich 
informacji na ich temat w klasach i na korytarzach szkolnych, w świetlicy 
i w bibliotece. Każda nowa wystawa może stać się inspiracją do dyskusji na 
temat książek i ich wartości. 

W każdej klasie należy organizować kółka miłośników książki, których 
członkowie spotykają się, by czytać i dyskutować na temat przeczytanych 
książek czy wymieniać książki między sobą. Członkowie kółka mogą na 
przykład organizować wymianę książek, w której wezmą udział wszyscy 
uczniowie klasy. Każde dziecko przynosi do szkoły swoją ulubioną książkę 
i krótko ją przedstawia. Uczniowie, którzy należą do kółka, robią spis 
zebranych książek, a każdy uczeń - „kartę biblioteczną" dla swojej książki. 
Do karty będą się wpisywać koledzy, którzy zechcą pożyczyć tę książkę. 

Gdy każde dziecko przeczyta wszystkie (lub większość) książek przynie
sionych przez kolegów, można zorganizować głosowanie na listę najciekaw
szych (np. dziesięciu) książek. 

Dziecko w młodszym wieku szkolnym jest otwarte na wszystko, co 
mówi nauczyciel, jest żądne wiedzy i informacji o otaczającym go świecie, 
ma dużo zainteresowań, które powstają szybko i spontanicznie, jednakże 
tak samo szybko mogą one zostać zahamowane. Albowiem „Czy powiedzie 
nam się z nauką czytania, czy też nie, w bardzo dużym stopniu zależeć to 
będzie od tego, czy poleciliśmy dziecku tę właśnie odpowiednią książkę 
w odpowiednim momencie" 1 5 8. Nauczyciel jest odpowiedzialny za zaintere
sowania czytelnicze swoich uczniów, musi przede wszystkim znać upodoba
nia literackie dzieci z jego klasy. Wiedza ta ułatwi mu z jednej strony kiero
wanie indywidualnym czytelnictwem poszczególnych uczniów, z drugiej -
pomoże dokonać wyboru lektur, jakie będą wspólnie opracowywane w klasie. 

E. Malmquist, op.cit., s. 192-195; U. Strzelczyk, Rozwijanie zainteresowań czytelni
czych u dzieci w młodszym wieku szkolnym, „Życie Szkoły" 1984, nr 4, s. 236-238; R. Wojcie
chowska, Jak rozwijałam zainteresowania czytelnicze i wyrabiałam wrażliwość na piękno 
języka polskiego w kl. 1, II i III, „Życie Szkoły" 1974, nr 1, s. 30-32. 
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E. Malmquist, op.cit., s. 191. 

6 2 



Upodobania literackie uczniów w młodszym wieku szkolnym 

Zainteresowania czytelnicze dziecka w młodszym wieku szkolnym wraz 
z jego rozwojem ulegają pewnym przemianom. 

Dzieci 7-8-letnie chętnie czytają baśnie, legendy, podania ludowe, 
książki, których bohaterami są zwierzęta 1 5 9. Zainteresowanie tymi utworami 
trwa do około 10-11 roku życia. W tym też okresie (a u niektórych dzieci 
wcześniej) pojawia się zainteresowanie tematyką związaną z rzeczywistością 
- wraz z wiekiem wzrasta u dzieci potrzeba realizmu, dziecko zaczyna szu
kać w książce wzorów zachowań 1 6 0, może przeżyć pewne nastroje i po
wziąć pewne przekonania, przyjmując dla siebie rolę bohatera opowiadania, 
który jest mu sympatyczny przez swoje zachowanie" 1 6 1. 

W rozważaniach, dotyczących kształtowania komponentu poznawczego 
postaw poprzez kształtowanie odpowiednich pojęć społeczno-moralnych, 
najistotniejsze jest to, że dzieci w klasie III chętnie jeszcze czytają baśnie, 
legendy, podania ludowe, a więc te pozycje, które moim zdaniem mogą być 
najbardziej przydatne w interesującym nas procesie. 

Na użytek badań empirycznych (o których będzie mowa w drugim 
i trzecim rozdziale niniejszej pracy) pora zająć się bliżej legendą jako 
gatunkiem literackim i jego cechami w kontekście zainteresowań czytelni
czych dziecka w klasie III. 

Cechy legendy a zainteresowania czytelnicze 
dziecka w klasie I I I 

Na długo przed narodzeniem się specyficznej literatury dla najmłod
szych opowiadano dzieciom różnorodne utwory fantastyczne wyrosłe 
w świecie wyobraźni ludu: baśnie, podania i legendy 1 6 2. Także i dziś utwory 
tego typu możemy zarekomendować naszym dzieciom - „opowieści fanta
styczne były i są niezwykle popularne, budzą [...] zainteresowanie dzieci od 
lat najmłodszych aż do okresu młodzieńczego" 1 6 3. 

Zanim przejdziemy do omówienia cech legendy, które powodują, że od
powiada ona zainteresowaniom dziecka, wyjaśnimy, w jakim znaczeniu 
w niniejszej pracy będziemy się posługiwać terminem legenda. 

Legenda to „opowieść o treści fantastycznej nasyconej pierwiastkami 
cudowności i niezwykłości, szczególnie z życia świętych, apostołów i mę
czenników. [...] w drugiej polowie XVIII w. legendy zaczęły być traktowane 
jako materiał do opracowań literackich [...], przy czym zmieniło się rozu-
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K. Lenartowska, W. Świątek, op.cit., s. 20. 
1 6 0 Ibidem, s. 20-21. 
1 6 1 S. Frycle, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1954-1970, Warszawa 1978, 

s. 380. 
1 6 2 U. Przybyszewska, Baśnie [w:| Literatura dla dzieci i młodzieży w procesie wychowa

nia, s. 62. 
1 6 3 Ibidem, s. 62. 
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mienie gatunku, ponieważ wciągnięto w jego zakres również podania ludo
we [..,]"1 6 4, czyli opowieści ludowe utrwalone i przekazywane w tradycji, 
głównie ustnej, związane z jakimiś historycznymi, na pół legendarnymi 
zdarzeniami, postaciami i miejscami 1 6 5. 

W dalszych rozważaniach zgodnie z powyższą definicją nie będzie się 
więc rozgraniczać (jak czyniono to dotąd) pojęcia legendy i pojęcia podania 
ludowego, ale stale używać się będzie terminu legenda. 

Legenda, dzięki ogromnej roli pierwiastka fantastycznego w jej fabule 
(przez co spowinowacona jest z mitem i baśnią) 1 6 6, budzi zainteresowanie 
dziecka w młodszym wieku szkolnym, gdyż zaspokaja jego potrzebę kompensa
cji, jest pewną formą ucieczki od świata codziennego, realnego. Z drugiej stro
ny, legenda odwołuje się jednak do „faktów i realiów zlokalizowanych czasowo 
i geograficznie, do obyczajów, instytucji, osób, krajobrazów właściwych okre
ślonemu regionowi i środowisku społecznemu"167, co, w pewnym stopniu, 
zaspokoić może potrzebę realizmu u dziecka, która pojawia się mniej więcej 
w ósmym, dziewiątym roku życia (III klasa szkoły podstawowej). 

Legenda charakteryzuje się tymi wszystkimi cechami, jakie musi po
siadać utwór, aby był akceptowany przez dziecko, a więc ma urozmaiconą 
tematykę i interesującą fabułę z żywą, wartko toczącą się akcją, wydarzenia 
są wyraźnie wyodrębnione, zdarzają się w fabule cudowne trafy i tajemnice, 
a postacie prezentują różne, ale jednoznaczne postawy moralne. 

Oczywiście do pracy z dziećmi, realizując w klasie III treści związane 
z wychowaniem społeczno-moralnym, należy brać pod uwagę tylko te le
gendy, które są odpowiednio opracowane literacko, posiadają wzbogacony 
język, kompozycję i formę. Z powodzeniem można wykorzystać w tym celu 
zamieszczone w spisie lektur dla tej klasy Klechdy domowe zebrane przez 
H. Kostyrko. Książka jest dość obszerna (318 stron), zawiera siedemdziesiąt 
dwie opowieści. O funkcji legend w następnej części rozdziału. 

F U N K C J E L E G E N D Y W P R O C E S I E W Y C H O W A N I A 
S P O Ł E C Z N O - M O R A L N E G O 

Legenda źródłem wiedzy społeczno-moralnej dziecka 

Legendy, jak podano w słowniku terminów literackich „opowiadają 
o legendarnych początkach danej zbiorowości, o mitycznych założycielach 
rodu, organizacji plemiennej czy państwowej [...), władcach [...], bohaterach 
reprezentujących uznane społecznie wartości [...]1 6 8. 

Słownik terminów literackich. Red. J. Sławiński, Wrocław 1976, s. 211. 
Ibidem, s. 308. 
Słownik terminów literackich, s. 308. 
K. Lenartowska, W. Świętek, op.cit., s. 21. 
Słownik terminów literackich, s. 308. 
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Chcąc, aby legenda stała się źródłem wiedzy społeczno-moralnej dziec
ka, aby jej treść mogła być środkiem kształtowania pojęć społeczno-moral
nych, należy je tak dobierać, aby ich bohaterowie reprezentowali wyraźne 
i jednoznaczne postawy. Będzie wówczas można przeprowadzać ćwiczenia 
związane z charakterystyką bohaterów, kształtować pojęcia społeczno-mo-
ralne określające postępowanie człowieka w stosunku do innych ludzi, cha
rakteryzujące i oceniające człowieka. „Wprowadzenie na lekcjach słowni
ctwa charakteryzującego człowieka nie tylko ma powiększyć uczniowski za
sób wyrazów, ale powinno spełniać także doniosłą rolę wychowawczą. 
Uczeń bowiem, oceniając i nazywając czyjeś postępowanie, czyjeś cechy 
charakteru, nie tylko kształci swój język i zdobywa nowe wiadomości, ale 
także uczy się rozumieć, że oceniać człowieka nie można pochopnie, że 
trzeba swoje oceny uzasadniać i opierać na dogłębnej obserwacji. Przy tej 
okazji zastanawia się nad swoim charakterem i wdraża się do analizowania 
i oceniania swojego zachowania" 1 6 9. 

Bohaterowie legend ułatwiają dziecku ich charakterystykę, gdyż są oni 
albo sprawiedliwi, albo niesprawiedliwi, uczciwi bądź nieuczciwi, prawdo
mówni albo kłamliwi, bohaterscy bądź tchórzliwi itd., jednym słowem -
albo pozytywni, albo negatywni. 

Różnorodność postaw reprezentowanych przez bohaterów legend, łatwość 
w odszukaniu motywów, które nimi kierują, wydaje się być dobrym punktem 
wyjścia w procesie kształtowania pojęć społeczno-moralnych u dzieci. 

Legenda źródłem przeżyć dziecka 

Kształtowanie pojęć społeczno-moralnych wiąże się bezpośrednio 
z kształtowaniem postaw, ale wpływa przede wszystkim na ich komponent 
poznawczy - wiedzę o obiekcie postawy 1 7 0. Chcąc kształtować komponent 
emocjonalny postaw, trzeba przede wszystkim dostarczyć dziecku przeżyć, 
rozbudzić jego emocje i uczucia związane z obiektem postawy. 

Źródłem przeżyć dla dziecka, obok sytuacji codziennego życia, jest bez 
wątpienia treść książek. Opierając się więc w procesie kształtowania pojęć 
na treści legendy, jednocześnie budzi się przeżycia dziecka. Bohaterowie 
legendy, ich postępowanie i skutki tego postępowania wywołują u dzieci 
emocje i uczucia - w zależności od tego, czy jest to bohater pozytywny czy 
negatywny - uczucia pozytywne bądź negatywne. 

Pojęcia społeczno-moralne ukształtowane u dzieci staną się dla nich na
rzędziem nie tylko określania bohatera czy jego postępowania, ale także oceny 
tego postępowania, uzasadniania tej oceny, uzasadniania konieczności takiego, 
a nie innego zachowania się w danej sytuacji. Sądy te można z jednej strony 
traktować jako wiedzę o obiekcie postawy, z drugiej jednak strony, w ich treści 
zawarty jest stosunek emocjonalny dziecka do tegoż obiektu (postawy). 

M. Nagąjowa, op.cit., s. 61. 
Por. J. Trzebiński, Twórczość a struktura pojęć, Warszawa 1981. 
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Tak więc, pomimo że w procesie kształtowania pojęć etyczno-moral-
nych nasza uwaga skierowana jest głównie na dostarczanie dziecku wiedzy 
0 postępowaniu człowieka w stosunku do innych ludzi, to wybrane źródło 
wiedzy - treść legendy - jest również źródłem przeżyć dziecka i wpływa na 
komponent emocjonalny jego postaw społeczno-moralnych. 

Legenda a kształtowanie postaw społeczno-moralnych dziecka 

Zwracając uwagę na to, że treść legendy jest źródłem zarówno wiedzy, 
jak i przeżyć dziecka związanych z obiektem postaw społeczno-moralnych, 
udowodniono, że kształtując pojęcia społeczno-moralne na podstawie cha
rakterystyki bohaterów legend, wpływa się nie tylko na zasób słownika 
ucznia, jego oceny i uzasadnianie danych przykładów zachowania się ludzi -
komponent poznawczy postaw - ale także i na ich komponent emocjonalny. 

Wydaje się, że takie stwierdzenie może mieć duże znaczenie dla prakty
ki, gdyż w tym ujęciu proces kształtowania pojęć w oparciu o odpowiednie 
środki i przy użyciu optymalnych metod, wiąże się bezpośrednio (a może 
jest nawet w wysokim stopniu zbieżny) z procesem kształtowania postaw. 
Należy jednak pamiętać o tym, że proces kształtowania postaw zależy bez
pośrednio nie tylko od komunikatu (którym w danym przypadku jest le
genda, jej język i treść), ale i od pozostałych elementów procesu komunika
cji. Jeżeli umiejętnie powiąże się te elementy, można być optymistą co do 
efektów tak zorganizowanego procesu wychowania. 

Podsumowywując, na podstawie analizy literatury, której przedmiotem 
są zagadnienia literatury dziecięcej, jej funkcje w procesie wychowania 
społeczno-moralnego oraz zainteresowania czytelnicze dziecka w młodszym 
wieku szkolnym, można stwierdzić, że: 

1. Istotną rolę w życiu dziecka, w procesie kształtowania się jego oso
bowości, może spełnić jedynie ta literatura, którą ze względu na jej cechy 
możemy zaliczyć do literatury dziecięcej. 

2. Obowiązkiem nauczyciela jest znać i rozwijać zainteresowania czy
telnicze swoich uczniów wszelkimi dostępnymi mu metodami. 

3. Odpowiednio opracowane literacko legendy budzą duże zaintereso
wanie dzieci. Z tego względu treść legend może być źródłem wiedzy społecz
no-moralnej dziecka, a także jego przeżyć. Dzięki temu treść tę można 
wykorzystać jako „komunikat" w procesie kształtowania zarówno pojęć, jak 
1 postaw społeczno-moralnych 1 7 1. 

Studia nad literaturą utwierdzają w przekonaniu, że w pracy wychowawczej już od 
najmłodszych lat życia dziecka, a w szczególności u dzieci w młodszym wieku szkolnym, trze
ba zwracać wiele uwagi na rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dziecka, budzenie jego 
szacunku i miłości do książek. Jeżeli nie będziemy tego czynić, nie tylko pozbawimy się moż
liwości wykorzystania literatury w procesie dydaktyczno-wychowawczym, ale i odbierzemy 
dziecku, może na całe życie, tę radość i szczęście, które wiąże się z obcowaniem ze światem 
książek. 
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U O G Ó L N I E N I A 

W rozdziale pierwszym omówiono założenia teoretyczne problemu kształ
towania pojęć społeczno-moralnych u dzieci na podstawie charakterystyki 
bohaterów legend i wpływu tego procesu na komponent poznawczy postaw. 

Rozpatrywano kolejno następujące zagadnienia: 
1. Kształtowanie pojęć społeczno-moralnych u dzieci w młodszym wie

ku szkolnym. 
2. Założenia wychowania społeczno-moralnego w klasach I-III w świetle 

programu nauczania. 
3. Treść legendy materiałem kształtowania postaw (w tym pojęć) spo

łeczno-moralnych dziecka. 
Uogólniając tezy poszczególnych grup, można stwierdzić, że: 
1. Poziom rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym pozwala na 

kształtowanie komponentu poznawczego postaw społeczno-moralnych, 
a w tym - na kształtowanie pojęć społeczno-moralnych i kształtowanie 
umiejętności operowania nimi przy ocenianiu i uzasadnianiu postępowania 
społeczno-moralnego (H. Gutowska, S. Guz, E.B. Hurlock, I. Isterewicz, A. Jur
kowski, G. Kufit, J.D. Lawther, K. Lech, T. Mądrzycki, S. Mika, H. Muszyński, 
S. Nowak, W. Okoń, K. Obuchowski, J. Piaget, T. Poznańska, M. Przetaczniko-
wa, J. Reykowski, W. Szewczuk, L. Wołoszynowa, W. Zaczyński). 

2. W pracy wychowawczej na lekcjach języka polskiego należy pamiętać 
0 optymalnym wiązaniu wszystkich elementów wchodzących w skład sys
temu wychowania i wykorzystaniu różnorodnych środków dydaktycznych 
mogących podnieść efekty tego procesu. 

Powinno się więc, między innymi, stosować różnorodne formy pracy 
1 ćwiczenia związane z opracowywaniem lektur, gdyż ich treści mogą stać się 
bogatym źródłem wiedzy społeczno-moralnej i przeżyć dziecka (K. Duraj-Nowa-
kowa, J. Galant, M. Grzegorzewska, S. Krawcewicz, J. Kulpa, K. Lenartowska, 
T. Mądrzycki, S. Mika, H. Muszyński, M. Nagajowa, B. Niemierko, W. Okoń, 
M. Przetacznikowa, M. Radwiłowicz, W. Świętek, R. Więckowski, S. Wołoszyn), 

3. Chcąc wykorzystać treści lektur w procesie wychowania społecz
no-moralnego (w tym - treści legend), należy stale rozbudzać i rozwijać 
zainteresowania czytelnicze dziecka, wykorzystując w pracy wychowawczej 
wyłącznie taką literaturę, którą można zaliczyć do literatury dziecięcej 
(J. Cieślikowski, J. Dejko, S. Frycie, J. Galant, K. Kuliczkowska, K. Lenar
towska, E. Malmquist, H. Muszyński, M. Nagajowa, W. Okoń, J. Papuziń
ska, A. Przecławska, U. Przybyszewska, J. Rytlowa, B. Suchodolski, 
U. Strzelczyk, W. Świętek, R. Waksmund, H. Wojciechowska). 

Rozważania teoretyczne oparte na literaturze specjalistycznej dotyczą
cej omawianego tu problemu: 

- posłużyły jako materiał, na podstawie którego sformułowano cele i 
zadania własnych badań empirycznych, 

- stanowiły punkt wyjścia dla wysunięcia hipotez roboczych, 
- umożliwiły świadomie i celowo przeprowadzić lekcje eksperymentalne. 
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2. PROCEDURA BADANIA ZMIAN 
W POZNAWCZYM KOMPONENCIE 

POSTAW UCZNIÓW PRZEZ KSZTAŁTOWANIE 
ICH POJĘĆ SPOŁECZNO-MORALNYCH 



2.1. Problematyka i cele badań 

Z N A C Z E N I E P E D A G O G I C Z N E P R O B L E M A T Y K I B A D A Ń 

W środowisku pedagogicznym coraz częściej poruszanym i dyskutowa
nym problemem jest fakt, że działalność współczesnej szkoły polskiej 
w praktyce skupia się głównie wokół spraw nauczania, natomiast treści 
wychowawcze są spychane na plan dalszy, a nawet pomijane. Rozróżnienie 
w tym miejscu nauczania i wychowania ma na celu podkreślenie faktu, że 
głównym celem nauczania (w praktyce pedagogicznej) jest coraz częściej 
przede wszystkim wyposażenie uczniów w określone wiadomości, umiejęt
ności i nawyki, tzn. w cechy instrumentalne (nauczanie), natomiast świa
dome kształtowanie poszczególnych sfer osobowości wychowanka, głównie 
zaś sfery moralnej i wolicjonalnej (wychowanie), jest zaniedbywane. Przy
czyn takiej sytuacji jest wiele 1 7 2. Jej zmiana jest konieczna i nieunikniona 
ze względu na oczekiwania społeczne w stosunku do szkoły, która zgodnie 
z tymi oczekiwaniami ma i nauczać, i wychowywać jednocześnie. Szczegól
nie istotnym zadaniem jest rozwiązanie tego problemu w odniesieniu do 
pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym. 

Nauczyciel klas młodszych, przystępując do pracy, sięga po program 
nauczania klas I-III i planuje swoje działania. Nie jest to łatwe - musi zre
alizować określone treści programowe w ściśle wyznaczonym czasie i nie
jednokrotnie jest zmuszony do skoncentrowania swojej uwagi na przeka
zywaniu wiadomości oraz kształtowaniu umiejętności i nawyków, a treści 
wychowawcze schodzą na plan dalszy lub są tylko środkiem pomocniczym 
w nauczaniu. W tej dość trudnej sytuacji w środowisku pedagogicznym 
wzrasta zainteresowanie problemami wychowania we współczesnej szkole, 
przede wszystkim zaś problemem kształtowania postaw społeczno-moral
nych wychowanków. 

Zarysowane tu trudności współczesnej szkoły polskiej w wychowywa
niu dzieci stały się inspiracją do podjęcia badań, których przedmiotem były 
pojęcia społeczno-moralne uczniów klas I-III oraz kształtowanie tychże po
jęć na lekcjach języka polskiego i przedmiotu „środowisko społeczno-przy-
rodnicze". 

Najczęściej wymienianą przyczyną tej sytuacji jest przeładowanie programów naucza
nia treściami dotyczącymi wiadomości, umiejętności i nawyków. Por. Z. Krzysztoszek, 
S. Krzysztoszek, Zadania wychowawcze... Od tamtego czasu problem „przeładowania" jeszcze się 
pogłębił w programach nauczania. Dopiero rok 1988 zaxnaexyi się zmianami w tym zakresie. 
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Przedmiotem badań własnych autorki był komponent poznawczy postaw 
społeczno-moralnych i jego kształtowanie się pod wpływem kształtowania pojęć 
społeczno-moralnych. W tym miejscu wyjaśnienia wymaga fakt, że przedmiot 
badań w zakresie postaw ograniczony został do ich komponentu poznawczego 
z pominięciem pozostałych elementów składających się na postawę. 

Problematyka postaw jest bardzo złożona i do dziś bez rzetelnych 
i ostatecznych odpowiedzi pozostają pytania dotyczące zagadnień metodo
logicznych badania postaw, a zwłaszcza pytanie, jak w miarę szybko, rze
telnie i trafnie rozpoznawać postawy i ich cechy. Badanie postaw wymaga
łoby więc zastosowania wielu jeszcze innych wzajemnie uzupełniających się 
technik badawczych i skonstruowania nowych - rzetelnych, wzajemnie 
dopełniających się narzędzi; rozszerzenia zakresu i zasięgu badań, wydłu
żenia czasu przeznaczonego na badania, co wykraczałoby poza temat 
niniejszej pracy poświęconej przede wszystkim kształtowaniu pojęć spo
łeczno-moralnych uczniów. 

P R O B L E M G Ł Ó W N Y I P R O B L E M Y S Z C Z E G Ó Ł O W E B A D A Ń 

W związku z przedmiotem badań sformułowane zostały problemy 
badawcze. Problemowi nadrzędnemu nadano postać pytania: Czy istnieje 
i jaka jest zależność między kształtowaniem pojęć społeczno-moralnych 
u uczniów klasy III na podstawie charakterystyki bohaterów legend 
a komponentem poznawczym ich postaw? 

Z problemu głównego wyłoniono następujące problemy pierwszego 
stopnia uszczegółowienia: 

1. Jaki wpływ na komponent poznawczy postaw ma kształtowanie 
pojęć społeczno-moralnych na podstawie charakterystyki pozytywnych 
bohaterów legend? 

2. Jaki wpływ na komponent poznawczy postaw ma kształtowanie 
pojęć społeczno-moralnych na podstawie charakterystyki negatywnych 
bohaterów legend? 

3. Jaki wpływ na komponent poznawczy postaw ma kształtowanie 
pojęć społeczno-moralnych na podstawie charakterystyki porównawczej 
pozytywnych i negatywnych bohaterów legend? 

Problemom drugiego stopnia uszczegółowienia nadano następującą postać: 
a. Jakie zmiany zachodzą w zasobie słownika uczniów pod wpływem 

kształtowania pojęć społeczno-moralnych na podstawie charakterystyki 
bohaterów legend? 

b. Jakie zmiany zachodzą w kryteriach ocen społeczno-moralnych pod 
wpływem kształtowania pojęć społeczno-moralnych na podstawie charakte
rystyki bohaterów legend? 

c. Jakie zmiany zachodzą w znajomości uzasadnień postępowania spo-
łeczno-moralnego pod wpływem kształtowania pojęć społeczno-moralnych 
na podstawie charakterystyki bohaterów legend? 
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Sformułowanie problemu głównego i problemów szczegółowych pozwo
liło na bardziej precyzyjne określenie rezultatów, jakie spodziewano się 
osiągnąć w toku badań 1 7 3. 

C E L G Ł Ó W N Y I C E L E S Z C Z E G Ó Ł O W E B A D A Ń 

Odpowiednio do problemów sformułowane zostały cele badań. Celem 
głównym było scharakteryzowanie zależności między kształtowaniem pojęć 
społeczno-moralnych u uczniów klasy III na podstawie charakterystyki 
bohaterów legend a komponentem poznawczym ich postaw. 

Celami badań pierwszego stopnia uszczegółowienia (odpowiadającymi 
kolejności omówionych problemów pierwszego stopnia uszczegółowienia) są: 

1. Scharakteryzowanie zależności między kształtowaniem pojęć spo
łeczno-moralnych na podstawie charakterystyki bohaterów pozytywnych 
legend a komponentem poznawczym postaw uczniów klasy III. 

2. Scharakteryzowanie zależności między kształtowaniem pojęć spo
łeczno-moralnych na podstawie charakterystyki bohaterów negatywnych 
legend a komponentem poznawczym postaw uczniów klasy III. 

3. Scharakteryzowanie zależności między kształtowaniem pojęć spo
łeczno-moralnych na podstawie charakterystyki porównawczej bohaterów 
pozytywnych i bohaterów negatywnych legend a komponentem poznaw
czym postaw uczniów klasy III. 

Celami drugiego stopnia uszczegółowienia (odpowiadającymi kolejności 
problemów drugiego stopnia uszczegółowienia) są: 

a. Określenie zmian zachodzących w zasobie słownika uczniów klasy III 
pod wpływem kształtowania pojęć społeczno-moralnych na podstawie cha
rakterystyki bohaterów legend. 

b. Określenie zmian zachodzących w kryteriach ocen społeczno-moral
nych pod wpływem kształtowania pojęć społeczno-moralnych na podstawie 
charakterystyki bohaterów legend. 

c. Określenie zmian zachodzących w znajomości uzasadnień postępo
wania społeczno-moralnego pod wpływem kształtowania pojęć społecz
no-moralnych na podstawie charakterystyki bohaterów legend. 

Po sformułowaniu wyżej wymienionych celów 1 7 4 przystąpiono do wy
znaczania zadań badawczych i analizy literatury dotyczącej przedmiotu ba
dań, w wyniku czego przyjęto określone założenia i wysunięto hipotezy ro
bocze. Celowo założono dominację podejścia formalnego nad rzeczowym, anali
zy ilościowej nad jakościową jako rzadszymi w literaturze specjalistycznej. 

Por. Z. Krzysztoszek, Uwarunkowania, założenia i metody badań pedagogicznych. 
Warszawa 1977. 

174 

Metodologiczne problemy badania pojęć - рог. B. Korzeniewski, Kształtowanie pojęć 
geograficznych w nauczaniu początkowym, Warszawa 1985. 
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2.2. Zadania, tezy i hipotezy badań 

Z A D A N I A B A D A W C Z E 

Drogą do osiągnięcia celów badań zostało wykonanie niżej wymienio
nych zadań. Zadaniem głównym było zbadanie, zanalizowanie i zinterpre
towanie zależności między kształtowaniem pojęć społeczno-moralnych 
u uczniów klasy III na podstawie charakterystyki bohaterów legend, 
a komponentem poznawczym ich postaw. 

Zadania pierwszego stopnia uszczegółowienia można przedstawić 
następująco: 

1. Zbadać zależność między kształtowaniem pojęć społeczno-moralnych 
u uczniów klasy III na podstawie charakterystyki bohaterów pozytywnych 
legend a komponentem poznawczym ich postaw. 

2. Zbadać zależność między kształtowaniem pojęć społeczno-moralnych 
u uczniów klasy III na podstawie charakterystyki bohaterów negatywnych 
legend a komponentem poznawczym ich postaw. 

3. Zbadać zależność między kształtowaniem pojęć społeczno-moralnych 
u uczniów klasy III na podstawie charakterystyki porównawczej bohaterów 
pozytywnych i bohaterów negatywnych legend a komponentem poznaw
czym ich postaw. 

A oto zadania szczegółowe drugiego stopnia uszczegółowienia: 
a. Zbadać zmiany zachodzące w zasobie słownika uczniów klasy III pod 

wpływem kształtowania pojęć społeczno-moralnych na podstawie charakte
rystyki bohaterów legend. 

b. Zbadać zmiany zachodzące w kryteriach ocen społeczno-moralnych 
pod wpływem kształtowania pojęć społeczno-moralnych na podstawie cha
rakterystyki bohaterów legend. 

c. Zbadać zmiany zachodzące w znajomości uzasadniania zachowań 
społeczno-moralnych pod wpływem kształtowania pojęć społeczno-moral
nych na podstawie charakterystyki bohaterów legend. 

Tak sformułowane zadania dotyczyły samych badań. Przed przystąpie
niem do badań właściwych, innym, bardzo ważnym zadaniem, było prze
studiowanie literatury przedmiotu, na podstawie której zostały opracowane 
założenia teoretyczne i wysunięte hipotezy robocze, będące przedmiotem 
omówienia dwóch kolejnych części tekstu. 
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Z A Ł O Ż E N I A T E O R E T Y C Z N E 

Tezy szczegółowe oraz ich uogólnienia zostały przedstawione w podsu
mowaniach do kolejnych paragrafów pierwszego rozdziału oraz w podsu
mowaniu całego rozdziału. Z tez tych zostały wyłonione te, które bezpo
średnio dotyczą badań empirycznych. Oto one: 

1. Kształtowanie pojęć społeczno-moralnych u uczniów klasy III szkoły 
podstawowej jest możliwe i w pełni uzasadnione poziomem rozwoju tych 
sfer, które odgrywają istotną rolę w przebiegu tego procesu (H. Gutowska, 
S. Guz, E.B. Hurlock, I. Isterewicz, A. Jurkowski, G. Kufit, J.D. Lawther, 
W. Okoń, J. Piaget, T. Poznańska, M. Przetacznikowa, L. Wołoszynowa). 
Rozumienie i operowanie tymi pojęciami poprzez ocenianie i uzasadnianie 
postępowania społeczno-moralnego jest rezultatem wiedzy społeczno-moral-
nej, czyli komponentu poznawczego postaw społeczno-moralnych (S. Guz, 
L Isterewicz, T. Mądrzycki, S. Mika, H. Muszyński, S. Nowak, K. Obuchow-
ski, J. Piaget, T. Poznańska, J. Reykowski, W. Szewczuk). 

2. Celem wychowania jest ukształtowanie społecznie aprobowanych po
staw, w tym - postaw społeczno-moralnych wyznaczających stosunek do in
nych ludzi w bezpośrednim współżyciu (J. Galant, S. Guz, I. Isterewicz, A. Jur
kowski, G. Kufit, J.D. Lawther, T. Mądrzycki, S. Mika, H. Muszyński, S. No
wak, M. Nagajowa, K. Obuchowski, W. Okoń, T. Poznańska, M. Przetacznikowa, 
M. Radwiłowicz, J. Reykowski, W. Szewczuk, J. Walczyna, S. Wołoszyn). Praca 
z tekstem literackim i ćwiczenia związane z charakterystyką postaci występują
cych w utworze to jedna z dróg kształtowania postaw społeczno-moralnych, 
a w tym - kształtowania pojęć społeczno-mo-ralnych (J. Dejko, S. Frycie, J. Ga
lant, K. Kuliczkowska, J. Kulpa, K. Lenartowska, E. Malmquist, H. Muszyński, 
M. Nagajowa, W. Okoń, J. Papuzińska, A. Przecławska, U. Przybyszewska, 
J. Rytlowa, B. Suchodolski, U. Strzelczyk, W. Świętek, R. Więckowski). 

3. Legendy mogą być wykorzystywane jako środek w procesie kształto
wania postaw społeczno-moralnych (w tym - pojęć społeczno-moralnych) 
uczniów klasy III szkoły podstawowej ze względu na ich treść, „dziecięcość" 
oraz zainteresowania czytelnicze dzieci w młodszym wieku szkolnym 
(J. Cieślikowski, J. Dejko, S. Frycie, J. Galant, K. Kuliczkowska, K. Lenar
towska, J. Papuzińska, A. Przecławska, U. Przybyszewska, J. Rytlowa, 
U. Strzelczyk, W. Świętek, R. Waksmund, H. Wojciechowska). 

Tak sformułowane założenia stanowiły punkt wyjścia dla opracowania 
hipotez roboczych do weryfikacji w toku badań. 

H I P O T E Z Y R O B O C Z E 

Przystępując do badań empirycznych sformułowano hipotezy robocze, któ
rych weryfikacja umożliwiłaby rozwiązanie postawionych problemów badań. 

Hipotezy robocze, sformułowane dla każdego z problemów badawczych, 
zostały przedstawione na Schemacie I. 
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2.3. Procedura badań empirycznych 

Z M I E N N E I ICH W S K A Ź N I K I 

Główną zmienną zależną naszych badań jest uformowany w drodze 
kształtowania pojęć społeczno-moralnych na podstawie charakterystyki 
bohaterów legend komponent poznawczy postaw uczniów klasy III szkoły 
podstawowej. 

Układ zmiennych zależnych szczegółowych został przedstawiony na 
Schemacie II. Wybór zmiennych niezależnych i zmiennych pośredniczących 
sprawiał duże trudności, i to nie tylko ze względów subiektywnych, ale tak
że obiektywnych (w tym w głównej mierze metodologicznych). Przyczyną 
tych trudności jest sam przedmiot badań, gdyż pedagogika bada „układy 
otwarte, w których nie można dokładnie ustalić, jak wiele czynników 
i wpływów wywołuje dany skutek, określone następstwo wychowawcze" 1 7 5. 

Czynników, które wpływają, czy też, hipotetycznie, mogą wpływać na 
przedstawioną tu zmienną zależną, jest wiele, a oddziaływanie większości 
z nich jest bardzo istotne. Nie ma jednak możliwości - w ramach przyjętego 
paradygmatu - zbadać wszystkich tych czynników czy to ze względu na 
czas przeznaczony na badania, trudności w doborze wskaźników, czy też 
brak rzetelnych narzędzi badawczych. 

Pierwszym etapem wyboru czynników, których wpływ na zmienną 
zależną będziemy badać, jest sformułowanie hipotez roboczych 1 7 6. Hipoteza 
główna określa główną zmienną niezależną, którą jest kształtowanie pojęć 
społeczno-moralnych uczniów klasy III na podstawie charakterystyki 
bohaterów legend. 

Układ zmiennych niezależnych szczegółowych został przedstawiony na 
Schemacie III. 

Dalsze uszczegóławianie zmiennych niezależnych badań polegało na 
powiązaniu elementów charakterystyki bohaterów z etapami kształtowania 
pojęć społeczno-moralnych 1 7 7. 

Z bardzo długiej listy czynników pośrednio wpływających na przebieg, 
a tym samym na rezultat kształtowania pojęć społeczno-moralnych, 
wybrano do zbadania następujące zmienne pośredniczące: 

T. Wujek, Metodologia badań pedagogicznych. |w:) Pedagogika..., s. 50. 
1 7 6 W. Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela. Warszawa 1968, s. 51. 
1 7 7 Te szczegółowe zmienne niezależne są kolejnymi punktami konspektu lekcji przepro

wadzonych w toku badań - por.: Załącznik 5. 
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- aktywność intelektualną uczniów na lekcjach poświęconych kształ
towaniu pojęć społeczno-moralnych (dokładniej rzecz ujmując - ten ele
ment aktywności uczniów w toku lekcji, który wyraża się chęcią czynnego 
w niej uczestniczenia), 

- czytelnictwo dzieci. 
Wzajemne zależności między wybranymi zmiennymi zostały przedsta

wione na Schemacie IV. Jak widać, zależności te są dwukierunkowe, zwrot
ne, jednakże w niniejszych badaniach szczególną uwagę zwrócono na za
leżność jednokierunkową - wpływu zmiennych niezależnych i zmiennych 
pośredniczących na zmienną zależną. 

W celu skonstruowania narzędzi i realizacji postawionych przed bada
niami zadań do poszczególnych zmiennych dobrano odpowiednie wskaźni
ki. Ze względu na obszerny opis metodyki pomiaru zmiennych i wielość 
danych zawartych w tabelach, w których zademonstrowano kryteria 
(klucze) oceny u badanych uczniów zmiennych procesu kształtowania po
jęć, omówienie tych wskaźników przerzucono do aneksu - Załącznik 10. 

Dobrane wskaźniki miały posłużyć do zbadania stopnia i zakresu 
zmiennej zależnej głównej (por. schemat II, zmienna zależna główna). Ich 
zastosowanie pozwoliło zweryfikować hipotezę główną (por. schemat hipo
tez roboczych, hipoteza główna). 

M E T O D Y , T E C H N I K I I N A R Z Ę D Z I A B A D A Ń 

W celu realizacji zadań postawionych przed badaniami dobrano odpo
wiednie metody, techniki i narzędzia 1 7 8. Metodą główną badań był ekspery
ment pedagogiczny, metodami pomocniczymi - obserwacja, analiza doku
mentów i ankieta. 

E k s p e r y m e n t p e d a g o g i c z n y polegał na zmianie przebiegu proce
su kształtowania komponentu poznawczego postaw społeczno-moralnych 
uczniów klasy III szkoły podstawowej poprzez wprowadzenie do niego no
wego czynnika, jakim jest kształtowanie pojęć społeczno-moralnych na pod
stawie charakterystyki bohaterów legend i obserwowaniu zmian powstałych 
pod jego wpływem. 

Decydując się na eksperyment jako główną metodę badań spośród dwu 
jego zasadniczych rodzajów: naturalnego i laboratoryjnego, wybrano ekspe
ryment naturalny ze względu na najbardziej bliskie codziennej rzeczywisto
ści szkolnej warunki jego przeprowadzenia (tu - w klasie szkolnej) oraz 
z uwagi na możliwość nieinformowania dzieci o przeprowadzanym ekspe
rymencie, jak i o tym, że podlegają one kontroli („metoda miniaturowej sy
tuacji życiowej" - według Allporta). 

W niniejszej pracy przy doborze metod, technik i narzędzi badawczych oparto się 
o podział dokonany przez W. Zaczyńskiego, op.cit. 
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Gdy rozstrzygano wybór typu eksperymentu, to podjęto decyzję, iż 
będzie mieć on charakter eksplorująco-diagnostyczny, weryfikujący i ilu
strujący, jako że hipoteza o powiększeniu zasobu pojęć społeczno-moral
nych pod wpływem zintensyfikowania celowych zabiegów wymaga takich 
typów 1 7 9. Założono ponadto realizację pożądanego pedagogicznie typu eks
perymentu tzw. kształtującego, choć brzmi to, z pozoru tylko, tautologicz-
nie. Autorce zależało na takiej konceptualizacji badań, by formowały one 
poznawane zjawisko u dzieci poddawanych eksperymentowi. 

Ze względu na fakt, iż metodę eksperymentu niezwykle trudno jest sto
sować w badaniach humanistycznych, metodologia dopuszcza użycie pla
nów eksperymentów w wersji silniejszej równolegle z planami w wersji 
słabszej, czyli ąuasi-eksperymentów. Obok zalet, główną wadą tego ostat
niego planu jest brak pewnej kontroli nad zmiennymi, spowodowany nie
dostosowaniem się do zasady randomizacji 1 8 0. 

Eksperyment jest szczególnym przypadkiem metody obserwacji spe
cjalnie kontrolowanej 1 8 1. Najbardziej tu pożądane jest zatem prowadzenie 
eksperymentu w grupach równoległych, czyli porównawczych. Technika 
grup równoległych zakłada wyróżnienie dwóch grup: grupy eksperymental
nej (w której zostaje wprowadzony czynnik eksperymentalny) i grupy kon
trolnej (brak czynnika eksperymentalnego), a następnie porównanie wyni
ków uzyskanych przez obie grupy po zakończeniu eksperymentu i wysunię
ciu wniosków na temat stopnia użyteczności danego czynnika w procesie 
dydaktyczno-wychowawczym 1 8 2. Ale - jak podawał W. Zaczyński - „otrzy
manie w naukach społecznych dwu prawdziwie równoważnych grup homo
genicznych jest wprost nieosiągalne - rola czynników subiektywnych" 1 8 3 

(dodam: licznych czynników o różnym stopniu zależności i uwikłania). 
Ponadto wiadomo, iż badania humanistyczne mogą osiągnąć tylko pewien 
stopień prawdopodobieństwa. Prowadzenie eksperymentu w jednej tylko 
grupie, pomimo niedostatków (sporo problemów badawczych dotyczących 
zjawisk nieobserwowalnych i niemanipulowalnych w naukach społecz-
no-pedagogicznych wręcz nie nadaje się do badań eksperymentalnych) 1 8 4, 
jako badania kontrolowanego, jest możliwe i wskazane. 

Por. Z. Zaborowski, Wstęp do metodologii badań pedagogicznych, Wroclaw 1973, 
s. 226-228. Por. B. Zechowska, Wybrane metodologiczne wzory badań empirycznych w peda
gogice, Katowice 1985. 

180 
Por. J. Brzeziński, Eksperymentalna weryfikacja hipotez w pedagogice, „Kwartalnik 

Pedagogiczny" 1973, nr 4. Także: A. Sułek, Eksperyment w badaniach społecznych. Warszawa 
1979, s. 131-132. 

181 
J. Brzeziński, Nieeksperymentalne, podejście do badań osobowości, [w:J K. Obuchow-

ski, W.J. Paluchowski, Efektywność a osobowość, Warszawa 1975, s. 138. 
182 

J. O'Shaughnessy, Badania zachowania ludzkiego, [w:] Metodologia decyzji. Warsza
wa 1975, s. 138. 

183 
W. Zaczyński, op.cit., s. 93-104; M. Karwowska-Struczyk, Obserwacja w poznawaniu 

dziecka, Warszawa 1986. 
1 8 4 W. Zaczyński, op.cit., s. 93-96. 8 1 



Przemyślenia dotyczące optymalnego doboru grupy badawczej: dobór 
losowy (grupa reprezentatywna), celowy czy badanie ochotników, jak rów
nież dość dobra znajomość problemu i populacji oraz konceptualizacja 
badań własnych skłoniły więc autorkę do zastosowania doboru celowego, 
zwanego też tendencyjnym albo arbitralnym. Stworzenie grupy kontrolnej, 
w której w trakcie trwania eksperymentu nie prowadzilibyśmy żadnych lek
cji bezpośrednio związanych z kształtowaniem pojęć społeczno-moralnych, 
tylko po to, aby mieć materiał porównawczy, wydawało się być posunięciem 
nazbyt sztucznym, ze względu na fakt, że w grupie takiej w trakcie trwania 
eksperymentu nie zaszłyby żadne zmiany w komponencie poznawczym 
postaw społeczno-moralnych uczniów (gdy uwzględnimy tylko te zmienne 
niezależne i pośredniczące, o których mówiliśmy). Z drugiej strony, wpro
wadzenie do grupy kontrolnej jakiegoś innego czynnika (np. kształtowanie 
pojęć społeczno-moralnych na podstawie poezji czy charakterystyki bohate
rów baśni) wykraczałoby poza podjęty temat pracy. 

Zrezygnowałam więc z tego pozorowanego typu eksperymentu, skoro 
homogeniczność grupy może być możliwa tylko do pewnego stopnia i za
kresu. Wybrana przeze mnie technika jednej grupy pomija całkowicie inną 
grupę jako eksperymentalną. Stąd badana klasa stanowi sama dla siebie 
grupę odniesienia. Możliwe jest to zwłaszcza dzięki zastosowaniu wielo
krotnych obserwacji' 8 5. Technika eksperymentu jednej grupy, „polegająca 
na wprowadzeniu do znanej sytuacji zastanej czynnika eksperymentalnego 
i mierzeniu zmian powstałych pod jego wpływem w ten sposób, aby było 
możliwe porównanie stanu początkowego ze stanem końcowym" 1 8 6, jako 
silniej modyfikowanej przez czynnik czasu. Ma też walory dydaktyczne, po
nieważ jest bardziej zbliżona do procesu nowatorskiej pracy nauczycieli 1 8 7 

przez motywowanie do własnych prób i dawanie okazji bardziej prostego 
porównywania z przedstawionymi czynnościami i wynikami badawczymi. 

Nie została więc wybrana grupa kontrolna, natomiast cala dobrana do 
badań populacja została podzielona na trzy grupy, w których wprowadzono 
odmienne czynniki eksperymentalne, będące uszczegółowieniem głównego 
czynnika eksperymentalnego: 

- w grupie pierwszej (klasa A) czynnikiem eksperymentalnym była cha
rakterystyka bohaterów pozytywnych legend; 

- w grupie drugiej (klasa B) czynnikiem eksperymentalnym była cha
rakterystyka bohaterów negatywnych legend; 

- w grupie trzeciej (klasa C) - charakterystyka porównawcza pozytyw
nych oraz negatywnych bohaterów legend. 

185 
M. Łobocki, Metody badań pedagogicznych, Warszawa 1985, s. 161. 

1 8 6 W. Zaczyński, op.cit., s. 87. Por. opis procedury badań procesu kształtowania pojęć -
B. Korzeniowski, op.cit., s. 11-27. 

187 
W. Zaczyński, Rozwój metody eksperymentalnej i jej zastosowanie w dydaktyce. War

szawa 1967, 9. 297. 
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W ten sposób każda klasa stalą się grupą kontrolną dla pozostałych 
dwóch klas w tym znaczeniu, że osiągnięte przez nią wyniki porównywano 
z wynikami osiągniętymi przez dwie pozostałe klasy, co umożliwiło weryfi
kację hipotez szczegółowych pierwszego stopnia uszczegółowienia. 

W eksperymencie użyto czterech następujących narzędzi: 
1. Testu słownikowego, badającego zasób słownika ucznia w zakresie 

pojęć społeczno-moralnych (Załącznik 1). 
2. Testu rysunkowego, badającego zakres pojęć społeczno-moralnych w 

słowniku czynnym ucznia (Załącznik 2 - pyt. 1 i 2) oraz kryteria uzasad
nień postępowania społeczno-moralnego (Załącznik 2, pyt. 3). 

3. Testu historyjek zamkniętych, badającego kryteria ocen postępowa
nia społeczno-moralnego) (Załącznik 3). 

4. Testu historyjek otwartych, badającego kryteria uzasadnień postę
powania społeczno-moralnego (Załącznik 4). 

T e s t s ł o w n i k o w y (Załącznik 1) składał się z czterech grup zadań, 
które dotyczyły: 

- treści pojęć społeczno-moralnych w słowniku czynnym ucznia 
(zadania nr 1, 2 i 3), 

- zakresu pojęć społeczno-moralnych w słowniku czynnym ucznia 
(zadania nr 4, 5 i 6), 

- treści pojęć społeczno-moralnych w słowniku biernym ucznia 
(zadania nr 7, 8 i 9), 

- zakresu pojęć społeczno-moralnych w słowniku biernym ucznia 
(zadania nr 10, 11 i 12). 

Każde zadanie składało się z sześciu podpunktów dotyczących sześciu 
wybranych do zbadania pojęć (sprawiedliwy, uczciwy, prawdomówny, 
bohater, pracowity, przyjaciel) i pojęć wobec nich znaczeniowo przeciw
stawnych (niesprawiedliwy, nieuczciwy, kłamca, tchórz, leń, wróg). 

Treść pojęć w słowniku czynnym badana była za pomocą zadań, któ
rych rozwiązanie polegało na sformułowaniu definicji do podanego pojęcia 
lub na podaniu pojęcia do sformułowanej już definicji oraz na podaniu po
jęć przeciwstawnych do pojęć podanych (zadania otwarte). 

W badaniach tu referowanych nie zastosowano definicji właściwych, 
wyraźnych. Natomiast zastosowano w narzędziach poddefinicje: kontek
stową (definiendum zawiera w sobie mniejsze wyrażenie, którego znaczenie, 
nie zaś znaczenie całości definiendum, chcemy właśnie wyjaśnić, np. pyta
nie 5, załącznik 1). W narzędziu badawczym wykorzystano przypadek, że 
dziecko ma podane definiendum, a powinno wybrać z zestawu trzech wa
riantów jeden prawdziwy definiens, np. pytanie 9, załącznik 1. Zastosowa
no też przypadek, gdy dziecku udostępnia się definiens, a oczekuje od niego 
podania definiendum - np. pytanie 2, załącznik 1. 

Zakres pojęć w słowniku czynnym badany był za pomocą zadań, któ
rych rozwiązanie polegało na podaniu pojęcia dla danego określenia lub 
sformułowaniu określenia dla danego pojęcia (zadania otwarte). 

83 



Treść pojęć w słowniku biernym badana była za pomocą zadań, których 
rozwiązanie polegało na wybraniu (spośród trzech podanych) właściwego po
jęcia do podanej definicji lub dobrania (spośród trzech podanych) właściwej 
definicji dla danego pojęcia (zadania zamknięte jedynego wyboru). 

Zakres pojęć w słowniku biernym badany był za pomocą zadań, któ
rych rozwiązanie polegało na wybraniu (spośród trzech podanych) desy-
gnatu dla podanego pojęcia lub wybraniu (spośród trzech podanych) poję
cia dla podanego desygnatu (zadania zamknięte jedynego wyboru). W tej 
grupie zadań znalazło się także zadanie polegające na stwierdzeniu, czy 
dane twierdzenie jest prawdziwe czy fałszywe (załącznik 1, pytanie 11). Za
sady pomiaru i oceny wyników poszczególnych grup zadań tego testu zo
stały omówione w załączniku 10, tabela 7. 

T e s t r y s u n k o w y (załącznik 2) składał się z sześciu historyjek obra
zujących sześć różnych zachowań w zakresie zachowań społeczno-moral
nych. Do każdej historyjki obrazkowej zadane zostały trzy pytania. Odpo
wiedzi uczniów na pierwsze dwa pytania oceniane były pod kątem ujęcia 
wybranych do zbadania sześciu pojęć (zakres pojęć w słowniku czynnym 
ucznia). Za użycie każdego z tych pojęć uczeń otrzymał 1 punkt. Ilość 
punktów uzyskanych przez ucznia w tej części testu rysunkowego była do
dawana do ilości punktów uzyskanych przez ucznia w grupie zadań testu 
słownikowego dotyczących zakresu pojęć społeczno-moralnych w słowniku 
czynnym. 

Wyniki uzyskane w teście słownikowym i w omówionej wyżej części 
testu rysunkowego łącznie wskazywały na zasób słownika ucznia w zakre
sie pojęć społeczno-moralnych. Zasady oceny tych wyników omówione 
zostały w załączniku 10 (tabele 7a, 7b, 8). 

Odpowiedzi uczniów na trzecie pytanie zadane do każdej historyjki 
obrazkowej analizowane były pod kątem kryteriów uzasadnień postępowa
nia społeczno-moralnego. Wyniki uzyskane przez ucznia w tej części testu 
rysunkowego były oceniane łącznie z wynikami testu historyjek otwartych 
(omówionego dalej). Zasady tej oceny przedstawiono w załączniku 10 
(tabela 15). 

T e s t h i s t o r y j e k zamkniętych (załącznik 3) składał się z sześciu 
historyjek. Każda z nich przedstawiała dwie sytuacje. W obydwu sytuacjach 
sposób postępowania był podobny, różne były natomiast motywy i skutki 
postępowania. Odpowiedzi uczniów na pytania postawione do tych histo
ryjek analizowano pod kątem kryteriów ocen społeczno-moralnych doko
nywanych przez dzieci. Zasady wyników tego testu przedstawiono w za
łączniku 10, tabela 12. 

T e s t h i s t o r y j e k otwartych (załącznik 4) składał się z sześciu histo
ryjek. Do każdej historyjki zostały zadane dwa pytania. Odpowiedzi 
uczniów analizowane były pod kątem kategorii uzasadnień postępowania 
społeczno-moralnego (por. test rysunkowy). Wyniki tego testu oceniane 
będą łącznie z wynikami drugiej części testu rysunkowego. Zasady oceny 
tych wyników przedstawiono w tabeli 15 załącznika 10. 
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Werbalizację u dzieci powinności społeczno-moralnych, związanych 
z treścią historyjek obrazkowych, poznawano w toku czynności następują
cych: 1) ustalenie, czy dziecko rozumie sytuację wyjściową przedstawioną 
na obrazku, 2) ustalenie, czy dziecko odczuwa powinność, normę jako 
wewnętrzną potrzebę realizowania wartości społeczno-moralnych w danej 
sytuacji. 

Pierwszą metodą pomocniczą niniejszych badań była obserwacja 
uczestnicząca. Przedmiotem obserwacji była aktywność uczniów w toku 
lekcji eksperymentalnych rozumiana jako chęć czynnego uczestniczenia 
w toku lekcji. Narzędziem obserwacji był arkusz obserwacji (por. załącz
nik 6). Wyniki obserwacji pozwoliły nam wysunąć wnioski co do: 

- prawidłowości przebiegu procesu kształtowania pojęć na lekcjach 
eksperymentalnych, 

- różnic w aktywności intelektualnej uczniów poszczególnych klas, co 
w powiązaniu z informacjami uzyskanymi od nauczycieli pozwoliło na 
scharakteryzowanie poszczególnych grup pod tym właśnie kątem. 

Drugą metodą pomocniczą była analiza dokumentów, a w tym: 
- analiza zadań domowych uczniów dotyczących treści danej lekcji, 

wyniki której pozwoliły nam wyciągnąć wnioski co do prawidłowości prze
biegu procesu kształtowania pojęć na lekcjach eksperymentalnych; 

- analiza kart czytelniczych uczniów, która pozwoliła nam na określe
nie czytelnictwa uczniów poszczególnych klas; 

- analiza wyników nauczania w zakresie języka polskiego wyrażona 
w ocenach uczniów uzyskanych w pierwszym okresie w klasie III. 

Trzecia wreszcie metoda pomocnicza to ankieta, a jej narzędziami -
dwa rodzaje kwestionariuszy): 

- lista pytań skierowanych do uczniów (załącznik 7); 
- lista pytań skierowanych do nauczycieli (załącznik 8). 
Odpowiedzi uczniów pozwoliły na ocenę czytelnictwa dzieci, a odpowie

dzi nauczycieli - uzyskać informacje, dzięki którym można było scharakte
ryzować badaną populację. 

O R G A N I Z A C J A B A D A Ń 

Zbadanie komponentu poznawczego wszystkich postaw społeczno-moral
nych, o których jest mowa w programie nauczania początkowego, byłoby 
niemożliwe nie tylko ze względu na kondycję psychofizyczną badanych 
uczniów. Testy obejmujące wiedzę na temat obiektów (zachowań) wszelkich 
postaw społeczno-moralnych, jakie kształtujemy u uczniów w młodszym wie
ku szkolnym, wymagałyby wykonania przez dzieci ogromnej ilości zadań, co 
mogłoby spowodować znużenie i zniechęcenie uczniów, czyli wywołać skutki, 
jakich w naszej pracy z dziećmi pragniemy za wszelką cenę uniknąć. 

85 



Do zbadania wybraliśmy komponent poznawczy następujących postaw: 
1. pomagania innym nawet z narażeniem własnego życia, 
2. pracowitości, 
3. mówienia prawdy, 
4. przyjaznego, życzliwego postępowania w stosunku do innych, 
5. sprawiedliwego postępowania w stosunku do innych (dzielenia, 

karania, nagradzania), 
6. uczciwego postępowania w różnych sytuacjach. 
Komponent poznawczy tych postaw kształtowaliśmy poprzez formowa

nie pojęć społeczno-moralnych określających dane postawy, czyli poprzez 
kształtowanie następujących sześciu pojęć: bohater, pracowity, prawdo
mówny, przyjaciel, sprawiedliwy, uczciwy, oraz poprzez kształtowanie pojęć 
określających postawy przeciwne. 

W klasie A formowano komponent poznawanych na podstawie cha
rakterystyki bohaterów następujących legend: 

1. C. Kędzierski: Dzielna kasztelanka (bohater); 
2. F. Fenikowski: Zegar z Mariackiego Kościoła (pracowity); 
3. M. Kruger: Toruńskie pierniki (prawdomówny); 
4. C. Kędzierski: Trębacz ratuszowy \ Król Kruków (przyjaciel); 
5. K. Przerwa-Tetmajer: O Panu Jezusie i zbójnikach (sprawiedliwy); 
6. Z. Kornowski: Kamień z Ostródy (uczciwy). 
W klasie В komponent ten formowano także na podstawie charaktery

styki bohaterów legend, ale poprzez kształtowanie pojęć określających po
stępowanie negatywne. Posłużono się tu następującymi legendami: 

1. M. Kruger: Skarby w Tęczynie (tchórz), 
2. M. Kruger: Kamień pod Wolsztynem (leniwy), 
3. F. Fenikowski: Zegar z Mariackiego Kościoła (kłamca), 
4. J.I. Kraszewski: Pieśń słowana (wróg), 
5. K. Przerwa-Tetmajer: O Panu Jezusie i zbójnikach (niesprawiedliwy), 
6. A. Wiślicki: Koniusza Góra (nieuczciwy). 
W klasie С podstawą formowania komponentu poznawczego postaw 

społeczno-moralnych poprzez kształtowanie pojęć pozytywnych i przeciw
nych im pojęć negatywnych była charakterystyka porównawcza pozytyw
nych i negatywnych bohaterów następujących legend: 

1. C. Kędzierski: Dzielna kasztelanka (bohater - tchórz), 
2. M. Kruger: Toruńskie pierniki (pracowity - leniwy), 
3. F. Fenikowski: Zegar z Mariackiego Kościoła (prawdomówny - kłam

ca), 
4. C. Kędzierski: Trębacz ratuszowy i Król Kruków(przyjaciel - wróg), 
5. K. Przerwa-Tetmajer: O Panu Jezusie i zbójnikach (sprawiedliwy -

niesprawiedliwy), 
6. Z. Kornowski: Kamień z Ostródy (uczciwy - nieuczciwy). 
Badania właściwe poprzedzone były badaniami pilotażowymi, które 

przeprowadzono w jednej z klas III Szkoły Podstawowej nr 145 w Krakowie 
(dzielnica Krowodrza). Badania pilotażowe umożliwiły dopracowanie narzę-
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dzi badań, ustalenia czasu, jaki jest konieczny dziecku klasy III do rozwią
zania zadań poszczególnych testów, były podstawą do określenia kryteriów 
oceny wyników poszczególnych testów. 

Badania właściwe zostały przeprowadzone w trzech klasach (А, В, C) 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Krakowie (dzielnica Krowodrza) i składały się 
z czterech etapów, które zostały przedstawione na schemacie V. 

C H A R A K T E R Y S T Y K A B A D A N Y C H U C Z N I Ó W 

Czynności wykonane we wstępnym etapie badań umożliwiły charakte
rystykę uczniów badanych klas pod kątem: 

1. Osiągnięć szkolnych uczniów w zakresie języka polskiego. 
2. Aktywności intelektualnej uczniów na lekcjach języka polskiego. 
3. Czytelnictwa uczniów. 
4. Trudności wychowawczych dotyczących badanych klas. 

1. Osiągnięcia szkolne uczniów w zakresie języka polskiego 

Osiągnięcia szkolne uczniów w zakresie języka polskiego wyrażone oce
nami za pierwszy okres w III klasie są wyraźnie zróżnicowane, co przedsta
wia tabela I. 

Tabela I 

Osiągnięcia uczniów w zakresie języka polskiego 

Ocena 
z języka polskiego 

Liczba uczniów, ^"""--^^^ 
którzy otrzymali daną ocenc"--^^ 

5 4.5 4 3,5 3 2 Średnia ocen 
uczniów danej 

klasy 

w kl. III A 5 2 3 3 7 - 3.9 
w kl. III В 6 5 5 4 - - 4,3 
w kl. III С 3 3 8 2 3 1 3,9 

Jak widać w powyższym zestawieniu najwyższą średnią ocen z języka 
polskiego uzyskała klasa III B, w pozostałych dwóch klasach średnia ocen 
jest taka sama, choć rozkład ocen bardzo zróżnicowany. Na podstawie ana
lizy tych wyników można stwierdzić, że osiągnięcia szkolne uczniów w za
kresie języka polskiego klas A i С były przeciętne, natomiast klasy III В -
wysokie. 

2. Aktywność intelektualna uczniów na lekcjach języka polskiego 

Odpowiedzi nauczycieli na pytania ankiety dotyczące aktywności 
uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym (załącznik 8) pozwoliły 
wyciągnąć następujące wnioski: 
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- Poziom aktywności uczniów wszystkich badanych klas był najwyższy 
na lekcjach języka polskiego, w drugiej kolejności - na lekcjach o środowi
sku społeczno-przyrodniczym. 

- Poziom aktywności uczniów badanych klas na lekcjach języka pol
skiego jest w klasach A i В - średni, a w klasie С - wysoki. 

- We wszystkich badanych klasach wyróżnić można grupy uczniów 
wyjątkowo mało aktywnych. W klasie A uczniowie mało aktywni stanowili 
10%, w klasie В - 30%, w klasie C, podobnie jak w klasie A, 10%. 

- We wszystkich badanych klasach wyodrębniono grupy uczniów wy
jątkowo aktywnych: w klasie A i В stanowili oni po 30%, w klasie С - 40%. 

Obserwacje, przeprowadzone w toku lekcji prowadzonych przez nau
czycieli (po 5 lekcji w każdej klasie), dotyczące średniej liczby uczniów zgła
szających chęć odpowiedzi na pytania zadane w ciągu lekcji, potwierdziły 
sądy nauczycieli na temat aktywności uczniów w danej klasie. Liczba ta, 
wyrażona w procentach na pięciu lekcjach w klasie A w uszeregowaniu od 
aktywności najniższej do najwyższej wynosiła kolejno: 46%, 48%, 51%, 
52%, 55%, na lekcjach w klasie В - odpowiednio 47%, 47%, 49%, 53%, 
54%, na lekcjach w klasie С - 51%, 54%, 54%, 56%, 61%. 

Średnia aktywność na jednej lekcji w klasie A wynosiła 50,4%, w klasie 
В - 50%, w klasie С - 55%. 

Informacje na temat aktywności uczniów uzyskane na podstawie 
ankiet i obserwacji zestawiono w tabeli II. 

W świetle uzyskanych wyników można przyjąć, że poziom aktywności 
uczniów poszczególnych klas jest średni (por. załącznik 10, tabela 1), przy 
czym najwyższy w klasie III C, najniższy w klasie III B. 

Tabela II 

Aktywność uczniów na lekcjach języka polskiego 

Klasa 
Aktywność uczniów 

Klasa Poziom aktyw
ności uczniów 
w opinii nau
czycieli 

Grupa 
uczniów mało 
aktywnych 

Grupa uczniów 
wyjątkowo 
aktywnych 

Grupa uczniów 
przeciętnie 
aktywnych 

Średnia 
aktywność 
klasy na 
(ednej lekcji 

III a średni 10% 30% 60% 50.4% 
III b średni 30% 40% 30% 50% 
III с wysoki 10% 40% 50% 55% 

3. Czytelnictwo badanych uczniów 

Źródłami informacji na temat czytelnictwa uczniów były: 
1. Analiza kart czytelniczych (por. załącznik 10, tabela 2). 
2. Wyniki ankiety (załącznik 7) mówiące o: 
- ilości czasu przeznaczonego na czytanie książek w ciągu dnia 

(załącznik 10, tabela 3), 
- ilości książek samodzielnie przeczytanych w ciągu jednego miesiąca 

(załącznik 10, tabela 4), 
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- ilości książek posiadanych we własnej bibliotece domowej (por. jw., 
tabela 5). 

Wyniki analizy powyższych informacji przedstawia tabela III; są to wy
niki średnie uzyskane przez daną klasę, natomiast niewiele mówią o po
szczególnych uczniach danej klasy, na przykład ilość książek wypożyczana 
przez uczniów z biblioteki szkolnej waha się (biorąc pod uwagę uczniów, 
którzy brali udział we wszystkich etapach badań, czyli po dwudziestu 
uczniów w każdej klasie) od jednej do dziesięciu w klasie A, od jednej do 
ośmiu w klasie В i od jednej do dwudziestu w klasie C. 

Tabela III 

Wyniki badania czytelnictwa uczniów 

Wskaź Średnia Liczba Średnia Liczba Średnia Liczba Średnia Liczba Suma Poziom 
niki liczba pun ilość pun liczba punk liczba punk punk czytel
czytel książek któw czasu któw książek tów książek tów tów nictwa 
nictwa wpoży- uzyska przezna uzyska samo uzys posia uzys ucznió 

czonych nych czonego nych dzielnie kanych danych kanych w klas 
z biblio przez na czy przez przeczy przez we przez 
teki klasę tanie klasę -tanych klasę własnej klasę 
szkolnej w ciągu w ciągu biblio
przez dnia m-ca teczce 
jednego 

KLASA ucznia 
III A 4.25 2 60 min. 4 3 3 17 4 14 niski 

III В 4,15 2 60 min. 4 3 4 18 5 15 średni 
III С 8,2 5 60 min. 4 2 4 17 4 16 średni 

Czas przeznaczony na czytanie książek przez jednego ucznia waha się 
od piętnastu do dziewięćdziesięciu minut dziennie we wszystkich trzech 
klasach. Ilość książek samodzielnie przeczytanych przez jednego ucznia 
w czasie jednego miesiąca waha się od jednej do czterech (i więcej) we 
wszystkich trzech klasach. 

Podobnie jak z liczbą książek posiadanych we własnej biblioteczce 
przez poszczególnych uczniów - liczba ta we wszystkich trzech klasach 
waha się od zera (ani jednej książki) do dwudziestu (i więcej). 

Analiza wyników pozwala stwierdzić, że poziom czytelnictwa uczniów 
badanych klas jest w przybliżeniu wyrównany, ale najwyższy w klasie C, 
najniższy w klasie A. 

4. Trudności wychowawcze 

Informacje uzyskane od wychowawców klas świadczą o tym, że większość 
uczniów tych klas nie sprawia trudności wychowawczych. W klasie A jest tylko 
czterech uczniów, którzy niechętnie współpracują i współdziałają z innymi, 
w klasie В - trzech, w klasie С uczniów takich nie ma. Niechęć do współdziała
nia najwyraźniej widoczna jest podczas pracy w grupach i w czasie zabaw dzie
ci w trakcie przerwy. W klasie A tylko dwu uczniów narzuca swoją wolę innym, 
w klasie В - pięciu uczniów, w klasie С nie ma takich uczniów. 
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W żadnej z badanych klas nie zauważono brutalnego i szorstkiego stosun
ku do uczniów młodszych, natomiast w klasie A i klasie B, po jednym 
w każdej z tych klas, znaleźli się uczniowie agresywni i zaczepni, lubiący pro
wokować kłótnie i awantury. W żadnej z klas nie było uczniów nieposłusznych. 

Analiza informacji na temat badanych klas w zakresie osiągnięć szkol
nych uczniów z języka polskiego, aktywności intelektualnej na tychże lek
cjach, czytelnictwa i problemów wychowawczych pozwala stwierdzić, że 
w żadnej z badanych klas nie napotkano na wpływy czynników, które 
w sposób wyraźnie negatywny oddziaływałyby na proces kształtowania po
jęć społeczno-moralnych, i, co za tym idzie, na komponent poznawczy po
staw społeczno-moralnych, będących desygnatami tych pojęć. 

T R U D N O Ś C I I P R Z E S Z K O D Y 
W R E A L I Z A C J I S T U D I Ó W I B A D A Ń 

Opracowanie i opisanie przedstawionej koncepcji badań nie było zada
niem łatwym. Konieczne było przestudiowanie specjalistycznej literatury 
z zakresu metodologii badań pedagogicznych, by przy jej pomocy bardziej 
zbliżyć się do poznania badanego procesu i udzielić sobie i czytelnikowi od
powiedzi na następujące pytania: 

- Czym są w ogóle, i jak się je formułuje, problemy badawcze, a jak 
sformułować konkretne już problemy, cele i zadania badań, hipotezy robo
cze, zmienne i ich wskaźniki? 

- Jak dobierać i które z metod, technik i narzędzi badań pedagogicz
nych wybrać, aby były najbardziej przydatne w rozwiązaniu postawionego 
problemu? 

Gdy już spróbowano odpowiedzieć na te pytania i przystąpiono do for
mułowania koncepcji badań własnych, pojawiła się trudność polegająca na 
zastosowaniu zdobytych wiadomości w praktyce, czyli w sformułowaniu 
spójnych horyzontalnie i wertykalnie problemów, celów, zadań, hipotez 
własnych badań, wybraniu zmiennych i określeniu ich wskaźników, dobra
niu adekwatnych metod i technik badawczych oraz skonstruowaniu odpo
wiednich do zamysłu narzędzi badań. Pokonywanie tej trudności odbywało 
się mozolnie i długotrwale, koncepcja badań była wielokrotnie zmieniana, 
precyzowana i uszczegółowiana. Efektem pracy w tym zakresie jest meto
dyka badań przedstawiona w rozdziale II. 

Studia nad wybranym problemem, początkowo nazywanym nazbyt szero
ko: „Kształtowanie pojęć dzieci młodszoszkolnych", rozpoczęto dwoma równole
głymi torami: pierwszy - to dobór literatury z katalogu tekstów z własnego 
księgozbioru i osobiście przestudiowanych wcześniej prac; drugi tor - celowy 
i krytyczny dobór literatury w toku kwerend bibliotecznych i poszukiwań w bib
liografiach prymamych (Przewodnik Bibliograficzny i Bibliografia Zawartości 
Czasopism). Adresatów niniejszej publikacji powinnam ponadto poinformować, 
iż w studiach nad specjalistycznymi literaturami obcojęzycznymi, w dotarciu do 
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bibliografii i tekstów źródłowych, a także podczas percepcji i translacji treści 
pedagogicznych znaczną przeszkodę i swoiste utrudnienie sprawiały znaczne 
różnice pojęciowo-terminologiczne i definicyjne w piśmiennictwie naukowym. Z 
tych powodów literatura podmiotu i przedmiotu badań rozrosła się do takich 
rozmiarów, że zamieszczenie jej w bibliografii przekroczyłoby dopuszczalną 
w tej mierze objętość. Z drugiej strony komplikacje te są świadectwem wagi ba
danego problemu, jego światowego zakresu, znaczenia i aktualności w czasach 
kryzysu wartości moralnych. Ujawnia to ponadto, jak wiele jeszcze otwartych 
kwestii sąsiaduje z zagadnieniami poruszonymi w rozprawie. 

Po opracowaniu koncepcji przystąpiono do badań empirycznych i tu, 
w toku badań, pojawiły się nowe trudności. Zakładana liczba uczniów, któ
rzy mieli być objęci badaniami, wyraźnie zmniejszyła się ze względu na 
fakt, że nie każdy uczeń brał udział we wszystkich etapach badań z uwagi 
na absencję. I tak, w klasie A we wszystkich etapach badań brało udział 
dwudziestu uczniów, w klasie В - dwudziestu jeden, w klasie С - dziewięt
nastu. W tej sytuacji, w celu ujednolicenia liczby badanych uczniów w każ
dej klasie - co było konieczne dla zarejestrowania różnic w wynikach badań 
poszczególnych klas - w klasach A i В nie wzięto pod uwagę uczniów, któ
rzy w I etapie badań uzyskali bardzo wysokie wyniki, a w klasie С spośród 
uczniów, którzy nie brali udziału tylko w niektórych testach III etapu 
badań, wybrany został jeden uczeń, który w pierwszym etapie badań uzy
skał wynik przeciętny, a w III etapie badań nie rozwiązywał tylko jednego 
testu. Uczeń ten rozwiązał brakujący test samodzielnie. W ten sposób 
zakładana liczba uczniów, którzy mieli zostać objęci badaniami, zmniej
szyła się w praktyce do dwudziestu uczniów w każdej klasie. 

Dzięki życzliwości i pomocy nauczycieli oraz ich odpowiedzialności 
badania zostały przeprowadzone i zakończone w zaplanowanym czasie 
i przebiegały bez znaczniejszych zakłóceń. 

W pierwszym i trzecim etapie badań dzieci rozwiązywały zadania 
poszczególnych testów z chęcią i zainteresowaniem, traktując je raczej jako 
nowy, nieznany element lekcji niż jako „zło konieczne". Dużą satysfakcją 
były wypowiedzi uczniów na temat rozwiązywanych testów, które w ich 
opinii były „fajne", „ciekawe", „łatwe". Jedynie test słownikowy (chociaż jako 
jedyny podzielony był na dwie części i rozwiązywany przez uczniów w ciągu 
dwóch dni) oceniony został jako „długi", „trudny" i „męczący". Pomimo to 
w trzecim etapie badań test ten został przeprowadzony (podobnie jak 
w pierwszym etapie) w ciągu dwóch dni, chociaż istniała możliwość podzie
lenia go na cztery części. Nie zmieniono jednak warunków rozwiązywania 
tego testu ze względu na fakt, że mogłoby to wpłynąć na jego wyniki. Decy
zja ta okazała się słuszna, gdyż pomimo raczej negatywnych opinii dzieci 
o tym teście w pierwszym etapie badań, w trzecim uczniowie przystąpili do 
niego chętnie („teraz go lepiej napiszę", „on jest łatwiejszy niż był"). 

W czasie lekcji eksperymentalnych (II etap badań) dzieci były aktywne, 
wszystkie etapy poszczególnych lekcji były zrealizowane, zadania dotyczące 
treści lekcji były w większości rozwiązane poprawnie. 
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3. ANALIZA I INTERPRETACJA ZMIAN 
W POZNAWCZYCH KOMPONENTACH 

POSTAW UCZNIÓW KL. III 
PRZEZ KSZTAŁTOWANIE ICH POJĘĆ 

SPOŁECZNO-MORALNYCH 



3 .1. Zależność poznawczych komponentów 
postaw uczniów klasy III 

od kształtowania ich pojęć społeczno-moralnych 
na podstawie charakterystyki 

pozytywnych bohaterów legend 

P R Z E B I E G P R O C E S U K S Z T A Ł T O W A N I A 
P O J Ę Ć S P O Ł E C Z N O - M O R A L N Y C H 

W klasie III A kształtowano pojęcia społeczno-moralne na podstawie 
charakterystyki pozytywnych bohaterów legend (por. s. 86). 

Każda jednostka metodyczna poświęcona kształtowaniu danego pojęcia 
składała się z dwóch godzin lekcyjnych (por. załącznik 5). W sumie prze
prowadzono dwanaście lekcji. Lekcje przebiegały bez zakłóceń, dzieci pra
cowały chętnie i były aktywne 1 8 8. 

Poziom aktywności dzieci (który przyjęliśmy za jeden ze wskaźników 
przebiegu procesu kształtowania pojęć) w toku poszczególnych jednostek 
metodycznych przedstawia tabela IV. 

Tabela IV 

Aktywność uczniów 

Jednostka 
metodyczna 

Kształtowane 
pojęcie 

Średnia liczba 
uczniów zgłaszają
cych chęć odpowie
dzi na pytania 

Aktywność 

1 Przyjaciel 66% Wysoka 
2 Pracowity 65% Wysoka 
3 Prawdomówny 64% Wysoka 
4 Sprawiedliwy 48% Średnia 
5 Bohater 55% Średnia 
6 Uczciwy 59% Średnia 

Z danych zawartych w powyższej tabeli, wynika że poziom aktywności 
uczniów podczas poszczególnych jednostek metodycznych był różny, naj-

Badania referowane w części empirycznej niniejszego tekstu wykonały pod moim kie
runkiem mgr mgr Józefa i Małgorzata Sosin. 
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niższy na lekcjach poświęconych kształtowaniu pojęcia „sprawiedliwy", 
a najwyższy na lekcjach poświęconych kształtowaniu pojęcia „przyjaciel". 
Wiąże się to z tym, że dzieci częściej spotykają się w różnych sytuacjach 
z pojęciem „przyjaciel" czy „prawdomówny" niż z takimi pojęciami, jak 
„sprawiedliwy" czy „uczciwy" i łatwiej im było odpowiedzieć na takie pyta
nia, jak: kogo nazywamy przyjacielem, jak postępuje przyjaciel itp. (por. 
załącznik 5), niż na te same pytania zadane w odniesieniu do człowieka 
sprawiedliwego czy uczciwego. 

Zaskoczeniem była stosunkowo niska aktywność dzieci na lekcjach 
dotyczących kształtowania pojęcia „bohater", które, wydawałoby się, jest 
dobrze znane dzieciom. Okazało się jednak, że dzieci miały duże trudności 
z odpowiedzią na pytania w rodzaju: kogo nazywamy bohaterem, jak postę
puje człowiek, którego nazywamy bohaterem, czy bohater znaczy to samo 
co człowiek odważny, waleczny. Dzieci miały także trudności z wyróżnie
niem najistotniejszych cech charakteryzujących postępowanie bohatera. 
Niektórzy z uczniów uważali, że bohaterem można nazwać tylko tego czło
wieka, który zginął pomagając innym ludziom lub że bohaterem można 
nazwać człowieka, któremu udało się na przykład uratować kogoś z pło
mieni, a człowieka, któremu się to nie udało, nie można określić tym mia
nem. W drugim z wymienionych przypadków uwidacznia się wyraźnie, jako 
kryterium oceny postępowania - skutek działania, jego materialny aspekt. 

Pomimo tych trudności, poziom aktywności uczniów na poszczególnych 
lekcjach przyjęto za zadowalający i uznano, że świadczy on o prawidłowym 
przebiegu procesu kształtowania pojęć. 

Za wskaźnik przebiegu procesu kształtowania pojęć uznano także treść 
zadań domowych uczniów. Między innymi, zadaniem, jakie uczniowie mieli 
wykonać w domu, było opisanie sytuacji, w której ktoś postąpił, jak: 

- przyjaciel, 
- człowiek pracowity, 
- człowiek prawdomówny, 
- człowiek sprawiedliwy, 
- bohater, 
- człowiek uczciwy (por. załącznik 5). 
Każdy uczeń miał więc wykonać sześć zadań. Za rozwiązane poprawnie 

uznawano te, w których opis postępowania człowieka mieścił w sobie pra
widłowo użyte określenia istotnych cech charakteryzujących daną postawę, 
a poznanych wcześniej przez dzieci na lekcjach (wspólne redagowanie defi
nicji pojęć - por. załącznik 9). 

Wśród stu dwudziestu analizowanych zadań (analizowano zadania 
dwudziestu uczniów, po 6 zadań każdego z nich) czternaście zadań (12%) 
było rozwiązanych błędnie, a wśród nich jedno zadanie dotyczące pojęcia 
„przyjaciel", jedno - pojęcia „uczciwy", dwa zadania - pojęcia „prawdo
mówny", cztery zadania - pojęcia „bohater" i aż sześć zadań dotyczących 
pojęcia „sprawiedliwy". Zadania te uznano za wykonane niepoprawnie, gdyż 
dzieci albo nie opisywały żadnej konkretnej sytuacji, a dane postępowanie 
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określały innymi pojęciami (np. „Krzysiek to jest mój przyjaciel, bo zawsze 
jest dobrym kolegą"), albo opisywały sytuację, ale nie tłumaczyły, na czym 
ona polega. Przykład: „W ubogiej rodzinie gospodarz domu sprawiedliwie 
podzielił chleb" 1 8 9. 

Ilość poprawnie wykonanych zadań dotyczących kształtowanych pojęć 
przedstawia tabela V. 

Tabela V 

Ocena wykonanych zadań 

Pojęcia, których 
dotyczyły zada
nia 

Przyjaciel Pracowity Prawdo
mówny 

Bohater Uczciwy Spra
wiedliwy 

Liczba popraw
nie wykonanych 
zadań 

19 20 18 16 19 14 

Procent po
prawnie wyko
nanych zadań 
(z 20 analizo
wanych) 

95% 100% 90% 80% 95% 70% 

Zanotowano 106 poprawnie wykonanych zadań, co stanowi 88%. Spo
śród badanych dwudziestu uczniów klasy III A dwunastu (60%) rozwiązało 
poprawnie wszystkie zadania, czterech (20%) - pięć zadań (błędnie - jedno), 
dwóch (10%) - cztery zadania (dwa błędnie) i także dwóch (10%) - trzy za
dania (trzy - błędnie). 

Analiza wyników uzyskanych przez uczniów w zadaniach pozwala 
stwierdzić, że proces kształtowania pojęć społeczno-moralnych w zakresie 
pojęć: „przyjaciel", „pracowity", „prawdomówny", „bohater", „uczciwy" prze
biegał prawidłowo, bez większych usterek, natomiast proces kształtowania 
pojęcia „sprawiedliwy" odbiegał niekorzystnie od pozostałych. Niezadowa
lająca była również aktywność uczniów na lekcjach dotyczących kształto
wania tego pojęcia. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że wyniki niezado
walające dotyczą pojęcia bardzo dla dzieci trudnego ze względu na wysoki 
stopień abstrakcji. 

Ostateczne wnioski co do użyteczności tak zorganizowanego procesu 
kształtowania pojęć, jaki miał miejsce podczas lekcji eksperymentalnych, 
będzie można sformułować wówczas, gdy będą już znane zmiany w zasobie 
słownika uczniów w zakresie kształtowanych pojęć, w kryteriach dokony
wanych przez dzieci ocen społeczno-moralnych i w sposobie uzasadnień 
postępowania społeczno-moralnego, jakie zaszły pod wpływem tego procesu. 

W związku z teorią pola znaczeniowego por. prace W. Miodunki, R. Tokarskiego. 
Polonistyczne badania nad słownictwem społeczno-moralnym w kontekście pól semantycz
nych i leksykalnych: empirycznych (środowiskowych), słownikowych (wzorcowych) i skatego
ryzowanych (tematycznych) oraz nauczaniem tego słownictwa - por. prace T. Rittel. 
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Z M I A N Y W Z A S O B I E S Ł O W N I K A U C Z N I Ó W 
W Z A K R E S I E P O J Ę Ć S P O Ł E C Z N O - M O R A L N Y C H 

W celu zbadania zmian zachodzących pod wpływem kształtowania 
pojęć społeczno-moralnych na podstawie charakterystyki pozytywnych 
bohaterów legend w zasobie słownika uczniów przeprowadzony został 
wśród badanych test słownikowy (załącznik 1) i test rysunkowy (załącz
nik 2) przed i po cyklu lekcji eksperymentalnych. 

Wyniki testu słownikowego i tej części testu rysunkowego, która doty
czyła zakresu pojęć w słowniku czynnym (pytanie 1 i 2 zadane do każdej 
z historyjek obrazkowych), jakie uzyskali uczniowie przed cyklem lekcji 
eksperymentalnych, były niezadowalające. 

W zadaniach dotyczących treści badanych pojęć w słowniku biernym 
(zadania 7-9 testu słownikowego) wynik bardzo wysoki (por. załącznik 10, 
tabela 7) uzyskało pięciu uczniów (25% badanych), wysoki - trzech (15%), 
średni - także trzech (15% badanych), niski - sześciu (30%), bardzo niski -
trzech uczniów (15% badanych). 

Cała klasa uzyskała ogółem 270 punktów (na 360 możliwych), co przy 
przyjętych kryteriach (załącznik 10, tabela 7) jest wynikiem średnim. 

W zadaniu 7. uczniowie najwięcej błędów popełnili w przykładzie 5 
(tylko trzynastu uczniów podało odpowiedź prawidłową). Zadanie to pole
gało na podaniu pojęcia o znaczeniu przeciwnym do pojęcia „bohater" 
(najczęściej podawaną tu odpowiedzią wśród odpowiedzi błędnych było po
jęcie „wróg") .W zadaniu 8. najwięcej trudności sprawiało dzieciom pojęcie 
„uczciwy" (przykład 6). Aż jedenastu uczniów podało odpowiedzi błędne 
(zamiast „uczciwy" - „prawdomówny" lub „sprawiedliwy"). 

W przykładzie 2. zadanie 9., które dotyczyło pojęcia „przyjaciel" tylko 
dziewięciu uczniów podało odpowiedź prawidłową. W większości przypad
ków błędnych rozwiązań dzieci stwierdzały, że przyjaciel to ktoś, kto 
„chętnie pomaga innym". 

W sumie, w tej grupie zadań, na 360 analizowanych, błędnie rozwiąza
nych było 90 zadań, a w tym: 

- 13 zadań dotyczących pojęcia „bohater", 
- 18 zadań - pojęcia „pracowity", 
- 4 zadania dotyczące pojęcia „prawdomówny", 
- 23 zadania - pojęcia „przyjaciel", 
- 14 zadań dotyczących pojęcia „sprawiedliwy", 
- 18 zadań dotyczących pojęcia „uczciwy". 
W zadaniach dotyczących zakresu badanych pojęć w słowniku biernym 

(zadania 10-12 testu słownikowego) wynik bardzo wysoki (por. załącznik 
10, tabela 7) uzyskało dwóch uczniów (10% badanych), wysoki - sześciu 
(30%), średni - siedmiu (35%), niski - czterech uczniów (20%) a bardzo 
niski - jeden uczeń (5% badanych). 

Cała klasa uzyskała tu na 360 możliwych - 277 punktów, co jest wyni
kiem średnim (por. załącznik 10, tabela 7). 
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W zadaniu 10. żaden z przykładów nie sprawił dzieciom większych 
trudności - wśród sześciu zadań szczegółowych nie było takiego zadania, 
które byłoby błędnie rozwiązane przez więcej niż czterech uczniów. 

W zadaniu 11. największą trudność sprawiły dzieciom przykłady „e" 
i „ f . W przykładzie „e", dotyczącym pojęcia „uczciwy", aż dziewiętnastu 
uczniów (95%) stwierdziło, że „Inka jest nieuczciwa", a w przykładzie „f\ 
dotyczącym pojęcia „wróg", trzynastu uczniów stwierdziło że „Alek jest wro
giem Olka". 

W zadaniu 12. uczniowie mieli najwięcej trudności z pojęciem „nie
uczciwy" (przykład 4) i z pojęciem „wróg" (przykład 6). Tylko dziewięciu 
uczniów uznało, że „chłopiec, który daje swoim kolegom różne prezenty, po 
to, żeby mu pozwolili odpisywać zadania", jest nieuczciwy. Pozostali uważali, 
że chłopiec ten jest „przyjacielem" bądź „sprawiedliwym". Czternastu uznało, 
że „ktoś, kto robi wszystko, żeby ci zaszkodzić", jest wrogiem, pozostali 
stwierdzili, że taki człowiek jest „niesprawiedliwy", bądź „nieuczciwy". W tej 
grupie zadań na 360 analizowanych błędnie rozwiązane były 83 zadania. 

Rozwiązania błędne dotyczyły następujących pojęć: 
- 6 zadań - „bohater", 
- 4 zadania - „tchórz", 
- 1 zadanie - „leniwy", 
- 4 zadania - „prawdomówny", 
- 5 zadań - „kłamca", 
- 3 zadania - „przyjaciel", 
- 19 zadań - „wróg", 
- 5 zadań - „sprawiedliwy", 
- 4 zadania - „niesprawiedliwy", 
- 22 zadania - „uczciwy", 
- 10 zadań - „nieuczciwy". 
Wszystkie zadania dotyczące pojęcia „pracowity" rozwiązane były 

poprawnie. 
W zadaniach dotyczących treści badanych pojęć w słowniku czynnym 

(zadania 1-3 testu słownikowego) wynik bardzo wysoki (por. załącznik 10, 
tabela 7) uzyskał jeden uczeń (5% badanych), wysoki - jeden uczeń (5% 
badanych), średni - dwóch uczniów (10%), niski - jeden uczeń (5% bada
nych), a bardzo niski aż piętnastu uczniów (75% badanych). 

Cała klasa uzyskała tu tylko 154 punkty (na 360 możliwych - por. 
załącznik 10, tabela 9); jest to wynik bardzo niski. 

W zadaniu 1. najwięcej niepoprawnych odpowiedzi dotyczyło pojęcia 
przeciwnego do pojęcia „przyjaciel" (przykład „e") - tylko siedmiu uczniów 
podało pojęcie „wróg", większość uczniów nie podała żadnej odpowiedzi, 
kilku użyło pojęcia „nieprzyjaciel". Podobne trudności sprawiało dzieciom 
podanie pojęcia przeciwnego do pojęcia „pracowity" (przykład „a"). Aż dwu
nastu uczniów nie podało tu prawidłowej odpowiedzi. W większości błędnie 
rozwiązanych zadań użyte było pojęcie „niepracowity". Zanotowano także 
kilka przypadków braku odpowiedzi. 
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W zadaniu 2. najłatwiejszy dla dzieci okazał się przykład „a", dotyczący 
pojęcia „bohater" - jedenastu uczniów rozwiązało to zadanie poprawnie. 
Najwięcej błędnych odpowiedzi było w przykładzie „b" - tylko czterech 
uczniów użyło poprawnie pojęcia „uczciwy". Wśród błędnych odpowiedzi 
w tym zadaniu występowały pojęcia: „sprawiedliwy" (w sześciu przypad
kach), „dobry" (w trzech przypadkach), „honorowy" (jedna odpowiedź). 
W sześciu przypadkach dzieci nie podały żadnej odpowiedzi. Niewiele lepiej 
przedstawiała się sytuacja z pojęciami: „prawdomówny" (przykład „e") -
sześć poprawnych odpowiedzi, „sprawiedliwy" (przykład „f") - siedem 
poprawnych odpowiedzi, „pracowity" (przykład „d") - osiem poprawnych 
odpowiedzi. 

W zadaniu 3. tylko trzech uczniów potrafiło podać definicję pojęcia 
„nieuczciwy", bowiem za prawidłowe można było uznać tylko te definicje, 
które świadczyły o rozumieniu danego pojęcia co najmniej na poziomie 
konkretno-opisowym 1 9 0. 

W przypadku pojęcia „nieuczciwy" (przykład „f") za poprawne uznano 
następujące definicje: „[...] oszukuje, kradnie, zabiera sobie cudze rzeczy", 
„(...] jak mu pani sprzedawczyni wyda za dużo pieniędzy, to nie odda", 
„kłamie i oszukuje, jak coś znajdzie, to zabiera dla siebie". Większość 
uczniów nie podała żadnej odpowiedzi, pozostali używali w definiowaniu 
tautologii, пр.: „[...] robi coś nieuczciwie", „[...] nie jest uczciwy", „[...] nie
uczciwie pracuje", „[...] nie jest uczciwy", „[...] nieuczciwie gra". 

Duże trudności miały dzieci także z pojęciem „niesprawiedliwy" (16 nie
prawidłowych odpowiedzi), „wróg" (14 nieprawidłowych odpowiedzi) 
i „tchórz" (13 nieprawidłowych odpowiedzi). W większości dzieci nie poda
wały żadnej definicji, zdarzały się też tautologie i skojarzenia dźwiękowe 
(np. „człowiek niesprawiedliwy to ten, który nie usprawiedliwia się, jak się 
nie było w szkole"). Oto kilka definicji, które uznaliśmy za prawidłowe: 
„Człowiek niesprawiedliwy to ten, który oskarża ludzi niewinnych", „[...1 
karze dzieci za to, czego nie zrobiły", „(...] jak dwóch uczniów ma tyle samo 
błędów, to jednemu daje lepszą ocenę, a drugiemu gorszą", „Wróg to ten, 
który robi mi na złość, bije i dokucza", „[...] jak bije innych, to jest ich wro
giem", „[...] jest przeciw tobie i chce krzywdzić", „Człowiek tchórzliwy to ten, 
który boi się wyznać prawdę", „[...] nie przyznaje się, bo się boi kary", „[...] 
kłamie i zrzuca winę na innych, bo się boi". 

W tej grupie zadań spośród 360 analizowanych, aż 206 zadań było 
rozwiązanych błędnie, dotycząc: 

- 9 zadań - pojęcia „bohater", 
- 24 zadania - pojęcia „tchórz", 
- 12 zadań - pojęcia „pracowity", 
- 16 zadań - pojęcia „leniwy", 
- 14 zadań - pojęcia „prawdomówny", 
- 18 zadań - pojęcia „kłamca", 
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- 10 zadań - pojęcia „przyjaciel", 
- 27 zadań - pojęcia „wróg", 
- 13 zadań - pojęcia „sprawiedliwy", 
- 22 zadania - pojęcia „niesprawiedliwy", 
- 16 zadań - pojęcia „uczciwy", 
- 25 zadań - pojęcia „nieuczciwy". 
W zadaniach dotyczących zakresu badanych pojęć w słowniku czyn

nym (zadania 4-6 testu słownikowego i pytania 1-2 zadane do każdej 
historyjki obrazkowej) wyniku bardzo wysokiego (por. załącznik 10, tabela 
7b) nie uzyskał ani jeden uczeń, wynik wysoki - jeden uczeń (5% bada
nych), wyniku średniego nie uzyskał nikt, wynik niski sześciu uczniów 
(30%), a wynik bardzo niski aż trzynastu uczniów (65% badanych). W tej 
grupie zadań klasa uzyskała w sumie 199 punktów (na 480 możliwych) -
por. załącznik 10, tabela 9a), co daje wynik bardzo niski. 

W zadaniu 4. testu słownikowego najwięcej nieprawidłowych odpowie
dzi wystąpiło w rozwiązaniach przykładów „c" (pojęcie „sprawiedliwy") - 14 
błędów i „e" (pojęcie „prawdomówny") - 14 błędów. W wielu przypadkach, 
w obydwu tych zadaniach dzieci nie podały żadnych odpowiedzi, w innych 
używały pojęcia „dobry", „fajny" lub „niesprawiedliwy" w odniesieniu do 
nauczyciela (przykład „e") czy „przyjaciel", „wzorowy" w odniesieniu do 
ucznia (przykład „e"). 

W zadaniu 5. omawianego testu najwięcej błędnych przykładów danego 
postępowania dotyczyło pojęć: „niesprawiedliwy" (16 błędnych przykładów), 
„nieuczciwy" (15 błędnych przykładów) i „tchórz" (15 błędnych przykładów). 
Wśród zadań dotyczących pojęcia „niesprawiedliwy" (przykład „e") piętnastu 
uczniów nie podało żadnego przykładu, a jeden uczeń podał przykład błęd
ny - „[...] bo kłamie". W przykładzie „a" (pojęcie „nieuczciwy") kilku uczniów 
w ogóle nie wypełniło rubryki, u innych opisane przez nich sytuacje nie 
miały nic wspólnego z „nieuczciwością", np. „[...] nie dba o swoje koleżan
ki", „[...] jest niekoleżeńska i niedobra", „[...] nigdy nie odrabia lekcji". 

W przykładzie „b" (pojęcie „tchórz") sytuacja była odmienna od wszyst
kich przedstawionych wcześniej - nie było dziecka, które by pozostawiło to 
zadanie bez odpowiedzi, natomiast większość stwierdzała lakonicznie „Olek 
to tchórz, bo się boi" - niektóre dzieci dodawały jeszcze: „lwa", „pająka", 
„ślizgać po lodzie", „pływać". Przykłady te świadczą wyraźnie, że dzieci nie 
rozumieją istoty tego pojęcia. 

W przykładzie „e" zadania 6. aż czternastu uczniów nie użyło właściwe
go pojęcia „leniwy", wymieniając takie pojęcia, jak „niepracowity" lub 
w ogóle nie podając odpowiedzi. Podobnie było z pojęciem „tchórz" 
(przykład „c") - 13 błędnych odpowiedzi i „niesprawiedliwy" (przykład „d") -
13 błędnych odpowiedzi. Zamiast pojęcia „tchórz" dzieci często używały 
pojęć: „oszust", „nieprawdomówny", „niesprawiedliwy", „kłamca", a zamiast 
pojęcia „niesprawiedliwy" - „nieuczciwy", „dobry", „sumienny", „oszu-
kiwacz", „fajny". 
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Zakres badanych pojęć w słowniku czynnym badaliśmy także za pomo
cą testu rysunkowego. Każda historyjka obrazkowa przedstawiała pewne 
zachowania ludzi, które można określić interesującymi nas pojęciami. 
Jeżeli w odpowiedzi na pytanie 1. i 2. zadane do każdej z historyjek wystą
piło choć raz interesujące nas pojęcie, uznaliśmy odpowiedź za prawidłową. 
Najmniej prawidłowych odpowiedzi odnosiło się do historyjki III (tylko pię
ciu uczniów użyło tu pojęcia „prawdomówna") i historyjki V (podobnie jak 
wyżej - tylko pięciu uczniów użyło pojęcia „sprawiedliwa"). Najwięcej prawi
dłowych odpowiedzi odnosiło się do historyjki I - tylko trzech uczniów nie 
użyło w odpowiedzi na zadane pytania pojęcia „bohater". 

W grupie zadań dotyczących zakresu badanych pojęć w słowniku czyn
nym, ogółem błędnie rozwiązanych było 281 zadań (na 480 analizowanych). 
I tak: 

- 12 zadań dotyczyło pojęcia „bohater", 
- 28 zadań - pojęcia „tchórz", 
- 27 zadań - pojęcia „pracowity" 
- 14 zadań - pojęcia „leniwy", 
- 40 zadań - pojęcia „prawdomówny", 
- 6 zadań - pojęcia „kłamca", 
- 38 zadań - pojęcia „przyjaciel", 
- 12 zadań - pojęcia „wróg", 
- 29 zadań - pojęcia „sprawiedliwy" 
- 29 zadań - pojęcia „niesprawiedliwy", 
- 24 zadania dotyczyły pojęcia „uczciwy", 
- 22 zadania - pojęcia „nieuczciwy". 
Za wszystkie zadania badające zasób słownika uczniów w zakresie inte

resujących nas pojęć klasa III A w pierwszym etapie badań uzyskała 900 
punktów (na 1560 możliwych), co przy przyjętych kryteriach (por. załącznik 
10, tabela 10) uznano za wynik niski. 

Wśród tysiąca pięciuset sześćdziesięciu analizowanych zadań testu słow
nikowego i testu rysunkowego 660 zadań rozwiązanych było błędnie. W za
kresie pojęć, których desygnatami są postawy pozytywne, błędnie rozwiązane 
były 374 zadania na 840 analizowanych (po 140 dla każdego pojęcia): 

- 40 zadań dotyczących pojęcia „bohater", 
- 57 zadań - pojęcia „pracowity", 
- 62 zadania dotyczące pojęcia „prawdomówny", 
- 74 zadania - pojęcia „przyjaciel", 
- 61 zadań dotyczących pojęcia „sprawiedliwy", 
- 80 zadań - pojęcia „uczciwy". 
W zakresie pojęć, których desygnatami są postawy negatywne błędnie 

rozwiązanych było 286 na 720 analizowanych zadań (po 120 dla każdego 
pojęcia), a w tym: 

- 56 zadań dotyczących pojęcia „tchórz", 
- 31 zadań - pojęcia „leniwy", 
- 29 zadań - pojęcia „kłamca", 
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- 58 zadań - pojęcia „wróg", 
- 55 zadań - pojęcia „niesprawiedliwy", 
- 57 zadań - pojęcia „nieuczciwy". 
Powyższe zestawienie pokazuje wyraźnie, które z badanych pojęć były 

najmniej zrozumiałe dla dzieci - w zakresie pojęć, których desygnatami są 
postawy pozytywne, były to pojęcia „uczciwy" i „przyjaciel", a w zakresie 
pojęć, których desygnatami są postawy negatywne - „tchórz", „wróg" 
i „nieuczciwy". 

Po cyklu lekcji eksperymentalnych ponownie przeprowadzono oba testy 
w celu zarejestrowania zmian, jakie zaszły w zasobie słownika uczniów pod 
wpływem kształtowania pojęć społeczno-moralnych na podstawie charakte
rystyki pozytywnych bohaterów legend. 

Wyniki, jakie uzyskali uczniowie w trzecim etapie badań były wyraźnie 
wyższe. 

W zadaniach dotyczących treści badanych pojęć w słowniku biernym 
(zadania 7-9 testu słownikowego) wynik bardzo wysoki (por. załącznik 10, 
tabela 7) uzyskało jedenastu uczniów (55% badanych), wysoki - siedmiu 
(35%), średni - jeden uczeń (5%) i niski - także jeden uczeń (5% badanych). 
Nie było ucznia, który rozwiązałby mniej niż dwanaście zadań (na osiemna
ście w tej grupie zadań), czyli uzyskał wynik bardzo niski. 

Cała klasa uzyskała 330 punktów (o 60 punktów więcej niż w pierw
szym etapie badań), co przy przyjętych przez nas kryteriach (por. załącznik 
10, tabela 9) jest wynikiem bardzo wysokim. 

W zadaniu 7. dwóch uczniów błędnie wybrało pojęcie przeciwne do po
jęcia „sprawiedliwy" (przykład 1), dwóch - do pojęcia „uczciwy" (przykład 2), 
dwóch do pojęcia „przyjaciel" (przykład 6), jeden - do pojęcia „pracowity" 
(przykład 4) i jeden do pojęcia „bohater" (przykład 5). Wszyscy uczniowie 
poprawnie wybrali pojęcie „kłamca" jako przeciwne do pojęcia „prawdo
mówny". 

W zadaniu 8. człowieka, który nigdy nikogo nie oszukuje, trzech 
uczniów nazwało prawdomównym zamiast uczciwym (przykład 6), a dwóch 
uczniów człowieka, który jest pilny, wytrwały, chętnie pracuje, nazwało 
obowiązkowym, zamiast pracowitym. Pozostałe zadania były wykonane 
poprawnie. 

W omawianej grupie zadań najwięcej błędów było w zadaniu 9. Pięciu 
uczniów nieprawidłowo określiło przyjaciela, pięciu - człowieka pracowite
go, trzech - człowieka sprawiedliwego, trzech - człowieka uczciwego, 
a jeden uczeń - człowieka prawdomównego. 

Ogółem w tej grupie zadań błędnie rozwiązanych było 30 zadań (o 60 
mniej niż w pierwszym etapie badań), a w tym: 

- 1 zadanie dotyczące pojęcia „bohater", 
- 8 zadań dotyczących pojęcia „pracowity", 
- 1 zadanie dotyczące pojęcia „prawdomówny", 
- 7 zadań dotyczących pojęcia „przyjaciel", 
- 5 zadań - pojęcia „sprawiedliwy". 
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- 8 zadań - pojęcia „uczciwy". 
W zadaniach dotyczących zakresu badanych pojęć w słowniku biernym 

(zadania 10-12 testu słownikowego) wynik bardzo wysoki (por. załącznik 
10, tabela 7) uzyskało dziewięciu uczniów (45% badanych), wysoki - sze
ściu (30%), średni - czterech (20%) i niski - jeden uczeń (5%). 

Żaden z uczniów nie uzyskał mniej niż 12 punktów (na 18 możliwych). 
W tej grupie zadań cała klasa uzyskała 317 punktów (o 40 punktów więcej 
niż w pierwszym etapie badań), co przy przyjętych kryteriach (por. załącz
nik 10, tabela 9) jest wynikiem wysokim. 

W zadaniu 10. trzech uczniów nie wybrało pojęcia „niesprawiedliwy" 
w przykładzie 4, dwóch - pojęcia*„bohater" w przykładzie 1, dwóch - pojęcia 
„przyjaciel" w przykładzie 5, jeden - pojęcia „kłamca" w przykładzie 2 i je
den - pojęcia „uczciwy" w przykładzie 6. Wszyscy uczniowie poprawnie 
wybrali pojęcie „pracowity" w przykładzie 3. 

Najwięcej trudności w zadaniu 11. sprawił dzieciom (podobnie jak 
w pierwszym etapie badań) przykład „e" i „Г. Tylko ośmiu uczniów (o sied
miu więcej niż w pierwszym etapie badań) stwierdziło, że „Inka jest uczci
wa". Wśród dwunastu błędnych odpowiedzi, trzech uczniów uznało, że 
„Inka jest nieuczciwa" - pozostali nie udzielili żadnej odpowiedzi. W przy
kładzie „Г czterech uczniów stwierdziło, że „Alek jest wrogiem Olka", a je
den pozostawił zadane pytanie bez odpowiedzi. 

W zadaniu 12. aż ośmiu uczniów nie zmieniło swojego zdania co do po
stępowania chłopca, który daje swoim kolegom różne prezenty po to, żeby 
mu pozwalali odpisywać zadania, i nie nazwało go nieuczciwym (przykład 
54). Pozostałe przykłady nie sprawiły dzieciom trudności (uczniowie zrobili 
po jednym błędzie w przykładach 1 i 3, w przykładach 2 i 5 nie było żadne
go błędu, a w przykładzie 6 - dwa błędy). W sumie w tej grupie zadań błęd
nie rozwiązane były 43 zadania (o 40 mniej niż w pierwszym etapie badań). 
Błędnie rozwiązane zadania dotyczyły następujących pojęć: 

- 4 zadania - pojęcia „bohater", 
- 1 zadanie - pojęcia „tchórz", 
- 1 zadanie - pojęcia „kłamca", 
- 2 zadania - pojęcia „przyjaciel", 
- 7 zadań - pojęcia „wróg", 
- 3 zadania - pojęcia „sprawiedliwy", 
- 3 zadania - pojęcia „niesprawiedliwy", 
- 13 zadań - pojęcia „uczciwy", 
- 8 zadań - pojęcia „nieuczciwy". 
Wszystkie zadania dotyczące pojęć „pracowity", „leniwy" i „prawdomów

ny" rozwiązane były poprawnie. 
W zadaniach dotyczących treści badanych pojęć w słowniku czynnym 

(zadania 1-3 testu słownikowego) wynik bardzo wysoki (por. załącznik 10, 
tabela 7) uzyskało dwóch uczniów (10% badanych), wysoki - czterech 
uczniów (20%), średni - pięciu uczniów (25%), a niski - dziewięciu uczniów 
(45%). Nie było ucznia, który uzyskałby wynik bardzo niski. 
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Cała klasa uzyskała 267 punktów, czyli o 113 punktów więcej niż 
w pierwszym etapie badań (por. załącznik 10, tabela 9); jest to wynik średni. 

W zadaniu 1. siedmiu uczniów podało błędnie pojęcie przeciwne do po
jęcia „bohater", pięciu - do pojęcia „prawdomówny", również pięciu - do 
pojęcia „przyjaciel", czterech - do pojęcia „pracowity", trzech - do pojęcia 
„uczciwy" i jeden - do pojęcia „sprawiedliwy". 

Chociaż w tym zadaniu było bardzo dużo błędów, to jednak o wiele 
mniej niż w pierwszym etapie badań. 

Także w zadaniu 2. wyniki były wyraźnie lepsze niż w etapie pierwszym 
- tylko pięciu uczniów (w porównaniu z szesnastoma w pierwszym etapie 
badań) nie użyło pojęcia „uczciwy" w przykładzie „b", czterech (w porówna
niu z czternastoma) - pojęcia „prawdomówny" w przykładzie „e", dwóch 
(w porównaniu z dziesięcioma) - pojęcia „przyjaciel" w przykładzie „c", 
dwóch (w porównaniu z dwunastoma) - pojęcia „pracowity" w przykładzie 
„d" i dwóch (w porównaniu z trzynastoma) - pojęcia „sprawiedliwy" w przy
kładzie „Г. 

Wszyscy uczniowie użyli pojęcia „bohater" w przykładzie „a". 
Wyników uzyskanych przez uczniów w zadaniu 3. nie możemy uznać 

za wyraźnie lepsze od wyników uzyskanych w tym zadaniu w pierwszym 
etapie badań. Zapewne wynika to z faktu, że było to zadanie najtrudniejsze 
w całym teście - polegało na zdefiniowaniu interesujących nas pojęć. Poję
cie „niesprawiedliwy" (przykład „c") zdefiniowało tylko sześciu uczniów 
(w pierwszym etapie czterech), pojecie „nieuczciwy" - sześciu uczniów 
(w pierwszym etapie - trzech), pojęcie „tchórz" - ośmiu uczniów (w pierw
szym etapie - siedmiu), pojęcie „wróg" - jedenastu uczniów (w pierwszym 
etapie - sześciu). Pojęcia „leniwy", podobnie jak pojęcia „kłamca", nie zdefi
niowało tylko dwóch uczniów. Ogółem, w tej grupie zadań, błędnie rozwią
zane były 93 zadania (o 113 zadań mniej niż w pierwszym etapie). Rozkład 
błędnie wykonanych zadań pomiędzy definiowane pojęcia przedstawiał się 
następująco dotycząc: 

- w 19 zadaniach pojęcia „tchórz", 
- w 2 - pojęcia „pracowity", 
- w 6 - pojęcia „leniwy", 
- w 4 - pojęcia „prawdomówny", 
- w 7 - pojęcia „kłamca", 
- w 2 - pojęcia „przyjaciel", 
- w 14 - pojęcia „wróg", 
- w 2 - pojęcia „sprawiedliwy", 
- w 15 - pojęcia „niesprawiedliwy", 
- w 5 - pojęcia „uczciwy", 
- w 17 - pojęcia „nieuczciwy". 
Wszystkie zadania dotyczące pojęcia „bohater" rozwiązane były prawi

dłowo. 
W zadaniach dotyczących zakresu badanych pojęć w słowniku czyn

nym (zadania 4-6 testu słownikowego i pytania 1-2 zadane do każdej z hi-
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storyjek obrazkowych) wynik bardzo wysoki (por. załącznik 10, tabela 7b) 
uzyskał tylko jeden uczeń (5% badanycb), wysoki - siedmiu uczniów (35%), 
średni - dwóch (10%), niski - siedmiu' (35%), a bardzo niski - trzech 
uczniów (15% badanych). 

Cała klasa uzyskała 346 punktów (o 147 punktów więcej niż w pierw
szym etapie), co (por. załącznik 10, tabela 9a) jest wynikiem średnim. 

W zadaniu 4. testu słownikowego sześciu uczniów (w pierwszym etapie 
- czternastu) w przykładzie „e" nie użyto pojęcia „prawdomówny", czterech 
(w pierwszym etapie - czternastu) w przykładzie „c" nie użyło pojęcia 
„sprawiedliwy", trzech (w pierwszym etapie - jedenastu) w przykładzie „b" 
nie użyło pojęcia „przyjaciel", trzech (w pierwszym etapie dwunastu) w przy
kładzie „ f - pojęcia „uczciwy", jeden (w pierwszym etapie - dziewięciu) 
w przykładzie „d" nie użył pojęcia „pracowity". 

Wszyscy uczniowie prawidłowo zastosowali pojęcie „bohater" w przy
kładzie „a". 

Znaczna liczba błędów wystąpiła w zadaniu 5. Aż czternastu uczniów 
(w pierwszym etapie - piętnastu) podało przykład nie będący desygnatem 
pojęcia „tchórz" (przykład „b"), jedenastu (w pierwszym etapie - szesnastu) 
podało przykład nie będący desygnatem pojęcia „niesprawiedliwy" (przykład 
„e"), ośmiu (w pierwszym etapie - czternastu) podało przykład nie będący 
desygnatem pojęcia „przyjaciel", a siedmiu (w pierwszym etapie - piętnastu) 
- pojęcia „nieuczciwy" (przykład „a"). Dwóch uczniów (w pierwszym etapie -
jedenastu) podało zły przykład odnośnie do pojęcia „pracowity" (przykład 
„f"), a jeden (w pierwszym etapie - jedenastu) odnośnie pojęcia „praw
domówny" (przykład „d"). 

W zadaniu 6. uczniowie popełnili mniej błędów w porównaniu z zada
niem 5. Dziewięciu uczniów (w pierwszym etapie - trzynastu) nie użyło po
jęcia „tchórz" w przykładzie „c", sześciu (tak samo jak w pierwszym etapie) -
pojęcia „kłamca" w przykładzie „a", sześciu (w pierwszym etapie - trzyna
stu) - pojęcia „niesprawiedliwy" w przykładzie „d", sześciu (w pierwszym 
etapie - czternastu) pojęcia „leniwy" w przykładzie „e", sześciu (w pierw
szym etapie dwunastu) - pojęcia „wróg" w przykładzie „Г i pięciu - pojęcia 
„nieuczciwy" w przykładzie „b". 

W odpowiedziach do historyjek obrazkowych dwóch uczniów nie użyło 
pojęcia „bohater" odnośnie do historyjki I (w pierwszym etapie - trzech), 
sześciu - pojęcia „uczciwy" odnośnie do historyjki II (w pierwszym etapie -
dwunastu), dziesięciu - pojęcia „prawdomówny" odnośnie do historyjki III 
(w pierwszym etapie - piętnastu), siedmiu - pojęcia „przyjaciel" odnośnie do 
historyjki IV (w pierwszym etapie - trzynastu), jedenastu - pojęcia 
„sprawiedliwy" odnośnie do historyjki VI (w pierwszym etapie - piętnastu). 

Wszyscy użyli prawidłowo pojęcia „pracowita" odnośnie do historyjki V 
(w pierwszym etapie siedmiu uczniów nie użyło tego pojęcia). Ogółem w tej 
grupie zadań błędnie rozwiązane były 134 zadania (o 147 zadań mniej niż 
w pierwszym etapie), dotycząc następujących pojęć: 

- 2 zadania - pojęcia „bohater", 
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- 25 zadań - pojęcia „tchórz", 
- 3 zadania - pojęcia „pracowity", 
- 6 zadań - pojęcia „leniwy", 
- 17 zadań - pojęcia „prawdomówny", 
- 6 zadań - pojęcia „kłamca", 
- 18 zadań - pojęcia „przyjaciel", 
- 6 zadań - pojęcia „wróg", 
- 15 zadań - pojęcia „sprawiedliwy", 
- 15 zadań - pojęcia „niesprawiedliwy", 
- 9 zadań - pojęcia „uczciwy", 
- 12 zadań - pojęcia „nieuczciwy". 
Za wszystkie zadania oceniające zasób słownika w zakresie badanych 

pojęć klasa III A w trzecim etapie badań uzyskała 1260 punktów (na 1560 
możliwych), co przy przyjętych kryteriach (por. załącznik 10, tabela 10) jest 
wynikiem wysokim. 

Spośród tysiąca pięciuset sześćdziesięciu analizowanych zadań testu 
słownikowego i rysunkowego w trzecim etapie badań błędnie rozwiązanych 
było 300 (o 360 mniej niż w pierwszym etapie badań). 

W zakresie pojęć, których desygnatami są postawy pozytywne, błędnie 
rozwiązanych było 131 zadań na 840 analizowanych (o 243 zadania mniej 
niż w pierwszym etapie), a w tym: 

- 7 zadań dotyczących pojęcia „bohater", 
- 13 zadań - pojęcia „pracowity", 
- 22 zadania dotyczące pojęcia „prawdomówny", 
- 29 zadań dotyczących pojęciach „przyjaciel", 
- 25 zadań - pojęcia „sprawiedliwy", 
- 35 zadań - pojęcia „uczciwy". 
Porównując powyższe wyniki z wynikami uzyskanymi w pierwszym 

etapie badań (por. strony 101, 102 niniejszej pracy), możemy stwierdzić, że 
największe zmiany w zasobie słownika uczniów pod wpływem kształtowa
nia pojęć społeczno-moralnych na podstawie charakterystyki pozytywnych 
bohaterów legend dotyczyły pojęć: 

- „przyjaciel" (o 45 poprawnie rozwiązanych zadań więcej niż w pierw
szym etapie badań), 

- „uczciwy" (o 45 poprawnie rozwiązanych zadań więcej niż w pierw
szym etapie badań). 

Najmniejsze zmiany dotyczyły pojęć: 
- „bohater" (o 33 poprawnie rozwiązane zadania więcej niż w pierwszym 

etapie badań), 
- „sprawiedliwy" (o 36 poprawnie rozwiązanych zadań więcej niż 

w pierwszym etapie badań). 
Zmiany, które możemy określić jako średnie w porównaniu z wyżej 

przedstawionymi, dotyczyły pojęć: 
- „prawdomówny" (o 40 poprawnie rozwiązanych zadań więcej niż 

w pierwszym etapie badań), 
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- „pracowity" (о 44 poprawnie rozwiązane zadania więcej niż w pierw
szym etapie badań). 

W zakresie pojęć, których desygnatami są postawy negatywne, błędnie 
rozwiązanych było 169 na 720 analizowanych zadań (o 101 zadań mniej 
niż w pierwszym etapie), a w tym: 

- 45 zadań dotyczących pojęcia „tchórz", 
- 12 zadań - pojęcia „leniwy", 
- 15 zadań - pojęcia „kłamca", 
- 27 zadań - pojęcia „wróg", 
- 33 zadania dotyczące pojęcia „niesprawiedliwy", 
- 37 zadań dotyczących pojęcia „nieuczciwy". 
Porównując powyższe wyniki z wynikami uzyskanymi w pierwszym 

etapie badań (por. strona 101 niniejszej pracy), możemy stwierdzić, że naj
większe zmiany w zasobie słownika uczniów klasy III A dotyczyły pojęć: 

- „wróg" (o 31 poprawnie rozwiązanych zadań więcej niż w pierwszym 
etapie badań), 

- „niesprawiedliwy" (o 22 poprawnie rozwiązane zadania więcej niż 
w pierwszym etapie badań), 

- „nieuczciwy" (o 20 poprawnie rozwiązanych zadań więcej niż w pierw
szym etapie badań). 

Najmniejsze zmiany dotyczyły pojęć: 
- „tchórz" ( o i l poprawnie rozwiązanych zadań więcej niż w pierwszym 

etapie badań), 
- „kłamca" (o 14 poprawnie rozwiązanych zadań więcej niż w pierw

szym etapie badań). 
W porównaniu z powyższymi średnie zmiany dotyczyły pojęcia „leniwy" 

(o 19 poprawnie rozwiązanych zadań więcej niż w pierwszym etapie badań). 
Większe różnice w liczbie błędnie rozwiązanych zadań dotyczyły tych, 

które badały pojęcia o desygnatach będących postawami pozytywnymi, 
gdyż właśnie te pojęcia kształtowano w tej klasie na podstawie charaktery
styki bohaterów legend. 

Chcąc określić zmiany, jakie zaszły w zasobie słownika uczniów klasy 
III A pod wpływem czynnika eksperymentalnego, porównano globalne 
wyniki tej klasy uzyskane w tym zakresie przed i po cyklu lekcji ekspery
mentalnych. 

Różnica w liczbie punktów uzyskanych przez całą klasę w pierwszym 
i trzecim etapie badań wynosi 360, co (por. załącznik 10, tabela 11) jest 
zmienną wysoką. 



Z M I A N Y W K R Y T E R I A C H O C E N 
S P O Ł E C Z N O - M O R A L N Y C H 

Chcąc odpowiedzieć na pytanie, czy i jakie zmiany zachodzą w kryte
riach ocen społeczno-moralnych dzieci pod wpływem procesu kształtowania 
pojęć społeczno-moralnych na podstawie charakterystyki bohaterów pozy
tywnych legend, przeprowadzono wśród badanych test historyjek zam
kniętych (załącznik 3) 1 9 1. 

Czyny opisane w każdej z dwóch historyjek różniły się intencjami 
i skutkami działania. Do każdej pary historyjek zadane były pytania. Anali
za odpowiedzi uczniów pozwoliła określić, jakie kryteria ocen konkretnego 
postępowania przeważają u danego ucznia, czy są podobne, czy też różnią 
się w zależności od charakteru sytuacji. Uczniowie rozwiązywali ten test 
dwa razy: w pierwszym i w trzecim etapie badań. Za sądy, w których pod
stawowym kryterium podawanym przez uczniów był skutek i jego aspekt 
materialny przyznawano jeden punkt. 
Oto przykłady takich sądów dla poszczególnych historyjek: 

„[...] Agnieszka postąpiła gorzej, bo wstążka jest droga, a bułka nie jest 
taka droga [...], „Agnieszka [...] , bo bułek jest dużo i nie zabraknie, 
a wstążki może brakować [...]", „Adam [...], bo jak bułek zabraknie, to ktoś 
będzie głodny, a jak wstążki zabraknie, to nic się nie stanie". 

II - „Robert jest prawdziwym przyjacielem, bo dzięki niemu Krzysiek 
dostał piątkę", „Robert, bo narażał się dla Krzyśka, bo jakby pani zobaczy
ła, że odpisują od siebie, to by dostali dwóję", „[...] jakby Robert nie dał mu 
odpisać, to by dostał dwóję". 

III - „Magda, bo ładnie posprzątała", „Magda, bo się mama cieszyła i był 
porządek", „Magda, bo szybko i ładnie posprzątała i mama nie miała kło
potu". 

IV - „Prawdziwym bohaterem jest Janek, bo uratował chłopca", „Janek, 
bo on uratował chłopca, a Adam nie". 

V - „Mama Joli, bo szyba jest droga i będzie duży kłopot", „Mama Joli, 
bo trudniej jest kupić nową szybę niż szklankę". 

VI - „Artek, bo pan przez niego zabłądził", „Artek, bo pan nie mógł zna
leźć ulicy". 

Dwa punkty przyznawano za te sądy, w których podstawowym kryte
rium oceny postępowania była zasada, norma postępowania. Oto przykłady 
dla każdej z par historyjek: 

I - „Oni jednakowo źle postąpili, bo ukradli", „[...] bo nie wolno kraść". 
„[...] bo nie wolno zabierać, jak się nie zapłaci". 

II - „I Witek, i Robert jest przyjacielem, bo pomagali koledze", „Robert 
nie jest, bo nie wolno odpisywać". 

III - „Obie, bo sprzątały", „Obie pomagały mamie". 

Historyjki w tym tekście zostały opracowane na wzór historyjek J. Piageta, które wie
lokrotnie były wykorzystywane w badaniach, m.in. przez S. Guz (1987). 
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IV - „I Adam, i Janka, bo spieszyli na ratunek", „Obaj, bo trzeba rato
wać, jak ktoś się topi", „Oboje chcieli uratować [...]". 

V - „Mama Joli i mama Grześka są sprawiedliwe, bo jak ktoś coś zrobi, 
to trzeba ukarać", „Obie, bo Jola i Grzesiek zasługiwali na karę", „[...] bo 
nie wolno bawić się piłką w domu". 

VI - „Obaj chłopcy skłamali", „Tak samo postąpili, bo nie wolno wpro
wadzać w błąd". 

Za sądy, w których podstawowym kryterium oceny były intencje 
sprawców, przyznawano trzy punkty. Oto przykłady takich sądów: 

I - „Oboje postąpili źle, ale Agnieszka gorzej, bo Adam to zrobił dla ko
legi", .Agnieszka postąpiła gorzej, bo ona zabrała dla swojej lalki, a Adam 
dla przyjaciela". „Agnieszka gorzej, bo zabrała dla siebie, a Adam dla przy
jaciela, bo był głodny". 

II - „Prawdziwym przyjacielem jest Witek, bo poświęcił dużo czasu, żeby 
pomóc Jankowi", „Robert nie jest przyjacielem, bo nie uczył się z Krzyśkiem 
i chociaż dał mu odpisać, to Krzysiek dalej nic nie umie". 

III - „Ania, bo sama chciała pomóc mamie [...]", „Ania, bo Magda pomo
gła dopiero, jak mama jej obiecała sukienkę", „Ania, bo Magda nie chciała 
pomóc, a Ania sama chciała". 

IV - „Adam, bo chociaż nie umiał dobrze pływać, to od razu rzucił się 
na ratunek, a Janek nie", ,Adam, bo chociaż nie uratował chłopca, to 
chciał pomóc, a jakby Janek nie znalazł łódki, to dziewczynka utopiłaby 
się", „Adam, bo Janek przestraszył się zimnej wody i dziewczynka mogła 
utonąć". 

V - „Mama Grześka jest sprawiedliwa, bo Grzesiek kłamał, a Jola się 
przyznała, to mama Joli jest niesprawiedliwa, nie powinna jej bić", „Mama 
Grześka jest bardziej sprawiedliwa, bo kłamał", „Mama Grześka, bo Jola się 
przyznała". 

VI - „Zbyszek postąpił gorzej, bo specjalnie okłamał", „[...] Zbyszek zro
bił głupi kawał, a Arek nie chciał okłamać, tylko nie wiedział", „[...] Zbyszek 
zrobił to specjalnie, a Arek niechcący". 

W pierwszym etapie badań spośród dwudziestu uczniów kryteria ocen 
dwóch z nich (10% badanych) uznano za bardzo istotne (por. załącznik 10, 
tabela 12), ośmiu (40%) - za istotne, a dziesięciu (50%) - za mało istotne. 

Cała klasa uzyskała ogółem 220 punktów, tak więc przy przyjętych 
kryteriach (por. załącznik 10, tabela 13) - kryteria ocen uczniów tej klasy 
uznano za mało istotne. 

Proporcje te zmieniły się pod wpływem czynnika eksperymentalnego 
przedstawiając się następująco: kryteria ocen pięciu uczniów (25% bada
nych) uznano za bardzo istotne, dziesięciu (50%) - za istotne, a pięciu 
(25%) - za mało istotne. 

Cała klasa uzyskała 253 punkty, co oznacza, że kryteria ocen uczniów 
w trzecim etapie badań były istotne. 

Zmiany w kryteriach ocen, choć wyraźne, nie były jednak aż tak duże, 
jak zakładała jedna z naszych hipotez drugiego stopnia uszczegółowienia. 
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Różnica w liczbie punktów uzyskanych przez całą klasę wynosiła 33 , co 
przy przyjętych kryteriach (por. załącznik 10, tabela 14) świadczy o bardzo 
niskich zmianach w sposobie oceniania różnych czynów społeczno-mo
ralnych - zakładano, że będą to zmiany wysokie. 

Nie znaczy to jednak, że wpływ procesu kształtowania pojęć społecz
no-moralnych na podstawie charakterystyki pozytywnych bohaterów 
legend był niezauważalny. Można stwierdzić, że w odpowiedziach do 
wszystkich historyjek w trzecim etapie badań liczba sądów pierwszej kate
gorii (gdzie podstawowym kryterium oceny był skutek działania) wyraźnie 
zmniejszyła się, a liczba sądów drugiej kategorii (gdzie kryterium oceny 
była norma postępowania) i trzeciej (gdzie kryterium oceny była intencja 
osób działających) wyraźnie zwiększyły się. 

Szczegółowe wyniki co do zmian w kryteriach ocen różnego rodzaju 
postępowania przedstawia tabela VI. Liczby w kolejnych kolumnach są 
liczbami uczniów, którzy wypowiedzieli daną kategorię sądu dla danej pary 
historyjek (brano pod uwagę 120 wypowiedzi - każdy z dwudziestu bada
nych uczniów odpowiedział na pytania zadane do każdej z sześciu par 
historyjek). 

Tabela VI 

Zmiany w kryteriach ocen społeczno-moralnych uczniów klasy III A 

Hlstoryj Skutek Norma Intencja 
ka 

Etap Etap Etap Etap Etap Etap 
I III I III I III 

I 4 3 14 14 2 3 
II 12 8 1 2 7 10 
III 9 7 6 5 5 8 
IV 7 3 9 10 4 7 
V 10 6 8 9 2 5 
VI 4 0 10 13 6 7 
Łącznie 46 27 48 53 26 40 

W pierwszym etapie badań: 
- 38% uczniów wypowiedziało sądy pierwszej kategorii, 
- 40% uczniów wypowiedziało sądy drugiej kategorii, 
- 22% uczniów wypowiedziało sądy trzeciej kategorii; 

a w trzecim etapie: 
- 22,5% uczniów wypowiedziało sądy pierwszej kategorii, 
- 44% uczniów wypowiedziało sądy drugiej kategorii, 
- 33,5% uczniów wypowiedziało sądy trzeciej kategorii. 
Porównując te wyniki, możemy stwierdzić, że pod wpływem lekcji ekspe

rymentalnych zaszły następujące zmiany: 

Historyjka I - 2 punkty różnicy, II - 7 punktów różnicy, III - 5 punktów różnicy, IV - 7 
punktów różnicy, V - 7 punktów różnicy, VI - pięć punktów różnicy. 
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- о 15,5% zmniejszyła się liczba sądów pierwszej kategorii (sądów mało 
istotnych), 

- o 4% zwiększyła się liczba sądów drugiej kategorii (sądów istotnych), 
- o 11,5% zwiększyła się liczba sądów trzeciej kategorii (sądów bardzo 

istotnych), 
tak więc proces kształtowania pojęć społeczno-moralnych wyraźnie wpłynął na 
kryteria ocen społeczno-moralnych, chociaż nie aż tak, jak przypuszczano. 

Z M I A N Y W K R Y T E R I A C H U Z A S A D N I E Ń P O S T Ę P O W A N I A 
S P O Ł E C Z N O - M O R A L N E G O 

Kryteria uzasadnień postępowania społeczno-moralnego badano za po
mocą dwóch testów - testu rysunkowego (załącznik 2, pytanie 3 zadane do 
każdej z historyjek obrazkowych) i testu historyjek otwartych (załącznik 4 ) 1 9 3 . 

Uzasadnienia danego postępowania podawane przez dzieci oceniano 
w skali pięciostopniowej. Jeden punkt oznacza brak uzasadnienia, dwa 
punkty przyznawano za uzasadnienia o charakterze egocentrycznym (gdy 
dziecko miało na względzie dobro własne, rozpatrywało sytuację z osobiste
go punktu widzenia), trzy punkty - za uzasadnienia o charakterze sytu
acyjnym (gdy dziecko powoływało się na konkretne okoliczności i nie 
uogólniało danego postępowania, nie starało się wyobrazić sobie skutków 
podjęcia lub nie podjęcia danego działania), cztery punkty - za uzasadnie
nia o charakterze normatywnym (gdy dziecko powoływało się na zasadę po
stępowania), a pięć punktów za uzasadnienia o charakterze społeczno-
moralnym (gdy dziecko miało na względzie dobro innych osób) 1 9 4. 

Niżej przytoczone zostały niektóre z wypowiedzi dzieci (także wypowiedzi 
uczniów klasy III В i III C), charakterystyczne dla danej kategorii uzasadnień, 

- Uzasadnienia o charakterze egocentrycznym: „oddał książkę, bo 
w domu ma dużo różnych książek" (historyjka obrazkowa II), „[...], bo i tak 
mama by się domyśliła i wtedy kara byłaby większa" (historyjka obrazkowa 
III), „[...], bo inaczej ona mogłaby się na niego obrazić" (historyjka obrazko
wa IV), „[...], jakby nie zrobiła, to mama by ją skrzyczała" (historyjka obraz
kowa V), „Marta sama pójdzie do kina, bo szkoda biletu" (historyjka 
otwarta I), „Karol pójdzie z kolegą do cyrku, bo bardzo lubi cyrk" (historyjka 
otwarta II), „Jola powie, że w szkole było dobrze, bo jak by powiedziała 
o dwójach, to mama ją zbije" (historyjka otwarta III), „Basia szybko włoży 
na miejsce książkę, bo by dostała nieodpowiednie zachowanie" (historyjka 
otwarta IV), „Adam zacznie do niego krzyczeć, bo to jego kolega" (historyjka 
otwarta V), „Mama ją zbije, bo obrus jest drogi" (historyjka otwarta VI). 

Historyjki otwarte zostały opracowane na podstawie przykładów przedstawionych 
w pracy S. Guz, op.cit. 

1 9 4 Ibidem. 
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Żaden uczeń z badanych klas nie podał uzasadnienia o charakterze ego
centrycznym w odniesieniu do historyjek obrazkowych I i VI. 

- Uzasadnienia o charakterze sytuacyjnym: „[...], bo chłopiec się topił" 
(historyjka obrazkowa I), „[...], bo jej wypadła z teczki" (historyjka obrazko
wa II), „[...], bo się mama spytała, kto go rozbił" (historyjka obrazkowa III), 
„[...), bo go poprosiła o to" (historyjka obrazkowa IV), „[...], bo nie miał kto 
tego zrobić" (historyjka obrazkowa V), „[...], bo chłopiec nie miał kiedy od
robić zadania" (historyjka obrazkowa VI), „Marta pójdzie sama do kina, bo 
Kasia nie może" (historyjka otwarta I), „Karol pójdzie do cyrku, bo mu 
Wojtek kupił bilet" (historyjka otwarta II), „Jola powie, że dostała dwie 
dwóje, dlatego że ją mama spytała, jak było w szkole" (historyjka otwarta 
III), „Basia ją weźmie i sklei, bo ją zniszczyła" (historyjka otwarta IV), 
„Adam pobiegnie go zatrzymać, bo się tak rozpędził, że sam nie zahamuje" 
(historyjka otwarta V), „Mama ukarze ją, bo zrobiła dziurę w obrusie" 
(historyjka otwarta VI). 

- Uzasadnienia o charakterze normatywnym: „[...], bo trzeba ratować 
ludzkie życie" (historyjka obrazkowa I), „[...], bo trzeba oddawać jak się coś 
znalazło" (historyjka obrazkowa II), „[...], bo zawsze trzeba mówić prawdę" 
(historyjka obrazkowa IV), „[...), bo trzeba wypełniać swoje obowiązki" 
(historyjka obrazkowa V), „[...], bo nauczycielka musi być sprawiedliwa" 
(historyjka obrazkowa VI), „Marta pomoże Kasi, bo koleżankom trzeba 
pomagać" (historyjka otwarta I), „Karol nie pójdzie do cyrku, bo obowiązki 
są ważniejsze" (historyjka otwarta II), „Jola przyzna się do dwój, bo nie 
wolno kłamać" (historyjka otwarta III), „Basia naprawi książkę, bo jak się 
coś zniszczy, to trzeba naprawić (historyjka otwarta IV), „Adam pobiegnie 
go ratować, bo musi ratować życie" (historyjka otwarta V), „Mama nie zbije 
Inki, bo by to było niesprawiedliwe" (historyjka otwarta VI). 

- Uzasadnienia o charakterze społeczno-moralnym: „Jakby go nie ura
tował, to by się utopił" (historyjka obrazkowa I), „Chłopiec oddał ją, bo 
dziewczynka byłaby zmartwiona, jakby zobaczyła, że zgubiła książkę" 
(historyjka obrazkowa II), „Dziewczynka przyznała się, bo mama mogłaby 
pomyśleć, że to kot rozbił i zbić go" (historyjka obrazkowa III), „Chłopiec 
pomógł dziewczynce, bo dziewczynka sama by nie udźwignęła zakupów" 
(historyjka obrazkowa IV), „Dziewczynka zrobiła to wszystko, bo chciała 
pomóc swojej mamie" (historyjka obrazkowa V), „Nauczycielka postąpiła 
w ten sposób, bo chłopiec zasługiwał na nagrodę, a nie na karę" (historyjka 
obrazkowa VI), „Marta pomoże Kasi, bo Kasia mogłaby sobie sama nie po
radzić z tym wszystkim" (historyjka otwarta I), „Karol nie pójdzie do cyrku, 
bo nie zawiedzie mamy i posprząta" (historyjka otwarta II), „Jola powie, że 
dostała dwie dwóje, bo mamie byłoby przykro, jakby się dowiedziała, że jej 
córka to kłamczucha" (historyjka otwarta III), „Basia naprawi książkę, bo ta 
książka należy do całej klasy i dzieci nie mogłyby jej czytać, jakby chciały" 
(historyjka otwarta IV), „Adam pobiegnie na szosę i zatrzyma samochód, bo 
jego kolega mógłby zginąć w wypadku" (historyjka otwarta V), „Mama nie 
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będzie krzyczała, bo Inka zrobiła dziurę niechcący, bo chciała zrobić dla 
niej serwetkę" (historyjka otwarta VI). 

W pierwszym etapie badań żadnego z kryteriów uzasadnień postępo
wania społeczno-moralnego stosowanych przez respondentów z klasy III A 
nie uznano za bardzo istotne czy istotne (por. załącznik 10, tabela 15), jako 
średnio istotne oceniono kryteria pięciu uczniów (25% badanych), a jako 
mało istotne - piętnastu (75%). Wśród kryteriów podawanych przez dzieci 
z tej klasy nie wyodrębniono również takiego, jakie można byłoby uznać za 
bardzo mało istotne. 

Ogółem klasa III A za oba testy łącznie uzyskała 781 punktów, co 
świadczy o mało istotnych różnicach w dziecięcych kryteriach uzasadnień 
postępowań społeczno-moralnych. 

W trzecim etapie badań dalej nie zanotowano (biorąc pod uwagę 
wszystkie zadania testów łącznie) kryteriów uzasadnień, jakie można było
by uznać za bardzo istotne, zwiększyła się natomiast liczba uczniów poda
jących kryteria uznane za istotne (siedmiu uczniów, tj. 35% badanych), za 
średnio istotne (dziewięciu uczniów - 45%) oraz za mało istotne (czterech 
uczniów, tj. 20% badanych). W tym etapie badań cała klasa uzyskała 923 
punkty, tak więc kryteria uzasadnień podawane przez uczniów tej klasy 
były średnio istotne. 

Warto zauważyć, że zarówno w pierwszym, jak i w trzecim etapie badań 
największą liczbę punktów uczniowie uzyskali za odpowiedzi do historyjki 
otwartej V (por. załącznik 4), a najmniejszą - za odpowiedzi do historyjki 
otwartej I. Można stąd wyciągnąć wniosek, że w sytuacjach, gdy chodzi 
o bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia innych ludzi, dzieci prawdopo
dobnie nie będą się wahać podjąć działania mające na celu niesienie pomo
cy, a uzasadniają to dobrem człowieka, któremu chcą pomóc. Inaczej jest 
w sytuacji opisanej w historyjce otwartej I - tutaj tylko niektóre dzieci za
uważyły, że w takiej sytuacji prawdziwy przyjaciel będzie chciał przyjść 
z pomocą. Większość dzieci raczej nie wyrzekłaby się własnych korzyści 
(obejrzenie filmu) na rzecz pomocy przyjacielowi. 

Chcąc ocenić zmiany, jakie zaszły w kryteriach uzasadniania różnych 
zachowań społeczno-moralnych, porównano wyniki, jakie osiągnęła klasa 
przed i po cyklu lekcji eksperymentalnych. 

Różnica w liczbie punktów uzyskanych przez całą klasę wynosiła 142 
(por. załącznik 10, tabela 17) świadcząc o niskim stopniu zmian w kryte
riach uzasadnień. 

Jedna z hipotez drugiego stopnia uszczegółowienia (hipoteza 1.3.) za
kładała, że zmiany kryteriów uzasadnień zachowań społeczno-moralnych 
będą wysokie. Aby je za takie uznać zabrakło co najmniej 99 punktów 
w różnicy tych punktów uzyskanych w pierwszym i trzecim etapie badań. 
W jaki sposób zmieniły się kryteria uzasadnień w zależności od sytuacji, 
jakiej dotyczyły, pokazuje tabela II. 

Każdy z dwudziestu badanych uczniów odpowiedział na pytania zadane 
do dwunastu historyjek, w tym - sześciu historyjek obrazkowych i sześciu 
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historyjek otwartych, tak więc łącznie analizowano po 240 wypowiedzi 
zarówno w pierwszym, jak i w trzecim etapie badań. Liczby w poszczegól
nych kolumnach to ilość uzasadnień danej sytuacji w odniesieniu do 
poszczególnych historyjek. 

Wyniki zestawione w tabeli VII świadczą o tym, że w pierwszym etapie 
badań (na 240 analizowanych wypowiedzi): 

- 2,1% wypowiedzi nie miało charakteru uzasadnienia, 
- 28,7% uzasadnień miało charakter egocentryczny, 
- 28,5% uzasadnień - charakter sytuacyjny, 
- 23,2% uzasadnień - charakter normatywny, 
- 17,5 uzasadnień - charakter społeczno-moralny; 

a w trzecim etapie badań (na 240 analizowanych wypowiedzi): 
- 15,8% wypowiedzi miało charakter egocentryczny, 
- 13,3% wypowiedzi - charakter sytuacyjny, 
- 41,3% wypowiedzi - charakter normatywny, 
- 29,6% wypowiedzi - charakter społeczno-moralny. 
Porównując powyższe wyniki, możemy stwierdzić, że w trzecim etapie 

badań: 
- nie było wypowiedzi, które nie miałyby charakteru uzasadnienia, 
- o 12,9% zmniejszyła się liczba wypowiedzi o charakterze egocentrycz

nym, 
Tabela VII 

Zmiany w kryteriach uzasadnień czynów społeczno-moralnych uczniów 
klasy III A 

Kryteria uzasadnień 
Historyjki 1 2 3 4 5 

Etap Etap Etap Etap Etap Etap Etap Etap Etap Etap 
I III I III I III I III I III • 

Obrazków 
<•: - - - - 9 1 6 10 5 9 
I - - - - 9 1 6 10 5 9 
II - - 8 - 4 1 8 16 - 3 
III - - 3 - 5 5 6 7 6 8 
rv - - 5 - 4 5 11 13 - 2 
V - - - - 14 9 3 8 3 3 
VI 

Otwarte: 1 14 13 2 1 _ _ 3 6 
I 1 - 2 2 12 4 3 10 2 4 
II 2 - 8 6 1 - 9 14 - -III 1 - 12 6 3 2 2 10 2 2 
IV - - - - 4 1 2 1 14 18 
V - - 17 11 1 2 - - 2 7 
VI 
Łącznie 5 0 69 38 68 32 56 99 42 71 

- o 15,2% zmniejszyła się liczba wypowiedzi o charakterze sytuacyjnym, 
- o 18,1% zwiększyła się liczba wypowiedzi o charakterze normatywnym. 
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- о 12,1% zwiększyła się liczba wypowiedzi o charakterze społecz-
no-moralnym. 

Możemy więc przyjąć, że wpływ kształtowania pojęć społeczno-moral
nych na podstawie charakterystyki bohaterów pozytywnych legend jest 
wyraźny, aczkolwiek niższy od zakładanego. 

W pierwszym paragrafie niniejszego rozdziału omówiono kolejno: 
- przebieg procesu kształtowania pojęć społeczno-moralnych na pod

stawie charakterystyki bohaterów pozytywnych legend; 
- zmiany w zasobie słownika uczniów zaistniałe pod wpływem procesu 

kształtowania pojęć społeczno-moralnych; 
- zmiany w kryteriach ocen społeczno-moralnych, jakie zaszły pod 

wpływem tego procesu; 
- zmiany w kryteriach uzasadnień postępowania społeczno-moralnego 

zaistniałe pod wpływem tego procesu. 
Biorąc pod uwagę średnie wyniki klasy III A uzyskane w zadaniach 

domowych oraz średnią aktywność uczniów w toku przeprowadzanych lek
cji, można stwierdzić, że proces kształtowania wybranych pojęć przebiegał 
prawidłowo, gdyż: 

- średnia aktywność uczniów w toku przeprowadzonych lekcji wynosiły 
59,5%, czyli przy przyjętych wcześniej kryteriach była na poziomie średnim; 

- wśród stu dwudziestu analizowanych zadań 106 (88%) rozwiązanych 
było poprawnie; 

- dwunastu uczniów (60% badanych) poprawnie rozwiązało wszystkie 
zadania dotyczące kształtowanych na lekcjach pojęć i nie było ucznia, który 
rozwiązałby mniej niż 3 zadania (a więc mniej niż 50% zadań). 

Chcąc określić zmiany, jakie zaszły w zasobie słownika uczniów w za
kresie interesujących nas pojęć, porównano wyniki testów (słownikowego 
i rysunkowego), jakie uzyskała klasa przed i po cyklu lekcji eksperymental
nych. Na podstawie różnic w liczbie punktów uzyskanych przez klasę 
w pierwszym i trzecim etapie badań (360) stwierdzono, że wpływ procesu 
kształtowania pojęć społeczno-moralnych na podstawie charakterystyki 
pozytywnych bohaterów legend na zasób słownika uczniów jest wysoki, 
a tym samym potwierdza się w praktyce jedna z hipotez drugiego stopnia 
uszczegółowienia (hipoteza 1.1.). Warto w tym miejscu dodać, że w trzecim 
etapie badań każdy uczeń klasy III A rozwiązał średnio o 18 zadań więcej 
niż w etapie pierwszym. 

Zmiany w kryteriach ocen społeczno-moralnych nie były tak wyraźne, 
jak przypuszczano przed przystąpieniem do badań. Jedna z hipotez drugie
go stopnia uszczegółowienia (hipoteza 1.2) zakładała, że pod wpływem pro
cesu kształtowania pojęć społeczno-moralnych na podstawie charaktery
styki pozytywnych bohaterów legend nastąpią wysokie zmiany w sposobie 
oceniania czynów społeczno-moralnych. W praktyce okazało się, że zmiany 
te, aczkolwiek wyraźne (o 15,5% zwiększyła się liczba sądów drugiej i trze
ciej kategorii kosztem sądów kategorii pierwszej), to jednak przy przyjętych 
dla badań kryteriach są bardzo niskie. Różnica w liczbie punktów uzyska-

115 



nych przez całą klasę przed i po cyklu lekcji eksperymentalnych wynosiła 
33, a więc do tego, aby zmiany te uznać za wysokie, zabrakło co najmniej 
40 punktów. 

Podobnie jak zmiany w kryteriach ocen społeczno-moralnych, tak 
i zmiany w kryteriach uzasadnień postępowania społeczno-moralnego nie 
były tak wyraźne jak się tego spodziewano. Hipoteza 1.3 zakładała, że pod 
wpływem kształtowania pojęć społeczno-moralnych na podstawie charakte
rystyki pozytywnych bohaterów legend kryteria uzasadnień czynów spo
łeczno-moralnych zmienią się w stopniu wysokim. Okazało się jednak, że 
zmiany te są niskie, co nie znaczy, że niezauważalne - o 32% zwiększyła się 
liczba uzasadnień o charakterze normatywnym i społeczno-moralnym 
wśród wypowiedzi dzieci. Aby jednak zmiany te można było uznać za wyso
kie, zabrakło co najmniej 99 punktów w różnicy punktów uzyskanych przez 
klasę przed i po cyklu lekcji (różnica ta wynosiła 142 punkty). 

Chcąc określić zmiany, jakie zaszły w komponencie poznawczym po
staw społeczno-moralnych pod wpływem lekcji eksperymentalnych, porów
nano wyniki uzyskane przez wszystkich uczniów klasy we wszystkich 
testach łącznie w pierwszym i trzecim etapie badań. 

W pierwszym etapie badań uczniowie klasy III A uzyskali ogółem 1901 
punktów, tak więc stopień ukształtowania komponentu poznawczego ich 
postaw (por. załącznik 10, tabela 18) był niski. W trzecim etapie klasa uzy
skała 2436 punktów, a więc stopień ukształtowania komponentu po
znawczego był średni. 

O zmianach w komponencie poznawczym świadczyła różnica w liczbie 
uzyskanych punktów przed i po cyklu lekcji eksperymentalnych. Różnica ta 
wynosiła 535 punktów (por. załącznik 10, tabela 19). Zmiany w tym wzglę
dzie uznano więc za średnie, bowiem, chociaż wyraźne, były jednak niższe 
od zakładanych. Aby można było uznać je za wysokie (zgodnie z hipotezą 
1.3.) zabrakło co najmniej 90 punktów różnicy w liczbie punktów uzyska
nych w pierwszym i w trzecim etapie badań. 

Ze sformułowanymi wyżej uogólnieniami w ścisłym związku pozostają 
postulaty w aspekcie socjolingwistycznym. Zgodnie z tymi postulatami na
leży zwrócić uwagę na co najmniej dwie kwestie: ontogenezę aktów mowy, 
tj- typy aktów komunikacji, w których uczestnikiem jest dziecko, to po 
pierwsze, a po drugie - na obserwację, ocenę i kontrolę opanowania przez 
dziecko znaczeń egocentrycznych i społecznych. Zaś w aspekcie pedagogiki 
językowej nauczyciel jest zobowiązany do kierowania rozwojem językowym 
dziecka, troski o poprawność językową, do intensyfikacji doświadczeń 
semantycznych dziecka w języku ojczystym. Uwzględniwszy te dwa aspek
ty, na razie pomijam trzeci - proponowany przez T. Rittel jako podejście 
kompleksowe nauczyciela do badania i kształtowania języka dziecka 1 9 5. 

T. Rittel, Językoznawcze podstawy rozwijania słownictwa społeczno-moralnego, (w:] 
K. Duraj-Nowakowa (red.); Nowe orientacje edukacji przedszkolnej. Rocznik Naukowo-Dydak
tyczny. Prace Pedagogiczne XIII, Kraków 1992. 
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3 .2. Wpływ kształtowania pojęć 
społeczno-moralnych na podstawie 

charakterystyki negatywnych bohaterów 
legend na komponent poznawczy 

postaw uczniów klasy III 

U W A G I O P R Z E B I E G U P R O C E S U K S Z T A Ł T O W A N I A 
P O J Ę Ć S P O Ł E C Z N O - M O R A L N Y C H 

W klasie III В kształtowano pojęcia, których desygnatami są postawy 
negatywne, nieaprobowane społecznie. Pojęcia te kształtowano na podsta
wie charakterystyki negatywnych bohaterów legend (por. s. 86). 

Podobnie jak w klasie III A, każde z tych pojęć kształtowano w toku 
jednej jednostki metodycznej, na którą składały się dwie lekcje. Każda z 
jednostek metodycznych analizowana była ze względu na poziom aktywno
ści uczniów. Wyniki tej analizy przedstawia tabela VIII. 

Tabela VIII 

Aktywność uczniów 

Jednostka 
metodyczna Kształtowane 

pojęcie 

Średnia liczba 
uczniów zgłasza
jących chęć 
odpowiedzi na 
pytania postawio
ne w toku lekcji 

Aktywność 

1 wróg 58% średnia 
2 leń 66% wysoka 
3 kłamca 63% wysoka 
4 niesprawiedliwy 62% wysoka 
5 tchórz 54% średnia 
6 nieuczciwy 51% średnia 

Poziom aktywności uczniów na poszczególnych lekcjach był zadowala
jący, gdyż nie było lekcji, na której aktywność uczniów spadłaby poniżej 
50%. Najwyższy poziom aktywności wystąpił na lekcjach poświęconych 
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kształtowaniu pojęć „leń" i „kłamca", a także - co było zaskoczeniem z uwa
gi na wyniki w tym zakresie w klasie IIIA - „niesprawiedliwy". Może to być 
związane z tym, że dzieci, podobnie jak ludzie dorośli, na co dzień większą 
uwagę zwracają na czyny nieetyczne, zwłaszcza gdy są one skierowane 
bezpośrednio przeciwko nim. To, że ktoś postąpił sprawiedliwie, zwłaszcza 
w stosunku do nas samych, często pomijane jest milczeniem, jako że jest 
to „normalne". Niesprawiedliwość natomiast odczuwamy bardzo boleśnie, 
myślimy, mówimy o niej i nazywamy ją. 

Stosunkowo niska, w porównaniu z aktywnością na innych lekcjach, 
była aktywność uczniów na lekcjach poświęconych kształtowaniu pojęć 
„nieuczciwy" i „tchórz". W pierwszym przypadku wiązało się to z tym, że 
dzieci długo nie mogły uchwycić istotnych różnic między pojęciem 
„nieuczciwy" a pojęciem „kłamca" i pojęciem „niesprawiedliwy". Oczywiście, 
zakresy tych pojęć są w niektórych przypadkach zbieżne, ale nie we 
wszystkich, nie są więc synonimami. 

Innego rodzaju trudności wystąpiły przy kształtowaniu pojęcia „tchórz". 
Dzieci ściśle wiązały to pojęcie z pojęciem strachu, zamiast z nieumiejętno
ścią lub wręcz niechęcią do podjęcia jakichkolwiek działań w celu jego 
przezwyciężenia. 

Po każdej jednostce metodycznej zadana była praca domowa, polegają
ca na opisaniu sytuacji, w której ktoś postąpił jak: wróg, leń, kłamca, czło
wiek niesprawiedliwy, tchórz, człowiek nieuczciwy (por. załącznik 5). 

Podobnie jak w klasie III A, analizie poddanych zostało sto dwadzieścia 
zadań (każdy z dwudziestu badanych uczniów musiał napisać sześć zadań). 
Wśród nich dwanaście zadań (10%) rozwiązanych było błędnie, a w tym -
jedno zadanie dotyczące pojęcia „kłamca", dwa zadania pojęcia „wróg", trzy 
zadania - pojęcia „tchórz" i aż sześć zadań dotyczących pojęcia „nie
uczciwy". Często w zadaniach, które uznano za wykonane niepoprawnie, 
uczniowie używali danych pojęć, nie przytaczając żadnej konkretnej sytu
acji uzasadniającej ich wystąpienie w określeniu danego człowieka (np. 
„U nas w szkole jest chłopak, który jest kłamcą, bo ciągle wszystkich oszu
kuje i bije"), lub używały danych pojęć błędnie (np. „[...] chłopcy nie ustąpili 
tej pani miejsca w tramwaju i dlatego ich postępowanie było nieuczciwe"; 
„Jedna pani jest nieuczciwa, bo daje niektórym dzieciom lepsze oceny, bo je 
bardziej lubi" „Moja koleżanka jest tchórzem, bo się boi bawić w piwnicy"). 
W innych przypadkach zdarzało się, że dzieci zbyt pochopnie i surowo oce
niały postępowanie innych ludzi, określając ich danymi pojęciami (np. „pe
wien lekarz jest nieuczciwy. Powiedział pacjentowi, że nie ma raka, a on miał 
raka płuc"; „Renata nie dała odpisać zadania i dlatego jest moim wrogiem"). 

Ilość poprawnie wykonanych zadań dotyczących kształtowanych pojęć 
przedstawia tabela IX. 

Wszystkich poprawnie wykonanych zadań było 108, co stanowi 90% 
analizowanych. Spośród dwudziestu badanych jedenastu uczniów (55%) 
rozwiązało poprawnie wszystkie zadania, sześciu (30%) - pięć zadań (jedno 
błędnie), a trzech (15%) - trzy zadania (i trzy błędnie). 
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Najmniej poprawnie rozwiązanych zadań dotyczyło pojęcia „nieucz
ciwy". Liczba dzieci, które błędnie użyły tego pojęcia, była stosunkowo duża 
(30% badanych uczniów), co może świadczyć o tym, że proces kształtowa
nia tego pojęcia nie przebiegał prawidłowo. Czy tak było naprawdę, będzie 
można stwierdzić znając wyniki analizy zmian w zasobie słownika uczniów, 
w kryteriach ocen społeczno-moralnych i w sposobie uzasadniania postę
powania społeczno-moralnego. 

Tabela IX 

Opis zachowania negatywnego 

Pojęcia, których 
dotyczyły zadania 

wróg leń kłamca tchórz nieuczciwy niespra
wiedliwy 

Liczba poprawnie 
wykonanych zadań 

18 20 19 17 14 20 

Procent poprawnie 
wykonanych zadań 
(z 20 analizowa
nych) 

90% 100% 95% 85% 70% 100% 

Z M I A N Y W Z A S O B I E S Ł O W N I K A U C Z N I Ó W 
W Z A K R E S I E P O J Ę Ć S P O Ł E C Z N O - M O R A L N Y C H 

W celu zbadania zmian, jakie zachodzą pod wpływem kształtowania 
pojęć społeczno-moralnych na podstawie charakterystyki negatywnych bo
haterów legend w zasobie słownika uczniów, w klasie III В przeprowadzono, 
podobnie jak w klasie III A, test słownikowy (załącznik 1) i test rysunkowy 
(załącznik 2) w pierwszym i trzecim etapie badań, a następnie porównano 
wyniki uzyskane przez uczniów przed i po cyklu lekcji eksperymentalnych. 

Wyniki uzyskane przez uczniów klasy III В w pierwszym etapie badań 
były niezadowalające. 

W zadaniach dotyczących treści badanych pojęć w słowniku biernym 
(zadania 7-9 testu słownikowego) wynik bardzo wysoki (załącznik 10, ta
bela 7) uzyskało dwóch uczniów (10% badanych), wysoki - pięciu (25%), 
średni - sześciu (30%), niski - pięciu (25%), a wynik bardzo niski - dwóch 
uczniów (10%). W tej grupie zadań cała klasa uzyskała 268 punktów (na 
360 możliwych), co przy przyjętych kryteriach jest wynikiem średnim 
(załącznik 10, tabela 9). 

W zadaniu 7. uczniowie najwięcej błędów popełnili w przykładzie 4 - aż 
ośmiu uczniów nie potrafiło prawidłowo wybrać spośród podanych pojęć 
pojęcia przeciwnego do pojęcia „pracowity". Podobne trudności mieli z po
daniem pojęcia przeciwnego do pojęcia „bohater" - siedem złych odpowiedzi. 

Dziesięciu uczniów w przykładzie 6. zadania 7. podało błędną odpo
wiedź określając człowieka, który nigdy nikogo nie oszukuje, jako prawdo-
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mównego lub sprawiedliwego (zamiast „uczciwy"). Wiele trudności sprawił 
dzieciom także przykład 3. - aż ośmiu uczniów nie potrafiło wybrać z poda
nych pojęć pojęcia prawidłowego dla określenia człowieka, który jest pilny, 
wytrwały i chętnie pracuje. 

W przykładzie 6. (zadania 9.), który dotyczył pojęcia „uczciwy", tylko 
dziewięciu uczniów podało prawidłową odpowiedź. W przykładzie 4 tego za
dania jedenastu uczniów wybrało właściwą odpowiedź w odniesieniu do 
pojęcia „pracowity". 

Ogółem w tej grupie zadań, na 360 analizowanych, błędnie rozwiązane 
były 92 zadania, a w tym: 

- 12 zadań dotyczących pojęcia „bohater", 
- 25 zadań - pojęcia „pracowity", 
- 5 zadań - pojęcia „prawdomówny", 
- 13 zadań - pojęcia „przyjaciel", 
- 11 zadań - pojęcia „sprawiedliwy", 
- 26 zadań - pojęcia „uczciwy". 
W zadaniach dotyczących zakresu badanych pojęć w słowniku biernym 

(zadania 10-12 testu słownikowego) wynik bardzo wysoki (załącznik 10, 
tabela 7) uzyskał jeden uczeń (5% badanych), wysoki - ośmiu uczniów 
(40%), średni - dziewięciu (45%), niski - dwóch (10%. Żaden z uczniów nie 
uzyskał wyniku bardzo niskiego. Cała klasa, na 360 możliwych, uzyskała 
286 punktów (załącznik 10, tabela 9). Jest to wynik średni. 

W zadaniu 10. najwięcej trudności mieli uczniowie z nazwaniem 
sędziego, który wymierza różne kary za ten sam czyn w zależności od tego, 
czy kogoś lubi czy nie (przykład 4) - ośmiu uczniów nie użyło w odpowiedzi 
pojęcia „niesprawiedliwy". 

W zadaniu 11. tylko czwórka dzieci oceniła postępowanie Inki (przy
kład „e") jako uczciwe - pozostałych szesnastu uczniów uznało, że Inka jest 
„nieuczciwa". Aż siedmiu uczniów nazwało chłopca, który pozrywał w sa
dzie sąsiada jabłka dla całej klasy, bohaterem (przykład „c"). 

Ośmiu uczniów w przykładzie 4. zadania 12. nie użyło pojęcia „nie
uczciwy" w stosunku do chłopca, który daje swoim kolegom różne prezenty 
po to, aby mu pozwalali odpisywać swoje zadania. Ogółem w tej grupie za
dań na 360 analizowanych 76 zadań rozwiązanych było błędnie, a w tym: 

- 12 zadań dotyczących pojęcia „bohater", 
- 2 zadania dotyczące pojęcia „tchórz", 
- 2 zadania dotyczące pojęcia „leniwy", 
- 2 zadania - pojęcia „prawdomówny", 
- 6 zadań dotyczących pojęcia „kłamca", 
- 2 zadania dotyczące pojęcia „przyjaciel", 
- 9 zadań dotyczących pojęcia „wróg", 
- 5 zadań - pojęcia „sprawiedliwy", 
- 8 zadań - pojęcia „niesprawiedliwy", 
- 20 zadań - pojęcia „uczciwy", 
- 8 zadań dotyczących pojęcia „nieuczciwy". 

120 



Wszystkie zadania dotyczące pojęcia „pracowity" zostały rozwiązane 
poprawnie. 

W zadaniach dotyczących badanych pojęć (ich treści) w słowniku czyn
nym (zadania 1-3 testu słownikowego) wyniku bardzo wysokiego (załącznik 
10, tabela 7) i wysokiego nie uzyskał żaden uczeń, wynik średni - jeden 
uczeń (5% badanych), niski - pięciu (25%), a wynik bardzo niski - czterna
stu uczniów (70%). 

Cała klasa uzyskała w tej grupie zadań 144 punkty (na 360 możli
wych), co przy przyjętych kryteriach (załącznik 10, tabela 9) jest wynikiem 
bardzo niskim. 

W zadaniu 1. najwięcej niepoprawnych odpowiedzi było w przykładach 
„d" i „f" (po trzynaście), a w dalszej kolejności - w przykładach „c" i „e" (po 
dwanaście błędnych odpowiedzi). Dziesięciu uczniów nie potrafiło podać 
pojęcia przeciwnego do pojęcia „prawdomówny", a dziewięciu - do pojęcia 
„pracowity". 

W zadaniu 2. najwięcej trudności pojawiło się w przykładzie „b" i „e" -
w każdym z tych zadań czternastu uczniów nie użyło właściwego pojęcia 
(w przykładzie „b" - „uczciwy" a w przykładzie „e" - „prawdomówny"). Dzie
cięciu uczniów nie potrafiło prawidłowo nazwać człowieka, który jest wy
trwały, pilny i chętnie pracuje (przykład „d") oraz człowieka, który ocenia 
innych tak, jak naprawdę na to zasługują, niezależnie od tego, czy ich lubi, 
czy też nie (przykład „Г). 

Żaden z badanych uczniów nie podał w przykładzie „d" definicji pojęcia 
„tchórz", którą można by uznać za prawidłową (tzn. świadczącą o rozumie
niu tego pojęcia przynajmniej na poziomie konkretno-opisowym). Siedem
nastu uczniów nie rozumiało pojęcia „nieuczciwy", czternastu - „leniwy", 
a trzynastu - „kłamca". Jedenastu uczniów podało zadowalającą definicję 
pojęcia „wróg", a dziesięciu - pojęcia „niesprawiedliwy". 

W zestawie 360 analizowanych zadań zanotowano aż 216 przypadków 
zadań rozwiązanych błędnie, które dotyczyły: 

- w 9 przypadkach pojęcia „bohater", 
- w 33 - pojęcia „tchórz", 
- w 10 - pojęcia „pracowity", 
- w 23 -r pojęcia „leniwy", 
- w 14 - pojęcia „prawdomówny", 
- w 23 - pojęcia „kłamca", 
- w 7 - pojęcia „przyjaciel", 
- w 21 - pojęcia „wróg", 
- w 10 - pojęcia „sprawiedliwy", 
- w 22 - pojęcia „niesprawiedliwy", 
- w 14 - pojęcia „uczciwy", 
- w 30 -pojęcia „nieuczciwy". 
W zadaniach dotyczących zakresu badanych pojęć w słowniku czyn

nym (zadania 4-6 testu słownikowego i pytania 1-2 zadane do każdej z hi
storyjek obrazkowych) wyniku bardzo wysokiego i wysokiego (załącznik 10, 
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tabela 7b) nie uzyskał żaden uczeń, wynik średni uzyskało dwóch uczniów 
(10% badanych), niski - trzech (15%), a wynik bardzo niski - piętnastu 
(75%). 

Cała klasa uzyskała 209 punktów na 480 możliwych (załącznik 10, ta
bela 9a), co jest wynikiem bardzo niskim. 

W zadaniu 4. testu słownikowego najwięcej nieprawidłowych odpowie
dzi wystąpiło w przykładach „a" (pojęcie „bohater") i „e" (pojęcie „prawdo
mówny" - w obu przypadkach czternastu uczniów nie użyło odpowiednich 
pojęć. Podobnie bardzo dużo błędów miało miejsce w przykładzie „d" 
(pojęcie „pracowity") i „Г (pojęcie „uczciwy") - po dwanaście nieprawidło
wych odpowiedzi, a w przykładzie „b" (pojęcie „przyjaciel") i „c" (pojęcie 
„sprawiedliwy") - po dziesięć błędów. 

W zadaniu 5. omawianego testu najwięcej błędnych przykładów danego 
postępowania dotyczyło pojęcia „tchórz" - żaden uczeń nie rozwiązał tego 
zadania poprawnie - oraz pojęcia „nieuczciwy" - szesnaście błędnych przy
kładów. Jedenaście błędnych przykładów dotyczyło pojęcia „przyjaciel" 
(przykład „c") i tyleż samo - pojęcia niesprawiedliwy" (przykład „e"). 

W zadaniu 6. trzynastu uczniów nie użyło pojęcia „nieuczciwy" w przy
kładzie „b", „tchórz" w przykładzie „c" i „wróg" w przykładzie „Г. W przykła
dzie „e" jedenastu uczniów nie użyło pojęcia „leniwy", a w przykładzie „d" -
dziesięciu nie określiło przedstawionego nauczyciela pojęciem „niespra
wiedliwy". 

W teście historyjek obrazkowych w stosunku do chłopca przedstawio
nego w historyjce IV czternastu uczniów nie użyło pojęcia „przyjaciel", 
w historyjce II - jedenastu uczniów nie określiło chłopca jako uczciwego. 
Podobnie w odniesieniu do historyjki III przedstawioną w niej dziewczynkę 
tylko dziewięciu uczniów nazwało prawdomówną. Pojęcia „bohater" (histo
ryjka I) i pojęcia „sprawiedliwy" (historyjka VI) użyło dziesięciu uczniów, 
natomiast pojęcia „pracowity" (historyjka V) - jedenastu uczniów. 

W grupie zadań dotyczących zakresu badanych pojęć w słowniku czyn
nym ogółem błędnie rozwiązanych było 271 zadań (na 480 analizowanych), 
w tej liczbie: 

- 24 zadania dotyczące pojęcia „bohater", 
- 33 zadania - pojęcia „tchórz", 
- 25 zadań dotyczących pojęcia „pracowity", 
- 11 zadań - pojęcia „leniwy", 
- 31 zadań - pojęcia „prawdomówny", 
- 6 zadań - pojęcia „kłamca", 
- 35 zadań - pojęcia „przyjaciel", 
- 13 zadań - pojęcia „wróg", 
- 20 zadań - pojęcia „sprawiedliwy", 
- 21 zadań - pojęcia „niesprawiedliwy", 
- 23 zadania dotyczące pojęcia „uczciwy", 
- 29 zadań dotyczących pojęcia „nieuczciwy". 
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Za wszystkie zadania badające zasób słownika uczniów w zakresie inte
resujących nas pojęć klasa III В w pierwszym etapie badań uzyskała w su
mie 905 punktów (na 1560 możliwych), co przy przyjętych kryteriach 
(załącznik 10, tabela 10) uznano za wynik niski. Błędy zauważono w 655 
zadaniach. 

W zakresie pojęć, których desygnatami były postawy pozytywne, anali
zie poddano 840 zadań (po 140 dla każdego z sześciu wybranych pojęć). 
Błędy zanotowano w stosunku do 355 pojęć. Rozwiązania błędne dotyczyły: 

- w 57 zadaniach pojęcia „bohater", 
- w 60 - pojęcia „pracowity", 
- w 52 - pojęcia „prawdomówny", 
- w 57 zadaniach pojęcia „przyjaciel", 
- w 46 - pojęcia „sprawiedliwy", 
- w 83 - pojęcia „uczciwy". 
Wyraźnie największe trudności wystąpiły przy interpretacji pojęcia 

„uczciwy", a w dalszej kolejności pojęć: „pracowity", „bohater", „przyjaciel". 
Najmniejszą trudność sprawiała dzieciom interpretacja pojęć: „prawdomów
ny" i „sprawiedliwy". 

W zakresie pojęć, których desygnatami są postawy negatywne, na 720 
analizowanych (po 120 dla każdego pojęcia), błędnie rozwiązanych było 300 
zadań w tej liczbie: 

- 68 zadań dotyczących pojęcia „tchórz", 
- 36 zadań - pojęcia „leniwy", 
- 35 zadań - pojęcia „kłamca", 
- 43 zadania dotyczące pojęcia „wróg", 
- 51 zadań dotyczących pojęcia „niesprawiedliwy", 
- 67 zadań dotyczących pojęcia „nieuczciwy". 
W świetle uzyskanych wyników, najmniej zrozumiałe były dla uczniów 

takie pojęcia, jak: „tchórz" i „nieuczciwy", a w dalszej kolejności „niespra
wiedliwy" i „wróg". Najwięcej zadań rozwiązanych dobrze dotyczyło pojęć 
„leniwy" i „kłamca". 

Po cyklu lekcji eksperymentalnych, polegających na kształtowaniu po
jęć, których desygnatami są postawy negatywne (na podstawie negatyw
nych bohaterów legend), przeprowadzono ponownie oba teksty. Wyniki 
przedstawiono niżej. 

W zadaniach dotyczących treści badanych pojęć w słowniku biernym 
(zadania 7-9 testu słownikowego) wynik bardzo wysoki (por. załącznik 10, 
tabela 7) uzyskało pięciu uczniów (25% badanych), wysoki - ośmiu (40%), 
średni - sześciu (30%), niski - jeden uczeń (5% badanych). Wyniku bardzo 
niskiego nie było. Cała klasa w tej grupie badań uzyskała 305 punktów 
(o 37 punktów więcej niż w pierwszym etapie badań), co uznano za wynik 
wysoki (por. załącznik 10, tabela 9). 

W zadaniu 7. pary pojęć związanych kontrastem semantycznym dobrali 
- na dwudziestu badanych - wszyscy do pojęcia „sprawiedliwy", osiemna-
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stu - do pojęć: „prawdomówny", „bohater" i „przyjaciel", piętnastu - do po
jęcia „pracowity" i najmniej - czternastu - do pojęcia „uczciwy". 

W zadaniu 8. najwięcej nieprawidłowych odpowiedzi było w przykładzie 
6 - aż jedenastu uczniów, człowieka, który nigdy nikogo nie oszukuje, nie 
nazwało uczciwym. W przykładzie 3. były cztery błędy - tu uczniowie za
miast pojęcia „pracowity" wybierali pojęcie „obowiązkowy". W przykładzie 1. 
nie było żadnego błędu - wszyscy uczniowie opisanego człowieka nazwali 
„bohaterem". W pozostałych przykładach zauważono po jednym błędzie. 

Równie sporo błędów zauważono w zadaniu 9. Ośmiu uczniów nie po
trafiło wybrać definicji pojęcia „pracowity", sześciu - definicji pojęcia „przy
jaciel", pięciu - definicji pojęcia „uczciwy", trzech - definicji pojęcia „spra
wiedliwy" i po jednym uczniu definicji pojęć: „bohater" i „prawdomówny". 
Ogółem w tej grupie zadań uczniowie rozwiązali błędnie 55 (o 37 zadań 
mniej niż w etapie pierwszym). Błędy w zadaniach dotyczyły następujących 
pojęć: 

„bohater" (3 zadania), „pracowity" (17 zadań), „prawdomówny" (4 zada
nia), „przyjaciel" (9 zadań), „sprawiedliwy" (4 zadania), „uczciwy" (18 zadań). 

W zadaniach dotyczących zakresu badanych pojęć w słowniku biernym 
(zadania 10-12 testu słownikowego) wynik bardzo wysoki (załącznik 10, 
tabela 7) uzyskało siedmiu uczniów (35% badanych), wysoki - siedmiu 
(35%), średni - pięciu (25%), wynik niski - jeden uczeń (5%). Wyniku bar
dzo niskiego nie było. Cała klasa w tej grupie zadań uzyskała 312 punktów 
- o 28 punktów więcej niż w pierwszym etapie badań (załącznik 10, tabe
la 9). Jest to wynik wysoki. 

W zadaniu 10. nie było wielu błędów. W przykładzie 4. i przykładzie 6. 
trzech uczniów nie użyło właściwego pojęcia (zamiast „niesprawiedliwy" -
„kłamca", a zamiast „uczciwy" - „przyjaciel"). W przykładzie 1., 2. i 5. za
uważono po dwa błędy. W przykładzie 3. błędów nie było. 

Trzy przykłady zadania 11. były poprawnie rozwiązane przez wszyst
kich badanych uczniów: przykład „a" - dotyczący pojęcia „tchórz", „b" -
dotyczący pojęcia „leniwy" i „d" - dotyczący pojęcia „sprawiedliwy". Najwięcej 
błędów było w przykładzie „c", dotyczącym pojęcia „bohater" - sześć błędów, 
i w przykładzie „e", dotyczącym pojęcia „uczciwy" - aż piętnaście błędów. 

W zadaniu 12. cztery błędy wystąpiły w przykładzie 3. i przykładzie 4. 
(pojęcia „sprawiedliwy" i „niesprawiedliwy"). Dwa błędy wystąpiły w przy
kładzie 6. (pojęcie „wróg") i po jednym błędzie w przykładach 2. i 5. (pojęcia 
„leniwy" i „prawdomówny"). 

W omówionej grupie zadań błędnie rozwiązanych było 48 (o 28 zadań 
mniej niż w pierwszym etapie), w tej liczbie: 

- 8 zadań dotyczących pojęcia „bohater", 
- 1 zadanie dotyczące pojęcia „leniwy", 
- 1 zadanie - pojęcia „prawdomówny", 
- 2 zadania - pojęcia „kłamca", 
- 2 zadania - pojęcia „przyjaciel", 
- 5 zadań dotyczących pojęcia „wróg", 
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- 4 zadania dotyczące pojęcia „sprawiedliwy", 
- 3 zadania - pojęcia „niesprawiedliwy", 
- 18 zadań dotyczących pojęcia „uczciwy", 
- 4 zadania dotyczące pojęcia „nieuczciwy". 
Wszystkie zadania dotyczące pojęć „tchórz" i „pracowity" rozwiązane 

były poprawnie. 
W zadaniach dotyczących treści badanych pojęć w słowniku czynnym 

(zadania 1-3 testu słownikowego) wynik bardzo wysoki (załącznik 10, ta
bela 7) uzyskał jeden uczeń (5% badanych), wysoki - pięciu uczniów (25%), 
średni - dwóch (10%), niski - ośmiu (40%), a bardzo niski - czterech 
uczniów (20%). 

Cała klasa uzyskała 242 punkty (o 98 punktów więcej niż w pierwszym 
etapie badań), co (załącznik 10, tabela 9) stanowi wynik niski. 

W zadaniu 1. siedmiu uczniów podało błędnie pojęcie przeciwne do po
jęcia „sprawiedliwy" (przykład „c") i do pojęcia „uczciwy" (przykład „f"), sze
ściu - do pojęcia „prawdomówny" (przykład „b") i do pojęcia „przyjaciel" 
(przykład „e"), a pięciu - do pojęcia „pracowity" (przykład 'a") i do pojęcia 
„tchórz" (przykład „d"). Chociaż błędów w tym zadaniu było dość dużo (36), 
to jednak o wiele mniej niż w pierwszym etapie (69). 

Wyraźnie mniej błędów wystąpiło także w zadaniu 2. Człowieka, który 
odznaczył się wielką odwagą, męstwem i ofiarnością nie określiło mianem 
bohatera trzech uczniów, podobnie jak człowieka, który jest wytrwały, pilny 
i chętnie pracuje - mianem pracowitego. Tylko czterech uczniów w określe
niu człowieka, któremu można zaufać i na którego można liczyć w każdej 
sytuacji, nie użyło pojęcia „przyjaciel", a siedmiu uczniów pojęcia „sprawie
dliwy" w odniesieniu do człowieka, który ocenia innych tak, jak na to na
prawdę zasługują, niezależnie od tego, czy ich lubi, czy też nie. Więcej błę
dów wystąpiło w przykładzie „e" i w przykładzie „b" (po jedenaście błędów). 

W zadaniu 3. błędów było dużo (45), ale aż o 50 mniej niż w pierwszym 
etapie badań. Najwięcej niepoprawnych odpowiedzi wystąpiło w przykładzie 
„d" - szesnastu uczniów nie podało zadowalającej definicji pojęcia „tchórz", 
w przykładzie „Г - trzynastu nie podało definicji pojęcia „nieuczciwy", 
w przykładzie „c" - siedmiu uczniów nie potrafiło określić człowieka nie
sprawiedliwego. Pojęcia „wróg" (przykład „e") nie zdefiniowało czterech ucz
niów, pojęcia „leniwy" - trzech, a pojęcia „kłamca" - tylko dwóch uczniów. 
Ogółem, w tej grupie zadań uczniowie rozwiązali błędnie 118 zadań (o 98 
zadań mniej niż w pierwszym etapie). Błędna interpretacja dotyczyła nastę
pujących pojęć: 

w 3 zadaniach - pojęcia „bohater", 
w 21 zadaniach - pojęcia „tchórz", 
w 3 zadaniach - pojęcia „pracowity", 
w 8 zadaniach - pojęcia „leniwy", 
w 9 zadaniach - pojęcia „prawdomówny", 
w 8 zadaniach - pojęcia „kłamca", 
w 4 zadaniach - pojęcia „przyjaciel", 

125 



w 10 zadaniach - pojęcia „wróg", 
w 7 zadaniach - pojęcia „sprawiedliwy", 
w 14 zadaniach - pojęcia „niesprawiedliwy", 
w 11 zadaniach - pojęcia „uczciwy", 
w 20 zadaniach - pojęcia „nieuczciwy". 
W zadaniach dotyczących zakresu badanych pojęć w słowniku czyn

nym (zadania 4-6 testu słownikowego i pytania 1-2 testu rysunkowego) 
wynik bardzo wysoki (por. załącznik 10, tabela 7b) uzyskał jeden uczeń (5% 
badanych), wysoki - czterech uczniów (20%), średni - siedmiu (35%), niski 
- sześciu (30%), a bardzo niski - dwóch uczniów (10%). W tej grupie zadań 
cała klasa uzyskała 337 punktów (o 128 punktów więcej niż w pierwszym 
etapie badań), co przy przyjętych kryteriach (załącznik 10, tabela 9a) jest 
wynikiem średnim. 

W zadaniu 4. testu słownikowego aż jedenastu uczniów (w pierwszym 
etapie - czternastu) nie użyło w przykładzie „e" pojęcia „prawdomówny", 
a dziewięciu (w pierwszym etapie - dwunastu) pojęcia „uczciwy" w stosun
ku do człowieka, który znalazł na ulicy portfel z pieniędzmi i odniósł go 
właścicielowi (przykład „f"). Trzynastu uczniów (w porównaniu z ośmioma 
w pierwszym etapie badań) nazwało pracowitym ucznia, który zawsze chęt
nie, solidnie i rzetelnie odrabia swoje zadania (przykład „e"). Aż sześciu 
uczniów człowieka, który wyniósł dziecko z płonącego domu z narażeniem 
własnego życia, nie określiło mianem bohatera (w pierwszym etapie nie 
użyło tego pojęcia czternastu uczniów). W przykładzie „b" było pięć błędów 
(w pierwszym etapie - dziesięć), a w przykładzie „c" tylko trzy błędy 
(w pierwszym etapie - dziesięć). 

W zadaniu 5. najwięcej trudności sprawiło dzieciom podanie przykładu 
zachowania charakterystycznego dla człowieka tchórzliwego - jedenastu 
uczniów podało przykłady nie będące desygnatami tego pojęcia (w pierw
szym etapie żaden uczeń nie podał prawidłowego przykładu). W przykładzie 
„c" dziewięciu uczniów (w pierwszym etapie - jedenastu) podało przykład 
nie będący desygnatem pojęcia „przyjaciel", a w przykładzie „a" sześciu 
uczniów (w pierwszym etapie aż szesnastu) podało przykład nie będący de
sygnatem pojęcia „nieuczciwy". W przykładzie „e" dotyczącym pojęcia „nie
sprawiedliwy" było pięć błędów (w pierwszym etapie - jedenaście), a w przy
kładach „d" („prawdomówny") i „Г („pracowity") - po dwa błędy. 

W zadaniu 6. najwięcej błędów - siedem - wystąpiło w przykładzie „e" 
dotyczącym pojęcia „leniwy" (w pierwszym etapie - jedenaście). W przykła
dach „b", „c" i „d" (które dotyczyły pojęć: „nieuczciwy", „tchórz", „niespra
wiedliwy") było po pięć błędów, w przykładzie „ f czterech uczniów kogoś, 
kto w każdej sytuacji występuje przeciwko tobie nie określiło pojęciem 
„wróg". Trzech uczniów nie użyło pojęcia „kłamca" w przykładzie „a". 

W odpowiedziach do historyjek obrazkowych jedenastu uczniów nie 
użyło pojęcia „przyjaciel" odnośnie do historyjki IV, siedmiu - pojęcia 
„uczciwy" odnośnie do historyjki II i pojęcia „prawdomówny" odnośnie do 
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historyjki III, sześciu - pojęcia „sprawiedliwy" odnośnie do historyjki VI, 
a trzech - pojęcia „pracowity" odnośnie do historyjki V. 

Ogółem, w tej grupie zadań błędnie rozwiązane były 143 (o 128 zadań 
mniej niż w pierwszym etapie badań) w tej liczbie: 

- 10 zadań dotyczących pojęcia „bohater", 
- 16 zadań - pojęcia „tchórz", 
- 12 zadań - pojęcia „pracowity", 
- 7 zadań - pojęcia „leniwy", 
- 20 zadań - pojęcia „prawdomówny", 
- 3 zadania dotyczące pojęcia „kłamca", 
- 25 zadań dotyczących pojęcia „przyjaciel", 
- 4 zadania dotyczące pojęcia „wróg", 
- 9 zadań dotyczących pojęcia „sprawiedliwy", 
- 10 zadań - pojęcia „niesprawiedliwy", 
- 16 zadań - pojęcia „uczciwy", 
- 11 zadań - pojęcia „nieuczciwy". 
Za wszystkie zadania dotyczące zasobu słownika uczniów w zakresie 

badanych pojęć klasa III В w trzecim etapie badań uzyskała łącznie na 
1560 możliwych 1196 punktów (por. załącznik 10, tabela 10). Wynik ten 
uznano za średni. 

Wśród 1560 analizowanych zadań testu słownikowego i testu rysun
kowego błędnie rozwiązane były 364 zadania (o 291 zadań mniej niż 
w pierwszym etapie badań). 

W zakresie pojęć, których desygnatami są postawy pozytywne, na 840 
analizowanych, błędy zauważono w 217 zadaniach, a więc zadań błędnie 
rozwiązanych było tu o 138 mniej niż w pierwszym etapie badań. Nadal 
trudne były dla uczniów następujące pojęcia: „bohater" i „sprawiedliwy" (po 
24 zadania rozwiązane błędnie), „pracowity" (24 zadania), „prawdomówny" 
(34), „przyjaciel" (4) oraz pojęcie „uczciwy", które okazało się zinterpretowa
ne błędnie w 63 zadaniach. 

Porównując powyższe wyniki z wynikami uzyskanymi w pierwszym 
etapie badań (por. strona 122 niniejszej pracy), można stwierdzić, że naj
większe zmiany w zasobie słownika uczniów powstałe pod wpływem 
kształtowania pojęć na podstawie charakterystyki negatywnych bohaterów 
legend dotyczyły pojęć: 

- „bohater" (o 33 poprawnie rozwiązane zadania więcej niż w pierwszym 
etapie badań), 

- „pracowity" (o 28 poprawnie rozwiązanych zadań więcej niż z pierw
szym etapie badań). 

Najmniejsze zmiany dotyczyły pojęć: 
- „przyjaciel" (o 17 poprawnie rozwiązanych zadań więcej niż w pierw

szym etapie badań), 
- „prawdomówny" (o 18 poprawnie rozwiązanych zadań więcej niż 

w pierwszym etapie badań). 
Zmiany, które możemy określić jako średnie dotyczyły pojęć: 
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- „uczciwy" (о 20 poprawnie rozwiązanych zadań więcej niż w pierw
szym etapie badań), 

- „sprawiedliwy" (o 22 poprawnie rozwiązane zadania więcej niż 
w pierwszym etapie badań). 

W zakresie pojęć, których desygnatami są postawy negatywne, na 720 
analizowanych, błędnie rozwiązanych było 147 zadań (o 153 zadania mniej 
niż w pierwszym etapie badań), w tej liczbie: 

- 37 zadań dotyczących pojęcia „tchórz", 
- 16 zadań - pojęcia „leniwy", 
- 13 zadań - pojęcia „kłamca", 
- 19 zadań - pojęcia „wróg", 
- 27 zadań - pojęcia „niesprawiedliwy", 
- 35 zadań - pojęcia „nieuczciwy". 
Porównując powyższe wyniki z wynikami uzyskanymi w pierwszym 

etapie badań (por. strona 122 niniejszej pracy), można stwierdzić, że naj
większe zmiany w zasobie słownika uczniów dotyczyły pojęć: 

- „nieuczciwy" (o 32 poprawnie rozwiązane zadania więcej niż w pierw
szym etapie badań), 

- „tchórz" (o 31 poprawnie rozwiązanych zadań więcej niż w pierwszym 
etapie badań). 

Zmiany, które możemy określić jako średnie, dotyczyły pojęć: 
- „niesprawiedliwy" (o 24 poprawnie rozwiązane zadania więcej niż 

w pierwszym etapie badań), 
- „wróg" (o 24 poprawnie rozwiązane zadania więcej niż w pierwszym 

etapie badań), 
- „kłamca" (o 22 poprawnie rozwiązane zadania więcej niż w pierwszym 

etapie badań), 
- „leniwy" (o 20 poprawnie rozwiązanych zadań więcej niż w pierwszym 

etapie badań). 
W sumie, różnice w liczbie błędnie rozwiązanych zadań dotyczących 

tych pojęć, których desygnatami są postawy negatywne, nie były wyraźnie 
większe od różnic w liczbie błędnie rozwiązanych zadań dotyczących pojęć, 
których desygnatami są postawy pozytywne. 

Chcąc określić zmiany, jakie zaszły w zasobie słownika uczniów klasy 
III B, porównano globalne wyniki tej klasy uzyskane w tym zakresie przed 
i po cyklu lekcji eksperymentalnych. 

Różnica w liczbie punktów uzyskanych przez całą klasę w pierwszym 
i trzecim etapie badań wynosi 291 (załącznik 10, tabela 11). Zmiany uzna
no tu za średnie. 



Z M I A N Y W K R Y T E R I A C H O C E N 
S P O Ł E C Z N O - M O R A L N Y C H 

Kryteria ocen społeczno-moralnych dokonywanych przez uczniów klasy 
III В oraz zmiany tychże kryteriów badano, podobnie jak w klasie III A, za 
pomocą testu historyjek zamkniętych (por. załącznik 3). 

W pierwszym etapie badań wśród dwudziestu uczniów kryteria ocen 
u pięciu z nich (25% badanych) były bardzo istotne, u dwóch (10%) istotne, 
u trzynastu (65%) - mało istotne. Cała klasa uzyskała tu ogółem 208 
punktów. Liczba ta (por. załącznik 10, tabela 13) świadczy o mało istotnych 
kryteriach ocen społeczno-moralnych, jakie kierowały badanymi uczniami 
w określaniu postaw bohaterów historyjek zamkniętych. 

Pod wpływem czynnika eksperymentalnego proporcje w kategoriach 
wypowiadanych przez dzieci sądów zmieniły się. W trzecim etapie badań 
kryteria ocen siedmiu uczniów (35% badanych) były bardzo istotne, czte
rech (20%) - istotne, a dziewięciu (45%) - mało istotne. W tym etapie badań 
cała klasa uzyskała ogółem 257 punktów i na tej podstawie kryteria ocen 
społeczno-moralnych dokonywanych przez uczniów okazały się istotne. 

Aby odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu proces kształtowania 
pojęć na podstawie charakterystyki negatywnych bohaterów legend wpływa 
na zmiany podawanych przez dzieci kryteriów ocen społeczno-moralnych, 
porównano wyniki uzyskane przez klasę przed i po cyklu zadań ekspery
mentalnych. 

Różnica w liczbie punktów wynosiła 49 l 9 6 . Fakt ten świadczy o niskich 
zmianach w ocenianiu przez dzieci czynów społeczno-moralnych. Zweryfi
kowana została więc w praktyce jedna z hipotez drugiego stopnia uszcze
gółowienia (hipoteza 2.2), która zakładała, że zmiany te będą wysokie. 

Jednak, podobnie jak w klasie III A, zmiany w klasie III B, pomimo że 
były niższe niż zakładano, okazały się zauważalne. 

Wyniki zmian w kryteriach ocen różnego rodzaju postępowania przed
stawia tabela X. Dane w kolumnach są liczbami uczniów, którzy wypowie
dzieli daną kategorię sądu dla danej pary historyjek (podobnie jak w klasie III 
A, analizowanych było 120 sądów - każdy z dwudziestu badanych uczniów 
odpowiedział na pytania zadane do każdej z sześciu par historyjek). 

W pierwszym etapie badań: 
- 46% uczniów wypowiedziało sądy pierwszej kategorii, 
- 35% - drugiej kategorii, 
- 19% - trzeciej kategorii. 
W trzecim etapie badań proporcje w tym zakresie ułożyły się następująco: 
- sądy pierwszej kategorii były udziałem 24% uczniów, 
- sądy drugiej kategorii - 37,5%, 
- sądy trzeciej kategorii - 38,5%. 

Historyjka I - 7 punktów różnicy, II - 5 punktów różnicy, III - 11 punktów różnicy, 
IV - 9 punktów różnicy, V - 11 punktów różnicy, VI - 6 punktów różnicy. 
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Tabela X 

Zmiany w kryteriach ocen społeczno-moralnych uczniów klasy III В 

Historyjka Skutek Norma Intencja Historyjka 
Etap I Etap III Etap I Etap III Etap I Etap III 

1 6 3 12 11 2 6 
to

 11 8 3 4 6 8 
3 8 2 9 10 3 8 
4 8 3 7 8 5 9 
5 15 9 5 6 - 5 
6 7 4 6 6 7 10 

Łącznie 55 29 42 45 23 46 

Porównując przedstawione wyżej wyniki, można stwierdzić, że pod 
wpływem lekcji eksperymentalnych wystąpiły następujące zmiany: 

- o 22% zmniejszyła się liczba sądów pierwszej kategorii (sądów mało 
istotnych), 

- o 2,5% zwiększyła się liczba sądów drugiej kategorii (sądów istotnych), 
- o 19,5% zwiększyła się liczba sądów trzeciej kategorii (sądów bardzo 

istotnych), tak więc proces kształtowania pojęć na podstawie charaktery
styki bohaterów negatywnych legend wpłynął zauważalnie na kryteria ocen 
społeczno-moralnych, chociaż nie w takim stopniu, jak to zakładano przed 
badaniami empirycznymi. 

Z M I A N Y W K R Y T E R I A C H U Z A S A D N I E Ń 
P O S T Ę P O W A N I A S P O Ł E C Z N O - M O R A L N E G O 

W celu zbadania kryteriów uzasadnień postępowania społeczno-moral
nego, jakimi kierowały się dzieci wypowiadając poszczególne sądy, i zmian 
w tych kryteriach zaistniałych pod wpływem kształtowania pojęć na pod
stawie charakterystyki negatywnych bohaterów legend przeprowadzono 
wśród badanych uczniów dwa testy: test rysunkowy (załącznik 2, pytanie 3) 
i test historyjek otwartych (por. załącznik 4) przed i po cyklu lekcji ekspe
rymentalnych, a następnie porównano wyniki uzyskane przez klasę 
w pierwszym i trzecim etapie badań. 

W pierwszym etapie badań wśród dwudziestu badanych uczniów 
podawane przez nich kryteria uzasadnień postępowania społeczno-moral
nego u dwóch uczniów (10% badanych) były istotne (por. załącznik 10, 
tabela 15), u czterech (20%) - średnio istotne, u ośmiu (40%) - mało istot
ne, a u sześciu (30% badanych) bardzo mało istotne. Cała klasa uzyskała 
w tym etapie 737 punktów (załącznik 10, tabela 16), co świadczy, że kryte
ria uzasadnień uczniów tej klasy były bardzo mało istotne. 

W trzecim etapie kryteria uzasadnień podane przez jednego ucznia (5% 
badanych) uznano za bardzo istotne, siedmiu uczniów (35%) za istotne, 
ośmiu (40%) za średnio istotne i przez czterech uczniów (20%) za mało 
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istotne. Cała klasa w trzecim etapie badań uzyskała 930 punktów, co ozna
cza, że po cyklu lekcji eksperymentalnych kryteria podawane przez uczniów 
tej klasy były średnio istotne. 

Różnica w liczbie punktów uzyskanych przez klasę III В w pierwszym 
i trzecim etapie badań wynosiła 193, a więc przy przyjętych wskaźnikach 
(załącznik 10, tabela 17) zmiany w kryteriach uzasadnień podawanych 
przez uczniów były średnie. Porównując ten wynik z jedną z hipotez drugie
go stopnia uszczegółowienia (hipoteza 2.3) okazuje się, że zakładane zmia
ny były niższe niż zmiany faktyczne. Do tego, aby można je było uznać za 
wysokie, zabrakło co najmniej 48 punktów w różnicy punktów uzyskanych 
przez klasę przed i po cyklu lekcji eksperymentalnych. Porównując jednak 
kategorie uzasadnień podawanych przez dzieci w odniesieniu do poszcze
gólnych zachowań przedstawionych w kolejnych historyjkach rysunkowych 
i otwartych przed i po cyklu lekcji eksperymentalnych, można stwierdzić, że 
zmiany te są wyraźnie zauważalne. 

W tabeli XI przedstawiono wyniki uzyskane przez klasę III В według kryte
riów uzasadnień danej kategorii postępowania. Zarówno w pierwszym, jak i w 
trzecim etapie badań analizowano po 240 wypowiedzi (każdy z dwudziestu ba
danych uczniów odpowiedział na pytania zadane do dwunastu historyjek). 

W pierwszym etapie badań proporcje między poszczególnymi katego
riami uzasadnień przedstawiały się następująco: 

- 18,3% wypowiedzi nie miało charakteru uzasadnienia. 

Tabela XI 

Zmiany w kryteriach uzasadnień postępowania społeczno-moralnego 
uczniów klasy III В 

Historyjki 
Kategoria uzasadnień 

Historyjki 1 2 3 4 5 Historyjki 
Etap 

I 
Etap 

III 
Etap 

I 
Etap 

III 
Etap 

I 
Etap 
III 

Etap 
I 

Etap 
III 

Etap 
I 

Etap 
III 

Obrazkowe: 
I 3 - ' - - 4 3 3 2 10 15 
II 4 - 1 - 6 6 4 5 5 9 
III 9 1 1 - 3 5 7 14 - -
rv 3 - 2 - 8 7 4 9 3 4 
V 7 2 - - 8 7 51 11 - -
VI 8 1 - - 4 8 2 1 6 10 

Otwarte: 
I - - 11 2 3 7 3 5 3 6 
II - - 3 1 6 1 9 14 2 4 
III 3 - 8 8 - 1 6 7 3 4 
IV 2 - 10 4 2 6 4 7 2 3 
V 3 - - - 7 2 4 5 6 13 
VI 2 - 6 6 3 2 2 1 7 11 
Łącznie 44 4 42 21 54 55 53 81 47 79 
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- 17,5% uzasadnień miało charakter egocentryczny, 
- 22,5% - charakter sytuacyjny, 
- 22,1% - charakter normatywny, 
- 19,6% - charakter społeczno-moralny. 
W trzecim etapie badań proporcje te uległy znacznym przetasowaniom: 
- nie miało charakteru uzasadniającego tylko 1,7% wypowiedzi, 
- charakter egocentryczny posiadało 8,75% wypowiedzi, 
- charakter sytuacyjny - 22,9%, 
- charakter normatywny - 33,75%, 
- charakter społeczno-moralny - 32,9%. 
Można więc stwierdzić, że pod wpływem procesu kształtowania pojęć 

społeczno-moralnych na podstawie charakterystyki negatywnych bohate
rów legend wystąpiły następujące zmiany w kryteriach uzasadnień postę
powania społeczno-moralnego: 

- o 16,6% mniej było wypowiedzi, które nie miały charakteru uzasadnień, 
- o 8,75% mniej było uzasadnień o charakterze egocentrycznym, 
- o 0,4% więcej było uzasadnień o charakterze sytuacyjnym, 
- o 11,65% więcej było uzasadnień o charakterze normatywnym, 
- o 13,3% więcej było uzasadnień o charakterze społeczno-moralnym. 
W następstwie wyników dotychczasowych analiz można stwierdzić, że 

przebieg kształtowania pojęć w klasie III В był prawidłowy, gdyż: 
- średnia aktywność uczniów w czasie wszystkich jednostek metodycz

nych poświęconych kształtowaniu pojęć na podstawie desygnatów postaw 
negatywnych wynosiła 59%. 

Wśród stu dwudziestu analizowanych zadań 108 (90%) rozwiązanych 
było poprawnie. Jedenastu uczniów (55% badanych) poprawnie rozwiązało 
wszystkie zadania dotyczące kształtowanych pojęć. Nie zanotowano przy
padku, aby jeden uczeń na 6 zadań rozwiązał błędnie więcej niż 3. 

Chcąc określić zmiany, jakie zaszły w zasobie słownika uczniów 
w zakresie interesujących nas pojęć, porównano wyniki, jakie uzyskała kla
sa III В w teście słownikowym i rysunkowym przed i po cyklu lekcji ekspe
rymentalnych. 

Na podstawie różnicy w liczbie punktów uzyskanych przez klasę 
w pierwszym i trzecim etapie badań (która wynosiła 291) stwierdzono, że 
wpływ kształtowania pojęć społeczno-moralnych na podstawie charaktery
styki negatywnych bohaterów legend na zasób słownika jest średni. Zwery
fikowana została więc w praktyce jedna z hipotez drugiego stopnia uszcze
gółowienia (hipoteza 2.1.), która zakładała, że zmiany te będą wysokie. Aby 
je za takie uznać, zabrakło 22 punktów w różnicy punktów uzyskanych 
przez uczniów za rozwiązania testów przed i po cyklu lekcji eksperymental
nych. W trzecim etapie badań każdy uczeń z klasy III В rozwiązał o 14,55 
zadań więcej niż w pierwszym etapie badań, a więc o 3,5 zadań mniej niż 
każdy z uczniów klasy III A. 

Zastosowanie w pierwszym i trzecim etapie badań testu historyjek za
mkniętych miało na celu określenie zmian, jakie zachodzą w kryteriach 
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ocen społeczno-moralnych dokonywanych przez dzieci pod wpływem proce
su kształtowania pojęć społeczno-moralnych na podstawie charakterystyki 
negatywnych bohaterów legend. Okazało się, że zmiany te, aczkolwiek wy
raźne (o 22,5% zwiększyła się liczba sądów drugiej i trzeciej kategorii kosz
tem sądów pierwszej kategorii), nie są jednak aż tak duże, jak zakładano. 
Jedna z hipotez głosiła, że zmiany te będą wysokie. W praktyce zmiany 
(przy przyjętych wskaźnikach) były niskie - różnica w liczbie punktów uzy
skanych przez klasę w pierwszym i trzecim etapie badań wynosiła 49, 
a więc, aby zaistniałe zmiany uznać za wysokie, zabrakło 24 punktów. 

Podobnie jak zmiany w kryteriach ocen społeczno-moralnych, tak i zmia
ny w kryteriach uzasadnień postępowania społeczno-moralnego zaistniałe 
pod wpływem czynnika eksperymentalnego były niższe od zakładanych. 

Hipoteza 2.3. mówiła, że pod wpływem kształtowania pojęć społeczno-
-moralnych na podstawie charakterystyki negatywnych bohaterów kryteria 
uzasadnień zmienią się w stopniu wysokim. Okazało się, że biorąc pod 
uwagę różnicę w liczbie punktów uzyskanych przez klasę za rozwiązania 
zadań testowych (testu rysunkowego i testu historyjek otwartych), która 
wynosiła 193, zmiany w kryteriach uzasadnień (przy przyjętych kryteriach 
oceny) były średnie. Aby można je było, tak jak zakładano wcześniej, uznać 
za wysokie, zabrakło co najmniej 48 punktów różnicy uzyskanych ogółem 
przez uczniów klasy III B. Istotny wydaje się tu fakt, że w trzecim etapie 
badań liczba uzasadnień o charakterze normatywnym i społeczno-moral-
nym zwiększyła się w tej klasie o 24,95%. 

Chcąc odpowiedzieć na pytanie, jakie zmiany zaszły w komponencie 
poznawczym postaw społeczno-moralnych pod wpływem lekcji ekspery
mentalnych, porównano wyniki uzyskane w pierwszym i trzecim etapie ba
dań przez uczniów klasy III В we wszystkich testach łącznie. W pierwszym 
etapie badań klasa ta uzyskała za wszystkie zadania zamieszczone w te
stach 1850 punktów, a więc stopień ukształtowania komponentu po
znawczego postaw społeczno-moralnych przed badaniami (załącznik 10, 
tabela 18) był niski. 

W trzecim etapie badań klasa III В uzyskała 2383 punkty - stopień 
ukształtowania komponentu poznawczego był więc średni. 

O zmianach w komponencie poznawczym świadczyła różnica w liczbie 
uzyskanych punktów przed i po cyklu lekcji eksperymentalnych. Wynosiła 
ona 533 (załącznik 10, tabela 19) świadcząc o średnich zmianach w kompo
nencie poznawczym postaw społeczno-moralnych. Zmiany te, aczkolwiek 
wyraźne, były niższe niż przypuszczano (hipoteza 2). W wynikach uzyskanych 
w pierwszym i trzecim etapach badań zabrakło co najmniej 92 punktów. 



3 .3 . Wpływ kształtowania pojęć 
społeczno-moralnych na podstawie 

charakterystyki porównawczej 
pozytywnych i negatywnych bohaterów legend 

na komponent poznawczy postaw 
uczniów klasy III 

U W A G I O P R Z E B I E G U P R O C E S U K S Z T A Ł T O W A N I A 
P O J Ę Ć S P O Ł E C Z N O - M O R A L N Y C H 

W kolejnej klasie poddanej badaniom, klasie III C, kształtowano rów
nolegle pojęcia, których desygnatami są postawy pozytywne i pojęcia im 
przeciwne, których desygnatami są postawy negatywne. Proces kształtowa
nia obu grup pojęć został przeprowadzony na podstawie charakterystyki 
porównawczej pozytywnych i negatywnych bohaterów sześciu wybranych 
legend (por. s. 86) podczas kolejnych jednostek metodycznych składających 
się, podobnie jak w klasach III A i III B, z dwunastu lekcji (sześć jednostek 
metodycznych). 

W klasie III С kształtowaliśmy równolegle pojęcia, których desygnatami 
- przypomnijmy - są postawy pozytywne i pojęcia przeciwne do nich, któ
rych desygnatami są postawy negatywne. 

Proces kształtowania tych pojęć przeprowadzony został na podstawie 
charakterystyki porównawczej bohaterów pozytywnych i bohaterów nega
tywnych wybranych sześciu legend. 

Na każdej jednostce metodycznej (składającej się z dwóch lekcji) 
kształtowano dwa pojęcia - pojęcie, którego dysygnatem jest postawa po
zytywna i pojęcia do niego przeciwne (por. załącznik 5). Podobnie jak w kla
sie III A i III B, przeprowadzono łącznie dwanaście lekcji (sześć jednostek 
metodycznych). 

Poziom aktywności uczniów klasy III С w toku poszczególnych jedno
stek metodycznych przedstawia tabela XII. 

Poziom aktywności uczniów w toku poszczególnych jednostek meto
dycznych był zróżnicowany, ale różnice te nie były aż tak duże, jak w klasie 
III A, czy III B. 
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Tabela XII 

Aktywność uczniów klasy III С 

Średnia liczba uczniów 
Jednostka Kształtowane pojęcia zgłaszających chęć Aktywność 
metodyczna odpowiedzi na pytania 

postawione w toku 
jednostki metodycznej 

1 przyjaciel - wróg 57% średnia 
2 pracowity - leniwy 68% wysoka 
3 prawdomówny - kłamca 62% wysoka 
4 sprawiedliwy - nie

sprawiedliwy 56% średnia 

5 bohater - tchórz 58% średnia 
6 uczciwy - nieuczciwy 61% wysoka 

Aktywność dzieci na lekcjach poświęconych kształtowaniu takich po
jęć, jak „sprawiedliwy" - „niesprawiedliwy", czy „uczciwy" - „nieuczciwy" 
była zadowalająca w odróżnieniu od lekcji poświęconych kształtowaniu 
tych pojęć w klasach III A i III B. Oczywiście i tu nie obyło się bez trudno
ści. Na przykład na początku lekcji poświęconej kształtowaniu pojęć „spra
wiedliwy" - „niesprawiedliwy" dzieci mówiły głównie o postępowaniu nie
sprawiedliwym, czy cechach człowieka niesprawiedliwego, ale później nie 
miały już trudności z wyróżnianiem cech charakteryzujących człowieka 
sprawiedliwego, czy podawaniem przykładów sprawiedliwego postępowania 
(oceniania, nagradzania, karania itp.). Można więc wysunąć przypuszcze
nie, że równoległe kształtowanie pojęć o znaczeniach przeciwnych ułatwia 
ich rozumienie i przyswajanie. 

Po każdej jednostce metodycznej zadawano pracę domową. W klasie eks
perymentalnej polegała ona na opisaniu sytuacji, w której ktoś postąpił jak: 

- przyjaciel, a ktoś inny jak wróg, 
- człowiek pracowity, a ktoś inny jak leń, 
- człowiek prawdomówny, a ktoś inny jak kłamca, 
- człowiek sprawiedliwy, a ktoś inny jak człowiek niesprawiedliwy, 
- bohater, a ktoś inny jak tchórz, 
- człowiek uczciwy, a ktoś inny jak człowiek nieuczciwy (por. załącznik 5). 
Każdy uczeń zgodnie z tymi założeniami miał napisać sześć zadań. Za 

poprawne, po ich wykonaniu, uznano tylko te z nich, w których obydwa 
przykłady były podane prawidłowo. Jeżeli jeden przykład był błędny, zada
nie dyskwalifikowano. I tak, spośród stu dwudziestu analizowanych za wy
konane niepoprawnie uznano trzynaście zadań, tj. 11%, w tej liczbie pięć 
zadań dotyczących pojęć „sprawiedliwy" - „niesprawiedliwy", cztery zadania 
dotyczące pojęć „przyjaciel" - „wróg", dwa zadania - pojęć „prawdomówny" -
„kłamca" i po jednym zadaniu w stosunku do pojęć „bohater" - „tchórz" 
i „uczciwy" - „nieuczciwy". W zadaniach tych dzieci błędnie używały danych 
pojęć, np. pojęcia „sprawiedliwy" w odniesieniu do postępowania, które mo
żemy nazwać uczciwym, czy w innych przypadkach - przyjacielskim. („To-
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т е к znalazł portmonetkę i wiedział, kto jest właścicielem. Tomek oddał 
portmonetkę na drugi dzień właścicielowi. Tomek postąpił sprawiedliwie"; 
„Ania pomogła koleżance w odrabianiu lekcji. Ania postąpiła sprawiedli
wie"). Podobnie pojęcie „niesprawiedliwy" było używane błędnie (np 
jednemu chłopcu wypadło pióro. Zobaczył to jeden chłopiec i zamiast oddać 
... wziął je dla siebie. Ten chłopiec postąpił niesprawiedliwie"; sprzedaw
ca byl niesprawiedliwy, bo powiedział, że samochód jest dobry. Tymczasem 
gdy tatuś Kasi wracał, okazało się, że nie świecą się światła). W kilku zada
niach dzieci używały danych pojęć nieopisując sytuacji (np. „W klasie mam 
kolegę, który jest sprawiedliwy"; „Nauczyciel ocenia ucznia sprawiedliwie"), 
w innych z kolei utożsamiały pojęcia wroga np. z pojęciem przeciwnika 
w dyskusji („Rozmawiałam z koleżanką. I koleżanka była przeciwko mnie. 
Koleżanka była moim wrogiem") lub z kimś, kto postępuje niekoleżeńsko 
( Pewnego razu Marek zapomniał ołówka. Marek poprosił Jacka, który 
miał dwa ołówki. Niestety, nie pożyczył Markowi ołówka"). 

Liczby poprawnie wykonanych zadań dotyczących kształtowanych 
pojęć przedstawia tabela XIII. 

Wszystkich poprawnie wykonanych zadań było 107, co stanowi 89% 
analizowanych zadań. Spośród dwudziestu badanych uczniów tej klasy 
jedenastu (55%) rozwiązało poprawnie wszystkie zadania, sześciu (30%) -
pięć zadań, dwóch (10%) - cztery zadania i jeden (5%) - trzy zadania. 

Analiza wyników uzyskanych przez uczniów w zadaniach oraz poziom 
aktywności dzieci na lekcjach pozwala stwierdzić, że proces kształtowania 
pojęć społeczno-moralnych na podstawie charakterystyki porównawczej 
bohaterów pozytywnych i bohaterów negatywnych legend przebiegał prawi
dłowo. Ostateczne wnioski, co do użyteczności tak zorganizowanego proce
su będzie można wysunąć po analizie wyników dotyczących zmian w zaso
bie słownika uczniów, w stosowanych przez nich kryteriach ocen społecz
no-moralnych oraz w sposobie zmian w kryteriach uzasadnień postępowa
nia społeczno-moralnego, jakie zaszły pod wpływem tego procesu. 

Tabela XIII 

Poprawność wykonanych zadań 

Pojęcia, których 
dotyczyły zada
nia 

Przyjaciel 
- wróg 

Pracowity 
- leniwy 

Prawdomów
ny - kłamca 

Bohater 
- tchórz 

Uczciwy -
nieuczciwy 

Sprawiedliwy 
- niespra
wiedliwy 

Liczba popraw
nie wykonanych 
zadań 

16 20 G0
 

19 19 15 

Procent po
prawnie wyko
nanych (z 20 
analizowanych) 

80% 100% 90% 95% 95% 75% 
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Z M I A N Y W Z A S O B I E S Ł O W N I K A U C Z N I Ó W 
W Z A K R E S I E P O J Ę Ć S P O Ł E C Z N O - M O R A L N Y C H 

W celu zbadania zmian, jakie zachodzą w zasobie słownika uczniów 
pod wpływem kształtowania pojęć społeczno-moralnych na podstawie cha
rakterystyki porównawczej pozytywnych i negatywnych bohaterów legend, 
przeprowadzono testy (słownikowy i rysunkowy) przed i po cyklu lekcji 
eksperymentalnych. Następnie porównano wyniki uzyskane przez klasę 
w pierwszym i trzecim etapie badań. 

Wyniki uzyskane przez klasę III С w pierwszym etapie badań były nieco 
wyższe od wyników klas III A i III В w tym samym etapie. W zadaniach 
dotyczących treści badanych pojęć w słowniku biernym (zadania 7-9, testu 
słownikowego) wynik bardzo wysoki (załącznik 10, tabela 7) uzyskało dzie
więciu uczniów (45% badanych), wysoki - czterech (20%), średni - pięciu 
(25%), a bardzo niski (wyniku niskiego nie było) - dwóch uczniów (10% 
badanych). 

Cała klasa uzyskała łącznie 306 punktów (na 360 możliwych), co jest 
wynikiem wysokim. 

W zadaniu 7. dzieci nie miały większych trudności - najwięcej błędów 
było w przykładzie 2. polegającym na wybraniu spośród podanych pojęć 
pojęcia przeciwnego do pojęcia „uczciwy" - trzech uczniów nie wybrało 
w tym przypadku prawidłowego pojęcia „oszust". 

W zadaniu 8., w przykładzie 3., aż pięciu uczniów człowieka, który jest 
pilny, wytrwały, chętnie pracuje, nie nazwało pracowitym, a sześciu - czło
wieka, który nigdy nikogo nie oszukuje - uczciwym. 

W zadaniu 9. najwięcej błędów znalazło się w przykładzie 4. dotyczą
cym pojęcia „pracowity" (osiem błędów) oraz w przykładzie 2. („przyjaciel") 
i 6. („uczciwy") - w obu po siedem błędów. Ogółem w tej grupie zadań na 
360 analizowanych uczniowie klasy III С błędnie rozwiązali 54 zadania. 
Wybranie nieprawidłowych odpowiedzi miało miejsce w stosunku do nastę
pujących pojęć: „bohater" (4 zadania), „pracowity" (14 zadań), „prawdomów
ny" (7), „przyjaciel (9), „sprawiedliwy (4) i „uczciwy" (16 zadań). 

W zadaniach dotyczących zakresu badanych pojęć w słowniku biernym 
(zadania 10-12 testu słownikowego) wynik bardzo wysoki (załącznik 10, 
tabela 7) uzyskało siedmiu uczniów (35% badanych), wynik wysoki także 
siedmiu, średni - czterech (20%), niski - dwóch (10%). Wyniku bardzo 
niskiego nie było. Cała klasa uzyskała tu łącznie 312 punktów na 360 
możliwych (załącznik 10, tabela 9), co daje jej wynik wysoki. 

W zadaniu 10. żaden z przykładów nie sprawił dzieciom większych 
trudności - najwięcej błędów (trzy) dotyczyło przykładów 1. i 3., w pozosta
łych przykładach były po dwa błędy. 

W zadaniu 11. aż dwunastu uczniów uznało, że Inka jest nieuczciwa 
(przykład „e"). Czterech uczniów stwierdziło, że Alek jest wrogiem Olka 
(przykład „f"), a jeden - że Bolek jest bohaterem (przykład „c"). W pozosta
łych przykładach nie było błędów. 
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W przykładzie 4. zadania 12., aż ośmiu uczniów nie nazwało nieuczci
wym chłopca, który daje swoim kolegom różne prezenty po to, żeby mu 
dawali odpisywać zadania. Po trzy błędy wystąpiły w przykładzie 3. (pojęcie 
„sprawiedliwy") i w przykładzie 6. (pojęcie „wróg"), dwa błędy w przykła
dzie 2. (pojęcie „leniwy") i jeden błąd w przykładzie 1. (pojęcie „kłamca"). 

W powyższej grupie wśród 360 analizowanych zadań było 48 rozwiązań 
błędnych, które dotyczyły: 

- w 4 zadaniach pojęcia „bohater", 
- w 3 - pojęcia „pracowity", 
- w 2 - pojęcia „leniwy", 
- w 3 - pojęcia „kłamca", 
- w 2 - pojęcia „przyjaciel", 
- w 7 - pojęcia „wróg", 
- w 3 - pojęcia „sprawiedliwy", 
- w 2 - pojęcia „niesprawiedliwy", 
- w 14 - pojęcia „uczciwy", 
- w 8 - pojęcia „nieuczciwy". 
Wszystkie zadania dotyczące pojęć „tchórz" i „prawdomówny" rozwią

zane były poprawnie. 
W zadaniach dotyczących treści badanych pojęć w słowniku czynnym 

(zadania 1-3 testu słownikowego) wyniku bardzo wysokiego (załącznik 10, 
tabela 7) nie uzyskał żaden uczeń, wynik wysoki - dwóch uczniów (10% 
badanych), średni - trzech (15%), niski - dwóch (10%), a bardzo niski aż 
trzynastu uczniów, tj. 65% badanych. Cała klasa uzyskała tu 169 punktów 
(na 360 możliwych) co uznano za wynik bardzo niski (por. załącznik 10, 
tabela 9). 

W zadaniu 1. najwięcej niepoprawnych odpowiedzi dotyczyło przykładu 
„e" - aż jedenastu uczniów nie podało pojęcia „wróg" jako przeciwnego poję
ciu „przyjaciel". Dziewięciu uczniów nie znało pojęcia przeciwnego pojęciu 
„prawdomówny" (przykład „b"), ośmiu - „bohater" (przykład „d"), siedmiu -
pracowity (przykład „a") i sześciu uczniów do pojęć: „sprawiedliwy" 
(przykład „c") i „uczciwy" (przykład , , f ) . 

Wiele błędów pojawiło się w zadaniu 2. - tylko sześciu uczniów potrafiło 
nazwać człowieka, który ocenia innych tak, jak naprawdę na to zasługują, 
niezależnie od tego, czy ich lubi, czy też nie, a ośmiu - prawidłowo określić 
kogoś, kto wszystko robi rzetelnie, sumiennie i nigdy nie oszukuje. Tylko 
dziewięciu uczniów użyło pojęcia „bohater" w przykładzie „a", a dziesięciu -
w przykładzie „prawdomówny" w przykładzie „e". W przykładzie „d" (pojęcie 
„pracowity") było 8 błędów, w przykładzie „e" (pojęcie „przyjaciel") - cztery. 

Najwięcej błędów w całym teście dotyczyło zadania 3., polegającego na 
sformułowaniu definicji do podanych pojęć. W tym zadaniu ani jeden uczeń 
nie podał zadowalającej definicji pojęcia „tchórz" (przykład „d"), tylko trzech 
potrafiło sformułować definicję pojęcia „nieuczciwy" (przykład ,,f'), siedmiu 
- pojęć „kłamca" (przykład „b") i „niesprawiedliwy" (przykład „c"). Ośmiu 
uczniów podało zadowalającą definicję pojęcia „wróg" (przykład „e"), a dzie-
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sięciu - pojęcia „leniwy" (przykład „a"). Ogółem na 360 możliwych zanoto
wano tu 191 odpowiedzi nieprawidłowych. Miały one miejsce w stosunku 
do takich pojęć, jak: „bohater" (11 zadań), „tchórz" (28), „pracowity" (8), 
„leniwy" (17), „prawdomówny" (10), „kłamca" (22), „przyjaciel" (4), „wróg" 
(23), „sprawiedliwy" (14), „niesprawiedliwy" (19), „uczciwy" (12) i „nieucz
ciwy" (23 zadania). 

W zadaniach dotyczących zakresu badanych pojęć w słowniku czyn
nym (zadania 4-6. testu słownikowego i pytania 1-2 testu rysunkowego) 
wyniku bardzo wysokiego i wysokiego (załącznik 10, tabela 7b) nie uzyskał 
żaden z uczniów, wynik średni - trzech (15% badanych), niski - sześciu 
(30%), a bardzo niski aż jedenastu, tj. 55%. Wszyscy uczniowie z klasy III С 
uzyskali tu ogółem (na 480 możliwych) 235 punktów, co przy przyjętych 
wskaźnikach (załącznik 10, tabela 9a) uznano za wynik bardzo niski. 

W zadaniu 4. najwięcej nieprawidłowych odpowiedzi wystąpiło w roz
wiązaniach przykładów „Г (pojęcie „uczciwy" - czternaście błędów, „a" 
(pojęcie „bohater") i „e" (pojęcie „prawdomówny") - po dwanaście błędów, 
a w przykładzie „c" (pojęcie „sprawiedliwy") jednocześnie błędów. W przy
kładzie „b" (pojęcie „przyjaciel") i „d" (pojęcie „pracowity") było po dziewięć 
błędów. 

W zadaniu 5. najwięcej niezadowalających wypowiedzi określających 
dane postępowanie dotyczyło pojęcia „niesprawiedliwy" (przykład „e") -
czternaście błędów. Tylko siedmiu uczniów potrafiło podać desygnaty poję
cia „tchórz" (przykład „b") i tyluż - pojęcia „pracowity" (przykład ,, f ) . 
W przykładzie „d" (pojęcie „prawdomówny") nieprawidłowych było dziesięć 
odpowiedzi, w przykładzie „a" (pojęcie „nieuczciwy") - dziewięć, a w przy
kładzie „c" (pojęcie „przyjaciel") - osiem. 

W przykładzie „b" zadania 6. aż dwunastu uczniów nie użyło właściwe
go pojęcia „nieuczciwy", dziesięciu - pojęcia „leniwy" (przykład „e"), dziewię
ciu - pojęcia „tchórz" (przykład „c") i pojęcia „niesprawiedliwy" (przykład 
„d"). Tylko pięciu uczniów chłopca opisanego w przykładzie „a" nie określiło 
prawidłowo „kłamcą", i tylko dwóch uczniów nie użyło określenia „wróg" 
w stosunku do postaci z przykładu „Г. 

W teście rysunkowym aż siedemnastu uczniów nie użyło pojęcia 
„uczciwy" w odpowiedziach do historyjki II. Tylko dziewięciu uczniów 
dziewczynkę przedstawioną w historyjce III nazwało prawdomówną, a nau
czycielkę w historyjce VI - sprawiedliwą. W odpowiedziach do historyjki IV 
dziewięciu uczniów nie użyło pojęcia „przyjaciel", a ośmiu uczniów nie 
nazwało chłopca przedstawionego w historyjce I bohaterem, a dziewczynki 
z historyjki V - „pracowitą". 

Spośród omówionej wyżej grupy zadań (480) za rozwiązane błędnie 
uznano 245. Proporcje niewłaściwych rozwiązań ułożyły się tu w następu
jący sposób dotycząc pojęć: „bohater" (20 zadań), „tchórz" (22 zadania), 
„pracowity" (30), „leniwy" (10), „prawdomówny" (33), „kłamca" (5), „przyja
ciel" (26), „wróg" (2), „sprawiedliwy" (22), „niesprawiedliwy" (23), „uczciwy" 
(31) i „nieuczciwy" (21). 
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Za wszystkie zadania badające zasób słownika uczniów w zakresie po
jęć społeczno-moralnych klasa III С w pierwszym etapie badań uzyskała na 
1560 możliwych 1022 punkty, co przy przyjętych wskaźnikach (załącznik 
10, tabela 10) uznano za wynik niski. 

Wśród 1560 analizowanych znalazło się 538 zadań rozwiązanych błędnie. 
W zakresie pojęć, których desygnatami są postawy pozytywne, ucznio

wie rozwiązali nieprawidłowo 301 zadań (na 840 analizowanych po 140 za
dań przypisanych danemu pojęciu). Zadania te dotyczyły w 39 przypadkach 
pojęcia „bohater", w 55 - „pracowity", w 50 - „prawdomówny", w 41 - „przy
jaciel", w 43 - „sprawiedliwy" i aż w 73 przypadkach pojęcia „uczciwy". 

W zakresie pojęć, których desygnatami są postawy negatywne analizo
wano 720 zadań (po 120 dla każdego z sześciu kształtowanych pojęć). 237 
spośród nich okazało się być niezadowalającymi, dotycząc: pojęcia „tchórz" 
(50 zadań), pojęcia „leniwy" (29), „kłamca" (30), „wróg" (32), „niesprawiedli
wy" (44) oraz pojęcia „nieuczciwy" - 52 zadania. 

Z powyższych zestawień można wyciągnąć wniosek, że najmniej były 
zrozumiale dla dzieci takie pojęcia, jak „uczciwy", „pracowity" oraz „prawdo
mówny" z zakresu pojęć, których desygnatami są postawy pozytywne, i po
jęcia „nieuczciwy", „tchórz" oraz „niesprawiedliwy" (desygnatami postawy 
negatywne). 

Wyniki, jakie uzyskali uczniowie klasy III С w trzecim etapie badań 
były wyraźnie wyższe niż w etapie pierwszym, chociaż nie tak wysokie jak 
się tego spodziewano. Zmiany, jakie zaszły w zasobie słownika uczniów 
w zakresie kształtowania pojęć przedstawiono poniżej. 

W zadaniach dotyczących treści badanych pojęć w słowniku biernym 
(zadania 7-9 testu słownikowego) uczniowie otrzymali następujące oceny: 
bardzo wysoką (załącznik 10, tabela 7) - piętnastu uczniów (75% bada
nych), wysoką - trzech (15%), średnią - jeden uczeń (5%) i niską także 
jeden. Oceny bardzo niskiej nie wystawiono. Cała klasa uzyskała 399 
punktów, a więc o 33 punkty więcej niż w etapie pierwszym (załącznik 10, 
tabela 9), co uznano za wynik bardzo wysoki. 

W zadaniu 7., w przypadkach 1, 3, 4 i 5 było po jednym błędzie, 
w przykładach 2 i 6 nie zrobił błędu żaden uczeń. 

W zadaniu 8. pięciu uczniów (w pierwszym etapie - sześciu) nie na
zwało uczciwym człowieka, który nigdy nikogo nie oszukuje (przykład 6), 
a jeden uczeń człowieka, który jest pilny, wytrwały chętnie pracuje 
(przykład 3) nazwał obowiązkowym (zamiast pracowitym). 

W zadaniu 9. błędów było nieco więcej - pięciu uczniów nie wybrało 
prawidłowo desygnatu pojęcia „przyjaciel" (przykład 2), trzech - desygnatu 
pojęcia „pracowity" (przykład 4), dwóch - desygnatu pojęcia „uczciwy" 
(przykład 6), a jeden - desygnatu pojęcia „prawdomówny" (przykład 5). 
Wszyscy uczniowie właściwie wybrali desygnat pojęcia „sprawiedliwy" 
(przykład 3) i pojęcia „bohater" (przykład 1). 

Ogółem w tej grupie zadań błędnie rozwiązanych było 21 (o 33 zadania 
mniej niż w pierwszym etapie badań), w tej liczbie: 
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- 1 zadanie dotyczące pojęcia „bohater", 
- 5 zadań dotyczących pojęcia „pracowity", 
- 2 zadania dotyczące pojęcia „prawdomówny", 
- 5 zadań dotyczących pojęcia „przyjaciel", 
- 1 zadanie dotyczące pojęcia „sprawiedliwy", 
- 7 zadań dotyczących pojęcia „uczciwy". 
Za rozwiązanie zadań 10-12 testu słownikowego z zakresu badanych 

pojęć w słowniku biernym proporcje ocen ułożyły się następująco: wynik 
bardzo wysoki (załącznik 10, tabela 7) uzyskało aż siedemnastu uczniów 
(85% badanych), wynik wysoki - jeden uczeń (5%), a wynik średni - dwu 
(10%). Oceny niskiej i bardzo niskiej nie wystawiono. 

Cała klasa uzyskała 338 punktów (o 26 punktów więcej niż w pierw
szym etapie badań), co przy przyjętych kryteriach (załącznik 10, tabela 9) 
jest wynikiem bardzo wysokim. 

W zadaniu 10. dwóch uczniów nie wybrało pojęcia „bohater" w przykła
dzie 1., dwóch - pojęcia „kłamca" w przykładzie 2., także dwóch - pojęcia 
„uczciwy" w przykładzie 6., a jeden - pojęcia „niesprawiedliwy" w przykła
dzie 3. Wszyscy uczniowie właściwie wybrali pojęcie „pracowity" w przykła
dzie 3. i pojęcie „przyjaciel" (w przykładzie 5.). 

W zadaniu 11. tylko w dwóch przykładach wystąpiły błędy - w przykła
dzie „e" dotyczącym pojęcia „uczciwy" - osiem nieprawidłowych odpowiedzi 
(w pierwszym etapie - dwanaście) i w przykładzie „Г dotyczącym pojęcia 
„wróg" - dwie błędne odpowiedzi (w pierwszym etapie - cztery). 

Podobnie w zadaniu 12. tylko w dwóch przykładach wystąpiły błędy. 
W przykładzie 4. czterech uczniów nie nazwało opisanego chłopca nie
uczciwym, a w przykładzie 3. jeden uczeń nie użył pojęcia „sprawiedliwy". 

Ogółem, w przedstawionej powyżej grupie zadań błędnie zostały rozwią
zane 22 zadania (o 26 zadań mniej niż w pierwszym etapie badań). Trud
ność sprawiły tu dzieciom pojęcia: „bohater" „kłamca", „wróg" (po 2 zada
nia), „sprawiedliwy" i „niesprawiedliwy" (po 1 zadaniu), „uczciwy" (10 za
dań) i „nieuczciwy" (4 zadania). 

Zadania dotyczące pojęć „tchórz", „pracowity", „leniwy", „prawdomów
ny" i „przyjaciel" rozwiązane były poprawnie przez wszystkich badanych 
uczniów. 

W zadaniach dotyczących treści badanych pojęć w słowniku czynnym 
(zadania 1-3 testu słownikowego) wynik bardzo wysoki (załącznik 10, ta
bela 7) uzyskało sześciu uczniów (30% badanych), wysoki - dziewięciu 
(45%), średni - trzech (15%), a niski - dwóch uczniów (10%). Wyniku bar
dzo niskiego nie było. 

Cała klasa uzyskała 307 punktów, czyli o 138 punktów więcej niż 
w pierwszym etapie badań, co przy przyjętych kryteriach (załącznik 10, ta
bela 9) jest wynikiem wysokim. 

W zadaniu 1. jeden uczeń w przykładzie „b" nie użył pojęcia „kłamca". 
W pozostałych przykładach nie było ani jednego błędu. 
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W zadaniu 2. aż dziesięciu uczniów (w pierwszym etapie - dwunastu) 
człowieka, który wszystko robi rzetelnie, sumiennie i nigdy nie oszukuje, 
nie nazwało uczciwym (przykład „b"). Trzech uczniów nie użyło pojęcia 
„pracowity" w przykładzie „d" (w pierwszym etapie - ośmiu), trzech - pojęcia 
„sprawiedliwy" w przykładzie „Г (w pierwszym etapie - czternastu), a jeden 
- pojęcia „prawdomówny" w przykładzie „e" (w pierwszym etapie - dziesię
ciu). Pozostałe zadania rozwiązane były poprawnie przez wszystkich 
uczniów. 

Najwięcej błędów wystąpiło w zadaniu 3. Aż trzynastu uczniów 
(w pierwszym etapie - dwudziestu) nie podało zadowalającej definicji poję
cia „tchórz", a jedenastu (w pierwszym etapie - siedemnastu) - pojęcia 
„nieuczciwy". 

W pozostałych przykładach było już wyraźnie mniej błędów: pojęcia 
„kłamca" nie zdefiniowało pięciu uczniów, pojęcia „niesprawiedliwy" -
trzech, „leniwy" - dwóch i „wróg" - jeden uczeń. Nieprawidłowości w omó
wionej grupie zadań miały miejsce w 53 zadaniach, czyli rozwiązań błęd
nych było mniej o 138 niż w pierwszym etapie badań, i tak, w 13 przypad
kach dotyczyły pojęcia „tchórz", po trzy - pojęć „pracowity", „sprawiedliwy" 
i „niesprawiedliwy", po 1 przypadku - pojęć „prawdomówny" i „wróg", w 6 
przypadkach - pojęcia „kłamca", w 10 - „uczciwy" i w 11 - „nieuczciwy". 
Wszystkie zadania dotyczące pojęć „bohater" i „przyjaciel" rozwiązane były 
poprawnie. 

W zadaniach dotyczących zakresu badanych pojęć w słowniku czyn
nym (zadania 4-6. testu słownikowego i pytania 1-2. w teście rysunkowym) 
wynik bardzo wysoki (załącznik 10, tabela 7b) uzyskało czterech uczniów 
(20% badanych), wysoki - ośmiu (40%), średni - sześciu (30%), a niski 
dwóch uczniów (10%). Wyniku bardzo niskiego nie było. 

Cała klasa, w tej grupie zadań, uzyskała 402 punkty (o 167 punktów 
więcej niż w pierwszym etapie), co przy przyjętych kryteriach (załącznik 10, 
tabela 9a) jest wynikiem wysokim. 

W zadaniu 4. sześciu uczniów (w pierwszym etapie dziewięciu) nie na
zwało przyjacielem kolegi, któremu można byłoby powierzyć każdą swoją 
tajemnicę, pięciu nie nazwało pracowitym ucznia, który zawsze chętnie, 
solidnie i rzetelnie odrabia swoje zadania, czterech nie użyło pojęcia 
„uczciwy" w stosunku do człowieka, który znalazł na ulicy portfel z pie
niędzmi i odniósł go właścicielowi, a dwóch uczniów nie uznało, że nauczy
ciel, który postawił im dwójkę za nieodrobione zadania, chociaż ich lubi, 
jest sprawiedliwy. W pozostałych przykładach wszyscy uczniowie używali 
odpowiednich pojęć (w przykładzie „a" - bohater, a w przykładzie „e" -
prawdomówny). 

W zadaniu 5. aż siedmiu uczniów nie potrafiło podać desygnatu dla 
pojęcia „przyjaciel" (w pierwszym etapie - ośmiu), a sześciu - dla pojęcia 
„tchórz" (w pierwszym etapie - trzynastu). Po cztery błędy (nieadekwatne 
przykłady) wystąpiły odnośnie do pojęć „nieuczciwy" (przykład „a") i „nie
sprawiedliwy" (przykład „e"). Ponadto jeden uczeń nie podał desygnatu dla 

142 



pojęcia „prawdomówny" (przykład „a") i jeden - dla pojęcia „pracowity" 
(przykład „Г). 

W zadaniu 6. pięciu uczniów (w pierwszym etapie dziesięciu) nie użyło 
pojęcia „leniwy" w przykładzie „e", czterech - pojęcia „tchórz" w przykładzie 
„c" i pojęcia „nieuczciwy" w przykładzie „b", jeden - pojęcia „niesprawie
dliwy" w przykładzie „d" i jeden - pojęcia „wróg" w przykładzie „F. Wszyscy 
uczniowie uznali, że chłopiec, który zgubił pieniądze przeznaczone na za
kupy, a swojej mamie powiedział, że ktoś mu je ukradł, jest kłamcą. 

W odpowiedziach na pytania do historyjek obrazkowych dwunastu 
uczniów nie użyło pojęcia uczciwy w stosunku do chłopca przedstawionego 
w historyjce II, ośmiu - pojęcia „sprawiedliwa" w stosunku do nauczycielki 
z historyjki VI, dwóch - pojęcia „przyjaciel" w stosunku do chłopca, który 
pomógł dziewczynce zrobić zakupy (historyjka IV) i jeden - pojęcia „pra
cowita" w stosunku do dziewczynki przedstawionej w historyjce V. Wszyscy 
uczniowie użyli pojęć „bohater" odnośnie do człowieka przedstawionego 
w historyjce I i „prawdomówna" odnośnie do dziewczynki, która przyznała 
się do winy (historyjka III). 

Ogółem, w powyższej grupie zadań uczniowie popełnili błędy w 78 za
daniach (zadań rozwiązanych błędnie było tu mniej o 167 niż w etapie 
pierwszym). Nieprawidłowe interpretacje miały miejsce w stosunku do 
następujących pojęć: „tchórz" i „sprawiedliwy" (po 10 zadań), „pracowity" 
(7 zadań), „leniwy" i „niesprawiedliwy" (po 5 zadań), „prawdomówny" i „wróg" 
(po 1 zadaniu), „przyjaciel" (15 zadań), „uczciwy" (16) i „nieuczciwy" (8). 

Wszystkie zadania dotyczące pojęć „bohater" i „kłamca" rozwiązane 
były poprawnie. 

Za wszystkie zadania badające zasób słownika w zakresie badanych 
pojęć klasa III С w trzecim etapie badań uzyskała 1386 punktów (na 1560 
możliwych), co przy przyjętych kryteriach (załącznik 10, tabela 10) jest wy
nikiem wysokim. 

Spośród 1560 analizowanych zadań testu słownikowego i rysunkowego 
w trzecim etapie badań błędnie rozwiązane były 174 zadania (o 364 mniej 
niż w pierwszym etapie badań). 

W zakresie pojęć, których desygnatami są postawy pozytywne, błędnie 
rozwiązanych było 100 zadań na 840 analizowanych (o 201 mniej niż 
w pierwszym etapie badań). Dostrzeżone błędy dotyczyły następujących 
pojęć: „bohater" (3 zadania), „pracowity" i „sprawiedliwy" (po 15 zadań), 
„prawdomówny" (4), „przyjaciel" (20), „uczciwy" (43 zadania). 

Porównując powyższe wyniki z wynikami uzyskanymi przez klasę III С 
w pierwszym etapie badań (por. s. 139), można stwierdzić, że największe 
zmiany w zasobie słownika uczniów pod wpływem procesu kształtowania 
pojęć na podstawie charakterystyki porównawczej pozytywnych i negatyw
nych bohaterów legend miały miejsce w stosunku do następujących pojęć: 

- „prawdomówny" (o 46 poprawnie rozwiązanych zadań więcej niż 
w pierwszym etapie badań), 
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- „pracowity" (о 40 poprawnie rozwiązanych zadań więcej niż w pierw
szym etapie badań). 

Najmniejsze zmiany dotyczyły pojęć: 
- „sprawiedliwy" (o 28 poprawnie rozwiązanych zadań więcej niż w eta

pie pierwszym), 
- „przyjaciel" (o 21 poprawnie rozwiązanych zadań więcej niż w pierw

szym etapie badań). 
Zmiany, które możemy określić jako średnie dotyczyły pojęć: 
- „bohater" (o 36 poprawnie rozwiązanych zadań więcej niż w pierw

szym etapie badań), 
- „uczciwy" (o 30 poprawnie rozwiązanych zadań więcej niż w pierw

szym etapie badań). 
W zakresie pojęć, których desygnatami są postawy negatywne, błędnie 

rozwiązane były 74 zadania na 720 analizowanych (o 163 zadania mniej niż 
w pierwszym etapie badań), a wśród nich: 23 zadania dotyczące pojęcia 
„tchórz", 7 - pojęcia „leniwy", 8 - „kłamca", 4 - „wróg", 9 - „niesprawiedli
wy" i 23 zadania - pojęcia „nieuczciwy". 

Porównując powyższe wyniki z wynikami uzyskanymi w pierwszym 
etapie badań możemy stwierdzić, że największe zmiany w zasobie słownika 
uczniów, gdy chodzi o pojęcia, których desygnatami są postawy negatywne, 
dotyczyły pojęcia „niesprawiedliwy" (o 35 poprawnie rozwiązanych zadań 
więcej niż w pierwszym etapie badań). Jako średnie możemy określić zmia
ny, które dotyczyły pojęć: 

- „nieuczciwy" (o 29 poprawnie rozwiązanych zadań więcej niż w pierw
szym etapie badań), 

- „wróg" (o 28 poprawnie rozwiązanych zadań więcej niż w pierwszym 
etapie badań), 

- „tchórz" (o 27 poprawnie rozwiązanych zadań więcej niż w pierwszym 
etapie badań), 

- „leń" (o 22 poprawnie rozwiązane zadania więcej niż w pierwszym 
etapie badań), 

- „kłamca" (o 22 poprawnie rozwiązane zadania więcej niż w pierwszym 
etapie badań). 

Pomimo że w klasie III С równolegle kształtowano pojęcia, których de
sygnatami są postawy pozytywne i pojęcia, których desygnatami są posta
wy negatywne, to różnice w liczbie błędnie rozwiązanych zadań dotyczących 
tych pierwszych były wyraźnie wyższe. Może to świadczyć o tym, że dzieci 
dłużej pamiętają bohaterów pozytywnych, ich postępowanie trwalej wpływa 
na uczucia dzieci. 

Chcąc określić zmiany, jakie zaszły w zasobie słownika uczniów klasy 
III С pod wpływem czynnika eksperymentalnego, porównano globalne wy
niki tej klasy uzyskane w tym zakresie przed i po cyklu lekcji eksperymen
talnych. 
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Różnica w liczbie punktów uzyskanych przez całą klasę w pierwszym 
i trzecim etapie badań wynosi 364, co przy przyjętych kryteriach (załącznik 
10, tabela 11) jest zmianą wysoką. 

Z M I A N Y W K R Y T E R I A C H O C E N 
S P O Ł E C Z N O - M O R A L N Y C H 

Chcąc odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu zmieniły się u bada
nych kryteria ocen społeczno-moralnych pod wpływem kształtowania pojęć 
na podstawie charakterystyki porównawczej pozytywnych i negatywnych 
bohaterów legend, zestawiono wyniki uzyskane przez uczniów klasy III С po 
cyklu lekcji eksperymentalnych. 

W pierwszym etapie badań spośród dwudziestu badanych kryteria ocen 
społeczno-moralnych dokonywanych przez uczniów uznano za bardzo 
istotne w stosunku do jednego ucznia (5% badanych), za istotne - w sto
sunku do siedmiu (35%) i za mało istotne w stosunku do pozostałych dwu
nastu uczniów (60%). Cala klasa III С uzyskała w tym etapie badań 210 
punktów i na tej podstawie kryteria, jakimi kierowali się uczniowie, uznano 
w całości za mało istotne (załącznik 10, tabela 13). 

W trzecim etapie badań proporcje w tej mierze ułożyły się następująco: 
kryteria ocen u dziewięciu uczniów (45% badanych) okazały się bardzo 
istotne, u pięciu (25%) istotne, u sześciu (30%) mało istotne. Dane te (cala 
klasa uzyskała 261 punktów) pozwoliły, przy przyjętych wskaźnikach, 
uznać kryteria ocen u uczniów klasy III С za istotne. 

Różnica w liczbie punktów uzyskanych przez wszystkich uczniów klasy 
III С wynosiła 55 1 9 7 , tak więc po raz trzeci okazało się, że rzeczywiste zmia
ny w uczniowskim ocenianiu czynów społeczno-moralnych, zaistniałe pod 
wpływem kształtowania pojęć na podstawie charakterystyki pozytywnych 
i negatywnych bohaterów legend, nie były bardzo wysokie, jak to zakładała 
hipoteza 1.З., lecz niskie (załącznik 10, tabela 14). 

Zmiany, jakie miały miejsce w klasie III С w zakresie oceniania przez 
uczniów różnego rodzaju zachowań, przedstawia tabela XIV (por. załącznik 
3). Kolejne liczby w kolumnach tej tabeli są liczbami uczniów, jacy wypo
wiedzieli daną kategorię sądu dla danej pary historyjek. Ogółem analizowa
no 120 wypowiedzi, po 20 dla każdej z par historyjek. 

W pierwszym etapie badań 42,5% uczniów wypowiedziało sądy pierw
szej kategorii, 40% - drugiej, 17,5% - trzeciej kategorii. 

W trzecim etapie natomiast sądy pierwszej kategorii były udziałem 22% 
uczniów, a sądy kategorii drugiej i trzeciej wypowiedziało po 39%. 

Historyjka I - 13 punktów różnicy, II - 5, III - 9, IV - 7, V - 10, VI - 11 punktów. 
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Tabela XIV 

Zmiany w kryteriach społeczno-moralnych u uczniów klasy III С 

Historyjka Skutek Norma Intencja Historyjka 
Etap I Etap III Etap I Etap III Etap I Etap III 

1 6 2 11 12 3 6 
II 9 7 6 5 5 8 
III 11 7 5 4 4 9 
IV 6 2 10 11 4 7 
V 11 5 7 7 2 8 
VI 8 3 9 8 3 9 
Łącznie 51 26 48 47 21 47 

Porównując przedstawione wyżej wyniki, można stwierdzić, że pod 
wpływem czynnika eksperymentalnego, jakim był w klasie III С proces 
kształtowania pojęć społeczno-moralnych na podstawie charakterystyki 
porównawczej pozytywnych i negatywnych bohaterów legend, wystąpiły na
stępujące zmiany: 

- o 20,5% zmniejszyła się liczba sądów pierwszej kategorii (sądy mało 
istotne), 

- o 1% zmniejszyła się liczba sądów drugiej kategorii (sądy istotne), 
- o 21,5% zwiększyła się liczba sądów trzeciej kategorii (sądy bardzo 

istotne). 
Pomimo że hipoteza dotycząca sądów nie potwierdziła się w praktyce, 

można uznać, że proces kształtowania pojęć wywołuje określone zmiany 
w kryteriach ocen społeczno-moralnych uczniów, chociaż nie tak wyraźne, 
jak się tego spodziewano. 

Z M I A N Y W K R Y T E R I A C H U Z A S A D N I E Ń 
P O S T Ę P O W A N I A S P O Ł E C Z N O - M O R A L N E G O 

W celu określenia zmian, jakie zaszły w kryteriach uzasadnień postę
powania społeczno-moralnego podawanych przez dzieci z klasy III C, po
równano, podobnie jak uczyniono to w stosunku do uczniów klas A i B, 
wyniki uzyskane w tej mierze przez uczniów tej klasy w etapach pierwszym 
i trzecim, w testach: rysunkowym (załącznik 2, pytanie 3) i historyjek 
otwartych (załącznik 4). 

W etapie pierwszym kryteria uzasadnień postępowania społeczno-mo
ralnego okazały się u siedmiu uczniów (35% badanych) średnio istotne (za
łącznik 10, tabela 15), u dwunastu (60%) - mało istotne, a u jednego 
ucznia (5%) - bardzo mało istotne. Cała klasa w tym etapie badań uzyskała 
796 punktów. Wynik ten, zgodnie z przyjętymi wskaźnikami, świadczył, że 
kryteria uzasadnień w klasie III С były mało istotne. 

W trzecim etapie badań kryteria uzasadnień u piętnastu uczniów (75%) 
były istotne, u pozostałych pięciu - średnio istotne. Wszyscy uczniowie kla-
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sy III С uzyskali ogółem 1006 punktów. Wyniki te wskazują na istotność 
kryteriów po cyklu lekcji eksperymentalnych. 

Różnica w liczbie punktów uzyskanych przez klasę w pierwszym i trze
cim etapie wynosiła 210 (załącznik 10, tabela 17). W związku z tym zmiany 
zaistniałe w kryteriach uzasadnień uznano za średnie. Z porównania tego 
wyniku z jedną z hipotez drugiego stopnia uszczegółowienia (hipoteza 3.3.) 
okazało się, że zaistniałe w praktyce zmiany były niższe od zakładanych. 
Aby można je było uznać za wysokie, jak zakładała ta hipoteza, zabrakło co 
najmniej 91 punktów w różnicy punktów uzyskanych przez klasę przed i po 
cyklu lekcji eksperymentalnych. 

Porównując kategorie uzasadnień podawanych przez dzieci (por. tabela 
XV), zauważono, że w trzecim etapie badań wyraźnie zwiększyła się ilość 
uzasadnień o charakterze normatywnym i społeczno-moralnym w porów
naniu do uzasadnień o tym charakterze podawanych w pierwszym etapie 
badań, a liczba uzasadnień o charakterze egocentrycznym i sytuacyjnym 
wyraźnie zmniejszyła się (zarówno w pierwszym, jak i w trzecim etapie ba
dań analizowanych było 240 uzasadnień). 

W pierwszym etapie badań proporcje między poszczególnymi katego
riami uzasadnień przedstawiały się następująco: 

- 10,8% wypowiedzi nie miało charakteru uzasadnienia, 
- 9,2% uzasadnień miało charakter egocentryczny, 
- 32,5% - charakter sytuacyjny, 
- 32,5% - charakter normatywny, 
- 15% uzasadnień miało charakter społeczno-moralny. 
W trzecim etapie badań natomiast: 
- charakter egocentryczny miało 1,25% uzasadnień, 
- charakter sytuacyjny - 12,1%, 
- normatywny - 52,9%, 
- charakter społeczno-moralny - 33,75%. 
Można więc stwierdzić, że pod wpływem procesu kształtowania pojęć 

społeczno-moralnych na podstawie charakterystyki porównawczej pozy
tywnych i negatywnych bohaterów legend wystąpiły następujące zmiany 
w podawanych przez dzieci kryteriach uzasadnień postępowania społecz
no-moralnego: mniej było uzasadnień o charakterze egocentrycznym 
(o 7,95%) i o charakterze sytuacyjnym (o 20,4%), a więcej o charakterze 
normatywnym (o 20,4%) i charakterze społeczno-moralnym (o 18,75%). 

Podsumowując wyniki klasy III С uzyskane w zadaniach domowych 
i średnią aktywność uczniów na przeprowadzonych lekcjach, można 
stwierdzić, że proces kształtowania pojęć społeczno-moralnych na podsta
wie charakterystyki porównawczej pozytywnych i negatywnych bohaterów 
legend przebiegał prawidłowo, gdyż: 

- średnia aktywność uczniów tej klasy w toku jednostek metodycznych 
poświęconych kształtowaniu pojęć wynosiła 60%, czyli przy przyjętych 
kryteriach była średnia, 
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Tabela XV 

Zmiany w kryteriach uzasadnień postępowania społeczno-moralnego 
uczniów klasy HIC 

Kategoria uzasadnień 
Historyjki 1 2 3 4 5 

Etap Etap Etap Etap Etap Etap Etap Etap Etap Etap 
I III I III I III I III I III 

Obrazkowe 
7 - - - 7 1 3 15 3 4 

I 5 - - 1 6 1 4 5 5 13 
II 3 - 4 - 4 2 9 17 - 1 
III 3 - - - 3 - 8 11 6 9 
rv 7 - - - 7 10 41 6 2 4 
V 1 - - - 9 5 6 10 4 50 
VI 

Otwarte: _ 4 1 8 4 5 3 3 12 
I - - - - 7 1 12 15 1 4 
II - - 2 - 5 1 10 16 3 3 
III - - 6 1 4 - 9 15 1 4 
IV - - - - 9 - 5 10 6 10 
V - - 6 - 9 4 3 4 2 12 
VI 
Łącznie 26 0 22 3 78 29 113 127 36 117 

- spośród stu dwudziestu analizowanych zadań 107 (89%) rozwiąza
nych było poprawnie, 

- jedenastu uczniów (55% badanych) rozwiązało wszystkie zadania do
tyczące kształtowanych pojęć i nie było ucznia, który rozwiązałby błędnie 
więcej niż 3 zadania (więcej niż 50% zadań). 

Na podstawie różnicy punktów w etapach badań pierwszym i trzecim, 
która wynosiła 364, stwierdzono, że wpływ kształtowania pojęć społecz
no-moralnych na podstawie charakterystyki porównawczej pozytywnych 
i negatywnych bohaterów legend na zasób słownika ucznia jest wysoki. 
Zweryfikowana została w praktyce jedna z hipotez drugiego stopnia uszcze
gółowienia (hipoteza З.1.), która zakładała, że zmiany te będą bardzo wyso
kie. Aby je takimi uznać zabrakło 27 punktów, a więc dwudziestu siedmiu 
poprawnie rozwiązanych zadań w trzecim etapie badań. 

Po cyklu lekcji eksperymentalnych każdy uczeń klasy III С rozwiązał 
średnio o 18,2% zadań więcej niż przed przeprowadzeniem tych lekcji. 

Hipoteza drugiego stopnia uszczegółowienia (3.2.) zakładała, że pod 
wpływem kształtowania pojęć społeczno-moralnych na podstawie charakte
rystyki porównawczej bohaterów pozytywnych i bohaterów negatywnych 
legend nastąpią bardzo wysokie zmiany w kryteriach ocen społeczno-mo
ralnych, jakimi kierują się uczniowie. W praktyce okazało się, że zmiany te, 
chociaż wyraźne (o 20,5% zwiększyła się liczba sądów drugiej i trzeciej ka
tegorii kosztem sądów kategorii pierwszej), były niskie. Różnica w liczbie 
punktów uzyskanych przez badanych uczniów przed i po cyklu lekcji eks-
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perymentalnych wynosiła 51, tak więc, aby zmiany można było uznać za 
bardzo wysokie, zabrakło co najmniej 40 punktów w tej różnicy. 

Podobnie, niższe od zakładanych były zmiany w kryteriach uzasadnień 
czynów społeczno-moralnych. Nie sprawdziła się hipoteza drugiego stopnia 
uszczegółowienia (3.3.) zakładająca, że zmiany te będą bardzo wysokie. 
Były one zaledwie średnie, gdyż różnica w liczbie punktów uzyskanych 
przez badanych uczniów klasy III С przed i po cyklu lekcji eksperymental
nych wynosiła 210. Aby zmiany te można było uznać za bardzo wysokie, 
zabrakło co najmniej 91 punktów w tej różnicy. 

W trzecim etapie badań o 39,15% zwiększyła się liczba uzasadnień 
o charakterze normatywnym i społeczno-moralnym kosztem uzasadnień 
o charakterze egocentrycznym i sytuacyjnym. 

Chcąc odpowiedzieć na pytanie, jakie zmiany zaszły u badanych 
w komponencie poznawczym postaw społeczno-moralnych pod wpływem 
kształtowania pojęć społeczno-moralnych na podstawie charakterystyki 
porównawczej bohaterów pozytywnych i bohaterów negatywnych legend, 
porównano wyniki klasy uzyskane w pierwszym i w trzecim etapie badań 
we wszystkich testach łącznie. W pierwszym etapie badań klasa III С uzy
skała za wszystkie zadania zastosowanych testów 2028 punktów, a więc 
stopień ukształtowania komponentu poznawczego postaw społeczno-moral
nych przed badaniami był (przy przyjętych kryteriach - załącznik 10, tabela 
18) niski. W trzecim etapie badań klasa III С uzyskała 2653 punkty - sto
pień ukształtowania komponentu poznawczego był wysoki. 

O zmianach w komponencie poznawczym świadczyła różnica w liczbie 
punktów uzyskanych przed i po cyklu lekcji eksperymentalnych. Wyniosła ona 
625 (załącznik 10, tabela 19), świadcząc o wysokich zmianach w komponencie 
poznawczym postaw. Zmiany te były niższe niż zakładano (hipo-teza 3). Aby 
można je było uznać za bardzo wysokie, zabrakło co najmniej 156 punktów 
różnicy w liczbie punktów uzyskanych w pierwszym i w trzecim etapie badań. 

U O G Ó L N I E N I A 

W rozdziale III omówiono przebieg procesu kształtowania pojęć spo
łeczno-moralnych w trzech badanych klasach oraz zmiany zaistniałe pod 
wpływem tego procesu w komponencie poznawczym postaw społeczno-mo
ralnych u badanych uczniów w zakresie: 

- zasobu słownika w zakresie pojęć społeczno-moralnych, 
- kryteriów ocen społeczno-moralnych, 
- kryteriów uzasadniania postępowania społeczno-moralnego. 
W każdej z trzech badanych klas trzecich czynnik eksperymentalny był 

nieco inny. W klasie A kształtowano pojęcia społeczno-moralne na podstawie 
charakterystyki pozytywnych bohaterów legend, w klasie В - na podstawie 
charakterystyki bohaterów negatywnych, a w klasie C - n a podstawie cha
rakterystyki porównawczej bohaterów pozytywnych oraz negatywnych. 
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Proces kształtowania pojęć w badanych klasach przebiegał prawidłowo, 
gdyż: 

- średnia aktywność uczniów klas А, В i С wynosiła 59,5% (w klasie A 
- 59,5%, w klasie В - 59%, a w klasie С - 60%, 

- wśród 360 analizowanych zadań (w każdej klasie po 120) 321 (89%) 
wykonanych było poprawnie (w klasie A - 88% zadań, w klasie В - 90%, 
a w klasie С - 89%), 

- wśród sześćdziesięciu badanych uczniów (przypomnijmy: w każdej 
klasie badanych było po dwudziestu uczniów) trzydziestu czterech (57% 
badanych) rozwiązało poprawnie wszystkie zadania domowe (w klasie A -
dwunastu, w klasie В - jedenastu, w klasie С - jedenastu), szesnastu 
uczniów (26,5%) poprawnie rozwiązało pięć (na sześć analizowanych) zadań 
(w klasie A - czterech, w klasie В - sześciu i w klasie С - także sześciu 
uczniów), czterech uczniów (6,5% badanych) rozwiązało poprawnie cztery 
zadania (w klasie A - dwóch i w klasie В - także dwóch), a sześciu uczniów 
(10% badanych) rozwiązało poprawnie trzy na sześć analizowanych zadań 
(w klasie A - dwóch, w klasie В - trzech i w klasie С - jeden). Żaden 
z sześćdziesięciu badanych nie rozwiązał błędnie więcej niż trzech zadań 
(więcej niż 50% zadań). 

Zmiany w zasobie słownika badanych uczniów w zakresie pojęć pod 
wpływem czynnika eksperymentalnego w klasie A i С były wysokie, w klasie 
В - średnie, tak więc w praktyce potwierdziła się tylko jedna z hipotez dru
giego stopnia uszczegółowienia dotycząca zmian w zasobie słownika 
uczniów pod wpływem czynnika eksperymentalnego - hipoteza 1.1., zakła
dająca wysokie zmiany w zasobie słownika pod wpływem kształtowania 
pojęć na podstawie charakterystyki pozytywnych bohaterów legend. 

Biorąc pod uwagę średnią liczbę zadań testu słownikowego i rysunko
wego, które były poprawnie rozwiązane w trzecim etapie badań, można 
stwierdzić, że: 

- największe zmiany w zasobie słownika zachodzą pod wpływem proce
su kształtowania pojęć społeczno-moralnych na podstawie charakterystyki 
porównawczej bohaterów pozytywnych oraz bohaterów negatywnych legend 
- w klasie С każdy z badanych uczniów w trzecim etapie badań rozwiązał 
średnio o 18,2 zadań więcej niż w etapie pierwszym, 

- nieco mniejsze zmiany zachodzą pod wpływem procesu kształtowania 
pojęć społeczno-moralnych na podstawie charakterystyki pozytywnych bo
haterów legend - w klasie A każdy z badanych uczniów w trzecim etapie 
badań rozwiązał średnio o 18 zadań więcej niż w etapie pierwszym, 

- najniższe zmiany w zasobie słownika zachodzą pod wpływem procesu 
kształtowania pojęć społeczno-moralnych na podstawie charakterystyki nega
tywnych bohaterów legend - w klasie В każdy z badanych uczniów w trzecim 
etapie badań rozwiązał średnio o 14,55 zadań więcej niż w etapie pierwszym. 

Żadna z hipotez drugiego stopnia uszczegółowienia, zakładających wy
sokie bądź bardzo wysokie zmiany pod wpływem procesu kształtowania 
pojęć społeczno-moralnych w kryteriach ocen społeczno-moralnych u dzieci 
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(hipotezy: 1.2., 2.2. i 3.2.), nie sprawdziła się w praktyce. W klasie A i В 
zmiany te były niskie a nie wysokie, w klasie С nie bardzo wysokie, lecz 
także niskie. 

Biorąc pod uwagę zmiany w liczbie sądów poszczególnych kategorii wy
powiedzianych przez dzieci w pierwszym i w trzecim etapie badań, można 
stwierdzić, że: 

- największe zmiany w kryteriach ocen społeczno-moralnych zachodzą 
pod wpływem kształtowania pojęć społeczno-moralnych na podstawie cha
rakterystyki porównawczej bohaterów pozytywnych i bohaterów negatyw
nych legend - w klasie С w trzecim etapie badań liczba sądów pierwszej 
kategorii (kryterium oceny - skutek działania) zmniejszyła się o 22,5% 
(w porównaniu z pierwszym etapem badań) na rzecz sądów drugiej 
(kryterium oceny - zasada postępowania) i trzeciej kategorii (kryterium 
oceny - motyw działania), 

- nieco niższe zmiany w kryteriach ocen społeczno-moralnych zachodzą 
pod wpływem procesu kształtowania pojęć społeczno-moralnych na pod
stawie charakterystyki negatywnych bohaterów legend - w klasie В w trze
cim etapie badań liczba sądów pierwszej kategorii zmniejszyła się o 22% na 
rzecz sądów drugiej i trzeciej kategorii, 

- najniższe zmiany w kryteriach ocen społeczno-moralnych zachodzą 
pod wpływem procesu kształtowania pojęć społeczno-moralnych na pod
stawie charakterystyki pozytywnych bohaterów legend - w klasie A w trze
cim etapie badań liczba sądów pierwszej kategorii zmniejszyła się tylko 
o 15,5% na rzecz sądów drugiej i trzeciej kategorii. 

Podobnie jak hipotezy dotyczące zmian w kryteriach ocen spoleczno-
-moralnych, tak i żadna z hipotez drugiego stopnia uszczegółowienia, które 
dotyczyły zmian w kryteriach uzasadnień postępowania społeczno-moral
nego występujących pod wpływem procesu kształtowania omawianych po
jęć (hipotezy: 1.З., 2.3. i 3.3.) nie została potwierdzona empirycznie. W kla
sie A zmiany te były niskie (a nie wysokie), w klasie В - średnie (miały być 
także wysokie), w klasie С również średnie (miały być bardzo wysokie). 

Analiza zmian w liczbach uzasadnień wypowiedzianych przez dzieci 
w sądach poszczególnych kategorii pozwala stwierdzić, że: 

- największe zmiany w kryteriach uzasadnień zachodzą pod wpływem 
kształtowania pojęć społeczno-moralnych na podstawie charakterystyki 
porównawczej pozytywnych i negatywnych bohaterów legend - w klasie III 
С w trzecim etapie badań liczba uzasadnień kategorii czwartej o charakte
rze normatywnym i piątej o charakterze spoleczno-moralnym zwiększyła się 
w porównaniu do wyników etapu pierwszego o 39,15%, mniej było nato
miast uzasadnień o charakterze egocentrycznym i sytuacyjnym, 

- proces kształtowania omawianych pojęć na podstawie pozytywnych 
bohaterów legend w mniejszym stopniu wpływał na owe zmiany. W klasie 
III A w trzecim etapie badań liczba uzasadnień czwartej i piątej kategorii 
zwiększyła się o 30,2%, 

151 



- najniższe zmiany w kryteriach uzasadnień zachodzą pod wpływem 
procesu kształtowania pojęć na podstawie charakterystyki negatywnych 
bohaterów legend, w klasie III В w trzecim etapie badań liczba uzasadnień 
kategorii o charakterze normatywnym i społeczno-moralnym zwiększyła się 
zaledwie o 24,95%. Dominowały nadal kryteria kategorii drugiej i trzeciej. 

Weryfikacja poszczególnych hipotez drugiego stopnia uszczegółowienia 
była możliwa dzięki odpowiedzi na pytanie, który z zastosowanych w po
szczególnych klasach procesów kształtowania pojęć (na podstawie charak
terystyki bohaterów pozytywnych, na podstawie charakterystyki bohaterów 
negatywnych czy też na podstawie charakterystyki porównawczej bohate
rów pozytywnych oraz bohaterów negatywnych) wpływa w największym, 
a który w najmniejszym stopniu na komponent poznawczy postaw społecz
no-moralnych uczniów, a tym samym była możliwa weryfikacja poszczegól
nych hipotez pierwszego stopnia uszczegółowienia (hipoteza 1., 2. i 3.). 

W praktyce okazało się, że zmiany w komponencie poznawczym postaw 
społeczno-moralnych nie były tak wysokie, jak zakładano wcześniej (por. za
łącznik 10, tabela 19) - w klasie A były one średnie (a nie wysokie), w klasie 
В - średnie (a nie wysokie) i w klasie С wysokie (a nie bardzo wysokie). 

Biorąc pod uwagę różnicę w liczbie punktów uzyskanych przez po
szczególne klasy za wszystkie zadania zastosowanych testów w pierwszym 
i w trzecim etapie badań, można stwierdzić, że: 

- największe zmiany w komponencie poznawczym postaw społecz
no-moralnych zachodzą pod wpływem procesu kształtowania pojęć na pod
stawie charakterystyki porównawczej bohaterów pozytywnych i bohaterów 
negatywnych legend - w klasie С różnica w liczbie uzyskanych punktów 
przez całą klasę za wszystkie zadania zastosowanych testów przed i po cy
klu lekcji eksperymentalnych wynosiła 625, 

- wyraźnie mniejsze zmiany w komponencie poznawczym postaw spo
łeczno-moralnych zachodzą pod wpływem procesu kształtowania pojęć na 
podstawie charakterystyki pozytywnych bohaterów legend - w klasie A róż
nica w liczbie uzyskanych punktów wynosiła 535, 

- podobne zmiany, jakie zachodzą w komponencie poznawczym postaw 
społeczno-moralnych pod wpływem procesu kształtowania pojęć na pod
stawie charakterystyki pozytywnych bohaterów legend, zachodzą pod 
wpływem procesu kształtowania pojęć na podstawie charakterystyki nega
tywnych bohaterów legend - w klasie В różnica w liczbie uzyskanych 
punktów wynosiła 533. 

Przedstawione wyniki świadczą o tym, że chociaż zmiany w komponen
cie poznawczym uczniów poszczególnych klas były niższe od zakładanych 
w hipotezach, to jednak potwierdziło się przypuszczenie, że pod wpływem 
kształtowania pojęć na podstawie charakterystyki bohaterów pozytywnych 
i negatywnych będą one mniej więcej takie same, a pod wpływem charakte
rystyki porównawczej - o wiele wyższe niż w dwóch pozostałych przypadkach. 
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Sumując wyniki uczniów wszystkich trzech klas w pierwszym i trzecim 
etapie badań, uzyskane za rozwiązania zadań wszystkich testów, zauważo
no, że: 

- stopień ukształtowania komponentu poznawczego postaw społeczno-mo
ralnych uczniów badanych klas na początku drugiego okresu trzeciej klasy był 
(załącznik 10, tabela 20) niski (przed cyklem lekcji eksperymentalnych wszyst
kie klasy łącznie za wszystkie rozwiązane zadania uzyskały 5779 punktów), 

- stopień ukształtowania komponentu poznawczego postaw społecz
no-moralnych uczniów badanych klas po cyklu lekcji eksperymentalnych 
był średni (w trzecim etapie badań wszystkie klasy łącznie za wszystkie 
rozwiązane zadania uzyskały 7472 punkty). 

Chcąc zweryfikować hipotezę główną badań porównano wyniki uzyska
ne przez wszystkich uczniów w pierwszym i w trzecim etapie badań. Różni
ca w liczbie punktów wynosiła 1693, co (załącznik 10, tabela 21) świadczy 
o średnim stopniu zmian w komponencie poznawczym postaw społecz
no-moralnych. Do uznania zaistniałych zmian, zgodnie z hipotezą główną, za 
wysokie zabrakło 180 punktów w różnicy punktów uzyskanych przez ucz
niów badanych klas przed i po cyklu lekcji eksperymentalnych. Oznacza to, 
że każdy z 60 badanych uzyskał średnio o 3 punkty mniej niż przewidywano. 

Przedstawione wyniki uzasadniają potrzebę dalszych badań i modyfika
cji procesu kształtowania pojęć społeczno-moralnych. Autorce wydaje się 
jednak, że osiągnięte rezultaty, mimo że nie w pełni zadowalające, warte są 
odnotowania, a sposób i zasady przeprowadzonego eksperymentu można 
by z powodzeniem stosować w praktyce szkolnej, pamiętając, że najlepsze 
efekty można uzyskać kształtując równolegle pojęcia pozytywne i negatyw
ne. Uwaga ta jest o tyle istotna, że z reguły nauczyciele, przeprowadzając 
ćwiczenia związane z charakterystyką postaci, wybierają przede wszystkim 
jako jej podstawę wzory pozytywne. Wyraźne zestawienie dwóch postaw: 
pozytywnej i negatywnej może nie tylko pogłębić wiedzę na temat przed
miotu każdej z tych postaw (komponent poznawczy), ale także wzbudzić 
głębsze uczucia (komponent emocjonalny) i w ten sposób wpływać na 
działania i zachowania dzieci (komponent behawioralny). 

Proces kształtowania pojęć według założeń teoretycznych mógłby przyj
mować dwa pożądane kierunki: systemowy i metodyczny. Systemowe kształ
towanie pojęć odbywałoby się przez ich wprowadzanie w następstwie logicznym 
od ogółu do szczegółu, poprzez koncentryczne narastanie wiedzy i umiejętności 
w warunkach sfunkcjonalizowanej analizy tych pojęć. Wedle tendencji drugiej, 
metodycznej, kształtowanie pojęć przebiegałoby od przenoszenia, przekładu 
wiedzy społeczno-moralnej na działania, przez dydaktyczne dostosowanie do 
wieku ucznia i języka naturalnego, dostępnego dziecku 1 9 8. 

Nieco innej klasyfikacji kierunków omawianego procesu dokonała B. Chrząstowska 
(op.cit., s. 156), dostrzegając obok systemowego także kierunek całościowy. Z genezy, istoty 
i struktury systemizmu wynika, iż są to kierunki nierozłączne, więc podział nie wydaje się być 
uzasadniony - por.: K. Duraj-Nowakowa, Teoria systemów a pedagogika, Kraków 1992. 
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Wnioski i postulaty 

Głównym przedmiotem niniejszej książki jest jeden z ważnych aspek
tów kształtowania komponentu poznawczego postaw na podstawie pojęć 
społeczno-moralnych dzieci w młodszym wieku szkolnym (na przykładzie 
dzieci klasy III) przez charakterystykę bohaterów legend. Charakterystyka 
ta ma rozwijać i poszerzać wiedzę społeczno-moralną, wiedzę dotyczącą po
stępowania, zachowania się człowieka w stosunku do innych ludzi. 

W rozdziale I przedstawiono założenia teoretyczne, na których oparto 
się, budując koncepcję własnych badań empirycznych. Koncepcja ta zosta
ła omówiona w Rozdziale II. Przebieg procesu kształtowania wybranych po
jęć społeczno-moralnych i zmiany, jakie zaszły pod jego wpływem w zasobie 
słownika uczniów, w kryteriach ich ocen społeczno-moralnych i w sposobie 
uzasadniania postępowania społeczno-moralnego, a więc zmiany, jakie za
szły w wiedzy społeczno-moralnej uczniów na temat wybranych zachowań, 
przedstawione zostały w Rozdziale III. Wśród uczniów badanych klas 
w pierwszym etapie badań przeprowadzona została seria czterech testów, 
którą powtórzono w trzecim etapie badań po cyklu lekcji eksperymentalnych. 
Chcąc określić zmiany, jakie zaszły pod wpływem czynnika eksperymental
nego porównano wyniki, jakie osiągnęli uczniowie w obu etapach badań. 
W tym miejscu na podstawie dotychczasowych analiz można następująco 
sformułować rezultat weryfikacji hipotez postawionych w niniejszej pracy: 

1. Zasób słownika uczniów w młodszym wieku szkolnym w zakresie 
pojęć społeczno-moralnych jest mniejszy niż mogłoby się wydawać. Wiele 
dzieci 9-10-letnich nie rozumie nawet na poziomie konkretno-opisowym 
niektórych pojęć z tej grupie, i to nie tylko pojęć tak trudnych, jak na przy
kład: sprawiedliwy, niesprawiedliwy, uczciwy, nieuczciwy, ale i takich, 
z którymi bardzo często spotyka się w środowisku rodzinnym, rówieśni
czym i w szkole, na przykład: przyjaciel, wróg, prawdomówny, kłamca. Mo
że to wynikać między innymi z tego, że nauczyciele, obciążeni ogromem tre
ści programowych, które muszą być zrealizowane, nie zauważają u dzieci 
braków w wiedzy społeczno-moralnej, a nie posiadając odpowiednich na
rzędzi badań, nie mogą sprawdzić, czy braki takie istnieją, czy też nie. Nie 
podejmują więc zbyt często działań mogących wpłynąć na pogłębienie tej 
wiedzy - uchodzi to po prostu ich uwadze. Z tego względu bardzo istotnym 
zagadnieniem wydaje się być opracowanie odpowiednich narzędzi do badań 
zasobu słownika uczniów w zakresie pojęć społeczno-moralnych, które po
winny być zrozumiałe (co najmniej na poziomie konkretno-opisowym) dla 

154 



dzieci po zakończeniu nauki na szczeblu propedeutycznym. Ułatwiłoby to 
nauczycielom ocenę wiedzy ucznia w tym zakresie i w przypadku zauważo
nych braków - zmobilizowało do zorganizowania procesu kształtowania da
nych pojęć. Brak narzędzi badających zasób słownika uczniów w zakresie 
pojęć społeczno-moralnych spowodował (jeszcze w fazie opracowywania kon
cepcji własnych badań empirycznych) podjęcie próby skonstruowania takich 
narzędzi w postaci testów słownikowego i rysunkowego. Pomimo że oba testy 
nie są wolne od pewnych usterek i niedociągnięć, a ponadto badają tylko kil
ka wybranych pojęć, mogą być - zdaniem autorki - po niewielkiej modyfikacji 
przydatne w praktyce pedagogicznej. W niniejszej koncepcji badawczej zada
nie swoje spełniły. Należy tu podkreślić, że badania dotyczące zasobu słowni
ka uczniów w omawianej dziedzinie przeprowadzone między innymi przy po
mocy wspomnianych testów wypełniają w jakimś stopniu lukę w badaniach 
pedagogicznych. W okresie pięcioletnich studiów nad literaturą specjalistycz
ną nie napotkano na opracowania dotyczące tego zagadnienia. 

2. Uzyskane przez autorkę wyniki badań pedagogicznych znajdują 
potwierdzenie w rezultatach badań polonistycznych w zakresie znajomości 
u dzieci słownictwa nazywającego cechy osobowości, charakteru, ponieważ 
ujawniają ubóstwo ich zasobu leksykalnego (por. prace M. Nagajowej, 
T. Rittel, H. Synowiec, M. Zarębiny). Świadomie i celowo zorganizowany 
proces kształtowania pojęć społeczno-moralnych wyraźnie wpływa na roz
szerzenie zasobu słownika dzieci w tym zakresie. Wielkość tego wpływu 
zależy między innymi od środków, jakie będą wykorzystywane w tym proce
sie - w badaniach autorki były to treści wybranych legend. Warto też pa
miętać, że kształtowanie pojęć i pożądanych postaw społeczno-moralnych 
przyniesie najlepsze efekty - na co wskazują rezultaty badań podsumowane 
w niniejszej rozprawie - przy równoległym formowaniu pojęć, których desy-
gnatami są postawy pozytywne i pojęć, których desygnatami są postawy 
negatywne. Takie zestawienie pojęć ułatwia dziecku uświadomienie sobie 
charakterystycznych, istotnych cech danych postaw. 

3. Badania wykazały, że w ocenach społeczno-moralnych formułowa
nych przez dzieci sądy drugiej kategorii, w których kryterium tych ocen 
stanowiła zasada postępowania, i kategorii trzeciej, gdzie podstawą była 
intencja osoby działającej, przeważają nad sądami kategorii pierwszej, 
w których podstawę oceny stanowił skutek działania, choć tych ostatnich 
było jeszcze wiele po cyklu lekcji eksperymentalnych. Te proporcje potwier
dzają, zresztą wielokrotnie już udowadnianą tezę, że dzieci w drugim etapie 
młodszego wieku szkolnego znajdują się, gdy chodzi o poziom rozwoju mo
ralnego, w okresie przejściowym między heteronomią a autonomią moral
ną. W przyjętej hierarchii najwyżej oceniono kryteria przyjmujące za pod
stawę intencję, najniżej - skutek działania. 

4. Zmiany w kryteriach ocen społeczno-moralnych pod wpływem pro
cesu kształtowania pojęć społeczno-moralnych okazały się wyraźne, cho
ciaż mniejsze od zmian zakładanych w hipotezach badawczych. Trzeba więc 
zaznaczyć, że chcąc osiągnąć zadowalające wyniki w zakresie prawidłowo-
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ści ocen społeczno-moralnych wyrażanych przez dzieci, nauczyciele powin
ni stale i konsekwentnie wymagać od uczniów, aby w swych ocenach zwra
cali uwagę głównie na intencje sprawców. 

5. W uzasadnieniach postępowania społeczno-moralnego wypowiada
nych przez uczniów klasy III przeważają sądy o charakterze sytuacyjnym 
i normatywnym, ale charakter sądu zależy głównie od rodzaju i przewidy
wanych skutków danego postępowania. Wiele uzasadnień dotyczących 
zachowania, w wyniku którego osoba działająca może pomóc innej osobie 
(na przykład uratować jej życie lub pomóc nieść zakupy czy też posprzątać) 
zwłaszcza kosztem niewielkich wyrzeczeń, ma charakter społeczno-moral
nych, natomiast gdy osoba działająca może „wiele" stracić (np. bilet do kina 
czy cyrku), czy też konsekwencje pewnych pozytywnych działań mogłyby 
być przykre (na przykład „lanie" czy zła ocena) uzasadnienia wybranego 
rodzaju postępowania są egocentryczne, preferujące postępowanie korzyst
ne dla dziecka. Tak więc w codziennej pracy powinniśmy w większym stop
niu uwagę dzieci zwracać na to, jakie konsekwencje dla innych osób niesie 
ze sobą podjęcie lub niepodjęcie danego działania, zwłaszcza wtedy gdy na 
szali leży dobro własne i dobro innych ludzi. 

6. Zmiany w kryteriach uzasadnień postępowania społeczno-moralnego 
dzieci, jakie zachodzą pod wpływem procesu kształtowania pojęć społecz
no-moralnych na podstawie charakterystyki bohaterów legend są wyraźnie 
zauważalne. Możemy więc zaryzykować twierdzenie, że niezwracanie uwagi 
na dobro innych osób w niektórych z podejmowanych działań wypływa nie 
tylko z poziomu rozwoju społeczno-moralnego dzieci 9-10-letnich, ale i z te
go, że zbyt rzadko zwracamy ich uwagę na ten aspekt postępowania, częściej 
zaś na konsekwencje postępowania dla osoby działającej (por. wyniki badań 
takich autorów, jak: B. Arska-Karyłowska, G. Kochańska, Z. Skórny). 

Na poczucie normy społeczno-moralnej składają się następujące elementy: 
1) dostrzeżenie problemu społeczno-moralnego w konkretnej sytuacji, 

danej bezpośrednio lub pośrednio, 
2) odczucie potrzeby rozwiązania problemu zgodnie z uznawanym sys

temem wartości moralnych, 
3) wybranie, ewentualnie sformułowanie wytycznej działania w danej 

sytuacji czyli normy moralnej (por. M. Ossowska, Cz. Znamierowski). 
Z psychologicznego i pedagogicznego punktu widzenia za najwyższe 

stadium rozwoju społeczno-moralnego uważa się stan, w którym zachowa
nie, postępowanie człowieka w społeczności nie uchybia równocześnie 
uznanym normom, wyższym wartościom i wynika z wewnętrznych, osobi
stych pobudek jednostki. Czyli zjawisko moralności było rozpatrywane 
z dwóch punktów widzenia: jako praktykowanie moralności, tj. postępowa
nie zgodne z normami etycznymi i jako szeroko rozumiana świadomość 
moralna. Można to uznać za dwa aspekty tej samej moralności osobniczej. 
Wyniki badań nie potwierdziły wszystkich stawianych wcześniej hipotez, 
ale pomijając nawet fakt, w ich sformułowaniach było zbyt sporo optymi
zmu (zmiany w komponencie poznawczym postaw okazały się mniejsze, niż 
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przypuszczano), nadrzędny cel pracy został osiągnięty. Poprzez badania 
empiryczne udowodniono, że kształtowanie pojęć społeczno-moralnych, 
w danym przypadku na podstawie charakterystyki bohaterów legend, wy
raźnie wpływa na komponent poznawczy postaw, przy czym największe 
zmiany dotyczą zasobu słownika uczniów, mniejsze - kryteriów uzasadnia
nia postępowania społeczno-moralnego, a najmniejsze - kryteriów ocen 
społeczno-moralnych dzieci. Stąd wniosek, że przyszły nauczyciel klas 
młodszych powinien pogłębiać swą wiedzę o prawidłowościach procesu 
kształtowania pojęć społeczno-moralnych, aby umieć je diagnozować, 
a znając wyniki oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych umieć je wyko
rzystywać w swej działalności zawodowej. W procesie kształtowania postaw 
dzieci w wieku młodszoszkolnym bardzo ważne zadania do wykonania ma 
nauczyciel podczas lekcji języka ojczystego. Na podstawie lektury i analizy 
tekstów literackich bogacimy język uczniów; pozwala to na wprowadzenie 
do słownika czynnego trudnych pojęć społeczno-moralnych. Ważnym eta
pem działalności dydaktyczno-wychowawczej jest dążenie do internalizacji 
przez dzieci tych pojęć i przekształcanie ich w normy postępowania. 

Mam nadzieję, że treści pracy okażą się przydatne w poszerzaniu wie
dzy studentów - przyszłych nauczycieli - o procesie kształtowania pojęć 
i wiadomości społeczno-moralnych dzieci 9-10-letnich. Opis prawidłowości 
rządzących rozwojem pojęć społeczno-moralnych rzuca również dodatkowe 
światło na prawa kierujące rozwojem pojęć w ogólności. 

Ze względu na to, że proces kształtowania pojęć społeczno-moralnych 
spowodował w toku eksperymentu zmiany w komponencie poznawczym 
postaw, można przypuszczać na podstawie zgromadzonych materiałów, że 
w jakimś stopniu wpłynął także na pozostałe komponenty postaw, a więc 
na całą postawę. W pracy podjęto próbę udowodnienia szczególnego zna
czenia komponentu poznawczego (a bywa on przez niektórych pedagogów 
пр. H. Muszyńskiego niedoceniany) dla uformowania pełnej postawy. Jak 
duże są te zmiany przy tak zorganizowanym procesie, pozostaje problemem 
otwartym, podobnie, jak pytanie, w jaki sposób ulepszać proces kształto
wania pojęć, jakich użyć metod, form i środków, aby jego wpływ na oceny 
społeczno-moralne i uzasadnienia postępowania był większy. 

Z przeprowadzonych prac wynikają podstawowe zasady procesu 
kształtowania pojęć społeczno-moralnych. 

Komponent kognitywny postaw dziecka powstaje nie przez mnożenie 
faktów, ale przez ich uogólnianie w pojęcia społeczno-moralne. Warunkiem 
uogólniania jest obserwowanie dostatecznie dużej liczby zjawisk i wyjście 
poza bezpośrednie dane, dotarcie do niedostrzegalnych bezpośrednio norm 
i zależności społeczno-moralnych. 

Kolejność kształtowanych pojęć, będąc logicznie uzasadniona, winna 
uwzględniać wewnętrzną hierarchię danej grupy pojęć, stosunki nadrzędno
ści, równorzędności i podrzędności. Proces dydaktyczny powinien być prowa
dzony począwszy od pojęć ogólnych do szczegółowych, a wiedzę należałoby 
dziecku pomagać budować koncentrycznie przez jej narastanie, wzrost. 
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Proces kształtowania pojęć jako długotrwały, etapowy i skomplikowany 
wymaga od nauczyciela nie tylko konsekwencji i cierpliwości, lecz także 
starań, pracowitości i systematyczności. 

Metodyka kształtowania pojęć wymaga oparcia w poznawaniu zmysło
wym, spostrzeganiu i konkretyzacji poznawanych zjawisk społeczno-moral
nych, ich cech, relacji oraz zależności wzajemnych. 

Wprowadzanie terminu nazywającego zaobserwowane zjawisko (kategorię 
społeczno-moralną) powinno się poprzedzać dostatecznie dużą liczbą obser
wacji konkretnych osób, przedmiotów i sytuacji oraz ćwiczeń analitycznych. 
Proces kształtowania pojęć społeczno-moralnych winien dostarczyć okazji do 
sprawdzenia i zastosowania zdobytej wiedzy w działaniu twórczym lub anali
zie kolejnych tekstów albo sytuacji. Wystarczająco rozpoznane zjawiska moż
na próbować uogólniać, wiążąc pojęcie z nazwą i utrwalać przez zorganizo
wane ćwiczenia zastosowania tych pojęć w języku dziecka. Następnie nowe 
treści (pojęcia, terminy, definicje) powinny być włączone do spójnego i nie-
sprzecznego, indywidualnego systemu wiedzy, postaw dziecka. 

Proces kształtowania pojęć ma sprzyjać ocenianiu przez dzieci tak działań 
własnych, jak i cudzych, zapamiętywaniu czynności i rezultatów poznawania, 
uczenia się. Proces ten wówczas jest efektywniejszy, gdy uwzględnia się pełniej
szą aktywność dzieci, ich samodzielne zrozumienie pojęć, dochodzenie do ich 
definicji i samodzielne zastosowanie nabywanych pojęć w nowych sytuacjach 
czytelniczych (T. Poznańska, B. Chrząstowska) i rzeczywistych. 

Być może wymienione zasady mogą wyznaczać pryncypia kształtowania 
również innych rodzajów pojęć. Natomiast trzeba te zasady uznać za po
stulaty pod adresem nauczycieli klas młodszych. 

Zawarta w pracy niniejszej egzemplifikacja celów i zadań dydaktycz
no-wychowawczych pozostawia rozległe jeszcze tereny dla dalszych studiów 
i badań. Złożoność procesu kształtowania pojęć społeczno-moralnych wy
maga dalszych badań, ale systemowych, czyli inter- i multidyscyplinanych, 
a te zdają się być wykonalne tylko zespołowo przez doświadczonych bada
czy. Wśród pilnych do rozwiązania problemów badawczych autorka umie
szcza kwestie następujące: 

Czy istnieje, a jeśli tak, to jaka, przewaga pozytywnego wpływu na 
dziewczęta procesu kształtowania pojęć społeczno-moralnych w świetle, co 
jest faktem powszechnie znanym, bardziej bogatego ich słownictwa w ogóle 
niż ma to miejsce u chłopców? Istnieje bowiem przypuszczenie, iż specyfika 
wychowania dziewcząt od wczesnego dzieciństwa, zdeterminowana płcią 
i zadaniami życiowymi, odbija się na tym słownictwie. 

Jaki jest zakres i stopień wpływu - albo lepiej: zależności wzajemnej -
środowiska lokalnego (rówieśników, rodziców, członków rodzin dzieci itp.) 
na kształtowanie pojęć społeczno-moralnych? 

Czy istnieje, a jeśli tak, to jaki jest wpływ demokratycznych, odnowi-
cielskich ruchów społeczno-ideowych z lat po 1989 r. w Polsce na proces 
kształtowania pojęć i postaw społeczno-moralnych dzieci? 
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R O Z P R A W Y - D O K T O R S K A 1 9 9 1 M A G I S T E R S K I E 

1. Kształtowanie wrażliwości moralnej uczniów klas początkowych 
technikami swobodnych tekstów Celestyna Freineta - Marzenna Magda. 

2. Kształtowanie pojęć społeczno-moralnych uczniów klasy III przez 
charakterystyki bohaterów legend - Małgorzata Sosin. 

3. Kształtowanie pojęć społeczno moralnych uczniów klasy III w proce
sie opracowywania literatury dla dzieci (baśni) - Wioletta Śledź. 

4. Charakterystyka bohaterów opowiadań z „Płomyczka" a kształtowa
nie pojęć społeczno-moralnych uczniów klas młodszych - Maria Czajka. 

5. Kształtowanie pojęć społeczno-moralnych dzieci klasy III na podstawie 
podręcznika W. Badalskiej pt. „Bliskie i najbliższe" - Barbara Domanus. 

6. Kształtowanie pojęć społeczno moralnych uczniów klasy III na lek
cjach środowiska społeczno-przyrodniczego - Alicja Działo. 

7. Kształtowanie pojęć społeczno-moralnych uczniów klasy III na pod
stawie poezji epickiej zawartej w podręczniku - Grażyna Graj dek. 

8. Kształtowanie pojęć społeczno-moralnych uczniów klasy III - Beata 
Szewczyk 2 0 1. 

Rozprawa doktorska przygotowana pod moim kierunkiem i obroniona w WSP 
im. KEN w Krakowie w 1997 roku. Maszynopis w archiwum uczelni i promotorki oraz Autorki 
(Głogów). 

2 0 0 Rozprawy magisterskie, które zostały opracowane pod moim kierunkiem w latach 
1986-1988 (maszynopis w archiwum promotorki oraz WSP im. KEN w Krakowie). 

201 
Rozprawa wykonana pod moim kierunkiem w latach 1986-1988 w WSP im. J. Ko

chanowskiego w Kielcach. Maszynopis w archiwach: promotorki i Autorki oraz Uczelni. 
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Aneks 

Załącznik 1 

T E S T S Ł O W N I K O W Y D O B A D A N I A Z A S O B U S Ł O W N I K A 
W Z A K R E S I E P O J Ę Ć S P O Ł E C Z N O - M O R A L N Y C H 

Imię i nazwisko 
Klasa 
Data 
1. Napisz wyrazy o znaczeniu przeciwnym do podanych. Postaraj się użyć 

jak najmniej wyrazów zaczynających się od „nie". 
Przykład: duży - mały (zamiast „nieduży") 
a) pracowity -
b) prawdomówny -
c) sprawiedliwy -
d) bohater -
e) przyjaciel -
f) uczciwy -

2. Uzupełnij zadania: 
a) człowiek, który odznaczył się wielkim męstwem, odwagą, ofiarnością, 

jest 
b) człowiek, który wszystko robi rzetelnie, sumiennie i nigdy nie oszu

kuje, jest 
c) człowiek, któremu możesz zaufać i na którego możesz liczyć w każdej 

sytuacji, jest 
d) człowiek, który jest wytrwały, pilny i chętnie pracuje, jest 

e) człowiek, który jest szczery i nigdy nie kłamie, jest 

f) człowiek, który ocenia innych tak, jak naprawdę na to zasługują, nie
zależnie od tego, czy ich lubi, czy też nie, jest 

3. Dokończ zdania: 
a) człowiek leniwy to ten, który 
b) kłamca to ten, który 
c) człowiek niesprawiedliwy to ten, który 
d) człowiek tchórzliwy to ten, który 
e) wróg to ten, który 
f) człowiek nieuczciwy to ten, który 

167 



4. Dokończ zdania: 
a) człowiek, który wyniósł dziecko z płonącego domu z narażeniem wła

snego życia, jest 
b) kolega, któremu możesz powierzyć każdą swoją tajemnicę, jest 
c) nauczyciel, który postawił Ci dwójkę za nieodrobione zadanie, chociaż 

bardzo cię lubi, jest 
d) uczeń, który zawsze chętnie, solidnie i rzetelnie odrabia swoje zada

nia, jest 
e) uczeń, który nigdy nie kłamie, nawet wtedy gdy wie, że zostanie uka

rany, jest 
f) człowiek, który znalazł na ulicy portfel z pieniędzmi i odniósł go wła

ścicielowi, jest 
5. Do każdego zdania dopisz ułożony przez Ciebie dalszy ciąg: 

a) Inka jest nieuczciwa, bo 
b) Olek to tchórz, bo 
c) Adam jest przyjacielem Krzyśka, bo 
d) Ala jest prawdomówna, bo 
e) Ich tata jest niesprawiedliwy, bo 
f) Rafał jest pracowity, bo 

6. Dokończ zdania: 
a) chłopiec, który zgubił pieniądze przeznaczone na zakupy, a swojej 

mamie powiedział, że ktoś mu je ukradł, jest 
b) uczeń, który w czasie sprawdzianu wszystko odpisał z książki, jest 

c) chłopiec, który ze strachu przed karą nie przyznał się, że w czasie za
bawy rozbił okno, jest 

d) nauczyciel, który stawia Ci lepsze oceny niż innym, bo bardzo Cię lu
bi, jest 

e) uczeń, który wymiguje się od odrabiania swoich zadań, jest 

f) ktoś, kto w każdej sytuacji występuje przeciwko Tobie, jest Twoim 

Spośród wyrazów napisanych po prawej stronie (a,b,c) wybierz wyraz 
o znaczeniu przeciwnym do wyrazu podanego po lewej stronie: 
1) sprawiedliwy a) nieuczciwy b) niewyrozumiały c) niesprawiedliwy 
2) uczciwy a) tchórz b) oszust c) wróg 
3) prawdomówny a) kłamca b) leń c) oszust 
4) pracowity a) nieobowiązkowyb) leniwy c) nieuczciwy 
5) bohater a) tchórz b) leń c) wróg 
6) przyjaciel a) leń b) tchórz c) wróg 
Spośród podanych odpowiedzi (a,b,c) wybierz odpowiedź właściwą: 
1) człowiek, który ratuje innych z narażeniem własnego życia, jest: 

a) sprawiedliwy b) bohaterem c) uczciwy 
2) człowiek, który nigdy nie kłamie, jest: 

a) odważny b) sprawiedliwy c) prawdomówny 
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3) człowiek, który jest pilny, wytrwały, chętnie pracuje, jest: 
a) pracowity b) obowiązkowy c) uczciwy 

4) człowiek, który zawsze ocenia innych tak, jak naprawdę na to zasługują, 
jest: a) prawdomówny b) sprawiedliwy c) obowiązkowy 

5) człowiek, którego lubisz i na którego możesz zawsze liczyć, to: 
a) bohater b) kolega c) przyjaciel 

6) człowiek, który nigdy nikogo nie oszukuje jest: 
a) uczciwy b) prawdomówny c) sprawiedliwy 

9. Wybierz to dokończenie zdania (a,b lub c), które według Ciebie jest 
prawdziwe: 
1) Bohater to ten, który: 

a) pomaga innym w codziennych sytuacjach 
b) niesie pomoc innym, nawet z narażeniem własnego życia 
c) chętnie wykonuje swoje obowiązki 

2) Przyjaciel to ktoś, kto: 
a) mówi prawdę w każdej sytuacji 
b) chętnie pomaga innym 
c) pomoże Ci w każdej sytuacji 

3) Sprawiedliwy to ten, który: 
a) jest uczciwy w stosunku do rodziców 
b) tak ocenia innych, jak na to zasługują 
c) chętnie wypełnia swoje obowiązki 

4) Pracowity to ten, który: 
a) chętnie podejmuje i rzetelnie wypełnia różne obowiązki 
b) samodzielnie odrabia zadania 
c) chętnie pomaga innym 

5) Prawdomówny to ten, który: 
a) mówi prawdę w każdej sytuacji 
b) kłamie tylko wtedy, gdy prawda może mu zaszkodzić 
c) tak ocenia innych, jak na to naprawdę zasługują 

6) Uczciwy to ten, który: 
a) zawsze pomaga innym 
b) nigdy nie kłamie 
c) nigdy nikogo nie oszukuje 

10. Spośród podanych odpowiedzi (a,b,c) wybierz tę, z którą się zgadzasz: 
1) żołnierz, który zgłosił się na ochotnika do wykonania bardzo niebez

piecznego zadania i je wypełnił, jest: 
a) obowiązkowy b) bohaterem c) uczciwy 

2) uczeń, który poszedł na wagary, a w szkole powiedział, że był chory, 
jest: 
a) nieobowiązkowy b) leniwy c) kłamcą 

3) córka, która zawsze chętnie pomaga we wszystkim swojej mamie, jest: 
a) pracowita b) uczciwa c) sprawiedliwa 
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4) sędzia, który wymierza różne kary za ten sam czyn w zależności od 
tego, czy kogoś lubi, czy nie, jest: 
a) kłamcą b) tchórzem c) niesprawiedliwy 

5) dziewczynka, która pomogła swojej koleżance w zrobieniu zakupów, 
chociaż w tym czasie mogła oglądać ciekawy film dla dzieci, jest: 
a) obowiązkowa b) przyjaciółką c) sprawiedliwa 

6) chłopiec, który znalazł paczkę naklejek na korytarzu w szkole i oddał 
je właścicielowi, jest: 
a) uczciwy b) prawdomówny c) przyjacielem 

11. Wybierz odpowiedź („tak" albo „nie), która według Ciebie jest prawdziwa: 
a) Olek nie przyznał się, że to właśnie on schował koledze pióro. Czy 

Olek jest tchórzem? Tak. Nie. 
b) Zenkowi nie chciało się pomagać kolegom w robieniu zabawek na 

choinkę. Czy Zenek jest leniem? Tak. Nie. 
c) Bolek pozrywał w sadzie sąsiada jabłka dla całej klasy. Czy Bolek jest 

bohaterem? Tak. Nie. 
d) Mama Ali na zabawie szkolnej dała swojej córce więcej ciastek niż in

nym dzieciom. Czy mama Ali jest sprawiedliwa? Tak. Nie. 
e) Inka nie dała Jackowi odpisać od siebie zadania domowego. Czy Inka 

jest uczciwa? Tak. Nie. 
f) Alek nie pozwolił Olkowi zbić młodszego kolegi. Czy Alek jest wrogiem 

Olka? Tak. Nie. 
12. Spośród podanych odpowiedzi (a,b,c) wybierz tę, z którą się zgadzasz: 

1) chłopiec, który zepsuł w szkolnej łazience kran, a nauczycielce powie
dział, że nie wie, kto to zrobił, jest: 
a) nieuczciwy b) kłamcą c) leniwy 

2) dziewczynka, która nie chciała pomóc swojej siostrze w sprzątaniu, 
jest: 
a) leniwa b) nieobowiązkowa c) niesprawiedliwa 

3) mama, która powiedziała, że to jej syn rozpoczął bójkę, chociaż mogła 
zrzucić winę na jego kolegę, jest: 
a) obowiązkowa b) nieuczciwa c) sprawiedliwa 

4) chłopiec, który daje swoim kolegom różne prezenty, po to, żeby mu 
pozwalali odpisywać zadania, jest: 
a) przyjacielem b) sprawiedliwy c) nieuczciwy 

5) dziewczynka, która przyznała się mamie, że zapomniała wysłać ważny 
list, jest: 
a) prawdomówna b) obowiązkowa c) sprawiedliwa 

b) ktoś, kto robi wszystko, żeby ci zaszkodzić, jest: 
a) nieuczciwy b) wrogiem c) niesprawiedliwy 



Załącznik 2 

T E S T R Y S U N K O W Y D O B A D A N I A Z A S O B U S Ł O W N I K A 
W Z A K R E S I E P O J Ę Ć S P O Ł E C Z N O - M O R A L N Y C H 

I U Z A S A D N I E Ń Z A C H O W A Ń S P O Ł E C Z N O - M O R A L N Y C H 

Imię i nazwisko 
Klasa 
Data 

Przyjrzyj się uważnie każdej historyjce obrazkowej i odpowiedz krótko 
na pytania. 

HISTORYJKA I 

1. Co się stało nad jeziorem? 
2. Jak możemy nazwać człowieka, który postępuje tak, jak mężczyzna w tej 

historyjce? 
3. Dlaczego mężczyzna uratował chłopca? 

HISTORYJKA II 

1. Co się stało, gdy dzieci wracały ze szkoły? 
2. Jak możemy nazwać kogoś, kto postępuje tak, jak chłopiec w tej histo

ryjce? 

3. Dlaczego chłopiec oddał książkę dziewczynce? 

HISTORYJKA III 
1. Co zrobiła dziewczynka, gdy mama spytała ją, kto rozbił wazon? 
2. Jak możemy nazwać kogoś, kto przyznaje się do tego, co zrobił? 
3. Dlaczego dziewczynka przyznała się do winy? 

HISTORYJKA IV 

1. Co zrobił chłopiec, gdy dziewczynka poprosiła go o pomoc? 
2. Jak możemy nazwać tego chłopca? 
3. Dlaczego chłopiec pomógł dziewczynce? 

HISTORYJKA V 

1. Jak dziewczynka spędziła popołudnie? 
2. Jak możemy nazwać tę dziewczynkę? 
3. Jak myślisz, dlaczego dziewczynka zrobiła to wszystko? 

HISTORYJKA VI 

1. Co zrobiła nauczycielka, gdy dowiedziała się, dlaczego chłopiec nie odro
bił zadania? 

2. Jak możemy nazwać taką nauczycielkę? 
3. Dlaczego nauczycielka postąpiła w ten sposób? 
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HISTORYJKA 1 



HISTORYJKA IV 



Załącznik 3 

T E S T H I S T O R Y J E K Z A M K N I Ę T Y C H 2 0 2 

Imię i nazwisko 
Klasa 
Data 

Przeczytaj uważnie każdą z dwóch historyjek i odpowiedz na pytania. 

HISTORYJKA I 
a) Adam przechodził z przyjacielem koło piekarni, w której sprzedawano 

smakowite bułki. Przyjaciel wówczas zauważył, że jest bardzo głodny, 
ponieważ nie jadł śniadania. Adam wszedł do piekarni, ale ponieważ nie 
miał pieniędzy na kupno bułeczki skorzystał z chwili, kiedy piekarz od
wrócił się tyłem, wziął bułkę i szybko wyszedł. 

b) Agnieszka wchodzi do sklepu. Na ladzie leży piękna wstążka, taka, jaką 
chciała mieć dla swojej lalki. Ponieważ sprzedawczyni na chwilę wyszła, 
Agnieszka wzięła wstążkę i szybko wyszła. 

1. Czy Adam i Agnieszka jednakowo źle postąpili? 
2. Dlaczego tak uważasz? 

HISTORYJKA II 

a) Janek był chory i przez kilka dni nie chodził do szkoły. W tym samym 
dniu, gdy wrócił do szkoły, pani zapowiedziała klasówkę z matematyki. 
Janek zmartwił się bardzo, bo chociaż wszystkie lekcje przepisał od Wit
ka, to jeszcze wielu rzeczy nie rozumiał. Witek zauważył, że Janek jest 
bardzo zmartwiony i po południu przyszedł do niego, żeby mu wszystko 
wytłumaczyć. Chłopcy uczyli się razem do wieczora, ale Witek nie zdążył 
wszystkiego wytłumaczyć Jankowi. Na klasówce zadania były trudne 
i Janek dostał dwójkę. 

b) Krzysiek był kilka dni chory i po powrocie do szkoły okazało się, że ma 
duże zaległości. Poprosił więc Roberta, aby razem przerobili materiał 
przed zapowiedzianym sprawdzianem. Robertowi nie chciało się uczyć 
z Krzyśkiem, bo już wszystko umiał, ale obiecał, że na sprawdzianie da 
mu odpisać zadania. Robert dotrzymał obietnicy i Krzysiek dostał piątkę. 

1. Którego z chłopców - Witka czy Roberta - możemy nazwać prawdziwym 
przyjacielem? 

2. Dlaczego tak uważasz? 

2 0 2 Historyjki do badania ocen społeczno-moralnych. 
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HISTORYJKA III 
a) Pewnego dnia mama poprosiła Magdę o posprzątanie mieszkania, ponie

waż miała do załatwienia ważną sprawę. Ale Magdzie nie bardzo chciało 
się sprzątać i szukała wszelkich możliwych wykrętów. W końcu zgodziła 
się, bo mama obiecała, że kupi jej za to nową sukienkę. Gdy wróciła 
z miasta, całe mieszkanie było już pięknie posprzątane. 

b) Gdy Ania wróciła ze szkoły zauważyła, że mama źle się czuje. Zapropo
nowała, że posprząta mieszkanie. Mama położyła się i usnęła, a Ania za
brała się do porządków. Kiedy już kończyła sprzątanie rozbiła niechcący 
butelkę z pastą do podłogi. Mama obudziła się i bardzo zmartwiła, że 
cała podłoga zabrudzona jest pastą i szkłem. 

1. Która z dziewczynek. Magda czy Ania, zasługuje na pochwałę? 
2. Dlaczego tak uważasz? 

HISTORYJKA IV 

a) Pewnego dnia Adam przechodził koło jeziora i usłyszał krzyk - jakiś 
chłopiec tonął daleko od brzegu. Adam nie umiał dobrze pływać, ale nie 
namyślając się popłynął na ratunek. W pewnym momencie zachłysnął 
się wodą i sam zaczął tonąć. Na szczęście zauważyli to ludzie na prze
pływającej obok motorówce i uratowali obu chłopców. 

b) Janek spacerował po plaży i usłyszał krzyk - ktoś tonął. Janek umiał 
świetnie pływać, ale woda była bardzo zimna i bał się, że zachoruje. 
Przypomniał sobie, że poprzedniego dnia w pobliżu tego miejsca widział 
łódkę. Pobiegł tam. Nie mylił się - łódka była na miejscu. Janek popłynął 
łódką na ratunek i zdążył uratować tonącą dziewczynkę. 

1. Którego z chłopców możemy nazwać bohaterem? 
2. Dlaczego tak uważasz? 

HISTORYJKA V 

a) Pewnego dnia padał deszcz i Jola w mieszkaniu bawiła się piłką z młod
szym bratem. W pewnym momencie piłka uderzyła w okno i rozbiła szy
bę. Gdy przyszła mama, Jola przyznała się, że to ona rozbiła szybę. Ma
ma bardzo się zdenerwowała i zbiła Jolę. 

b) Pewnego dnia Grzesiek został w domu z młodszym braciszkiem. Brat 
usnął, a Grzesiek zaczął się bawić piłką. W pewnym momencie potrącił 
stół i rozbił szklankę. Gdy wróciła mama i spytała co się stało, Grzesiek 
powiedział, że to braciszek niechcący strącił szklankę. Mama jednak 
domyśliła się, że Grzesiek kłamie i sprawiła mu lanie. 

1. Czyja mama była bardziej sprawiedliwa - mama Joli czy mama Grześka? 
2. Dlaczego tak uważasz? 

HISTORYJKA VI 

a) Artek nie zna nazw ulic i nie wie dokładnie, gdzie jest ulica Karmelicka. 
Pewnego dnia zatrzymał go na ulicy jakiś pan i spytał: „Gdzie jest ulica 
Karmelicka?". Artek odpowiedział: „Zdaje się, że tam", wskazując inną 
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ulicę. Niestety, nie była to poszukiwana ulica. Pan zabłądził i nie mógł 
znaleźć domu, którego szukał, 

b) Zbyszek zna dobrze miasto i nazwy ulic. Kiedyś pewien pan zapytał go: 
„Gdzie jest ulica Karmelicka?". Ale chłopiec chciał mu zrobić kawał 
i powiedział: „To jest tam", wskazując inną ulicę. Pan jednak nie zabłą
dził i udało mu się odnaleźć właściwą drogę. 

1. Który z chłopców postąpił gorzej - Artek czy Zbyszek? 
2. Dlaczego tak uważasz? 



Załącznik 4 

T E S T H I S T O R Y J E K O T W A R T Y C H 2 0 3 

Imię i nazwisko 
Klasa 
Data 

Przeczytaj uważnie każdą historyjkę i odpowiedz na pytania. 

HISTORYJKA I 

Marta i Kasia są dobrymi koleżankami. Pewnego dnia postanowiły, że pójdą 
razem do kina. Kasia przyszła do Marty o umówionej godzinie i powiedziała 
jej, że niestety nie może iść do kina. Jej mama zachorowała i Kasia musi 
posprzątać, zrobić zakupy i zająć się młodszym braciszkiem. 

1. Co zrobi Marta? 
2. Dlaczego? 

HISTORYJKA II 

Karol ma dziś zajęte popołudnie. Najpierw zaplanował odrobić zadanie, po
tem chciał posprzątać w swoim pokoju. Mama Karola prosiła go także, żeby 
wytrzepał narzuty na kanapę i fotele oraz pozamiatał podłogę. Karol wła
śnie zabierał się do pracy, gdy przyszedł Wojtek i powiedział mu, że ma na 
to popołudnie dwa bilety do cyrku i chciałby, żeby Karol z nim poszedł. 
1. Co zrobi Karol? 
2. Dlaczego? 

HISTORYJKA III 

Jola miała dziś zły dzień w szkole. Najpierw dostała dwójkę z języka pol
skiego, ponieważ nie odrobiła zadania, następnie dwójkę z matematyki, 
gdyż nie uważała na lekcji, nie wiedziała, jak dzieci rozwiązały zadanie. Po 
przyjściu do domu, mama spytała Jolę, jak jej poszło dzisiaj w szkole. 
1. Co powie Jola? 
2. Dlaczego? 

HISTORYJKA IV 

Basia jest w tym tygodniu dyżurną w klasie. Na przerwie została sama 
w sali. Gdy przygotowała już tablicę do lekcji, do końca przerwy zostało 
jeszcze kilka minut. Basia zaczęła oglądać kolorowe książki z biblioteczki 
klasowej. Jedna z książek upadła Basi na podłogę. Oderwały się okładki i 
rozdarła jedna kartka. 
1. Co zrobi Basia? 
2. Dlaczego? 

Historyjki otwarte do badania uzasadnień postępowania społeczno-moralnego. 
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HISTORYJKA V 

Jest słoneczne, zimowe popołudnie. Dzieci bawią się na polu, niektóre lepią 
bałwana, inne urządziły sobie ślizgawkę. Kilkoro dzieci zjeżdża na sankach 
z górki, która jest niedaleko od szosy. Szosą często przejeżdżają samocho
dy. W pewnym momencie Adam widzi, jak jeden z chłopców na sankach 
tak się rozpędził, że na pewno nie zdąży zahamować przed szosą. 
1. Co zrobi Adam? 
2. Dlaczego? 

HISTORYJKA VI 

Irka chciała sprawić swojej mamie niespodziankę i zrobić dla niej wycinan
kę z kolorowej bibuły. Ale, ponieważ nie umiała jeszcze dobrze posługiwać 
się nożyczkami, wycięła dużą dziurę w obrusie. 
1. Co zrobi mama? 
2. Dlaczego? 

Załącznik 5 

KONSPEKT LEKCJI W BADANYCH ODDZIAŁACH KLAS III 
POŚWIĘCONEJ KSZTAŁTOWANIU POJĘĆ 

SPOŁECZNO-MORALNYCH NA PRZYKŁADZIE POJĘĆ: 
PRZYJACIEL - WRÓG 

(czas trwania - 90 min.) 

C e l e : Kształtowanie postawy koleżeńskości i przyjaźni 
1. Kształtowanie pojęć: 

w klasie A - przyjaciel 
w klasie В - wróg 
w klasie С - przyjaciel - wróg 

2. Budzenie i wzmacnianie uczuć: 
w klasie A - pozytywnych w stosunku do ludzi, którzy postę

pują jak prawdziwi przyjaciele, 
w klasie В - negatywnych w stosunku do ludzi, którzy po

stępują jak wrogowie, 
w klasie С - pozytywnych w stosunku do przyjaciół. 

TOK LEKCJI PIERWSZEJ: 
1. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat: 
a) Kogo nazywamy: A - przyjacielem 

В - wrogiem 
С - przyjacielem, a kogo wrogiem 
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b) Jak postępuje: A - przyjaciel 
В - wróg 
С - przyjaciel, a jak wróg 

c) Czy: A - przyjaciel oznacza to samo, co kolega, znajomy. Dlaczego? 
В - wróg znaczy to samo, co przeciwnik, rywal. Dlaczego? 
С - przyjaciel znaczy to samo, co kolega, znajomy. Dlaczego? Czy 

wróg znaczy to samo, co przeciwnik, rywal? Dlaczego? 
d) Który ze znanych wam bohaterów książek lub filmów postępował jak: 

A - przyjaciel. Dlaczego tak uważasz? 
В - wróg. Dlaczego tak uważasz? 
С - 1) przyjaciel. Dlaczego tak uważasz? 

2) wróg. Dlaczego tak uważasz? 
E) Czy znacie kogoś, kto postępuje jak: 

A - przyjaciel. Dlaczego tak uważasz? 
В - wróg. Dlaczego tak uważasz? 
С - 1) przyjaciel. Dlaczego tak uważasz? 

2) wróg. Dlaczego tak uważasz? 
2. Wyodrębnianie na tablicy tematu lekcji: 

A - Charakterystyka bohatera legendy C. Kędzierskiego: „Trębacz ratu
szowy i Król Kruków". 

В - Charakterystyka bohatera legendy J.I. Kraszewskiego: „Pieśń słowana". 
С - Charakterystyka bohaterów legendy C. Kędzierskiego: „Trębacz ratu

szowy i Król Kruków". 
b) Omówienie i zapisanie na tablicy trudniejszych wyrazów, zwrotów i wy

rażeń występujących w legendzie. 
c) Ukierunkowanie uwagi dzieci na sposób postępowania bohaterów legend. 
d) Głośne odczytanie legendy przez nauczyciela. 
e) Wyodrębnienie postaci występujących w legendzie, wskazywanie postaci 

głównych i drugorzędnych. 
f) Wyodrębnianie zdarzeń w legendzie: 

- ustalanie kolejności zdarzeń, 
- układanie tytułów dla poszczególnych fragmentów legendy (zapisanie 

ich na tablicy), 
- zbiorowe, ustne opowiadanie legendy na podstawie ułożonego planu, 

3. Charakterystyka bohaterów legendy 
a) Wymienianie charakterystycznych cech bohaterów (zapisanie cech wy

mienianych przez dzieci na tablicy), 
b) Opisywanie zachowania bohatera, które świadczy o tym, że jest on: 

A - przyjacielem 
В - wrogiem 
С - przyjacielem, wrogiem 
TOK LEKCJI DRUGIEJ: 

c) Uzasadnianie postępowania bohatera 
- praca w grupach: Odpowiedzcie na pytania: 
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Dlaczego (...) postąpił w ten sposób? Czy mógł postąpić inaczej? W jaki 
sposób? 
Czy wtedy też moglibyśmy go nazwać: 
A - przyjacielem. Dlaczego? 
В - wrogiem. Dlaczego? 
С - 1) przyjacielem. Dlaczego? 

2) wrogiem. Dlaczego? 
(W klasie III С część osób odpowiadała na pytania w związku z postępowa
niem bohatera pozytywnego, część w związku z postępowaniem bohatera 
negatywnego). 

- odczytanie uzasadnień postępowania bohaterów przez poszczególne 
grupy, 

- zwrócenie szczególnej uwagi na uzasadnienia o charakterze społecz-
no-moralnym, gdy bierze się pod uwagę dobro innych osób. 

d) Ocena postępowania bohatera i uzasadnienie tej oceny: 
- wypowiedzi dzieci na temat: 

Jak oceniasz postępowanie [...]? 
Dlaczego tak uważasz? 

- zwrócenie szczególnej uwagi na oceny, w których dzieci brały pod uwa
gę intencje bohatera. 

4. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat: 
Dlaczego zarówno [...], jak i ludzi, o których mówiliśmy na poprzedniej 
lekcji, nazwaliśmy: 
A - przyjacielem 
В - wrogiem 
С - 1) przyjacielem 

2) wrogiem. 
W czym ich zachowanie jest podobne, a czym się różni? 

5. Inicjowanie działania dzieci w zakresie przyjacielskiego postępowania 
w stosunku do kolegów 
a) Wypowiedzi dzieci na temat: 

- Czy w naszej klasie zdarzają się sytuacje, w których możemy postą
pić w stosunku do kogoś jak przyjaciele? - Jakie to sytuacje? - Jak 
możemy wtedy postąpić? 

6. Redagowanie definicji pojęcia: 
A - przyjaciel 
В - wróg 
С - przyjaciel, wróg 

a) praca w grupach: 
A: Dokończcie zdanie: Przyjaciel to ten, który 
B: Dokończcie zdanie: Wróg to ten, który 
C: Część grup wykonuje takie samo zadanie, jak grupy w klasie A, 

część grup - jak grupy w klasie B. 
b) praca zbiorowa: 
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- zapisanie na tablicy istotnych fragmentów ze sformułowań 
podanych przez dzieci, wspólne poprawienia stylistyki sfor
mułowań, przepisanie tematu lekcji i definicji zajęć do zeszytów: 
w klasie III A - przyjaciel, 
w klasie III В - wróg, 
w klasie III С - przyjaciel i wróg. 

7. Zadanie pracy domowej: 
Wymyśl i opisz sytuację, w której ktoś postąpił, jak: 

A - przyjaciel, 
В - wróg, 
С - przyjaciel a ktoś inny, jak wróg. 

Załącznik 6 

A R K U S Z O B S E R W A C J I A K T Y W N O Ś C I U C Z N I Ó W 
N A LEKCJI 

Data 
Klasa 

Liczba uczniów biorących udział w lekcji 
Liczba zadanych pytań (A) 
Liczba uczniów zgłaszających chęć odpowiedzi na zadane pytania w ciągu 
lekcji (B) 
Średnia liczba uczniów zgłaszających chęć odpowiedzi na jedno pytanie za
dane w ciągu lekcji (B : A) 
Procent uczniów zgłaszających chęć odpowiedzi na jedno pytanie w ciągu 
lekcji. 



Załącznik 7 

A N K I E T A D L A U C Z N I Ó W D O B A D A N I A 
C Z Y T E L N I C T W A D Z I E C I 

Imię i nazwisko 
Klasa 

Przeczytaj uważnie każde pytanie i zakreśl kółkiem jedną z podanych 
odpowiedzi (a,b,c,d lub e). 
1. Ile czasu poświęcasz w ciągu dnia na czytanie książek? 

a) nie czytam 
b) około 15 min. 
c) około 30 min. 
d) około 60 min. 
e) około 90 min. 

2. Ile książek przeczytałeś samodzielnie w ciągu ostatniego miesiąca? 
a) żadnej 
b) jedną 
c) dwie 
d) trzy 
e) cztery lub więcej 

3. Ile książek masz w swojej biblioteczce domowej? 
a) ani jednej 
b) około pięciu 
c) około dziesięciu 
d) około piętnastu 
e) około dwudziestu lub więcej 



Załącznik 8 

A N K I E T A D L A N A U C Z Y C I E L I 

Nauczyciel klasy 
Uprzejmie prosimy o rzetelne wypełnienie niniejszej ankiety. Uzyskane 

informacje mogą w znacznym stopniu ułatwić przeprowadzenie w Pani(a) 
klasie badań, których przedmiotem jest komponent poznawczy postaw 
społeczno-moralnych uczniów klasy III. 

W pytaniach wymagających wyboru odpowiedź prosimy zakreślić kół
kiem i uzasadnić ją. W pytaniach otwartych liczymy na szczerą i wyczer
pującą odpowiedź. 

Dziękujemy za aktywny udział i pomoc w badaniach. 
1. Czy stopień aktywności uczniów w klasie prowadzonej przez Panią jest 

podobny na lekcjach różnych przedmiotów? 
a) tak b) nie 
Jeżeli nie, to na jakich lekcjach jest najwyższy, a na jakich najniż
szy 

2. Jak ocenia Pani stopień aktywności uczniów swojej klasy na lekcjach 
języka polskiego? Czy jest on: 
a) niski b) średni c) wysoki 
Proszę uzasadnić wypowiedź 

3. Jaki procent uczniów w Pani klasie jest wyjątkowo mało aktywny na lek
cjach języka polskiego? 
a) około 10% uczniów b) około 30% uczniów 
c) około 50% uczniów 

4. Czy w Pani klasie można wyróżnić grupę uczniów wyjątkowo aktywnych 
na lekcjach języka polskiego? 
a) tak b) nie 
Jeśli tak, jak liczna jest ta grupa 

5. Czy wśród uczniów Pani klasy są tacy, którzy niechętnie współpracują 
i współdziałają z innymi? 
a) tak b) nie 
Jeżeli tak, jak liczna jest ta grupa i w jakich sytuacjach niechęć ta jest 
najbardziej widoczna 

6. Czy wśród uczniów Pani klasy są tacy, którzy zwykle narzucają swoją 
wolę innym? 
a) tak b) nie 
Jeżeli tak, jak liczna jest ta grupa i w jakich sytuacjach przypadki takie 
zdarzają się najczęściej 

7. Czy wśród uczniów Pani klasy są dzieci brutalne i szorstkie w stosunku 
do młodszych? 
a) tak b) nie 
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Jeżeli tak, jak liczna jest ta grupa i w czym się to przejawia 

8. Czy wśród uczniów Pani klasy są tacy, którzy lubią prowokować kłótnie 
i awantury, są agresywni i zaczepni? 
a) tak b) nie 
Jeżeli tak, jak liczna jest ta grupa 

9. Czy wśród uczniów Pani klasy są dzieci wyjątkowo nieposłuszne? 
a) tak b) nie 
Jeżeli tak, jak liczna jest ta grupa i w jakich sytuacjach się to przejawia 

10. Jakie Pani zdaniem są główne przyczyny trudności wychowawczych, 
które sprawiają poszczególni uczniowie Pani klasy? 



Załącznik 9 

D E F I N I C J E P O J Ę Ć S P O Ł E C Z N O - M O R A L N Y C H 
Z R E D A G O W A N E P R Z E Z U C Z N I Ó W 

W T O K U P R A C Y Z B I O R O W E J 

1. Definicje pojęć, których desygnatami są postawy pozytywne 

- Bohater to ktoś, kto odznaczył się wielkim męstwem, odwagą, ofiar
nością, walecznością, wyjątkowymi zasługami dla dobra innych. Bohater 
niesie pomoc innym, nawet wtedy gdy sam może zginąć. 

- Człowiek pracowity lubi pracować, chętnie wypełnia swoje obowiązki, 
jest wytrwały, ambitny i pilny w pracy, chętnie pomaga w pracy innym. 

- Człowiek prawdomówny nigdy nie kłamie, nawet wtedy, gdy powie
dzenie prawdy może mu zaszkodzić, jest zawsze szczery i otwarty i nigdy 
nikogo nie wprowadza w błąd. 

- Przyjaciel jest w stosunku do nas życzliwy, szczery i wyrozumiały. Na 
jego pomoc możemy liczyć w każdej sytuacji i zawsze możemy mu zaufać, 
bo wiemy, że nas nie zawiedzie. 

- Człowiek sprawiedliwy ocenia innych tak, jak na to naprawdę zasłu
gują, niezależnie od tego, czy ich lubi, czy nie. Zawsze nagradza ludzi, któ
rzy na to zasłużyli, a karze tych, którzy zrobili coś złego. 

- Człowiek uczciwy nigdy nikogo nie oszukuje, nie kłamie i nie kradnie, 
zawsze oddaje znalezione rzeczy. 

2. Definicje pojęć, których desygnatami są postawy negatywne 

- Tchórz w każdej sytuacji stara się uniknąć niebezpieczeństwa, nie 
stara się przezwyciężyć swojego strachu, nawet wtedy, gdy od jego postę
powania zależy czyjeś życie. 

- Człowiek leniwy to próżniak i nierób. Chciałby, żeby pracowali za nie
go inni, a jeśli już musi pracować, jest opieszały, powolny i niedokładny. 

- Kłamca jest człowiekiem fałszywym i obłudnym, mówi nieprawdę, 
specjalnie wprowadza innych ludzi w błąd, aby im zrobić na złość. Gdy 
chce uniknąć kary, zrzuca winę na innych. 

- Nasz wróg to ktoś, kto zawsze stara się nam zaszkodzić, okłamuje 
nas i oszukuje, robi na złość, a nawet bije. Jest w stosunku do nas nie
życzliwy i nienawistny. 

- Człowiek niesprawiedliwy nie ocenia innych tak, jak na to rzeczywi
ście zasługują, lecz w zależności od tego, czy kogoś lubi czy nie. Karze in
nych za czyny, jakich nie popełnili, lub nagradza tych, którzy wcale na to 
nie zasłużyli. 

- Człowiek nieuczciwy oszukuje innych, kradnie i kłamie, nie oddaje 
cudzych rzeczy, przywłaszczając je sobie. 
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Załącznik 10 

Główną zmienną niezależną w metodyce niniejszych badań było 
kształtowanie pojęć społeczno-moralnych uczniów na podstawie charakte
rystyki bohaterów legend. Założenia jakości przebiegu procesu badawczego 
w toku jednostki metodycznej wymagało zastosowania jako wskaźników: 

1 - poziomu aktywności uczniów w toku danej jednostki metodycznej, 
2 - zakresu treści zadań domowych uczniów dotyczących tematu danej 

jednostki metodycznej. 
Ustalono, że proces kształtowania pojęć społeczno-moralnych w toku 

danej jednostki metodycznej będzie uznany za przebiegający prawidłowo, 
jeżeli: 

1. średnia liczba uczniów zgłaszających chęć odpowiedzi na pytania 
zadane w ciągu danej jednostki metodycznej wyniesie co najmniej 50% 
(por. załącznik 6), 

2. co najmniej 80% uczniów poprawnie wykona zadania domowe zwią
zane z treściami danej jednostki metodycznej. 

Dla wybranych do zbadania zmiennych pośredniczących przyjęto niżej 
wymienione wskaźniki: 

1. Wskaźnikiem aktywności intelektualnej uczniów (w toku jednostki 
metodycznej) była średnia liczba uczniów zgłaszających chęć odpowiedzi na 
postawione pytania (por. załącznik 6 i tabela 1). 



Tabela 1 

KRYTERIA OCENIANIA AKTYWNOŚCI UCZNIÓW 

Średnia liczba uczniów znaszających 
chęć odpowiedzi na pytania postawione 
w toku lekcji 

Aktywność 

do 20% bardzo niska 
21 -40% niska 
41 - 60% średnia 
61 - 80% wysoka 
81 - 100% bardzo wysoka 

2. Wskaźnikami czytelnictwa dzieci były: 
a) Ilość wypożyczonych książek z biblioteki szkolnej w ciągu pierw

szego okresu w klasie III (tabela 2) 2 0 4 . 
b) Ilość czasu przeznaczonego na czytanie książek w ciągu dnia (por. 

załącznik 7 i tabela 3). 
c) Ilość książek samodzielnie przeczytanych w ciągu jednego miesią

ca (por. załącznik 7 i tabela 4). 
d) Ilość książek posiadanych we własnej biblioteczce domowej (por. 

załącznik 7 i tabela 5). 
Tabela 2 

KRYTERIA OCENY CZYTELNICTWA UCZNIÓW 

Średnia liczba wypożyczonych książek z 
biblioteki szkolnej przez jednego ucznia 

Ilość 
punktów 

Poziom czytelni
ctwa uczniów danej 
klasy 

0 -2 1 bardzo niski 
3 - 4 2 niski 
5-6 3 średni 
7-8 4 wysoki 

9 i więcej 5 bardzo wysoki 

Taki wskaźnik przyjęto dla uproszczenia, nie są to przecież badania bibliotekoznaw-
cze z zakresu przedmiotu „Przysposobienie czytelnicze i informacja biblioteczna", pod rozwagę 
bierze się tu tylko wskaźnik ilościowy, choć pełniejsze rozeznanie dałaby analiza wskaźniko
wania jakościowego zmiennej „czytelnictwo". Ale ponieważ zmienna ta nie została zaliczona do 
głównych tylko do pobocznych, i to zaledwie pośredniczących, więc niekonieczne jest pogłę
bianie jej poznawania. Zabiegiem, który mógłby w przyszłości posłużyć uzyskaniu pełniej
szych danych na temat czytelnictwa, może być prośba dodatkowa do respondentów, пр.: na
pisz, proszę, tytuły przeczytanych książek według kolejności od książki najciekawszej do naj
mniej dla ciebie ciekawej. 
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Tabela 3 

KRYTERIA OCENY CZYTELNICTWA UCZNIÓW DANEJ KLASY 

Średnia ilość czasu przeznaczone
go na czytanie książek w ciągu 
dnia przez jednego ucznia 

Ilość 
punktów 

Poziom czytelni
ctwa uczniów danej 
klasy 

mniej niż 15 minut 1 bardzo niski 
15 minut 2 niski 
30 minut 3 średni 
60 minut 4 wysoki 
90 minut 5 bardzo wysoki 

Tabela 4 

KRYTERIA OCENY CZYTELNICTWA UCZNIÓW 

Średnia liczba książek samodziel
nie przeczytanych w ciągu miesią
ca przez jednego ucznia 

Liczba 
punktów 

Poziom czytelni
ctwa uczniów danej 
klasy 

żadnej 1 bardzo niski 
jedną 2 niski 
dwie 3 średni 
trzy 4 wysoki 

cztery i więcej 5 bardzo wysoki 

Tabela 5 

KRYTERIA OCENY CZYTELNICTWA UCZNIÓW 

Średnia liczba książek posiada
nych we własnej biblioteczce do
mowej przez jednego ucznia 

Ilość 
punktów 

Poziom czytelni
ctwa uczniów danej 
klasy 

0 1 bardzo niski 
1-6 2 niski 

7 -12 3 średni 
13-17 4 wysoki 

18 i więcej 5 bardzo wysoki 

W ostatniej ocenie poziomu czytelnictwa uczniów danej klasy wzięto 
pod uwagę wszystkie (cztery) kryteria wymienione wyżej w tabelach 2-5. 

Tabela 6 

ZASADY OCENY CZYTELNICTWA UCZNIÓW 

Liczba uzyskanych punktów przez 
uczniów danej klasy 

Poziom czytelnic
twa uczniów danej 
klasy 

0 - 1 0 bardzo niski 
11-14 niski 
15-16 średni 
17- 18 wysoki 
19-20 bardzo wysoki 

189 



W celu zbadania zmiennych zależnych i zmian w nich zachodzących 
pod wpływem kształtowania pojęć społeczno-moralnych na podstawie cha
rakterystyki bohaterów legend przyjęto wskaźniki dla poszczególnych 
zmiennych szczegółowych (por. schemat II). 

Wskaźnikiem treści pojęć społeczno-moralnych w słowniku biernym 
ucznia była umiejętność wybrania właściwej definicji (spośród kilku poda
nych) dla podanego pojęcia, lub odwrotnie - umiejętność wybrania właściwe
go pojęcia (spośród kilku podanych) dla podanej definicji. Wskaźnik ten mógł 
osiągnąć wartość od 0 do 18 (w teście słownikowym znajduje się 18 zadań 
dotyczących treści sześciu wybranych do zbadania pojęć) za poprawnie roz
wiązane zadanie przyznawany był 1 punkt - por. załącznik 1 i tabela 7. 

Tabela 7 

KRYTERIA OCENY UMIEJĘTNOŚCI DEFINIOWANIA 
(DOBORU DEFINIENDUM DO DEFINIENS) 

Liczba uzyskanych punktów 
w danej grupie zadań przez 
jednego ucznia 

Wynik 

0 - 9 bardzo niski 
10- 12 niski 
13- 14 średni 
15- 16 wysoki 
17- 18 bardzo wysoki 

Wskaźnikiem zakresu pojęć społeczno-moralnych (denotacji) w słowni
ku czynnym ucznia była umiejętność wybrania właściwego definiens (z kil
ku podanych) dla podanego pojęcia (definiendum), lub odwrotnie - wybra
nia spośród kilku podanych właściwego pojęcia (definiendum) dla podanego 
określenia (definiens). Wskaźnik ten mógł osiągnąć wartość od 0 do 18 
(por. załącznik 1 i tabela 7). 

Wskaźnikiem treści wybranych pojęć społeczno-moralnych (konotacji) 
w słowniku czynnym ucznia była umiejętność sformułowania definicji 
(definiens) dla podanego pojęcia, lub odwrotnie, podania pojęcia 
(definiendum) dla sformułowanej już definicji lub podania pojęcia znacze
niowo przeciwnego (antonium) do pojęcia podanego. Wskaźnik ten mógł 
osiągnąć wartość od 0 do 18 (por. załącznik 1 i tabela 7). 

Wskaźnikiem zakresu wybranych pojęć społeczno-moralnych 
(denotacji) w słowniku czynnym ucznia były: 

1. Umiejętność wymienienia definiens dla podanego pojęcia lub odwrot
nie - podania pojęcia (definiendum) wymienionego już definiens. Wskaźnik 
ten mógł osiągnąć wartość od 0 do 18 (por. załącznik 1 i tabela 7). 

2. Umiejętność użycia danego pojęcia w zaistniałej sytuacji (która była 
przedstawiona w historyjkach obrazkowych - por. załącznik 2 - pytania 1 
i 2). Wskaźnik ten mógł osiągnąć wartość od 0 do 6 (po jednym punkcie dla 
każdego użytego pojęcia z zakresu badanych pojęć społeczno-moralnych -
tabela 7a, 7b). 
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Tabela 7a 

Liczba punktów uzyskanych 
przez jednego ucznia w teście 
rysunkowym 

Wynik 

0 - 2 bardzo niski 
3 niski 
4 średni 
5 wysoki 
6 bardzo wysoki 

Tabela 7b 

ZASADY OCENY UMIEJĘTNOŚCI UŻYCIA POJĘCIA 

Liczba punktów uzyskanych 
przez jednego ucznia w grupie 
zadań dotyczących zakresu pojęć 
w słowniku czynnym 

Wynik 

0 - 1 2 bardzo niski 
13- 16 niski 
17-19 średni 
20 -22 wysoki 
23-24 bardzo wysoki 

Wskaźnikiem zasobu słownikowego ucznia w zakresie badanych pojęć 
społeczno-moralnych była liczba punktów uzyskanych przez niego w teście 
słownikowym i teście rysunkowym łącznie (tabela 8). 

Tabela 8 

ZASADY OCENY ZASOBU SŁOWNIKA UCZNIA 

Liczba punktów uzyskanych przez 
ucznia w obu testach łącznie 

Zasób słownika ucznia 
w zakresie pojęć społecz
no-moralnych 

0 -39 bardzo niski 
40 -55 niski 
56-62 średni 
63 -70 wysoki 
71 - 78 bardzo wysoki 

Wskaźnik dla: 
- treści badanych pojęć w słowniku biernym, 
- zakresu badanych pojęć w słowniku biernym, 
- treści badanych pojęć w słowniku czynnym, 

uczniów danej klasy była suma rozwiązanych zadań (w poszczególnych 
grupach zadań) przez wszystkich uczniów (tabela 9, por. tabela 7). 
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Tabela 9 

ZASADY OCENY UMIEJĘTNOŚCI ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ 

Liczba punktów uzyskanych przez 
wszystkich uczniów klasy w danej 
grupie zadań 

Wynik 

0 - 180 bardzo niski 
181-252 niski 
253 - 288 średni 
289 - 324 wysoki 
325 - 360 bardzo wysoki 

Wskaźnikiem zakresu badanych pojęć w słowniku czynnym uczniów 
danej klasy była suma rozwiązanych zadań przez wszystkich uczniów danej 
klasy w odpowiedniej grupie zadań testu słownikowego i w teście rysunko
wym (tabela 9, por. tabela 7a). 

Tabela 9a 

ZASADY OCENY UMIEJĘTNOŚCI ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ 

Liczba punktów uzyskanych przez 
wszystkich uczniów danej klasy w grupie 
zadań dotyczących zakresu pojęć w 
słowniku czynnym 

Zakres badanych pojęć w 
słowniku czynnym 
uczniów klasy 

0-240 bardzo niski 
241-336 niski 
337 - 384 średni 
385 - 432 wysoki 
433 - 480 bardzo wysoki 

Wskaźnikiem zasobu słownika uczniów danej klasy w zakresie bada
nych pojęć jest liczba rozwiązanych zadań testu słownikowego (por. załącz
nik 1) i testu rysunkowego (por. załącznik 2 i tabela 10, por. tabela 9 i 9a). 

Tabela 10 

ZASADY OCENY WYNIKÓW GLOBALNYCH 

Liczba punktów uzyskanych przez 
wszystkich uczniów klasy w obu 
testach łącznie 

Zasób słownika uczniów 
klasy w zakresie badanych 
pojęć 

0 - 780 bardzo niski 
781 - 1092 niski 
1093- 1248 średni 
1249- 1404 wysoki 
1405- 1560 bardzo wysoki 

Wskaźnikiem zmian, jakie zaszły w zasobie słownika uczniów danej 
klasy w zakresie badanych pojęć pod wpływem kształtowania pojęć spo
łeczno-moralnych na podstawie charakterystyki bohaterów legend, jest 
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różnica między zasobem słownika w zakresie tych pojęć przed ich kształto
waniem w toku lekcji eksperymentalnych i po zakończeniu ich cyklu, czyli 
różnica punktów we wszystkich zadaniach obu testów przed i po cyklu lek
cji eksperymentalnych (tabela 11). 

Tabela 11 

ZASADY OCENY STOPNIA ZMIAN W TOKU EKSPERYMENTU 

Różnica w liczbie punktów uzy
skanych przez uczniów klasy za 
zadania dotyczące zasobu słowni
ka przed i po cyklu lekcji ekspe
rymentalnych 

Poziom zmiany w zasobie 
słownika uczniów danej 
klasy 

0 - 156 bardzo niski 
157-234 niski 
235-312 średni 
313-390 wysoki 

391 i więcej bardzo wysoki 

Tak określone wskaźniki zmiennych zależnych drugiego stopnia uszcze
gółowienia (por. schemat II, zmienne 1.1., 2.1., 3.1.) umożliwiły weryfikację 
hipotez drugiego stopnia uszczegółowienia (por. schemat hipoteza robo
czych, hipotezy 1.1., 2.1., З.1.). 

Wskaźnikiem oceniania czynów społeczno-moralnych przez uczniów były 
kryteria ocen społeczno-moralnych dzieci i uzasadnienia tych ocen (odpo
wiedzi uczniów na pytania zadane do historyjek dotyczących różnych zacho
wań - por. załącznik 3). Wypowiedzi dzieci były podstawą wyróżnienia trzech 
kategorii sądów (tabela 12), które oceniano w skali trzystopniowej (1, 2, 3): 

- Sądy, w których podstawowym kryterium oceny był skutek działania 
1 pkt 

(dla celów badań sądy te uznaliśmy za mało istotne). 
- Sądy, w których podstawowym kryterium oceny była zasada postę

powania 2 pkt 
(dla celów badań sądy te uznano za istotne). 

- Sądy, w których podstawowym kryterium oceny były motywy działa
nia 3 pkt 
(dla celów badań, sądy te uznaliśmy za bardzo istotne). 

Tabela 12 

ZASADY OCENY SĄDÓW WYRAŻANYCH PRZEZ UCZNIÓW 

Liczba punktów uzyskanych 
przez ucznia w teście historyjek 

Kryteria oceniania czynów 
społeczno-moralnych 

6 -10 
11-14 
15- 18 

mało istotne 
istotne 

bardzo istotne 
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Tabela 13 

ZASADY OCENY KRYTERIÓW KWALIFIKACJI CZYNÓW SPOŁECZNO-
MORALNYCH DOKONANE PRZEZ UCZNIÓW 

Liczba punktów uzyskanych przez 
wszystkich uczniów klasy w teście 
historyjek 

Kryteria oceniania czynów 
społeczno-moralnych 

120-220 
221 - 300 
301 - 360 

mało istotne 
istotne 

bardzo istotne 

Wskaźnikiem zmian w kryteriach ocen zachowań społeczno-moralnych 
była różnica w liczbie punktów uzyskanych przed i po cyklu lekcji poświę
conych kształtowaniu pojęć społeczno-moralnych (tabela 14). 

. Tabela 14 

Z A S A D Y O C E N Y S T O P N I A Z M I A N W O C E N I A N I U 

Różnica w liczbie punktów uzyska
nych przez uczniów klasy za zadania 
w teście historyjek przed i po cyklu 
lekcji eksperymentalnych 

Zasób słownika uczniów 
klasy w zakresie badanych 
pojęć 

0 - 3 6 bardzo niski 
37 -54 niski 
55 -72 średni 
73 -90 wysoki 

91 i więcej bardzo wysoki 

Określenie wyżej przedstawionych wskaźników zmiennych zależnych 
drugiego stopnia uszczegółowienia (por. schemat II, zmienna 1.2., 2.2., 3.2) 
umożliwiło weryfikację hipotez drugiego stopnia uszczegółowienia (por. 
tablica hipotez roboczych, hipotezy 1.2., 2.2., 3.2). 

Wskaźnikiem uzasadniania zachowań społeczno-moralnych (tabela 15), 
były objaśnienia danego postępowania podawane przez dzieci jako odpo
wiedź na pytania do historyjek otwartych i historyjek obrazkowych. Wypo
wiedzi dzieci były podstawą wyróżnienia pięciu kategorii uzasadnień, które 
oceniano według skali pięciostopniowej 2 0 5. 

- Brak uzasadnienia (bardzo niski poziom uzasadnień) 1 pkt 
- Uzasadnienia o charakterze egocentrycznym, gdy dziecko powołuje 

się na dobro własne 2 pkt (mało istotne kryterium). 
- Uzasadnienia o charakterze sytuacyjnym, gdy dziecko powołuje się 

na konkretne okoliczności i ich nie uogólnia 3 pkt 
- Uzasadnianie o charakterze normatywnym, gdy dziecko formułuje 

ogólną zasadę postępowania 4 pkt (istotne kryterium). 
- Uzasadnianie o charakterze społecznym, gdy dziecko ma na uwadze 

dobro innych osób 5 pkt (bardzo istotne kryterium). 

2(15 S. Guz, op.cit., s. 89. 
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Tabela 15 

ZASADY OCENY UZASADNIEŃ 

Liczba punktów uzyskanych przez 
ucznia za zadania dotyczące uzasadnia
nia czynów społeczno-moralnych 

Kryteria uzasadniania czynów 
społeczno-moralnych danego 
ucznia 

12-30 bardzo mało istotne 
31 -42 mało istotne 
4 3 - 4 8 średnio istotne 
49 -54 istotne 
55-60 bardzo istotne 

Tabela 16 

ZASADY OCENY KRYTERIUM UZASADNIEŃ POSTĘPOWANIA 
UCZNIÓW DANEJ KLASY 

Liczba punktów uzyskanych przez 
wszystkich uczniów klasy za zada
nia dotyczące uzasadniania czynów 
społeczno-moralnych 

Kryteria uzasadniania czynów 
społeczno-moralnych wyrażo
ne przez uczniów danej klasy 

120 - 600 bardzo mało istotne 
601 - 840 mało istotne 
841-960 średnio istotne 
961 - 1080 istotne 
1081 - 1200 bardzo istotne 

Wskaźnikiem zmian w kryteriach uzasadnień postępowania społeczno-mo
ralnego były różnice w ilości uzyskanych punktów przez badaną klasę 
przed i po cyklu lekcji poświęconych kształtowaniu pojęć społeczno-moral
nych na podstawie charakterystyki bohaterów legend (tabela 17). 

Tabela 17 

ZASADY OCENY STOPNIA ZMIAN KRYTERIÓW UZASADNIEŃ 

Różnica w liczbie punktów uzyskanych 
przez wszystkich uczniów klasy za zada
nia dotyczące uzasadnień czynów spo
łeczno-moralnych przed i po cyklu lekcji 
eksperymentalnych 

Stopień zmian w uzasad
nianiu czynów społeczno-
moralnych przez uczniów 
danej klasy 

0 - 120 bardzo niski 
121 - 180 niski 
181 -240 średni 
241 - 300 wysoki 

301 i więcej bardzo wysoki 

Określenie wyżej wymienionych wskaźników zmiennych zależnych dru
giego stopnia uszczegółowienia (por. schemat II, zmienne 1.2., 2.3., 3.3) 
pozwoliło zweryfikować hipotezy drugiego stopnia uszczegółowienia (por. 
schemat hipotez roboczych, hipotezy 1.З., 2.3., 3.3). 
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Wskaźnikiem poziomu ukształtowania komponentu poznawczego po
staw społeczno-moralnych uczniów danej klasy (tabela 18) była suma 
punktów uzyskanych przez uczniów za zadania dotyczące: 

- zasobu słownika w zakresie pojęć społeczno-moralnych, 
- oceniania zachowań społeczno-moralnych, 
- uzasadniania postępowania społeczno-moralnego. 

Tabela 18 

ZASADY OCENIANIA POZIOMU UKSZTAŁTOWANIA POSTAW 

Liczba punktów uzyskanych przez 
uczniów badanej klasy za wszyst
kie zadania zastosowanych testów 

Stopień ukształtowania kom
ponentu poznawczego postaw 
społeczno-mo-ralnych 

0 - 1560 bardzo niski 
1561 -2184 niski 
2185-2496 średni 
2497 - 2808 wysoki 
2809-3120 bardzo wysoki 

Wskaźnikiem zmian, jakie zaszły w komponencie poznawczym postaw 
społeczno-moralnych uczniów danej klasy pod wpływem kształtowania po
jęć społeczno-moralnych na podstawie charakterystyki bohaterów legend, 
jest różnica punktów uzyskanych przez daną klasę za wszystkie zadania 
testów przed i po cyklu lekcji poświęconych kształtowaniu tych pojęć 
(tabela 19). 

Tabela 19 

ZASADY OCENY STOPNIA ZMIANY POSTAW 

Różnica w liczbie punktów uzy
skanych przez wszystkich 
uczniów danej klasy za zadania 
wszystkich testów przed i po cy
klu lekcji 

Stopień zmian w poziomie 
ukształtowania komponentu 
poznawczego postaw społecz
no-moralnych 
uczniów danej klasy 

0-312 bardzo niski 
313-468 niski 
469 - 624 średni 
625 - 780 wysoki 

781 i więcej bardzo wysoki 

Określone wyżej wskaźniki są wskaźnikami dla każdej z trzech zmien
nych zależnych pierwszego stopnia uszczegółowienia (por. schemat II, 
zmienne 1., 2. i 3.). Ich ustalenie pozwoliło zweryfikować grupę hipotez 
pierwszego stopnia uszczegółowienia (por. tabela hipotez roboczych, hipote
zy 1., 2. i 3.). 

Wskaźnikiem poziomu ukształtowania komponentu poznawczego po
staw społeczno-moralnych uczniów wszystkich trzech klas (60 uczniów) 
była suma punktów uzyskanych przez wszystkich uczniów za wszystkie 
zadania zastosowanych testów (tabela 20). 
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Tabela 20 

ZASADY OCENIANIA POZIOMU UKSZTAŁTOWANIA POSTAW UCZNIÓW 

Liczba punktów uzyskanych 
przez wszystkich uczniów bada
nych klas za wszystkie zadania 
zastosowanych testów 

Stopień ukształtowania kom
ponentu poznawczego postaw 
społeczno-moralnych uczniów 
badanych klas 

0 - 4680 bardzo niski 
4681 - 6552 niski 
6553 - 7488 średni 
7489 - 8424 wysoki 
8425 - 9360 bardzo wysoki 

Wskaźnikiem zmian, jakie zaszły w komponencie poznawczym postaw 
społeczno-moralnych uczniów wszystkich badanych klas łącznie pod wpły
wem kształtowania pojęć społeczno-moralnych w oparciu o charakterystykę 
bohaterów legend, jest różnica punktów uzyskanych przez daną klasę przed 
i po cyklu lekcji poświęconych kształtowaniu tych pojęć (tabela 21). 

Tabela 21 

ZASADY OCENIANIA ZMIANY POSTAW UCZNIÓW 

Różnica w liczbie punktów uzy
skanych przez uczniów badanych 
klas za wszystkie zadania testów 
przed i po cyklu lekcji ekspery
mentalnych 

Stopień zmian w poziomie 
ukształ-towania komponentu 
poznawczego postaw społecz
no-moralnych 
uczniów badanych klas 

0-936 bardzo niski 
937 - 1404 niski 
1405- 1872 średni 
1873-2340 wysoki 
2341 i więcej bardzo wysoki 
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Niewątpliwe pozytywy niniejszej rozprawy to: 
1. Podjęcie niesłychanie ważnej i społecznie potrzebnej pro

blematyki. Z punktu widzenia badawczego jest ona tym bardziej 
ważna, iż preferowanie komponentu poznawczego postaw społecz
no-moralnych bywa przez niektórych pedagogów niedoceniane, 
a zatem każdą próbę udowodnionego wyeksponowania znaczenia 
tego komponentu postawy zaliczyć należy do istotnych osiągnięć 
naukowo-badawczych. 

2. Wykazana przez Autorkę bardzo dobra znajomość literatury 
zagadnienia, duże oczytanie, przy jednoczesnej samodzielności 
posługiwania się tą literaturą. 

3. Rzetelność i precyzyjność w planowaniu oraz przeprowadza
niu badań empirycznych. Samodzielne i nader udane skonstruowa
nie narzędzi badań testowych (test słownikowy i test rysunkowy). 
Autorka wykazała bardzo dobrą znajomość i zastosowanie metodo
logii badań. Wystarczający jest materiał badawczy, którym Autorka 
ilustruje swoje wywody. 

4. Wnikl iwa analiza oraz interpretacja materiału uzyskanego 
w toku badań. Uzyskano cenne dla procesu dydaktycznego wnioski 
o sposobie kształtowania pojęć społeczno-moralnych. 

5. Zaletą pracy jest jasny i poprawny język oraz przejrzysta 
budowa. Praca daje opis oryginalny, spójny i konsekwentny. 

6. Praca jest bardzo dobrze udokumentowana (aneks, jego 
„funkcjonowanie" - częste odwołania do niego w pracy, wewnętrzne 
odwołania do poszczególnych części monografii - tabel, zestawień). 

Monografia wypełnia nadal widoczną lukę w literaturze przed
miotu, w istotny sposób posuwa naprzód badania w analizowanym 
zakresie, bowiem brak zwartych publikacji o podobnej zawartości 
treściowej. Temat jest interesujący, a rozprawa przedstawia istotne 
osiągnięcia naukowe. 
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