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Streszczenie

Edukacja domowa to alternatywna forma realizacji obowiązku szkolnego i nauki. Polega

na samodzielnym nauczaniu własnych dzieci bez lub przy skromnym udziale szkoły, do

której dzieci są zapisane. Większość zadań edukacyjnych, a zatem również odpowiedzial-

ność za nauczanie dzieci spoczywa na rodzicach. Aby realizować edukację domową nie

trzeba mieć wykształcenia pedagogicznego, jednak konieczne jest doskonalenie i zdoby-

wanie nowych kompetencji, które są użyteczne w tego rodzaju działaniach. Edukatorzy

domowi stają przed trudnym zadaniem uczenia się ponownie tego, czego już kiedyś uczyli

się w szkole. Jednak, prócz kompetencji wiedzowych – w edukacji domowej potrzebne są

również kompetencje dydaktyczne. Ich zdobywanie i doskonalenie odbywa się zwykle na

drodze nieformalnego uczenia się. Niniejsza praca ma charakter badawczy. Jej celem jest

poznanie i opisanie procesu uczenia się dorosłych realizujących edukację domową w swo-

ich domach.

Słowa kluczowe

Edukacja domowa, Kompetencje dydaktyczne, Doskonalenie kompetencji, Samokształce-

nie, Incydentalne uczenie się, System powszechnej edukacji, Rodzina, Obowiązek szkolny

Dziedzina pracy (kody wg programu Socrates-Erasmus)

05-500 Nauczanie dorosłych

Tytuł pracy w języku angielskim

Acquiring and Perfecting of Competencies by Adults Pursuing Home Education
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Wstęp

Praca niniejsza, chociaż pisana pod kątem szeroko pojętej edukacji dorosłych, w swojej

głównej części (przede wszystkim w znacznej większości rozdziału teoretycznego) dotyczy

edukacji domowej dzieci.

Edukacja domowa jest specyficzną postacią edukacji formalnej. W swej specyfice czę-

sto mylona z kształceniem indywidualnym – ma kształt zgoła odmienny. Najczęściej ta

postać edukacji jest realizowana w następujący sposób: dziecko, zapisane przez rodziców

do szkoły nie uczęszcza do niej, lecz jest uczone przez swoich rodziców w domu1, przy-

stępując do egzaminów kwalifikacyjnych raz lub dwa razy do roku (Sejm Rzeczypospolitej

Polskiej, 1991, art. 16 ust. 8).

Decydując się na realizowanie obowiązku szkolnego poza szkołą – rodzice przejmują

całą odpowiedzialność za kształcenie swoich dzieci. Wiąże się to z silną potrzebą własnego

dokształcania się rodziców oraz zapotrzebowaniem na szeroko pojętą samopomocmiędzy

rodzinami realizującymi edukację domową. Rodzice, którzy swoją edukację szkolną za-

kończyli jakiś czas temu - zmuszeni są ponownie zagłębić się w program szkolny, ponownie

przyswoić całą wiedzę, którą zdobywali na bieżąco wiele lat wcześniej. Wobec kilku reform

edukacji, które miały miejsce w ostatnim dwudziestoleciu – rodzice stają przed szczegól-

nie trudnym zadaniem, jakim jest poznanie systemu szkolnictwa zupełnie odmiennego

od tego, w którym sami zdobywali wykształcenie. Należy także podkreślić, że niewielu

z rodziców realizujących edukację domową w swoich rodzinach jest pedagogami (Budaj-

czak, 2004, s. 84). Wszystkich tych aspektów wspólną konsekwencją jest potrzeba ciągłego

uczenia się. Tym samym edukacja dorosłych związanych z omawianą formą kształcenia

wiąże się nie tylko ze zdobywaniem wiedzy potrzebnej do przekazania potomstwu, ale też

ze zdobywaniem i rozwijaniem kompetencji pedagogicznych i dydaktycznych.

1To bardzo oględne spostrzeżenie szerzej będzie poruszone w dalszej treści pracy, jednakże warto już

teraz zwrócić uwagę na to, że pojęcie domu lub sytuacji domowej jest tutaj daleko idącym uproszczeniem.
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2 Wstęp

Niniejsza praca ma charakter badawczy. Podzielona jest na trzy rozdziały, z których

pierwszy jest rozdziałem teoretycznym, drugi opisywać będzie metodologię badań, trzeci

zaś, to analiza przeprowadzonych badań.

W rozdziale teoretycznym opisywać się będzie edukację domową. Przedstawi się jej

tradycję sięgającą czasów prehistorycznych, jej historię na przestrzeni wieków, zmiany za-

chodzące w edukacji domowej w związku z kształtowaniem się systemu powszechnej edu-

kacji. Opisana zostanie także współczesna edukacja domowa – jej strukturę, motywacje

dorosłych decydujących się na jej realizację. Zostanie poruszona kwestia zmian w prawie

umożliwiających zaistnienie edukacji domowej oraz jej obecne funkcjonowanie. Przedsta-

wione zostaną również teoretyczne zapatrywania na posiadane przez edukatorów domo-

wych kompetencje wiedzowe, dydaktyczne i wychowawcze oraz na ich rozwijanie.

W rozdziale empirycznym przedstawiona zostanie analiza jakościowa materiału ba-

dawczego powstałego w wyniku przeprowadzenia wywiadów z rodzinami realizującymi

edukację domową. Zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytania omotywacje skłaniające

rodziców do realizowania edukacji domowej, jej strukturę w rodzinie. Podejmie się próbę

opisania kompetencji posiadanych przez rodziców oraz metod i sposobów doskonalenia

i zdobywania nowych kompetencji w związku z realizacją edukacji domowej w rodzinach.

Istotną w analizie badania będzie próba opisu zjawiska, które, na potrzeby niniejszej pracy

zostało nazwane systemem edukacji domowej.



Rozdział 1

Edukacja domowa – rys historyczny i współczesność

Edukacja domowa, ze względu na powszechność kształcenia instytucjonalnego, realizowa-

nego w placówkach oświatowych, określana jest mianem nietradycyjnej formy spełniania

obowiązku szkolnego (Budajczak, 2004, s. 16). Należy tu jednak zastanowić się nad poję-

ciem tradycji i tradycyjności obu tych formkształcenia. Tradycja edukacji szkolnejma swój

początek już w starożytności, by wziąć za przykład choćby Akademię Platona, czy Liceum

Arystotelesa. Jednakże cechy powszechności edukacja szkolna zyskała dopiero w chwili

wprowadzenia obowiązku szkolnego – ten zaś jako prawo rzeczywiste, nie martwe – naj-

wcześniej wprowadziły Prusy przez dekret Fryderyka Wilhelma III z 1819 roku, w Polsce

zaś obowiązek szkolny wprowadzono dopiero w 1919 roku (Budajczak, 2004, s. 17). Po-

wszechne kształcenie instytucjonalne ma więc w Polsce tradycję niespełna stuletnią.

W tym kontekście edukacja domowamoże pochwalić się tradycją od kształcenia insty-

tucjonalnego owiele dłuższą, a z pewnością o wiele bogatszą. Realizowali ją bowiem ludzie

od najdawniejszych czasów, zanim jeszcze pojawiła się koncepcja instytucji edukacyjnych.

Bowiem jeśli nawet podzielić dzieje na dwa swobodnie ujęte w ramy czasowe okresy: erę

przed wprowadzeniem powszechnego obowiązku edukacji i erę po wprowadzeniu powszech-

nego obowiązku edukacji, tedyw erze pierwszej edukacja domowa tradycjęma dłuższą i jest

o wiele powszechniejsza (szkolnictwo miało charakter elitarny), zaś w erze drugiej, którą

umownie można by zacząć od wspomnianego edyktu Fryderyka Wilhelma III – ustawo-

dawstwo niektórych państw definiuje edukację domową, jako alternatywną formę spełnia-

nia obowiązku szkolnego już zaledwie pół wieku później po edykcie z 1819 roku (Budaj-

czak, 2004, s. 18). Tym samym tradycja edukacji domowej w skali trwania ludzkości jest

dłuższa, a w skali nowożytności – niewiele krótsza od tradycji kształcenia instytucjonal-

nego. Jedyne, co decyduje w powyższym kontekście o określaniu jednej postaci edukacji

tradycyjną, drugiej zaś – nietradycyjną – jest różnica rozpowszechnienia.
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4 Rozdział 1. Edukacja domowa – rys historyczny i współczesność

1.1. Ustalenia definicyjne

Aby treść niniejszej pracy była klarowna i zrozumiała należy na samym początku omówić

pojęcia, które będą używanie w niniejszej pracy, a mogą być niezrozumiałe, lub wielo-

znaczne.

Edukacja domowa zamiennie z pojęciami kształcenia domowego, nauczania domowego,

domowego nauczania i uczenia się, realizacji obowiązku szkolnego w domu, realiza-

cji obowiązku szkolnego i nauki w domu –wszystkie te pojęcia stosowane zamiennie

w pracy oznaczają to, co ustawa określa mianem spełniania przez dziecko obowiązku

rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub inną formą wycho-

wania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą lub

spełnianie jednego z wymienionych w ustawie obowiązków (Sejm Rzeczypospolitej

Polskiej, 1991, art. 16 ust. 8).

Edukacja tradycyjna – pojęcie, niekiedy ze słowem „tradycyjna” wyróżnionym pismem

pochyłym lub cudzysłowem, używane będzie dla określenia powszechnej edukacji

szkolnej, tradycyjnej w sensie jej rozpowszechnienia, a zatem związanej z całym sys-

temem szkolnym, zamkniętej wmurach szkolnych – nie edukacja domowa, która dla

rozróżnienia w takich sytuacjach może być określana mianem nietradycyjnej formy

edukacji.

Tradycyjna edukacja domowa i nietradycyjna edukacja domowa – pojęcia, które służą

opisaniu edukacji domowej (z założenia uznawanej za nietradycyjną), rozróżnie-

niu form zbliżonych do powszechnego systemu edukacji i historii edukacji domowej

(tradycyjnych) oraz tych skrajnie od edukacji powszechnej odmiennych, takich jak

unschooling (nietradycyjnych).

1.2. Historia i tradycja edukacji domowej

Jakwspomnianona początku rozdziału – historia edukacji domowej jest historią ludzkości.

Gdziekolwiek pojawia się człowiek – tam następuje proces nauczania i uczenia się (Budaj-

czak, 2004, s. 18). Na początku jest to oczywiście jedynie edukacja nieformalna, która po-

zostaje procesem często nieuświadomionym, zaś doświadczanymna każdymkroku, w każ-

dymmomencie życia, nawet w najprostszych, rutynowych działaniach (Pierścieniak, 2009,

s. 83).



1.2. Historia i tradycja edukacji domowej 5

Pierwotnie kształcenie to miało postać incydentalną, związaną z chwilowym zapotrze-

bowaniemna danąwiedzę (jak np. informacje dotyczące uprawy roli, obsługi sprzętów rol-

niczych i domowych, organizacja gospodarstwa domowego) (Ray, 2011). Edukacja zwią-

zana była również z obrzędami religijnymi, nosiła także znamiona edukacji obywatelskiej,

społecznej. Podstawowymi zatem jej zadaniami było przystosowanie młodego człowieka

do uczestnictwa w społeczności plemiennej, do życia i utrzymania siebie i swojej przyszłej

rodziny, do przeżycia i kontynuacji gatunku. Wiedza ta nie była usystematyzowana ani za-

pisana, wiele jej aspektów regulowały zatem zwyczaje społeczności, także religijne (Krzy-

wicki, 1995, ss. 11–15).

Stopniowo, wraz z rozwojem cywilizacji zmienia się struktura społeczeństwa, zmie-

nia się motywacja do nauki, toteż zmieniają się również aspekty w których kształcenie się

odbywa. I tak, już od czasów starożytnych w Europie powstają szkoły filozoficzne, w okre-

sie średniowiecza powstaje coraz więcej szkół zakonnych i parafialnych, akademii królew-

skich (Fijałkowski, 2004), zaś już od XVI wieku Jan Ludwik Vives pisze o powołaniu po-

wszechnego systemu szkolnictwa instytucjonalnego (Vives, 1995). Pomimo to, aż do XIX

wieku to właśnie domowe nauczanie, chociaż przyjmujące coraz bardziej zróżnicowane

postacie, pozostawało dominującą formą kształcenia. Zróżnicowanie to wynikało przede

wszystkich z wyraźnych różnic między grupami społecznymi. Edukacja instytucjonalna

była albo zarezerwowana dla elit, albo przyjmowała formę epizodyczną – tj. uczeń dopóty

uczęszczał do szkoły, dopóki jego rodzinę było stać na jego edukację. A zatem na przykład

w okresie zasiewów lub zbiorów szkoły parafialne nagle pustoszały. W sytuacji, w której

rodzina biedniała i nie mogła sobie pozwolić na utrzymywanie jednego członka rodziny

poza domem lub każdorazowe jego dowożenie do szkoły – uczeń przerywał edukację i nie-

kiedy wracał do szkoły po pół roku, lub nawet po kilku latach, niekiedy zaś nie wracał do

niej w ogóle (Fijałkowski, 2004).

Nie znaczy to jednak, że kształcenie nie następowało wtedy w ogóle. Dzieci i młodzież

wciąż się uczyły, jednakże ich nauka przyjmowała tę samąpostać nieformalną, cow czasach

pierwotnych. A zatem dzieci wiejskie uczone były przez rodziców pracy w gospodarstwie

rolnym, przyrody w zakresie potrzebnym do ustalenia pory zasiewów i zbiorów, geografii

w zakresie potrzebnym do komunikacji w społeczności lokalnej (wsi, najbliższych mia-

steczek), rachunków w zakresie potrzebnym przy sprzedaży płodów rolnych itp. Dzieci

z rodzin bogatych były również uczone domowo przez guwernerów, tu jednak przedmiot

nauczania był zgoła odmienny, bowiem i motywacja była inna. Tym samym także i me-

toda nauczania była bardziej sformalizowana. Nauczano czytania i pisania, ta umiejętność

była bowiemmiarą wykształcenia wśród elit – abymieć wartość wśród równych sobie i być
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szanowanych w środowisku, potrzebne było obeznanie w literaturze. Z tego samego po-

wodu nauczano filozofii. Nauczano rachunków, zważywszy na pisma filozoficzne choćby

Arystotelesa, który powiadał, że matematyka jedynie jest realnie obecna w świecie rzeczy-

wistym; nauczano geografii, każdy bowiem szanujący się szlachcic, zakończywszy naukę

udawał się w podróż po Europie (Vives, 1995).

Sytuacja zmieniła się wraz z wprowadzeniem obowiązkowej edukacji szkolnej. Próby

wprowadzenia obowiązku szkolnego miały miejsce już od XVII wieku (Dueholm, 2007).

Jednak aż do XIX wieku różne dekrety wprowadzające przymus nauki pozostawały albo

martwym prawem, albo były zawieszane z różnych przyczyn (Pyzik, 1995). Realne wpro-

wadzenie obowiązku szkolnego możliwe było tylko w przypadku dostatecznego rozwi-

nięcia infrastruktury szkolnej, odpowiedniego jej finansowania oraz zmiany mentalności

człowieka w skali społecznej tak, aby dostrzegał on potrzebę powszechnej edukacji. Oczy-

wiście ze strony administracji państwowej zadanie to jest wielokroć łatwiejsze. Wpraw-

dzie wytworzenie całej infrastruktury wciąż pozostaje zadaniem trudnym i kosztownym

(to między innymi przez jej brak pierwsze dekrety pochodzące jeszcze z XVII wieku nie

przynosiły skutku), jednakże jeśli nawet pokona się przeciwności finansowe i infrastruktu-

ralne – wciąż najważniejszym czynnikiem realnego wprowadzenia obowiązkowej edukacji

jest motywacja człowieka. Bowiem żadne ideologiczne, czy nawet racjonalne decyzje na

szczeblu władzy nie mają szansy wejść w życie bez przyjęcia prawa jako zasady życia przez

człowieka1 (Fijałkowski, 2004).

To, co kieruje człowiekiem – jako jednostką, i ludźmi – jako społeczeństwem – w ich

dążeniach dowykształcenia, czy też po prostu domądrościwynika z dwóch aspektów. Są to

dwa mechanizmy, które wzbudzają w człowieku pragnienie uczenia się. Pierwszym z tych

mechanizmów jest wewnętrzne, wbudowane w każdego człowieka pragnienie poznawania

świata, jego ciekawość świata, chęć zrozumienia jego działania. Dążenie do rozwoju, po-

przez zaspokojenie ciekawości – to jest mechanizm wewnętrzny, jednostkowy. Wiąże się

on z motywacją wewnętrzną. Z niego wynika autoteliczna funkcja edukacji.

Drugim mechanizmem jest mechanizm społeczny – wynikający z również wbudowa-

nego w człowieka pragnienia wygrywania, bycia dostrzeżonym, z naturalnej potrzeby kon-

kurencji, jednak kierowanymechanizmemmotywacji zewnętrznej, jakim jest porównywa-

1Przykładem może być próba wprowadzenia przez ministra Giertycha obowiązkowej nauki religii (dla

niewierzących zastępowanej etyką). Pomimo rzekomej obowiązkowości wyboru (albo jedno, albo drugie)

realnie w wielu szkołach wciąż funkcjonuje jedynie pytanie o religię, zaś uczniowie, którzy nie uczęszczają

na te zajęcia – nie mają organizowanych żadnych innych (Gmiterek-Zabłocka, 2014).
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nie się z innymi i, na podstawie porównania, dostrzegania osób o wyższym statusie spo-

łecznym – chęć osiągnięcia tego, co one.

Zatem oczywistym jest oddolny mechanizm stopniowego powstawania systemu szkol-

nictwa: Środowiska wiejskie – tak szlacheckie, jak i chłopskie – widziały w kształceniu drogę

do awansu społecznego i kulturalnego (Fijałkowski, 2004). Wiąże się to z wyraźnie dostrze-

galnym wyższym statusem społecznym osób, które są lepiej wykształcone, lub w społe-

czeństwie uznawane za mądre – takie osoby są bardziej szanowane, mogą też mieć więcej

pieniędzy w związku z na przykład bardziej owocnym handlem.

Dokąd w Europie panował system feudalny – pozycja na szczeblu drabiny feudalnej

nierzadko definiuje wykształcenie człowieka. Kiedy jednak, wraz z wynalezieniem ru-

chomej czcionki przez Gutenberga, zmienił się przepływ informacji, pojawiła się potrzeba

powszechnego piśmiennictwa, zaś pozycja społeczna zaczęła zależeć od mądrości i, w re-

zultacie też wykształcenia. Pokazuje to dobrze zapis dotyczący edukacji w XV-wiecznym

miasteczku nadreńskim Wesel: Peter van Zirn uczyć miał dzieci i dorosłych nie tylko łaciny

i niemieckiego (czytania i pisania, gramatyki, wzorców pisania listów i autorów szkolnych),

kościelnego komputy itp., ale – na wyraźne zapotrzebowanie mieszczan – krótko, przyjem-

nie i praktycznie rachunków, wzorów sporządzania umów handlowych, przeliczeń wartości

pieniądza.

Zatem to oddolne mechanizmy społeczne prowadzą do powstawania systemu szkół

najpierw parafialnych, potem także uniwersytetów (Fijałkowski, 2004). Toteż bez tego zja-

wiska niemożliwym byłoby nakazanie ludziom chodzenia do szkoły dekretem. Wymaga

to inicjatywy oddolnej i tylko dzięki jej zaistnieniu wprowadzenie regulacji prawnych do-

tyczących obowiązkowego kształcenia jest możliwe.

Wszystkie te aspekty pozwalają ostatecznie wprowadzić obowiązkowe powszechne

kształcenie, to zaś skutkuje zmianą edukacji domowej z incydentalnej i nastawionej na

bezpośredni efekt w krótkiej perspektywie czasowej, na edukację domową w rozumieniu

współczesnym, to jest opartą na z góry założonym/narzuconym programie.

Zmiana ta bynajmniej nie nastąpiła w jednym momencie, bowiem nim prawo tak ra-

dykalnie zmieniające funkcjonowanie człowieka stanie się faktem, znajdującym potwier-

dzenie w rzeczywistości – potrzebny jest czas przejściowy 2. Warto jednak zauważyć, że

w Polsce już od początku wprowadzenia obowiązku szkolnego 1919 roku edukacja do-

mowa była usankcjonowana prawnie (Naczelnik Państwa, 1919, art-y. 28, 29 i 31). Jest

możliwe, że podyktowane było to właśnie potrzebą ciągłości systemowej – wielu ludzi nie-

2By dać za przykład choćby reformę edukacji z 2009 roku, obniżającą wiek szkolny z 7 do 6 lat na prze-

strzeni od 2009 do 2012 roku (Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 2009).
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nawykłych do posyłania dzieci do szkoły, albo ludzie bogaci, mający potrzebę wyraźnego

podkreślenia swojej wyższości nadwiększością – kształciło potomstwow domu lubwynaj-

mowało do tego guwernerów (Budajczak, 2004, s. 23). Dość jednak wspomnieć, że eduka-

cja domowa we współczesnym rozumieniu tego pojęcia była legalna od początku istnienia

wolnego państwa polskiego, została zaś zniesiona dekretem (Przewodniczący Rady Pań-

stwa, 1956) i aż do ogłoszenia nowej ustawy o systemie oświaty (Sejm Rzeczypospolitej

Polskiej, 1991) – pozostawała nielegalna.

1.3. Współczesna edukacja domowa

1.3.1. Podstawy prawne edukacji domowej

Zgodnie z polskim prawem edukację domową prowadzić można na każdym etapie eduka-

cji obowiązkowej, to jest (od wprowadzenia reformy edukacji z 2009) już od 5 roku życia

dziecka, aż do ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej (SejmRzeczypospolitej Pol-

skiej, 2009). Należy jednak zwrócić uwagę na to, w jaki sposób we współczesnym systemie

oświaty jest i był ten aspekt opisany i usankcjonowany.

Obecnie funkcjonująca ustawa o systemie oświaty pochodzi z roku 1991 i wynika

z przemian ustrojowych w Polsce. Przede wszystkim – zniosła ona pozostający w mocy

przez niemal cały okres PRL dekret Przewodniczącego Rady Państwa z 1956. W rzeczy-

wistości, chociaż w zakresie oświaty nastąpiło płynne przejście systemowe, wspomniana

ustawa opisywała tworzony na nowo system edukacji. Niezwykle innowacyjnym (w po-

równaniu do poprzedzającego systemu) było wprowadzenie przepisu zawartego w ustę-

pie 8. artykułu 16., który umożliwiał realizację obowiązku szkolnego poza szkołą. Pierwot-

nie jednak realizowanie edukacji domowej dozwolone było tylko w publicznych szkołach

rejonowych (w obwodzie zamieszkania), i tylko na poziomie szkoły podstawowej (Sejm

Rzeczypospolitej Polskiej, 1991, patrz: tekst ogłoszony). Prócz tego jednego ustępu – nie

było żadnych innych przepisów, które regulowałyby dokładniej zjawisko edukacji domo-

wej. Przepis ten zmieniał kształt kilka razy, z tym, że np. w 1995 roku zmiana była kosme-

tyczna, dookreślająca sposób kontroli przez dyrektora szkoły realizacji obowiązku szkol-

nego (SejmRzeczypospolitej Polskiej, 1995). Znacząca zmiana, wprowadzonaw 1998 roku

w związku z reformą systemu oświaty (tzw. reformą Handkego) dozwalała na realizację

edukacji domowej na każdym etapie powszechnego kształcenia, zachowany jednak został

zapis o obwodzie zamieszkania dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, zaś dla wszyst-
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kich etapów edukacji zachowano zapis o szkołach publicznych (SejmRzeczypospolitej Pol-

skiej, 1998).

Dopiero ponad 10 lat później ustawa ponownie reformująca system szkolnictwa (ta

sama, która obniżyła wiek szkolny) „uwolniła” kształcenie domowe, zrównując je z trady-

cyjnymi postaciami edukacji szkolnej, a także dodała bardziej szczegółowe regulacje do-

tyczące wnioskowania o możliwość kształcenia dziecka w domu i jego organizacji (Sejm

Rzeczypospolitej Polskiej, 2009, art. 1 ust. 21, lit-y. e-f). Toteż obecnie pozostające w mocy

prawo stwierdza co następuje: Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub

niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do

której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko

odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 33, poza przedszkolem, oddziałem

przedszkolnym4 lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obo-

wiązku nauki poza szkołą (Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 1991, art. 16 ust. 8).

Powyższy rys historyczny został oddzielony od wcześniej przedstawianej historii edu-

kacji domowej (również tej po wprowadzeniu obowiązku szkolnego czy po odzyskaniu

przez Polskę niepodległości) bowiem traktuje o edukacji domowej prowadzonej we współ-

cześnie funkcjonującym systemie oświaty. Można zwrócić uwagę na fakt, że stan prawny

zbliżony do tego, który w XX-leciu międzywojennym wprowadzono od razu, jednym de-

kretem Naczelnika Państwa, zaraz po odzyskaniu niepodległości, w III RP wprowadzano

przez niespełna dwadzieścia lat, a nadal można dostrzec większą wolność w przepisach

sprzed stulecia.

Różnice te polegają przede wszystkim na podejściu prawa do pozycji rodzica i dyrek-

tora/inspektora. Otóż w pierwszym dekrecie o obowiązku szkolnym pełnię praw decyzyj-

nych o edukacji dziecka oddaje się rodzicom lub opiekunom. Zgodnie z artykułem 31.

Rodzice lub opiekunowie chcący kształcić dzieci będące w wieku szkolnym nie w publicznej

szkole powszechnej, lecz w innym zakładzie naukowym lub w domu, są obowiązani przed

końcem sierpnia zawiadomić o tem właściwą Opiekę Szkolną5 (Naczelnik Państwa, 1919,

3Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne
4Sformułowanie „oddziałem przedszkolnym” zostanie wykreślone z ustawy 1 IX 2016 roku (Sejm Rze-

czypospolitej Polskiej, 2013, art. 1 ust. 8 i art. 18 ust. 5).
5Z treści dekretu można wywnioskować, że Opieka Szkolna była swego rodzaju odpowiednikiem lo-

kalnej komórki kuratorium oświaty, względnie instytucją, której odpowiednika współczesnego w ogóle nie

ma. Do jej zadań należało spisywanie dzieci osiągających w danym roku wiek szkolny na podstawie danych

pochodzących od lokalnych władz administracyjnych oraz przekazanie tych informacji szkole lub szkołom

w swoim okręgu. Miało to na celu kontrolę realizacji obowiązku szkolnego przez rodziców (Naczelnik Pań-

stwa, 1919, cz. III, art-y. 12-17).
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art. 31), to rodzic decyduje o tym, czy jego dziecko kształcić się będzie w szkole publicz-

nej, czy poza nią. Zgodnie zaś z cytowanym wcześniej obecnym brzmieniem ustępu 16. 8.

artykułu ustawy o systemie oświaty – to dyrektor, na wniosek rodzica, podejmuje taką de-

cyzję i nie jest w żaden sposób zobligowany do pojęcia decyzji aprobującej np. w przypadku

spełnienia przez rodzica wszystkich warunków określonych w ustawie ani też do podania

powodu swojej decyzji. Różnica ta, w pewnych aspektach jest zrozumiała. Zupełnie inaczej

wygląda obecny system oświaty od ówczesnego – między innymi w kwestii kontroli reali-

zacji obowiązku szkolnego. W międzywojniu pełniły ten obowiązek wspomniane Opieki

Szkolne, podczas gdy obecnie należy do dyrektorów szkół tzw. „rejonowych” (Sejm Rze-

czypospolitej Polskiej, 1991, art. 16 ust. 6). Takie rozwiązanie skutkuje tym, że dyrektor

szkoły publicznej „rejonowej” musi wymagać od rodzica realizacji obowiązku szkolnego

dziecka, zatem jeśli dziecko jest uczone w edukacji domowej, musi być zapisane do szkoły

publicznej, albo do innej6, której dyrektor musi poinformować o tym dyrektora szkoły

publicznej „rejonowej”. Z drugiej strony warto zwrócić uwagę na przeniesienie odpowie-

dzialności za przekaz informacji o edukacji dziecka. Pierwotnie odpowiedzialna za kon-

trolę spełniania obowiązku instytucja w razie decyzji o kształceniu domowym musiała być

poinformowana przez rodzica. Obecnie rodzic edukujący domowo zobowiązany jest jedy-

nie zapisać dziecko do szkoły, zaś cała komunikacja związana z realizacją obowiązkowego

kształcenia leży w gestii dyrektorów szkół.

Kolejną różnicą w pewnym sensie ograniczającą wolność rodzica decydującego się na

realizowanie edukacji domowej w porównaniu do dekretu Naczelnika Państwa, znów wy-

nikającą z różnic systemowych jest kwestia oceny postępów dziecka. Zgodnie z artykułem

29 dekretu Inspektor Szkolny7 może zarządzić egzamin celem przekonania się, czy dzieci

osiągają wykształcenie (Naczelnik Państwa, 1919). Nie ma natomiast po temu żadnego zo-

bowiązania. Współcześnie jest to obligatoryjne, obowiązek ten zaś jest nałożony na szkołę,

do której zapisane jest dziecko. Efektem tego jest fakt, że szkoły publiczne, nastawione

przede wszystkim na ucznia rzeczywiście uczęszczającego na zajęcia nie są przygotowane

na przeprowadzanie tego typu egzaminów klasyfikacyjnych.

To wszystko jest przyczyną powstawania tzw. szkół parasolowych, które w swoich za-

łożeniach obok tradycyjnej edukacji udostępniają na szeroką skalę również możliwość za-

pisania do nich dziecka w edukacji domowej. Szkoły takie, ze względu na brak powszech-

6Polskie prawo nie przewiduje bowiem żadnej innejmożliwości realizacji obowiązku szkolnego, jak przez

spełnianie go w przewidzianych do tego placówkach (Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 1991, art. 16 ust-

y. 4d-5c).
7Odpowiednik terenowego urzędnika Kuratorium.
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ności tej postaci kształcenia są nieliczne, toteż wielu edukatorów domowych zapisuje swoje

dzieci do szkół oddalonych o wiele kilometrów. Ten problem rozwiązuje jednak znów

nieliczność takich szkół, bowiem jeśli w jednym miejscu jest kilka rodzin prowadzących

edukację domową – szkoła taka przynajmniej raz do roku wysyła tam swoich nauczycieli-

egzaminatorów, którzy dla kilkorga, kilkanaściorga dzieci organizują i przeprowadzają taki

egzamin.

1.3.2. Edukacja domowa wywodząca się z tradycji

Ze względu na powszechny obowiązek szkolny mający miejsce w różnych postaciach

w większości państw – najpowszechniej stosowaną formą edukacji domowej jest edukacja,

którą na potrzeby tego rozdziału nazwano edukacją wywodzącą się z tradycji, jest ona bo-

wiem najbardziej zbliżona do kształcenia powszechnego, a równocześnie, w swojej struk-

turze, najbardziej zbliżona do korzeni edukacji, które zostały opisane w rozdziale Historia

i tradycja edukacji domowej. Odmienną od niej w wielu aspektach, chociaż często błęd-

nie zrównywaną jest edukacja skrajnie nietradycyjna, odrzucająca w całości historyczną

i współczesną pedagogikę. To zjawisko zostanie opisane pokrótce w dalszej części pracy.

Współczesne kształcenie domowe prowadzone jest najczęściej w rodzinie, gdzie dzie-

cko (lub dzieci) jest uczniem, zaś rodzic pełni obok funkcji wychowawczych stricte przy-

pisanych roli rodzicielskiej – także funkcję nauczyciela, organizatora zajęć edukacyjnych,

pedagoga, pomocnika dziecka w całym jego procesie edukacyjnym (Budajczak, 2004,

ss. 91–92).

W związku z tym, że rodzic, w przeciwieństwie do nauczyciela w szkole, musi zajmo-

wać się ściśle ograniczoną liczbą uczniów, których zna nie tylko z kontaktów edukacyjnych,

ale również wychowawczych, mających miejsce przez większość czasu, nie tylko w zakre-

sie godzin szkolnych – zazwyczaj nie stosuje się ocen cząstkowych, testów sprawdzających

wiedzę i ocen z zachowania, którew szkole są niezbędne zewzględuna dużą liczbę uczniów,

których nauczyciel nie jest w stanie poznać dostatecznie, by móc ich ocenić tylko na pod-

stawie własnej o ich wiedzy opinii8. W tym zatem aspekcie praca rodzica jako nauczyciela

jest z całą pewnością ułatwiona (Budajczak, 2004, ss. 92–93).

Pomimo tego, że rodzic nie jest zobowiązany realizować tak zwanego wewnątrzszkol-

nego systemu oceniania, aby edukację dziecka mogła certyfikować szkoła funkcjonująca

w powszechnym systemie oświaty, a jest to wymagane w związku z obowiązkiem szkolnym

8Prócz tego nauczyciel do wystawiania ocen zobowiązany jest przepisami prawnymi i wewnątrzszkol-

nymi (Minister Edukacji Narodowej, 2007, §3 ust. 3).
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lub obowiązkiemnauki, konieczna jest realizacja podstawy programowej narzuconej przez

władze oświatowe. I to właśnie realizacja tejże podstawy programowej jest kontrolowana

przez szkołę w narzuconym przez ustawę egzaminie klasyfikacyjnym (Sejm Rzeczypospo-

litej Polskiej, 1991, art. 8 ust 11-12). Zatem rodzic, jako nauczyciel może realizować do-

wolny program nauczania, także autorski, może stosować dowolne metody i środki kształ-

cenia, jednakże w ramach realizacji owego programu, przy użyciu tych środków i metod

zobowiązany jest zawrzeć i przekazać podstawę programową, z realizacji której jest później

rozliczany.

Dzięki wspomnianej już ograniczonej liczbie uczniów oraz bliskiej relacji nauczyciela

z uczniem rodzic ma nieograniczone możliwości w wyborze programu kształcenia, w jego

realizacji, w doborze wreszcie treści, metod i środków nauczania. Elastyczność ta wynika

z dobrej znajomości ucznia – dziecka. Rodzic ma nie tylko pełny obraz edukacji swojego

dziecka, jego postępów i braków, świadomość tego, co przychodzi mu z łatwością, a co

sprawia kłopot; ma też codzienny kontakt z dzieckiem, przez który, w drodze procesu wy-

chowawczego poznaje dziecko od strony psychologicznej. Wie zatem jakie metody eduka-

cyjne są indywidualnie dla każdego dziecka najskuteczniejsze, wie, co dziecko motywuje

najlepiej, co gorzej. Nauczyciel-rodzic, mając ograniczoną liczbę uczniów, które indywi-

dualnie, każde z osobna, zna najlepiej – może indywidualnie dla każdego dziecka dobierać

metody i treści (nawet różne dla różnych dzieci, jeśli w edukacji domowej jest więcej niż

jedno dziecko) (Budajczak, 2004, ss. 93–94).

Rodzice realizujący kształcenie domowe w swoich rodzinach, jak już wykazano nie są

ograniczeni systemem oceniania, potrzebą dostosowania czy uśrednienia form kształcenia

do dużej grupy uczniów. Następnym ograniczeniem, któremu edukacja domowa nie pod-

lega są mury szkolne, zatem całe fizyczne, czy terenowe otoczenie kształcenia. Rodzic uczy

swoje dziecko tam, gdzie uważa to za słuszne, można powiedzieć, że realizuje tym samym

postulat całożyciowej edukacji nieformalnej, wykorzystując zarówno miejsca z edukacją

związane, jak i wszelkie niemiejsca, w których kształcenie może być realizowane (Pierście-

niak, 2009). Edukacja jest zatem prowadzona w domu, za pomocą materiałów edukacyj-

nych (papierowych, w obecnych czasach również coraz powszechniej elektronicznych) lub

przedmiotów domowego użytku, niezwiązanych w powszechnym rozumieniu z nauką, ale

też poza domem: na spacerach, wycieczkach, wyjściach na kształcenie nastawionych (mu-

zea, wystawy itp.). Charakterystycznym zatem elementem nauczania domowego jest to, że

w procesie wychowawczym stawia się szczególny nacisk na edukację – nauczanie nie jest

oddzielone od wychowania, ani nie pokrywa się tylko w niewielkim zakresie, ale jest ściśle

z nim powiązana (Budajczak, 2004, ss. 94–99).
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O materiałach edukacyjnych wspomniano już wyżej, warto jednak również pod ich

kątem spojrzeć na naukę realizowaną w domu. Otóż wziąwszy pod uwagę brak ścisłego

programu nauczania oraz sam kształt sytuacji domowej, która pozwala na swobodę w do-

borze środków dydaktycznych – rodzic ma możliwość sięgnięcia po różnorakie materiały

z różnych źródeł. Przede wszystkim rodzic nie jest ograniczony do treści lub materiałów

danego, wybranego lub narzuconego z góry programu. Może sięgać w zakresie nawet jed-

nego tematu po kilka podręczników, z każdego czerpiąc to, co uważa w danym programie

za wartościowe. Typowym więc działaniem jest wybieranie poszczególnych materiałów

z różnych podręczników, różnych programów i różnych stron internetowych Daje to też

możliwość sięgania po materiały wykonane samemu (Budajczak, 2004, ss. 94–96). Istot-

nymdlawspółczesnej edukacji domowej jest właśnie Internet i łatwy dostęp dowiedzy oraz

materiałóww nim zawartych. Rodzice z różnych rodzin realizujących kształcenie domowe

współpracują między sobą, wymieniając się materiałami i informacjami o ich efektywno-

ści. (Budajczak, 2004, ss. 99–106).

W edukacji domowej, na co również warto zwrócić uwagę, brak jest poszatkowania

wiedzy wynikającego z podziału przedmiotowego. Wiedza przekazywana dzieciom z zało-

żenia jest interdyscyplinarna, w dużej mierze jest to wiedza doświadczeniowa, wynikająca

z przeżyć rodziców, ich świadomości o zapotrzebowaniu na dane umiejętności oraz na ko-

jarzenie ze sobąwiedzy z różnych przedmiotów. Tym samymwiedza zdobywanaw ramach

kształcenia domowego jest kształtowana jako szeroko pojęta spójna całość, zawierająca

w sobie wiele dziedzin, z których każda jest osobno i wspólnie poznawana. Ponadto, prócz

bardzo szerokiej interdyscyplinarności nauczania – edukacja domowa zawiera kształcenie

praktycznew zakresie gospodarstwa domowego, czy nawet ogrodnictwa i podstaw rzemio-

sła, które to aspekty również wykorzystują i rozwijają wiedzę teoretyczną z przedmiotów

ściśle kojarzonych ze szkołą powszechną. W domowym realizowaniu obowiązku szkol-

nego często zwraca się też szczególną uwagę na rozwój duchowy dzieci, a zatem kształcenie

religijne, stricte wynikające z wychowawczej roli rodziny (Budajczak, 2004, ss. 93–94). Aby

w pełni zobrazować interdyscyplinarność domowego kształcenia warto przytoczyć żart,

który w swojej Edukacji domowej przedstawia profesor Budajczak: Jak dziecko uczące się

w domu wymienia przepaloną żarówkę? Najpierw mama przegląda trzy książki o elektrycz-

ności przyniesione z biblioteki, a dzieci przygotowują modele żarówek, czytają biografię T.

A. Edisona i przygotowują skecz oparty na jego biografii. Następnie każde dziecko studiuje

historię oświetlenia i tworzy lampion dla swojej świeczki. Później wszystkie dzieci udają się

do sklepu, gdzie porównują różne typy żarówek i ich ceny oraz obliczają, ile reszty otrzymają,

jeśli kupią dwie żarówki po 1,99 dolara, płacąc banknotem pięciodolarowym. Po drodze do
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domu prowadzą dyskusję nad historią pieniądza i postacią Abrahama Lincolna, którego po-

dobizna widnieje na wydanym banknocie. Na koniec, po zbudowaniu domowym sposobem

drabiny z przyciągniętych z lasu gałęzi, wspinają się na nią i wymieniają żarówkę. I znowu

mają światło (Budajczak, 2004, ss. 109–110).

Jednym z najpowszechniejszych zarzutów, jakie stawia się edukacji domowej, to kwe-

stia rzekomego braku socjalizacji. Socjalizacja w kształceniu domowym następuje w spo-

sób zupełnie odmienny od znanego ze szkolnictwa powszechnego. Przede wszystkim pod-

stawowym i pierwszym miejscem socjalizacji jest rodzina, zatem w edukacji domowej po-

łożony jest na ten aspekt szczególny nacisk. Ten sposób socjalizacji w domu jest rozwijany

szczególnie mocno, zatem nie ogranicza się tylko do podstawowej socjalizacji (podwalin

dla dalszego uspołeczniania w szkole). Dla socjalizacji w rodzinie duże znaczenie ma ro-

dzeństwo, istotnym jest więc fakt, że (wg. badań z końca lat dziewięćdziesiątych przepro-

wadzonych w USA – w Polsce takich badań dotąd nie przeprowadzano) w rodzinach reali-

zujących obowiązek szkolny w domu średnia liczba dzieci wynosiła 3,3 na rodzinę (Budaj-

czak, 2004, s. 84). Pomijając relacje społeczne nawiązywane w dalszej rodzinie, czy wśród

kolegów i koleżanek z podwórka – choć również bardzo ważne – szczególnie istotne są

relacje powstające w związku z edukacją. Tu zaś należy przyjrzeć się całemu ruchowi edu-

kacji domowej, który w Polsce jest oczywistą wypadkową uwolnienia realizacji obowiązku

szkolnego w domu przez nowelizację Ustawy o systemie oświaty z 2009 roku, a który we

wszystkich krajach, w których edukację domową się realizuje istnieje w różnych formach.

Więzi takie zawiązują się przez spotkania wielu rodzin realizujących edukację domową,

przez wspólne wyjścia edukacyjne (np. lekcje muzealne), wspólnie organizowane zajęcia

w sytuacjach, w których rodzic z jednej rodziny jest w jakimś przedmiocie ekspertem albo

kiedy jest zapotrzebowanie na więcej nauczycieli. Takie rodziny organizują się współcze-

śnie najczęściej za pomocą Internetu – różnego rodzaju internetowych grup dyskusyjnych

i forów, na których nie tylko wymieniają się materiałami edukacyjnymi, ale też nawiązują

znajomości i tworzą pewne grupy rodzin współpracujących ze sobą w związku z kierun-

kiem kształcenia obranym przez siebie. Między dziećmi w ten sposób zawiązują się zna-

jomości, a nawet przyjaźnie, powstają grupy znajomych. Tym samym relacje społeczne

nawiązywane w ramach współpracujących ze sobą rodzin są naturalne, podobne do rela-

cji koleżeńskich nawiązywanych na podwórkach. Rodzice i dzieci sami wybierają sobie

znajomych, z którymi chcą budować relacje społeczne, nie jest im to narzucane, mogą też

w każdej chwili zmienić osoby, z którymi współpracują, w jednych sprawach współpraco-

wać z jednymi, w innych – z innymi (Budajczak, 2004, ss. 99–106).
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Przy omawianiu procesu tradycyjnej edukacji domowej najłatwiej dokonać swoistego

porównania kształcenia szkolnego z domowym, aby wskazać podobieństwa i różnice (czy

też przede wszystkim różnice). Zatem wobec sposobu oceniania porównanie to wska-

zuje brak zapotrzebowania na wystawianie ocen cząstkowych uczniom kształcącym się

w domu, w przeciwieństwie do systemu szkolnego, który ocen takich nie tylko potrze-

buje, ale wręcz wymaga. Względem treści nauczania edukacja domowa w porównaniu do

kształcenia szkolnego wykazuje większą elastyczność. Szkolny system wymaga spójnego

programu dla każdego przedmiotu, tym samym ma narzucone z góry treści, ich kolejność,

metody i środki dydaktyczne, nauczanie i uczenie się domowe zaś daje możliwość swo-

bodnego przebierania w ofercie edukacyjnej różnych wydawnictw, stron internetowych

oraz materiałów wymienianych przez rodziców z różnych rodzin prowadzących eduka-

cję domową. Patrząc na edukację z punktu widzenia fizycznego jej otoczenia – kształcenie

szkolne ograniczone jest do tego, co oferuje szkoła. Jest to zatem jej budynek i teren, ewen-

tualnie rzadko organizowane wycieczki szkolne nastawione ściśle na walory wiedzowe.

Wycieczki takie jednak zawsze oznaczają rezygnację z części zajęć edukacyjnych, a zatem

zdobywanie jednych informacji odbywa się kosztem innych. W przypadku realizowania

obowiązku szkolnego w domu brak jest ograniczeń ze stronymurów szkolnych, zaś wiedza

zdobywana jest przy każdej możliwej okazji. Wyjścia edukacyjne można więc organizo-

wać w dowolnej ilości, każde zaś wyjście (nawet spacer) staje się wyjściem edukacyjnym.

Warto tu zwrócić też uwagę na wyraźną interdyscyplinarność wiedzy zdobywanej przy tej

okazji – żadne wyjście nie odbywa się kosztem wiedzy nauczanej w zakresie innych przed-

miotów. W szkole, pomimo rozlicznych prób łączenia niektórych przedmiotów – wiedza

przekazywana w ramach jednych zajęć zwykle nie przekłada się w żaden sposób na wiedzę

zdobywaną na innych zajęciach szkolnych. W kształceniu domowym wiedza z założenia

jest przekazywana praktycznie, bardzo często łączona jest z wiedzą zdobytą przy innych

ćwiczeniach, sprawdzana wielokrotnie w praktyce, co też kształtuje motywację dziecka do

nauki – kiedy widać, że wiedza zdobywana z trudemmoże przydać się w życiu. Wielokrot-

nie wreszcie w dyskursie publicznym podnoszony argument socjalizacji, która występuje

w szkole, ma zaś nie występować w edukacji domowej traci swoją zasadność przy spoj-

rzeniu na realizację obowiązku szkolnego w domu nie jednostkowo, ale pod kątem całego

systemu, ruchu edukacji domowej. Podczas gdyw szkole socjalizacja jest wymuszona i nie-

naturalna (ostatecznie niezwykle rzadko w dorosłym życiu znajduje się człowiek grupie

trzydziestoosobowej, w której zobowiązany jest nawiązywać relacje z każdym członkiem

grupy) – w edukacji domowej socjalizacja pozostaje naturalna, wynikająca przede wszyst-



16 Rozdział 1. Edukacja domowa – rys historyczny i współczesność

kim z relacji rodzinnych i koleżeńskich, a także ze współpracy między rodzinami realizu-

jącymi kształcenie domowe (Budajczak, 2004, ss. 91–106).

Edukacja domowa odmienna od tradycji

Omawiając współczesną edukację domową nie sposób pominąć aspekty odmienne od tra-

dycji powszechnej edukacji. Wielu rodziców, decydując się na kształcenie swoich dzieci

w domu, podejmuje tę decyzję uznając, że jakiekolwiek metody tradycyjne są bądź szko-

dliwe, bądź nieodpowiednie właśnie dla ich dzieci. Tacy rodzice często sięgają po meto-

dologie, czy też ideologie edukacyjne takie jak np. unschoolign (czy też deschooling –

nieszkolenie) lub ideę antypedagogiki.

Obie te formy zakładają, że osobą, która najlepiej wie, co jest dobre dla edukacji

dziecka – jest samo dziecko i to ono podejmie decyzję w którym momencie i czego bę-

dzie się uczyć, rodzic zaś pełni jedynie zadania opiekuna tej edukacji, mającego zapewnić

wszystkie możliwe środki potrzebne do uczenia się – w antypedagogice (von Schönebeck,

1999); lub swego rodzaju przewodnika, mentora, który pomaga dziecku w uczeniu się,

służy radą – w unschoolingu (Budajczak, 2004, s. 98).

1.3.3. Motywacja do rozpoczęcia edukacji domowej

Omawiając współczesną edukację domową nie można pominąć aspektu motywacyjnego,

a zatemodpowiedzi na pytanie co popycha rodzicówdo realizowania obowiązku szkolnego

swoich dzieci w domu.

W celu omówienia tego zagadnienia wykorzystana zostanie systematyka zastosowana

przez profesora Marka Budajczaka w Edukacji domowej. Pozwoli to zachować pewien po-

rządek, a także przyjąć ów podział za względnie kompletny i w pewnym stopniu standary-

zujący omawianą kwestię.

Profesor Budajczakmotywacje skłaniające rodzicówdo kształcenia swoich dzieci w do-

mu dzieli na trzy rodzaje: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze; wśród nich zaś wy-

różnia po dwa rodzaje: pozytywne – wynikające z pragnienia zapewnienia dziecku tego,

czego – zdaniem rodzica – szkolnictwo powszechne nie zapewnia oraz negatywne – wy-

nikające z pragnienia uchronienia dziecka przed tym, co w kształceniu publicznym wystę-

puje, a co nie jest – zdaniem rodzica – pożądane (Budajczak, 2004, ss. 86–87).

Motywy dydaktyczne Motywami dydaktycznymi nazywa się te, które związane są z pro-

cesem kształcenia dzieci, a zatem z ich nauczaniem i uczeniem się (Budajczak, 2004, s. 87).
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Motywydydaktyczne– aspekt pozytywny Wśród tychmotywów rodzice realizujący

edukację domową wskazują przede wszystkim na możliwość indywidualizacji kształcenia

swojego dziecka. W rozdziale opisującym proces nauczania i uczenia się w domu przedsta-

wiono najważniejsze aspekty tej jego cechy. Zatem, jak wspomniano, przez nauczanie po-

łączone w pełni z wychowaniem, występujące w całym toku rozwoju dziecka i prowadzone

przez rodzica, czyli osobę najlepiej znającą dziecko pod kątem społecznym, psychologicz-

nym i rozwojowym, a przez połączenie roli wychowawczej z edukacyjną – znającej także

najlepiej postępy i braki dziecka oraz jego upodobania, zainteresowania, czy nawet sposoby

motywowania dziecka do nauki; ze względu na te wszystkie kwestie rodzice tacy uważają,

że lepiej dobiorą program edukacji, tempo nauczania, metody i środki kształcenia – dla

każdego ze swoich dzieci uczących się w domu (Budajczak, 2004, ss. 87–88).

Motywy dydaktyczne – aspekt negatywny Z tego samego zagadnienia wynika rów-

nież negatywne spojrzenie na motywy dydaktyczne. Otóż rodzic decydujący się na tę

nietradycyjną formę edukacji jest przekonany (ze względu na własne doświadczenia jako

ucznia i jako rodzica, na opinie innych rodziców czy na skutek informacji medialnych),

że szkoła, chociaż posiada odpowiednie narzędzia, aby móc edukację prowadzić zarówno

wobec wszystkich uczniów, jak i indywidualizować ją zależnie od potrzeb konkretnych

uczniów, to nie korzysta z tych narzędzi lub nie korzysta z nich dostatecznie wydajnie.

Prócz tego stawia się szkole zarzuty schematycznego podejścia do uczniów i do kształce-

nia. Według tego argumentu w szkole pomija się indywidualne potrzeby dziecka, różnice

między uczniami, dostosowując tempo i metody nauczania bądź do grupy najliczniejszej,

bądź do najsłabszej. Szczególnie wyraźnie widać to w odniesieniu do uczniów z dużymi

problemami, zaburzeniami psychologicznymi i społecznymi, wobec którychwielu nauczy-

cieli, a także wiele szkół ma nastawienie negatywne lub po prostu pomija się takie zabu-

rzenia, a tym samym szczególnie utrudnia się takim uczniom kształcenie i dostosowanie

się (Budajczak, 2004, ss. 87–88).

Motywy wychowawcze Motywacja związana z aspektem wychowawczym wynika z po-

staw światopoglądowych – związanych z wyznaniem religijnym, czy też preferowaną fi-

lozofią, kodeksem moralnym. W tym aspekcie warto zamienić kolejność i omawianie go

rozpocząć od negatywnego spojrzenia na wychowawstwo szkoły, które skłania rodziców

do edukowania dzieci w domu (Budajczak, 2004, s. 88).
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Motywy wychowawcze – aspekt negatywny Otóż rodzice dostrzegają brak jasnego,

klarownego przekazu moralnego, religijnego, czy też ogólnie światopoglądowego. Do-

strzega się, że w szkołach (które obok zadań edukacyjnych mają też zadania wychowaw-

cze) nie poświęca się wystarczająco dużo uwagi kwestiommoralnym i światopoglądowym,

często zostawiając je własnemu osądowi dziecka, przesuwając odpowiedzialność za wy-

chowanie moralne tylko na rodziców itp. Szkoła, szczególnie we współczesnych czasach

jest kreowana na neutralną światopoglądowo, co skutkuje bądź omijaniem kwestii świato-

poglądowych, bądź nawet ich negowaniem i zaprzeczaniem. To zaś w efekcie prowadzi

do zniechęcenia do szkoły funkcjonującej w powszechnym systemie edukacji (Budajczak,

2004, ss. 88–89).

Motywy wychowawcze – aspekt pozytywny Podobnie jak w aspekcie dydaktycz-

nym, tak i w aspekcie wychowawczym argument pozytywny i negatywny wynikają z sie-

bie nawzajem. Rodzice uznają, że konstruując program dydaktyczno-wychowawczy sami

mogą również nacechować go światopoglądowo według wyznawanych przez siebie war-

tości. Dzięki temu zapewniają swoim dzieciom prócz najlepszej (ich zdaniem) edukacji

także, ich zdaniem, najlepsze wartości, kodeks moralny, światopogląd lub wyznanie reli-

gijne – unikając neutralności światopoglądowej w edukacji, którą dostrzegają w szkolnic-

twie powszechnym lub, co gorsza, wychowania swoich dzieci w światopoglądzie wrogim

poglądom rodziców (Budajczak, 2004, ss. 88–89).

Należy zwrócić uwagę na to, że w Polsce i w USA motywy światopoglądowe są poda-

wane najczęściej i dominują wśród innych jako powód do rozpoczęcia edukacji domowej.

Przeważają w omawianym aspekcie motywacyjnym głównie kwestie religijne, jednakże

wskazuje się też na poglądy pedagogiczno-polityczne związane z demokratyzacją i hu-

manitaryzacją edukacji, jak również ze sprzyjaniem indywidualnej samorealizacji ucznia,

które to elementy związane są z odrębnym od standardowego, całościowym „stylem ży-

cia” (Budajczak, 2004, ss. 88–89).

Motywy opiekuńcze Motywacja rodziców do realizowania obowiązku szkolnego w do-

mu wynikająca z tej dziedziny – grupy motywów opiekuńczych – związana jest z ochroną

dziecka (jego zdrowia fizycznego i psychicznego) i jako taka ma charakter negatywny –

to jest wiąże się z chęcią uchronienia ucznia przez zagrożeniami wynikającymi z kształtu

organizacyjnego i struktury szkoły.
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Motywy opiekuńcze – aspekt negatywny Owa chęć ochrony przez realizowanie

kształcenia domowego wynika z powszechnego przekonania o zagrożeniach tak psychicz-

nych (moralnych lub emocjonalnych), jak i fizycznych grożących uczniowi w szkole,

a szczególnie w szkole publicznej. Zła reputacja szkoły wynikać może z wielu aspektów.

Cytowany przez profesora Budajczaka raport NIK z 2001 roku nazywa szkołę jednym z naj-

bardziej podejrzanych miejsc, jakie odwiedzają dzisiejsze polskie dzieci (Budajczak, 2004,

s. 89). Wielu rodziców wskazuje jako przyczynę prowadzenia edukacji domowej fakt, że

szkoła jest miejscem, w którym ich dzieciom mogłoby grozić realne niebezpieczeństwo

wynikające z przemocy fizycznej i emocjonalnej ze strony przede wszystkim rówieśników,

jednak również zwraca się uwagę na nękanie lub inne nadużycia ze strony nauczycieli.

Wskazuje się opisując ten aspekt motywacji do prowadzenia kształcenia domowego

również na problem subkultur młodzieżowych. Przenoszenie niektórych zachowań, po-

staw społecznych wynikających z przynależności do subkultur o charakterze przestępczym

(więzienia, domy poprawcze) lub hierarchicznym, jak wojsko. Ich obraz wyłaniać się może

z przekazu telewizyjnego i kinowego, z niego zaś wynikać może to, co zostało określone

pojęciem subkultury dziedzińca szkolnego (Budajczak, 2004, s. 89).

Motywy opiekuńcze – aspekt pozytywny Wbrew często powtarzanej opinii, jakoby

pewne formy mobbingu lub tak zwanej fali, występujących w szkole miały hartować cha-

raktery uczniów i przygotowywać ich do przyszłego życia w prawdziwym świecie, rodzice

decydujący się na nauczanie dzieci w domu ze względu na motywy opiekuńcze przed ta-

kimi właśnie zjawiskami i zachowaniami tak ze strony uczniów, jak i ze strony nauczycieli

chcą swoje pociechy uchronić.

Należy tutaj też przytoczyć inne zagrożenia, których pragnąc uniknąć – rodzice decy-

dują się na rozpoczęcie kształcenia domowego w swoich rodzinach. Są to incydentalne

niebezpieczeństwa takie, jak nieszczęśliwe wypadki w drodze do i ze szkoły, czy też, już

w szkole, w czasie zajęć wychowania fizycznego (Budajczak, 2004, ss. 89–90).

Wobec tych wszystkich argumentów wielu rodziców decyduje się na nauczanie dzieci

w domu. Zwraca się uwagę na to, że nie jest typowym, aby rozpoczęciu edukacji domowej

towarzyszyły motywy tylko jednego typu, zwykle mieszają się one ze sobą, niektóre są sil-

niejsze, częściej wskazywane. Dla każdej rodziny inna grupa motywów będzie istotniejsza.

Warto też wspomnieć, że zwykle przeważającymi są argumenty pozytywne (Budajczak,

2004, ss. 86–87).
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1.3.4. Style edukacyjne – prowadzenie edukacji domowej

Edukację domową, tak jak szkolną – realizowaćmożna różnymimetodami. Z ich specyfiki

wynika sposób prowadzenia zajęć i organizacji pracy. W niniejszym podrozdziale zostanie

przybliżone w formie skrótowej kilka najpopularniejszych stylów edukacyjnych.

Najczęściej spotykanymi formami kształcenia domowego są albo metody swobodne,

zakładające uczenie się dziecka na bazie lokalnych warunków środowiskowych i społecz-

nych, a zatem najbardziej zbliżone do uczenia się incydentalnego, które wwyniku codzien-

nych doświadczeń pozwala zdobywać wiedzę praktyczną o świecie; albo metoda studiów

tematycznych, polegających na integrowaniuwiedzy pokrewnych lub oddalonych od siebie

dziedzin koncentrujących się jednak wokół wspólnych tematów9. Często również spotyka

się sytuacje łączenia ze sobą tych metod.

Rzadko spotykanymi formami prowadzenia edukacji domowej są metody polegające

na różnego rodzaju próbach przenoszeniametod szkolnych na grunt domowy. Wśród nich

wyszczególnia się nauczanie programowe, które, pomijając strukturę szkolną, zachowuje

ściśle tok nauczania zgodny z przyjętym programem. Taki styl wymaga przyjęcia danego

programu i ścisłego przestrzegania jego kształtu (wraz z podziałem na przedmioty oraz

przeprowadzaniem okresowych testów). Drugim stylem przenoszącym tym razem struk-

turę szkolną w środowisko nauczania domowego jest metoda Szkoła-w-domu (Budajczak,

2004, s. 98). Ta forma edukacji przenosi wysoce ustrukturyzowane i wyspecjalizowane

praktyki edukacyjne do domu. Może wiązać się to z wyraźnym podziałem dnia na czas

uczenia się i czas wolny od pracy. Czas nauki zaś może zostać podzielony na jednostki

edukacyjne (lekcje) i przerwy. Edukacja odbywać się będzie w ławkach szkolnych, za po-

mocą podręczników i zeszytów.

Jeszcze inne style edukacyjne polegają na odwoływaniu się do ideałów antycznych (po-

dejście klasyczne) lub opieraniu się na wyznawanej filozofii życia (metoda światopoglą-

dowa) (Budajczak, 2004, s. 98).

Podejście klasyczne zakłada kształcenie oparte nawzorze nauczaniaw trzech zakresach

językowych – gramatyki, retoryki i dialektyki. Tu najważniejsze będzie poznawanie języka

ojczystego, przez czytanie literatury, pisanie, przemawianie oraz prowadzenie dyskusji.

9Autor spotkał się z pojęciem dnia sowy. Polega to na ustaleniu na początku dnia tematu wokół którego

ma toczyć się w danym dniu nauka (na przykład może być to sowa), a następnie wszystkie zajęcia zaczynają

się od sowy – zatem matematyka – kolorowanka matematyczna, w której, by ustalić kolory, którymi należy

pokolorować sowę – potrzeba najpierw policzyć działania matematyczne; mała motoryka – wyklejanie sowy,

lepienie sowy z plasteliny; przyroda – filmprzyrodniczy o sowach, czytanie literatury naukowej itp. (Brzostek,

2015).
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Metoda światopoglądowa nierozerwalnie związana jest z przekonaniami religijnymi

lub ideologicznymi rodziców. Ta forma edukacji domowej wiąże się z godzeniem ze sobą

treści edukacyjnych i wyznawanych wartości moralnych.

Prócz tych, opisanychwyżej stylów edukacyjnych spotyka się takżewiele innych, szcze-

gólnie opierających się na znanych powszechnie metodologiach uważanych za alterna-

tywne, takich jak np. metoda Marii Montessori (Budajczak, 2004, s. 98).

Należy wreszcie podkreślić, że bez względu na to, która z wyżej opisanych metod pro-

wadzenia edukacji domowej lub innych, nieopisanychw tympodrozdziale dominuje w da-

nej rodzinie – zazwyczaj łączone są one ze sobą w różnym stopniu, w różny sposób lub są

z nich wykorzystywane niektóre elementy (Budajczak, 2004, s. 98).

1.4. Kompetencje edukatorów domowych

Edukację w jej strukturze można opisywać przez określenie i opisanie trzech jej aspek-

tów – nauczyciela, ucznia i wiedzy (Malewski, 2000). W przypadku edukacji domowej

opis ucznia w całości, zaś wiedzy w pewnym stopniu pokrywa się z opisem takowych dla

powszechnego systemu edukacji. Między uczniem kształconymwdomu a uczniem kształ-

conym w szkole tradycyjnej nie dostrzeżono różnic (przy rozpoczynaniu edukacji domo-

wej. Przy jej zakończeniu dostrzega się wyraźne różnice w wykształceniu i wychowaniu

dzieci z ED i ze szkoły powszechnej, zwykle na korzyść edukacji domowej) (Budajczak,

2004, ss. 83–86). Wiedza, w założeniach oparta na podstawie programowej, w ramach sa-

modzielnego uczenia się dziecka wielokrotnie jest poszerzana zależnie od jego własnych

zainteresowań, co zostało opisane w podrozdziale dotyczącym tradycyjnej edukacji domo-

wej.

Osoba zaś nauczyciela w domowym kształceniu dzieci znacząco odbiega od osoby na-

uczyciela szkolnego, choćby przez fakt łączenia w sobie wyraźnie silniejszych u rodziców

niż u nauczycieli zadań wychowawczych z samym nauczaniem.

1.4.1. Pojęcie kompetencji

Omawiając aspekt kompetencji rodzicielskich widzi się potrzebę zdefiniowania samego

pojęcia kompetencji. Pojęcie kompetencji jest przez wielu autorów wielorako definio-

wane (Strykowski, 2005). Oznacza szereg umiejętności, postaw i zachowań związanych

z posiadaną wiedzą i jej okazywaniem, stosowaniem czy też realizowaniem (Boydell i Le-

ary, 2006).



22 Rozdział 1. Edukacja domowa – rys historyczny i współczesność

Przez kompetencje rozumie się udowodnioną zdolność stosowania wiedzy, umiejętności

i zdolności osobistych, społecznych lub metodologicznych okazywaną w pracy lub nauce oraz

w karierze zawodowej i osobistej (Parlament Europejski i Rada Europy, 2008). W przy-

padku rodziców prowadzących edukację domową w swoich rodzinach kompetencje te

będą wynikały zarówno z ich edukacji szkolnej, jak również z doświadczenia zawodowego,

życiowego, uczestnictwa w życiu społecznym, a także z samego faktu założenia i tworzenia

rodziny, wychowywania dzieci, uczestniczenia w relacjach małżeńskich i rodzinnych (Ko-

cór, 2011).

1.4.2. Rodzic jako nauczyciel

Opisując kompetencje dydaktyczne rodziców należy przede wszystkim zwrócić uwagę na

pewne naturalne kompetencje, wbudowane w rodzica (bez względu na gatunek) do ucze-

nia i wychowywania swojego potomstwa. Rodzic, ze względu na własne poczucie obo-

wiązku i odpowiedzialności za swoje potomstwo przekazuje dziecku pewne umiejętności,

które uważa się za podstawowe, mowa tu przede wszystkim o wiedzy i umiejętnościach

potrzebnych do życia. Wśród takich wymienić można choćby dbanie o higienę osobi-

stą, spożywanie posiłków itp (Budajczak, 2004, ss. 17–18). Wiąże się to nierozerwalnie

z autorytetem rodzicielskimudzieci (szczególnie najmłodszych) orazmimetyzmemdzieci,

dzięki któremu pewne umiejętności przyswajają one automatycznie – jedynie obserwując

swojego rodzica (Kułaczkowski, 2012).

Jan Paweł II w swoim nauczaniu zwraca uwagę na szczególną zażyłość dziecka z ro-

dzicem, a szczególnie z matką (Jan Paweł II dowodzi, że matka, przez ciążę już zaczyna

wychowywać dziecko, ojciec zaś tej roli uczy się od matki). W tej relacji widzi przyczyny

skuteczności procesu wychowawczego. Innymi słowy naturalne kompetencje wychowaw-

cze, wbudowane w rodzica nie są obiektywnymi kompetencjami dydaktycznymi, a współ-

działają i wynikają z relacji rodzic-dziecko (Rynio, 2013).

Kolejnym źródłem kompetencji, głównie wiedzowych, rodzica jest po prostu jego wła-

sna edukacja szkolna. Ze względu na upowszechnienie się powszechnej edukacji wiedza

ogólna jest nie tylko ogólnodostępna, ale też powszechnie posiadana, zgodnie bowiem

z polskim prawem – każdy winien jest do ukończenia 18 roku życia kształcić się na po-

ziomie przynajmniej podstawowym (to jest do końca gimnazjum) (Sejm Rzeczypospolitej

Polskiej, 1991, art-y. 14-15). Tym samym – wiedza podstawowa, taka jak czytanie, pisanie,

liczenie w pewnym zakresie, pewien zakres działań matematycznych, podstawowa wie-

dza przyrodnicza, literacka, matematyczna i historyczna winny być w posiadaniu każdego
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dorosłego kształcącego swoje dzieci w domu. Dodając do tego informację, że zaledwie

1% edukatorów domowych ma jedynie wykształcenie podstawowe, pozostali albo średnie,

albo wyższe, nie notuje się zaś ludzi bez wykształcenia (Budajczak, 2004, s. 85) – należy

uznać, że każdy rodzic prowadzący edukację domową posiada wykształcenie na poziomie

równym lub wyższym temu, w zakresie którego przekazuje wiedzę swoim dzieciom (Bu-

dajczak, 2004, ss. 65–69). Należy tu jeszcze podkreślić fakt, że tak naprawdę nauczyciela

przekazującego wiedzę nieosiągalną dla dziecka w edukacji domowej potrzeba jedynie na

poziomie podstawowym. W wyższych etapach edukacyjnych przesuwa się balans mię-

dzy nauczaniem a uczeniem się w kierunku samoedukacji ucznia, który przejmuje coraz

więcej odpowiedzialności za swoją edukację, rodzic zaś staje się z nauczyciela – jedynie

facylitatorem, organizatorem przestrzeni edukacyjnej, osobą motywującą itp. Budajczak

pisze: Według G. Llewellyn edukacyjne działania rodziców powinny zaczynać się od „home-

schoolingu”, rozumnego kierowania małymi dziećmi, a kończyć się na „unschoolignu” („nie-

kształceniu”), stosowanemu wobec nastolatków, zdolnych już do całkowicie autonomicznego

kierowania własnym edukacyjnym losem (Budajczak, 2004, s. 92), (Michalak, 2012).

Kolejnym wreszcie, często podnoszonym w dyskursie o edukacji domowej aspektem –

źródłem kompetencji rodzica-nauczyciela – jest szeroko pojęte samokształcenie. Samo-

kształcenie rodziców-nauczycieli w edukacji domowej ma charakter zarówno incyden-

talny, związany doraźnie z edukacją dzieci, to jest zdobywaniem wiedzy później im prze-

kazywanej, jak i w pewien sposób usystematyzowany, w związku z zapotrzebowaniem na

ogólne przygotowanie się do nauczania, zatem przede wszystkim w dziedzinach dydaktyki

i metodyki (Budajczak, 2004, ss. 91–92).

Jeszcze jedno miejsce, które może być źródłem kompetencji zdobywanych i posiada-

nych przez dorosłychmoże byćmiejsce zatrudnienia, zdobytewykształcenie zawodowe lub

po prostu wykonywane stale zajęcie. Rodzice realizujący edukację domową podkreślają

wartość wszelkich umiejętności zdobywanych w toku życia, kariery zawodowej lub funk-

cjonowania w społeczeństwie jako przydatnych w prowadzeniu nauczania domowego. Bez

względu na wykonywane zajęcie lub zdobyte wykształcenie zawodowe widzi się korzyść

z kompetencji społecznych wynikających ze współżycia w grupach społecznych, rówieśni-

czych itp10 (Budajczak, 2004, ss. 93–94).

10Informacje ustne od rodziców prowadzących edukację domową.
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1.4.3. Motywacja do zdobywania i poszerzania własnych kompetencji ro-

dzica

Przy opisie tego aspektu warto zwrócić uwagę na kwestie motywacyjne, zatem odpowia-

dające na pytanie, co motywuje ludzi dorosłych do dalszego dokształcania się.

Teorie dotyczące motywacji dorosłych dowodzą, że głównym aspektem motywującym

ludzi do działania jest cel, na który są nastawieni (Lenik, 2012, ss. 21–22). Zależnie od

siły potrzeb, które uważa się, że winny być zaspokojone – motywacja może być silniejsza

lub słabsza. W przypadku omawianym w niniejszej pracy mówi się o edukowaniu swo-

ich dzieci, zatem motywacja rodzica, można powiedzieć, jest pośrednia. Rodzic pragnie

jak najlepszego wykształcenia dla swoich dzieci (Budajczak, 2004, ss. 86–87), a uznając

szkołę za niewystarczającą do realizacji tego pragnienia (zaspokojenia potrzeby) uznaje, że

najlepszym dla owej realizacji będzie prowadzenie swoim dzieciom edukacji samemu (Bu-

dajczak, 2004, ss. 87–90). Celem nadrzędnym, którymotywuje rodzica jest więc dobre wy-

kształcenie dzieci. Można zatem wnioskować, że, dostrzegając własne braki w możliwości

kształcenia swojego dziecka (np. brak umiejętności dydaktycznych) rodzic, aby osiągnąć

cel – podejmuje decyzję o dokształcaniu się.

Kieruje tedy dorosłym silna motywacja wewnętrzna, która wynika z pragnienia osią-

gnięcia celu, jakim jest odpowiednie ukształtowanie swojego dziecka, zaś przez odpowied-

nie jego ukształtowanie rodzic rozumie sięganie po wszelkie dostępne po temu środki,

w tym zaś przypadku po edukację domową (Lenik, 2012, ss. 33–36).

1.5. Zdobywanie i doskonalenie kompetencji przy użyciu nowoczesnych

form komunikacji

Wobec zapotrzebowania na realizację celu, jakim jest wykształcenie swoich dzieci bez po-

mocy nauczycieli z zewnątrz, dorośli prowadzący edukację w swoich rodzinach zawsze byli

zmuszeni intensywnie poszerzać swoje umiejętności, swoją wiedzę. Dawniej można było

to osiągnąć tylko za pomocą czytania dużej ilości literatury naukowej (Budajczak, 2004,

ss. 109–110). Przemiany technologiczne, pojawienie się komputerów, sieci Internet zmie-

niły sposoby zdobywania wiedzy i chociaż nie spowodowały, aby potrzeba dokształcania

się zniknęła, dokształcenie stało się łatwiejsze.

Coraz popularniejsze współcześnie środki i formy samoedukacji dorosłych związane są

z intensywnym korzystaniem z Internetu zarówno jako środka komunikacji, jak i jako na-

rzędzia uczenia się. Niezwykłym ułatwieniem okazało się istnienie elektronicznych słow-
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ników i encyklopedii, które jednak, jako w większości redagowane przez użytkowników

Internetu, nie są uznawane za ostatecznie wiarygodne źródła, potrzebują zatem zawsze

wiarygodnego potwierdzenia.

Wśród rodziców zajmujących się edukacją domową obok autorów literatury nauko-

wej i praktycznej są też autorzy blogów, którzy swoją działalność na polu nauczania do-

mowego opisują w postaci artykułów na portalach internetowych. Te zaś wielu rodziców

mniej doświadczonych lub dopiero rozpoczynających, czy też nawet zaledwie planujących

prowadzenie edukacji domowej uznaje za niezwykle cenne źródło informacji o rzeczywi-

stości realizacji obowiązku szkolnego w domu, o praktycznych doświadczeniach, a nawet

o możliwościach, metodach, środkach i formach nauczania domowego, które potem sa-

memu można wykorzystać w praktyce we własnej rodzinie (Michalak, 2012, Komentarze

do tekstu).

Prócz blogów jednym z najpopularniejszych narzędzi poszukiwania informacji, głów-

nie praktycznych, związanych z prowadzeniem edukacji domowej są grupy dyskusyjne na

portalu społecznościowym Facebook. Jedną z najpopularniejszych i najliczniejszych tego

typu grup jest grupa Edukacja domowa11.

Istnieją również mniejsze grupy dyskusyjne na tym portalu, zrzeszające rodziców z da-

nych obszarów administracyjnych lub o danych poglądach pedagogicznych12.

Jeszcze jednym z internetowych narzędzi zarówno komunikacji, jak i uczenia się są

fora dyskusyjne, pełniące właściwie funkcję podobną jak grupy dyskusyjne na portalu Fa-

cebook, jednak w postaci uporządkowanej, usystematyzowanej w działy, tematy i wątki. To

narzędzie jednak jest w regresie i jest używane coraz rzadziej13.

Dodać należy na zakończenie, że ta forma dokształcania się popularna jest u rodzi-

ców niedoświadczonych w prowadzeniu edukacji domowej, dopiero zaczynających, lub

przygotowujących się do wprowadzenia edukacji domowej do swoich domów. Rodzice

zaawansowani w nauczaniu swoich dzieci dostrzegają, że edukacja domowa jest kwestią

do tego stopnia zindywidualizowaną, że nie sposób w sieciach społecznościowych znaleźć

wiedzę uniwersalną, przydatną do nauczania wszystkich lub choćby większości dzieci14.

11Grupa Edukacja domowa może być znaleziona pod adresem https://www.facebook.com/gro-

ups/121898927825626/ (dostęp: 20.05.2015, g. 6.00).
12Informacje ustne od rodziców prowadzących edukację domową.
13Forum dotyczące edukacji domowej rekowszkola.org: http://rekowszkola.org/forum/ (dostęp:

20.05.2015, g.6.23).
14Informacja ustna od rodziców prowadzących edukację domową.
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Edukacja domowa na przestrzeni wieków zmieniła zupełnie swoją formę. Początkowo

przyjmowała postać incydentalnego kształcenia związanego z doświadczeniem życiowym,

nie była usystematyzowana. Wraz ze zmianą podejścia do edukacji w społeczeństwie,

z której wynika między innymi powstanie systemu powszechnego szkolnictwa – również

edukacja domowa zyskała nowy charakter. Dotąd incydentalna, praktyczna, wynikająca

z chwilowego zapotrzebowania, od momentu wprowadzenia obowiązkowej edukacji –

stopniowo się systematyzowała, zaczęła opierać się na tej samej co szkolnictwo podstawie

programowej, podlega ewaluacji.

Zmiana społeczna poskutkowała również zmianą osoby nauczyciela – edukatora do-

mowego. Pierwotnie rodzic mógł kształcić potomstwo tylko w wąskim zakresie własnych

umiejętności praktycznych związanych z pozycją społeczną, wykonywanym zawodem. Je-

śli chciał, żeby jego dzieci uzyskały wykształcenie ogólne, językowe, matematyczne, geo-

graficzne, fizyczne – zmuszony był zatrudniać w tym celu bony, guwernerów i nauczycieli.

Stać było na to tylko nielicznych. Obecnie poziomwykształcenia w grupie edukatorów do-

mowychwogromnejmierze jest wyższy, a przynajmniej średni. Jest to związane zwprowa-

dzeniem obowiązkowej edukacji, a w efekcie pozwala rodzicowi przynajmniej na początku

edukacji swoich dzieci uczyć je samodzielnie.



Rozdział 2

Założenia badawcze

Zjawisko edukacji domowej w jej rozumieniu współczesnym, zatem jako realizacja obo-

wiązkowej edukacji w domu, znane jest od ponad wieku, w Polsce jednak wciąż nie zostało

szczegółowo zbadane i opisane. Jedyną pozycją naukową opisującą edukację domową jest

Edukacja domowa Marka Budajczaka. Wszystkie pozostałe publikacje, nawet jeśli bardzo

pomocne dla edukatorów domowych, mają charakter publicystyczny i nie opisują tego zja-

wiska naukowo. Większość z nich opartych jest na własnych doświadczeniach autorów

i nie ma charakteru badawczego, a jedynie opisowy.

Ze względu na szczególny aspekt edukacji domowej, jakiego dotyczy niniejsza praca –

tj. edukację osób dorosłych, kształcących swoje dzieci w domu – warto zwrócić uwagę na

dwa fakty. Mianowicie sam temat edukacji domowej jest w polskim piśmiennictwie opi-

sany dosyć ubogo, natomiast dokształcanie się dorosłych, którzy biorą udział w tak spe-

cyficznej formie kształcenia dzieci jest w polskich publikacjach całkowicie lub niemal cał-

kowicie pomijany. Jeśli zaś aspekt ten w ogóle jest poruszany, odbywa się to w związku

z zagadnieniem wykształcenia rodziców (czyli ich edukacji formalnej), nie porusza się zaś

kwestii kształcenia pozaformalnego i nieformalnego, czy w ogóle dokształcania się pod

kątem prowadzonej przez siebie edukacji domowej. Kwestia ta stanowi istotę niniejszej

pracy.

2.1. Przedmiot badań

Przedmiotem planowanych badań jest cały proces edukacji domowej realizowanej w ro-

dzinach. Przez proces edukacji domowej rozumie się wszystko, co wiąże się z tą formą

kształcenia, co jej dotyczy – zarówno z punktu widzenia edukacji dzieci jak i z punktu wi-

dzenia dokształcania się rodziców. Także socjalizacja, a nawet próba stwierdzenia istnienia

lub nieistnienia tego, co można by określić mianem „systemu edukacji domowej”.
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2.2. Cel badań

Cel, który postawiono wobec niniejszego badania, to poznanie i opisanie procesu kształ-

cenia domowego, ze szczególnych uwzględnieniem procesu dokształcania się osób reali-

zujących edukację domową w swoich rodzinach.

2.3. Ustalenia definicyjne

W części empirycznej niniejszej pracy, zatem w dyspozycjach do wywiadu oraz w anali-

zie materiału badawczego będą występować pojęcia, które mogą wymagać wyjaśnienia.

Wprawdzie zostały one szeroko przedstawione w części teoretycznej, natomiast w celu

uniknięcia ewentualnych niejasności poniżej podaje się ich precyzyjne rozumienie.

Szkoła domowa – pojęcie użyte w znaczeniu całego procesu edukacji domowej mającego

miejsce w rodzinie.

Kształcenie tradycyjne – rozumiane będzie jako kształcenie realizowane w szkole nale-

żącej do powszechnego systemu edukacji.

ED – skrót oznaczający edukację domową.

System edukacji domowej – pojęcie użyte w wywiadzie, oznaczające sieć relacji między

realizatorami edukacji domowej, szkołami parasolowymi, powszechnym systemem

szkolnictwa, itp.

Edukacja formalna, pozaformalna, nieformalna – pojęcia oznaczające formy, postacie

edukacji. Edukacja formalna oznacza kształcenie realizowane w szkole tradycyjnej;

edukacja pozaformalna oznacza uczenie się przez pewne zorganizowane formy na-

uczania – szkolenia, warsztaty, kursy – pozostające poza powszechnym systemem

szkolnictwa; edukacja nieformalna oznacza każdą inną postać kształcenia, przede

wszystkim formy incydentalne, niesformalizowane.

Szkoła parasolowa – szkoła, która, obok prowadzenia zajęć edukacyjnych stacjonarnie,

wspiera rodziny w edukacji domowej, organizuje im egzaminy, niekiedy nawet ofe-

ruje dojazd do miast, w których zapisani są uczniowie.

Kompetencje – umiejętności i postawy związane ze stosowaniem wiedzy, umiejętności

i zdolności osobistych, społecznych lubmetodologicznychw pracy, nauce oraz w ka-

rierze zawodowej i osobistej (por. 1.4.1)
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2.4. Problemy badawcze

Przed przystąpieniem do badania postawiono następujące pytania – problemy badawcze,

na podstawie których skonstruowano narzędzie badawcze.

1. Jakie motywy decydują o wyborze i realizacji edukacji domowej?

2. Jaki kształt przyjmuje edukacja domowa w rodzinie?

2.1. W jaki sposób rodzina przygotowywała się do rozpoczęcia edukacji domowej,

w jaki sposób planuje się edukację obecnie?

2.2. Jak przebiega proces kształcenia?

2.3. Jakie są opinie badanych na temat zalet i wad edukacji prowadzonej przez siebie

w domu?

3. Jakie kompetencje uznawane są ważne/niezbędne do prowadzenia edukacji domo-

wej?

3.1. Jakie kompetencje posiadają osoby prowadzące edukację domową?

3.2. Jakie kompetencje szczególnie chcą rozwijać?

4. Jakie są stosowanemetody kształcenia i doskonalenia kompetencji dotyczących ED?

5. Czy można powiedzieć, że istnieje coś takiego, jak system edukacji domowej?

2.5. Metody i narzędzia badawcze

Badanie zostanie przeprowadzone w formie pogłębionego wywiadu prowadzonego osobi-

ście z małżeństwami realizującymi edukację domową w swoich rodzinach. W celu prze-

prowadzenia badań zastosowane zostaną następujące narzędzia badawcze:

Wywiad zostanie przeprowadzony na podstawie dyspozycji do wywiadu. Postawione

zostaną pytania otwarte, na które oczekiwać się będzie obszernych, wyczerpujących odpo-

wiedzi opisowych.

W miarę możliwości, pod warunkiem wyrażenia zgody przez respondentów wywiady

będą nagrywane za pomocą dyktafonu. Nagrania posłużą do analizy wywiadów i nie będą

nigdzie udostępniane.

Z rodzinami mieszkającymi poza Warszawą wywiad zostanie przeprowadzony za po-

mocą programu Skype.
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2.6. Teren badań i dobór grupy badawczej

W pracy zastosowano celowy dobór próby. Grupa badawcza, na której zostanie przepro-

wadzone badanie, jest to grupa 4-5małżeństw, którew swoich rodzinach realizują edukację

domową. Grupa badawcza zostanie dobrana metodą tzw. kuli śnieżnej (Goodman, 1961).

Wywiady przeprowadzane będą z rodzinami zamieszkałymi na terenie Warszawy,

w miejscu zaproponowanym przez respondentów, najpewniej będą do ich własne miesz-

kania. W przypadku rodzin zamieszkujących miejscowości znacznie oddalone od War-

szawy – wywiad będzie przeprowadzony za pomocą sieci Internet przy użyciu programu

Skype.

2.7. Sposób analizy zebranegomateriału badawczego

Zebrany materiał poddany zostanie analizie jakościowej. Wywiady będą analizowane pod

kątem pytań – problemów badawczych, jeśli jednak okaże się, że w trakcie wywiadu zostały

poruszone istotne dla treści pracy zagadnienia – również te zagadnienia będą podlegały

analizie i będą poruszone w empirycznej części pracy.

W empirycznej części pracy rodziny badane będą miały przyporządkowane kolejne

wielkie litery alfabetu, analogicznie pojedynczy respondenci będą mieli przyporządko-

wane kolejne litery alfabetu odpowiadające rodzinom, które reprezentują.



Rozdział 3

Edukacja domowa w rodzinie. Zdobywanie

i doskonalenie kompetencji przez edukatorów

domowych na podstawie badań własnych

Badanie przeprowadzono na przełomie kwietnia i maja. Respondentami były małżeństwa

prowadzące (obecnie lub w przeszłości) w swoich domach edukację domową. Wywiady

prowadzono w mieszkaniach respondentów po uprzednim umówieniu się z nimi drogą

e-mailową. Wyjątek stanowi jedna rodzina mieszkająca poza Warszawą, z którą wywiad

prowadzono przez Internet, za pomocą programu Skype. Wywiady w większości przepro-

wadzano w godzinach wieczornych, która to pora dnia była wskazywana przez samych

respondentów ze względu na dzienny rytm pracy i działania rodzin. Respondenci, bę-

dący rodzicami i (równocześnie) nauczycielami domowymi dopiero wieczorem mogli po-

zwolić sobie na spędzenie blisko dwóch godzin udzielając wywiadu tak, by nie zaburzać

rytmu funkcjonowania rodziny. Wyjątkiem w tym aspekcie było jedno małżeństwo, które

(z podobnych przyczyn) wskazało porę przedpołudniową jednakw czasie weekendu, kiedy

większość edukacyjnej działalności dzieci była realizowana przez nie samodzielnie.

Osoby badane były zaangażowane w wywiad, chętnie udzielały obszernych odpowie-

dzi, dążyły do możliwie pełnego opisania omawianych kwestii.

3.1. Charakterystyka badanych rodzin

Rodziny, wśród których przeprowadzono badanie są rodzinami kompletnymi (rodzice po-

zostają w związku małżeńskim, mieszkają razem i wspólnie wychowują oraz uczą swoje

dzieci). Wszystkie rodziny, z którymi prowadzono badanie posiadają liczbę dzieci wyższą

niż wynosi średnia krajowa (w badanych rodzinach było to od 3 do 7 dzieci przy średniej
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w Polsce ok. 1,3 (GUS Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, 2014, s. 4),

(Komitet Redakcyjny Głównego Urzędu Statystycznego, 2014, s. 218)).

Wszystkie małżeństwa prowadzą edukację domową w swoich rodzinach. Większość

rodzin zamieszkuje w Warszawie.

Wśród respondentów dominują osoby z wyższym wykształceniem, będące w wieku

wczesnej i średniej dorosłości (od 33 do 47 lat). We wszystkich przypadkach rodziny po-

zostają na utrzymaniu męża, żony zaś zajmują się prowadzeniem domu i to one pełnią

dominującą rolę w nauczaniu i organizowaniu kształcenia dzieciom.

Jak wspomniano w założeniach badawczych, w analizie materiału badawczego respon-

denci będą określeni za pomocą wielkich liter alfabetu (A, B, C...), które zostaną przypo-

rządkowane kolejnym rodzinom (Rodzina A, Rodzina B...) oraz, w wyniku tego przypo-

rządkowania, analogicznie pojedynczym respondentom (Mąż A, Żona A, Mąż B...).

Kryteria, według których opisane zostaną rodziny są następujące: wiek, wykształcenie

i zawód małżonków oraz liczba i wiek ich dzieci.

Rodzina A jest rodziną wielodzietną. Ma pięć córek w wieku, kolejno: 9, 8, 6, 4 i 2

lata oraz oczekuje na szóste dziecko. Rodzina mieszka w Warszawie. W edukacji domowej

uczestniczy trójka najstarszych dzieci, z pośród nich dwie najstarsze córki realizują trze-

cią klasę szkoły podstawowej, pierwsza w systemie sprzed reformy, rozpoczęła zerówkę

w wieku 6 lat, druga, młodsza o rok rozpoczęła zerówkę w wieku 5 lat. Trzecia córka roz-

poczęła zerówkęwwieku 6 lat (wwyniku odroczenia) w tym roku. Dwie najmłodsze córki,

chociaż uczestniczą w edukacji, nie są jeszcze zapisane do szkół. Główna część zadań edu-

kacyjnych spoczywa na Żonie A, która ma 33 lata i posiada wykształcenie wyższe peda-

gogiczne oraz nie pracuje zawodowo. Mąż A ma 35 lat i posiada wykształcenie średnie

w zakresie technik-elektryk. Zawodowo pracuje jako logistyk. Z Rodziną A przeprowa-

dzono pierwszy wywiad.

Rodzina B jest rodziną wielodzietną. Ma czworo dzieci, trzech starszych synów imłod-

szą córkę, w wieku, kolejno: 11, 9, 7 i 2 lata. Rodzina mieszka w Warszawie. W edukacji

domowej uczestniczy trójka najstarszych dzieci w klasach 4., 2. i 1.. Najstarszy syn przed

rozpoczęciem edukacji domowej chodził do przedszkola i do pierwszej klasy tradycyjnie.

Główna część zadań edukacyjnych spoczywa na Żonie B, która w ramach własnego roz-

woju przeszła roczny kurs Montessori. Żona B ma 40 lat, wykształcenie wyższe w zakresie

studiów nad rodziną i nie pracuje zawodowo, jednak w formie wolontariatu udziela się

jako doradca rodzinny. Mąż B także ma 40 lat, wykształcenie wyższe w zakresie inżynierii

środowiska, zawodowo zajmuje się technologią informatyczną.
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RodzinaC jest rodzinąwielodzietną. Ma troje dzieci, dwóch starszych synów imłodszą

córkę w wieku, kolejno: 7, 6 i 5 lat. Rodzina mieszka w Warszawie. W edukacji domowej

uczestniczy dwóch starszych synów (obaj w zerówce). Córka ma odroczoną zerówkę do

wieku 6 lat. Główna część zadań edukacyjnych spoczywa na Żonie C. Żona C ma 42 lata,

wykształcenie wyższe ekonomiczne i nie pracuje zawodowo. Mąż C ma 40 lat, wykształ-

cenie wyższe inżynierskie w zakresie elektryki i elektroniki oraz pracuje jako inspektor

nadzoru w branży elektrycznej.

Rodzina D jest rodziną wielodzietną. Ma siedmioro dzieci, cztery starsze córki i trzech

młodszych synów w wieku, kolejno: 26, 24, 22, 17, 15, 13 i 11. Rodzina mieszka daleko

od Warszawy, jednak ich dzieci w ED zapisane są do szkoły w Warszawie. W edukacji do-

mowej uczestniczy dwoje dzieci – dwóch chłopców, piąte i szóste dziecko w wieku lat 15

(syn kończy 2. klasę gimnazjum) i 13 lat (syn kończy 6. klasę szkoły podstawowej). Edu-

kację domową rozpoczęli dopiero dwa lata temu, to jest od 1. klasy gimnazjum piątego

dziecka i, ponownie rok temu od 6. klasy szóstego dziecka. Szczególną cechą Rodziny D

jest fakt, że wszystkie dzieci (przynajmniej na pewnym etapie) kształciły się tradycyjnie,

a także to, że nawet obecnie, rozpocząwszy edukację domową podjęto decyzję o pozosta-

wieniu najmłodszego dziecka w nauczaniu początkowymw szkole tradycyjnej co wskazuje

na to, że nie wykazują niechęci do całego systemu powszechnej edukacji. Rodzina D pla-

nuje przeniesienie do edukacji domowej najmłodszego dziecka (syna – do 4. klasy szkoły

podstawowej) i starszej córki (czwarte dziecko – do 2. klasy liceum). Najstarsze trzy córki

zakończyły już swoją edukację. Mąż D ma 47 lat i jest muzykiem. Żona D także ma 47 lat

i nie pracuje zawodowo. Oboje rodzice posiadają wykształcenie średnie techniczne.

3.2. Edukacja domowa w rodzinie

3.2.1. Aspekty motywacyjne procesu realizacji edukacji domowej

Pierwsze pytanie – problem badawczy – postawione w założeniach badawczych dotyczy

motywacji do rozpoczynania edukacji domowej. Interesujące w tym kontekście było po-

znanie źródeł, z których badane rodziny czerpały wiedzę o edukacji domowej. Drugim

istotnym aspektem w tym kontekście jest samo zagadnienie motywacji do prowadzenia

edukacji domowej. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, co skłoniło rodziców do rozpo-

częcia ED oraz co skłania ich do jej kontynuacji.



34 Rozdział 3. Zdobywanie i doskonalenie kompetencji przez edukatorów domowych

Źródła informacji o ED

Na pytanie o to, skąd rodziny dowiedziały się o edukacji domowej wszystkie rodziny

mówiły o tym, że dowiedziały się o istnieniu i możliwości realizacji edukacji domowej

wcześniej, niż podjęły decyzję o jej realizowaniu w swoich rodzinach. Wśród wymie-

nionych źródeł były studia pedagogiczne (Żona A), współmałżonek (Mąż A), przyjaciele

rodziny prowadzący szkołę montessoriańską, współpracującą z edukatorami domowymi

(Rodzina B), internetwe forum rodzin wielodzietnych (Rodzina C), czy zaprzyjaźnione

rodziny wielodzietne prowadzące edukację domową (Rodzina D).

Istotnym jest zatem sposób dystrybucji informacji, który okazuje się być bezpośredni,

pochodzący przede wszystkim od innych edukatorów domowych.

Motywacja do rozpoczęcia ED

Ważnym dla poznania rodzin i ich podejścia do edukacji domowej jest zagadnienie mo-

tywów skłaniających do prowadzenia ED. Rodziny biorące udział w badaniu wskazywały

bardzo różne motywacje do rozpoczynania edukacji domowej. Każda z rodzin wskazy-

wała na pewne motywy własne, indywidualne, zależne od kontekstu społecznego danej

rodziny, jednak był jeden motyw łączący wszystkie rodziny. Motywem łączącym wszyst-

kie rodziny jest pewna niechęć do systemu szkolnego. Nie był to jednak jedyny powód,

ani też nie były wskazywane jedynie jego aspekty negatywne: Były argumenty pozytywne

i negatywne. To znaczy – uciekaliśmy od czegoś, ale też do czegoś dążyliśmy, do jakiejś lepszej

jakości (Żona B).

Motywy indywidualne Każda z rodzin przedstawiała własnemotywy skłaniające do roz-

poczynania edukacji domowej. Jednym z takich powodów była chęć wyboru jak najlepszej

szkoły dla swoich dzieci (Rodziny A i B).

Chęć wyboru szkoły Istotnym argumentem jest chęć wyboru dobrej szkoły dla swo-

jego dziecka z naciskiemna to, że szkoławybrana byłaby zapewne szkołą prywatną lub spo-

łeczną. Rodzina B wspomniała nawet o już wybranej szkole prywatnej, która była znacznie

oddalona od miejsca zamieszkania. Jedną z przyczyn wyboru szkoły (a nie pozostawienie

tego narzuconemu systemowi rejonizacji) jest pragnienie zapewnienia jak najlepszej edu-

kacji swoim dzieciom (Rodzina B): Chcieliśmy wybrać dzieciom szkołę, w związku z powyż-

szym wybraliśmy szkołę odległą od naszego miejsca zamieszkania o pół godziny drogi (...),

w związku z powyższym jeżdżenie, wożenie i poranna galopada dała nam trochę w kość. (...)
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[Rodziny w ED] to są rodziny, którym zależy bardzo na dzieciach. Sytuacja, w której ma

pan blisko szkołę, która jest szkołą publiczną, chce pan tam puścić dzieci i byłby pan z tego

zadowolony przy świadomym wychowaniu dzieci jest sytuacją wyjątkową. Mało jest takich

sytuacji (Mąż B). Inną przyczyną podobnej decyzji mogą być indywidualne cechy dzieci,

jak na przykład wskazywana przez Rodzinę A przewlekła choroba dziecka: Tutaj skłonna

byłam szukać bardziej szkoły prywatnej, katolickiej, społecznej... W planach miałam zapi-

sywanie najstarszych dzieci do szkoły integracyjnej (...) żeby tylko uniknąć betonu i systemu.

(...) Takim motywem wzmacniającym była choroba najstarszej córki, potrzebowałam szkoły,

która by mnie wspierała (...), szkoły małej (...). Wiedząc, że rejonówki są wielkie (...) wie-

działam, że najstarsza córka do rejonowej szkoły pójść po prostu nie może. (...) Z wszystkich

alternatyw przemyślanych wyszło mi, że jedyna możliwa i sensowna rzecz, to edukacja do-

mowa (Żona A).

W tymkontekście dostrzega się także problemkwestii organizacyjnych (to jest dowoże-

nie dzieci do szkół wybranych, być może każde dziecko do innej szkoły), ale także opisany

niżej problem finansowania edukacji swoich dzieci.

Aspekt finansowy Kolejnym argumentem do rozpoczęcia edukacji domowej jest as-

pekt finansowy. Wskazywano na to, że zapisanie jednego dziecka do szkoły prywatnej wy-

daje się być możliwe, jednak nie jest możliwe finansowo, aby zapisać do szkoły prywatnej

wszystkich dzieci, zaś niemożliwe organizacyjnie jest zapisanie każdego dziecka do innej

szkoły. Kwestia finansowa została interesująco poruszona przez Męża B: Jeżeli ludzie chcą

się jakoś zaangażować [w edukację swoich dzieci] płacą za szkoły. Ci, co nie puszczają swoich

dzieci do szkół prywatnych albo jakichś społecznych w swoim bilansie rodzinnym oszczędzają

od ośmiuset do tysiąca złotych miesięczne na czesne. I stwierdzenie, że „moja żona siedzi

w domu”, to jest stwierdzenie, w kategoriach bilansu finansowego rodziny, jest z gruntu fał-

szywe, bo ona, prowadząc edukację domową kompensuje wydatki olbrzymie. I tak naprawdę,

jakby ktoś podliczył, ja mogę spokojnie podliczyć, jeżeli mamy czwórkę dzieci, może czwarta

za mała – trójka dzieci, trzy razy, to co najmniej ponad trzy tysiące złotych w budżecie domo-

wym to jest niewydane czesne na jakąś dobrą szkołę, plus benzyna, plus inne rzeczy. Można

powiedzieć, że edukatorzy domowi dostrzegają jeśli nie zysk finansowy, to na pewno dużą

oszczędność pieniędzy w wyniku prowadzenia edukacji w swoim domu.

Argument rodzinno-społeczny Kolejnym ważnym argumentem okazał się argu-

ment społeczny związany bezpośrednio z relacjami w rodzinie. Rodzice pragną jak naj-

więcej czasu spędzać ze swoimi dziećmi, poznawać je jak najlepiej, zaś najlepsza na to pora
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dnia i najlepszy okres życia dzieci to czas, który dzieci zwykle spędzają w szkole: Myśmy

sobie uświadomili, że my najlepsze lata dzieci, kiedy poznają, odkrywają świat, i najlepsze

godziny w ich dniu oddajemy ludziom, którzy za pieniądze, chcąc nie chcąc muszą chodzić,

i muszą nasze dzieci uczyć. I pomyśleliśmy sobie, że to jest wielka szkoda. Że chcemy to-

warzyszyć dzieciom w ich najlepszych latach, najciekawszych, towarzyszyć przy odkrywaniu

świata, i też mieć z nimi kontakt w najlepszej porze ich dnia (...), a nie kiedy przychodzą zmę-

czeni, naładowani emocjami i wtedy nam zostają, nazwijmy to, resztki z ich energii, z ich

aktywności, a chcemy im towarzyszyć (Mąż B). Kwestia relacji w rodzinie w ogóle często

jest podnoszona w wypowiedziach rodziców. Zwrócić można uwagę na efekt tak bliskich

relacji w rodzinach ED: rodzice o wiele lepiej poznają swoje dzieci.

Zmiana sytuacji zawodowej Jeszcze jeden argument związany z relacjami w rodzi-

nie związany jest ze zmianą sytuacji zawodowej. Zwrócono uwagę na to, że argumentem

do rozpoczęcia edukacji domowej był fakt, że żona po kolejnej ciąży zdecydowała się nie

wracać do pracy i pozostać w domu, zająć się wychowaniem dzieci i prowadzeniem domu:

Wydawało nam się bez sensu, żeby dzieci zawozić na siódmą do szkoły. (...) Gdybym wró-

ciła do pracy – dzieci musiałyby od tej siódmej, do siedemnastej siedzieć w szkole. A jak nie

wracałam, to skoro ja mogę z nimi ten czas spędzać i ich uczyć, to czemu nie, to uważam,

że to jest dla nich korzystniejsze. (...) Zresztą widzimy po dzieciach znajomych, jakie mają

stresy w szkole (Żona C). Wskazano tutaj także na kwestię stresu, który u dzieci powoduje

szkoła, a którego uniknąć można ucząc je w domu.

Obawa o dziecko Innym motywem związanym z relacjami społecznymi jest argu-

ment dotyczący relacji rówieśniczych. Wskazuje się na problem nieodpowiedniego towa-

rzystwa, do którego miało trafić dziecko po zapisaniu go do nowej szkoły (Rodzina D):

Pierwszym punktem zapalnym było to, że nasz syn został przydzielony do klasy, w której my

nie zgodziliśmy się, żeby był (...) natomiast w szkole nie dostaliśmy możliwości przeniesienia

go do innej klasy. W tym momencie uznaliśmy, że może to taki sygnał, żeby spróbować ho-

meschoolingu (Mąż D). Rodzice wcześniej nieprzekonani, zastanawiający się nad edukacją

domową wskazują na kwestię grupy rówieśniczej jako aspektu skłaniającego do przychy-

lenia się do ED.

Motywy wspólne – niechęć do systemu szkolnego Istotnym jest jednak właśnie nega-

tywny argument dotyczący szkół, to jest negatywna opinia o systemie szkolnictwa. Poję-
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cie „negatywny” jest tu użyte w rozumieniu przedstawionym w części teoretycznej – chęć

uchronienia dziecka przed niepożądanymi skutkami funkcjonowania systemu szkolnego.

Chociaż nie jest to argument uważany za najsilniejszy, to jednak jest najszerzej oma-

wiany przez respondentów. Jak wspomniano na początku – rodzice nie zawsze są zdecy-

dowanie negatywnie nastawieni do systemu szkolnego. Rodziny A i B wśród argumentów

dotyczących wyboru edukacji domowej wspominali najpierw o poszukiwaniu dla swoich

dzieci najlepszych szkół tradycyjnych, prywatnych lub społecznych. Rodzina D wszystkie

swoje dzieci posyłała lub nadal posyła do szkół tradycyjnych przynajmniej na pewnym eta-

pie ich edukacji. Nie znaczy to, że są zdecydowanie negatywnie nastawieni do szkolnictwa,

jednak widzą poważne uchybienia szczególnie w szkołach publicznych.

Negatywne doświadczenia własnej edukacji Wśród argumentów związanych z nie-

chęcią do systemu szkolnictwa najczęściej podnoszonymi były te związane z własnymi do-

świadczeniami związanymi z systemem. Osoby, wśród których przeprowadzono badania

miały różne doświadczenia uczestnictwa w systemie szkolnym.

Po pierwsze – istotnym dla rodziców było wspomnienie pełnienia przez nich samych

roli uczniów: Świadomość, że teraz na kilkanaście lat wchodzimy na nowo do szkoły towa-

rzysząc naszym dzieciom była przejmująca. (...) Nie mieliśmy ochoty wchodzić w system

szkolny, bo mamy bardzo niemiłe doświadczenia z własnego dzieciństwa (Żona B). Rodzice

bez sentymentu wspominają swoją własną edukację szkolną, uważając ją za zabijającą za-

interesowania, ciekawość świata, zinstytucjonalizowaną, a tym samym schematyczną i nie-

możliwą do zindywidualizowania pod kątem potrzeb indywidualnych uczniów.

Negatywna opinia o nauczycielach Kolejnym istotnym powodem niechęci do sys-

temu szkolnego jest negatywna opinia o nauczycielach, która przekłada się na zniechęcenie

do całego systemu. Zwrócono uwagę na podejście nauczycieli do uczniów i do rodziców,

które jest, w opinii rodziców, nieodpowiednie, bowiem nauczyciele, z racji swojego wy-

kształcenia lub pozycji uznają swoją rolę w kształceniu i wychowywaniu dzieci za najważ-

niejszą, równocześnie całą odpowiedzialnością za zachowania uczniów obarczając rodzi-

ców.

Mąż C, który ma w swojej karierze również epizod nauczycielski mówił o tym w nastę-

pujący sposób: Niemamnajwyższegomniemania omoich kolegach z dawnej pracy w szkole.

(...) Obawiałem się tego, że będęmusiał się użerać z nauczycielami, (...) z ludźmi, którzy będą

traktowali z góry mnie i moje dziecko nie mając do tego żadnych podstaw. (...) Dam przy-
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kład: nauczyciel wzywa ojca i mówi, że jego syn pobił ciężko drugiego. A co zrobił? Rzucił

w niego piłką. Jaką? Pingpongową. Dobrze, że nie zabił. To jest z życia wzięte.

Negatywna opinia o szkolnictwie, jak widać z przytoczonego przykładu, (Mąż C przy-

tacza historię opowiedzianą mu przez znajomego) może również wynikać z opinii innych

ludzi, znajomych, niekoniecznie z własnych doświadczeń z nauczycielami.

Wiedza teoretyczna o szkolnictwie Jeszcze innympowodem zniechęcenia do szkoły

może być wykształcenie rodzica. Na podstawie wiedzy zdobytej na studiach pedagogicz-

nych, a także w czasie praktyk szkolnych może wykrystalizować się opinia o niespraw-

nym lub nawet szkodliwym dla dzieci działaniu systemu powszechnej edukacji: Ja byłam

skłonna wybierać edukację domową, bo byłam przekonana, że szkoła zabija w dzieciach my-

ślenie, i że należy unikać jednakowoż systemowej szkoły, żeby dzieci mogły myśleć (Żona A).

Opinia taka może wynikać z poznania systemu powszechnego szkolnictwa od strony

teoretycznej i dostrzeżenie w nim zasadniczych błędów, które w efekcie może skutkować

szkodami w edukacji i wychowaniu dzieci.

Negatywna opinia o nauczaniu szkolnym Podobne wnioski co z wiedzy teoretycz-

nej, mogą wypływać też z obserwacji młodzieży szkolnej. Zwrócono uwagę na brak inte-

growania wiedzy, jej interdyscyplinarności w oparciu o kontakt z młodzieżą: Mam kontakt

z młodzieżą, też z gimnazjum i wiem, że oni w tym systemie edukacji po pierwsze: nie mają

wiedzy, (...) mają tylko wiedzę szczątkową, która pozwala im zaliczyć poszczególne działy,

ale niemają ogólnej wiedzy, szerszej wiedzy, (...) nie potrafią połączyć w żadnymprzedmiocie

tego (wiedzy) w całość, i, co najgorsze, kończąc liceum, czy gimnazjum, rzadko który uczeń

wie, co chciałby robić. Ten system edukacji tak jakby zabiera dzieciom możliwość kreatyw-

nego myślenia (Mąż D).

Po raz kolejny istotnym dla rodzica okazuje się być kreatywne myślenie dzieci, po-

szukiwanie zainteresowań, ciekawość świata, które szkoła, zdaniem rodziców, w dzieciach

eliminuje.

Motywacja do kontynuowania edukacji domowej

Wszystkie rodziny na pytanie o obecne argumenty przekonujące do dalszego prowadze-

nia edukacji domowej wskazywały na wysokie osiągnięcia edukacyjne dzieci, ich rozległe

zainteresowania, rozwój, a przede wszystkim ogromną ciekawość świata, których to cech

nie obserwują u ich rówieśników kształcących się w szkołach tradycyjnych. Szczególnie
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cenne są tu spostrzeżenia Męża A, który ze wszystkich respondentów najbardziej scep-

tycznie podchodzi do edukacji domowej: Uspołecznienie tak zwane, że [dzieci w edukacji

domowej] nie mają kontaktu z innymi dziećmi, to jest pewnego rodzaju bzdura, bo mają

kontakt, może jeszcze większy niż te dzieci, które chodzą do szkoły. (...) Ja widzę, że dzie-

ciom to sprawia pewnego rodzaju przyjemność, widzę satysfakcję z uczenia się. (...) Jeżeli

chodzi o najstarszą córkę, to w ogóle nie wyobrażam jej sobie w szkole tradycyjnej, ona jest

wyjątkowym dzieckiem, tutaj sobie daje radę znakomicie. Rodziców sceptycznie nastawio-

nych do edukacji domowej efekty domowego uczenia się widoczne u własnych dzieci silnie

motywują do dalszego realizowania ED.

Negatywna opinia o szkolnictwie a kontakt z systemem edukacji szkolnej

Motywacje do rozpoczęcia ED mogą wydawać się jednostronne, można odnieść wrażenie,

jakoby to właśnie negatywny stosunek do szkoły tradycyjnej był głównym powodem roz-

poczęcia kształcenia domowejgo. Należy jednak podkreślić, że nie dla wszystkich rodzin

argument „antysytemowy” jest najważniejszy. Mąż B przedstawił to tak: Chcieliśmy od tego

systemu szkolnego i jego negatywów uciec, z drugiej strony chcieliśmy przeżyć przygodę będąc

z naszymi dziećmi, co było jeszcze mocniejsze, co jego żona uzupełniła w ten sposób: Od-

kryliśmy, że uczenie dzieci w domu jest zgodne z naszym powołaniem, które sobie obraliśmy.

Ponadto część badanych rodzin wprawdzie kształciło swoje dzieci domowo od samego

początku ich edukacji, jednak nie wszystkie – co wskazuje z jednej strony na to, że szkoła

nie zachęciła ich do siebie, a z drugiej strony, że nie wykazują ideowej wrogości do systemu.

I tak, na przykład jedna z rodzin najstarszego syna posyłała do przedszkola i do 1. klasy

(Rodzina B). Inna (Rodzina D), która najstarsze trzy córki wykształciła w trybie tradycyj-

nym, edukację domową rozpoczęła wobec dzieci, z których jeden syn jest w gimnazjum,

a drugi kończy szkołę podstawową, zaś planuje wprowadzić w edukację domową również

dwójkę dzieci – najstarsze z obecnie uczących się – córkę, od drugiej klasy liceum oraz

najmłodszego syna – od czwartej klasy szkoły podstawowej.

Rodzice obszernie wypowiadali się na temat argumentów początkowych, skłaniających

do rozpoczęcia ED. Nie udzielali już tak obszernych odpowiedzi na pytanie o motywy

związane z dalszym kontynuowaniem edukacji domowej. Można wysnuć wniosek, że ro-

dzice poważnie zastanawiają się nad podjęciemdecyzji o wprowadzeniu edukacji domowej

w swojej rodzinie w życie, jednak traktują tę decyzję jako jednorazową i już jej więcej nie

rozważają, a z pewnością nie tak intensywnie.
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Interesujące w zagadnieniu dotyczącym negatywnego spojrzenia na szkołę jest to, że

osoby badanemają negatywne doświadczenia z systemem szkolnictwa nie tylko w związku

z własnym uczęszczaniem do szkoły, ale także z pozycją nauczyciela, studiami pedagogicz-

nymi, a także własnymi obserwacjami młodzieży szkolnej. Wskazuje to na fakt, że edu-

katorzy domowi o systemie szkolnictwa wiedzą więcej, niż można by zakładać, bowiem

w sposób ciągły go badają, poznają i obserwują.

Autor poczynił ciekawe spostrzeżenie dotyczące świadomości rodziców o ich własnych

dzieciach. Rodzice rozlegle opisują zainteresowania i charaktery swoich dzieci, bez pro-

blemu wskazują to, co dzieciom przychodzi z łatwością, a co sprawia im problemy na polu

edukacyjnym; umieją określić w jaki sposób potrzeba motywować każde dziecko itp1.

3.2.2. Struktura edukacji domowej w rodzinie

Kolejnym pytaniem badawczym jakie postawiono przed przeprowadzeniem badania jest

pytanie o kształt, strukturę, formę edukacji domowej w rodzinie. Pytanie to miało na celu

poznanie całego procesu edukacji domowej w każdej z badanych rodzin oraz próbę opisu

edukacji domowej pod kątem elementów procesu dydaktycznego.

Ze względu na to, że każda rodzina indywidualnie kształtuje swoje działania eduka-

cyjne, pytanie to trzeba by analizować indywidualnie dla każdej rodziny. Cechy jednak,

które różnią rodziny w swoich sposobach na realizację edukacji domowej wynikają bądź

z charakterów dzieci lub rodziców. Wszystkie istotniejsze różnice zostaną przedstawione

w poniższym zestawieniu cech wspólnych.

Prowadzenie zajęć w ED

Struktura dnia Pomimo zasadniczych różnic w prowadzeniu edukacji domowej przez

różnych rodziców – w ich działaniach występują pewne elementy wspólne dla wszystkich

rodzin. Jednym z takich elementów wspólnych jest mniej więcej z góry ustalony sche-

mat dnia. Wszyscy respondenci wskazali jako najbardziej edukacyjnie zintensyfikowany

czas dnia porę między śniadaniem a obiadem, zatem podobnie, jak w szkole tradycyjnej.

Wszystkie rodziny zwróciły uwagę na to, że zagadnienia poruszane w danym momencie

najczęściej są wybierane przez same dzieci, które decydują (najczęściej z oferty przedsta-

wionej im przez rodziców) które zajęcia będą robiły najpierw, które później. Wśród za-

1Autor uważa, że jego matka w czasie, w którym uczęszczał do szkoły podstawowej, chociaż wiedziała

o nim wszystko, nie potrafiłaby tak precyzyjnie opisać jego uzdolnień, zainteresowań lub zaproponować

rozwiązań odpowiednich dla jego motywacji i koncepcji rozwiązywania problemów edukacyjnych.
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gadnień przedstawianych dzieciom przez rodziców mogą znaleźć się takie, jak: ćwiczenie

pisaniaw formie przepisywania fragmentówksiążek lub ćwiczenia literek, czytanie książek,

gra na instrumentach, rozwiązywanie zadań matematycznych, oglądanie filmów przyrod-

niczych, itp. Żona A zwróciła uwagę na to, że na sam początek najczęściej daje dzieciom

zadania najtrudniejsze lub najnudniejsze, aby wykorzystać świeże umysły dzieci, najlepszą

porę dnia do najbardziej zintensyfikowanej pracy. Takie, najtrudniejsze lub najnudniejsze

zagadnienia są dobierane zależnie od potrzeb i zainteresowań dzieci. Najczęściej jest to

ćwiczenie pisania lub rozwiązywanie zadań matematycznych.

Miejsce pracy Są dwa najpowszechniejsze podejścia do zagadnienia miejsca pracy. Jed-

nym z rozwiązań jest przygotowanie pracowni – osobnego pokoju przeznaczonego do pro-

wadzenia zajęć w domu. Rodzina B ze względu na edukację domową ma przygotowaną

pracownię która jest zorganizowana zgodnie z metodą Montessori.

Drugim rozwiązaniem jest zaadoptowanie na czas zajęć edukacyjnych jednego z punk-

tów mieszkania, dobrze oświetlonego, wygodnego dla dzieci, ze stołem mogącym pomie-

ścić wszystkie pomoce naukowe, narzędzia pracy itp. Do takich celów można przeznaczyć

stół znajdujący się w kuchni, co jest szczególnie wygodne dla matek, które zwracają uwagę

na to, że mogą równocześnie prowadzić zajęcia, lub służyć dzieciom radą w ich własnym

procesie uczenia się oraz przygotowywać posiłek.

Styl życia rodzinywED Rodzina w EDnie jest zobligowana całorocznym rytmempracy

szkoły, nie musi dostosowywać tempa pracy do programu, może dostosowywać je do in-

dywidualnych potrzeb dzieci. Rodzina B przedstawiła interesujące zagadnienie, które sami

określili mianem snu zimowego, w który rodzina zapada na pewien okres roku, i w którym

to czasie działalność edukacyjna rodziny jest niemal zawieszona, a z całą pewnością znacz-

nie ograniczona: My korzystamy na przykład ze snu zimowego. Jest taki czas, styczeń-luty,

że się nic nie dzieje w zasadzie u nas. Dawniej mnie to frustrowało, teraz już się nauczyłam,

że jesteśmy ssakami i mamy sen zimowy (...). Ważne jest potem, żeby uruchomić te soki w or-

ganizmie, koniec lutego, marzec, trzeba rozpędzić towarzystwo i fajnie zaczynają pracować.

To też jest piękne, że możemy sobie po prostu... rytm mieć swój (Żona B). Edukacja domowa

pozwala na tę swobodę i nieregularność w prowadzeniu zajęć. Jedynym, co wyznacza kon-

kretne ramy pracy jest podstawa programowa. To ile czasu zajmie jej opanowanie przez

dzieci wiedzą rodzice i to oni regulują rytm pracy, funkcjonowania rodziny.
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Proces dydaktyczny

W celu scharakteryzowania procesu edukacji domowej użyteczne jest wykorzystanie kla-

sycznego modelu procesu kształcenia, obejmującego takie elementy jak: cele, treści, me-

tody, środki, formy kształcenia (Kupisiewicz, 2000). Układ ten jest logiczny i kolejne ele-

menty wynikają z siebie nawzajem.

Cele edukacji Pierwszy element procesu kształcenia, który należy opisać, to cele eduka-

cji. Wobec powyższego każda rodzina jednoznacznie stwierdziła, że dla zajęć nie określa

się celów, a celem nadrzędnym, który przyświeca każdej z rodzin jest ukształtowanie lu-

dzi interesujących się światem, ciekawych świata, poszukujących odpowiedzi, pragnących

się uczyć, umiejących się uczyć, mających wyraźny kodeks moralny i silny kręgosłup mo-

ralny: Mamy generalnie jeden cel: żeby dzieci chciały się uczyć, były ciekawe świata, umiały

znajdywać wiadomości i były odpowiedzialne za siebie (Żona B); Cel nadrzędny: podsycać

ciekawość świata, dawać narzędzia do tego, żeby umieć ją zaspokoić. Czyli wiedzieć: gdzie

jest biblioteka, jak to znaleźć gdzie indziej, w Internecie; (...) Żeby kończyć swoje dzieła, żeby

doprowadzać sprawy do końca (Mąż B).

Istotnym jest w tymaspekcie rozwój społeczny i socjalizacja dzieci, której rzekomybrak

często jest podnoszony jako najpoważniejszy zarzut wobec edukacji domowej zostały opi-

sane przez respondentów bardzo pozytywnie. Wszystkie rodziny stwierdziły, że ich dzieci

mają częsty kontakt z innymi dziećmi, nie tylko z rówieśnikami, że są otwarte w kontaktach

społecznych. Porównując zaś swoje dzieci do innych, kształconych tradycyjnie twierdzą,

że rozwój społeczny w ED jest lepszy i większy.

Wszyscy rodzice, obserwując postępy swoich dzieci, na pytanie o sylwetkę „absol-

wenta” szkoły domowej stwierdzają, że wyobrażają sobie swoje dzieci, jako chętne do ucze-

nia się, do zdobywaniawiedzy, wiedzące, co chcą robić,mające swoje zainteresowania i roz-

wijające je.

Celówoperacyjnych, określanych dla zajęć lub cyklu zajęć, jakwspomniano, nie określa

się. Jedyny cel pośredni, na jaki wskazywano, cel samego zdobywania wiedzy – to zdanie

końcowego egzaminu klasyfikacyjnego: Celem w pewnym sensie „taktycznym” jest to, żeby

zdać egzamin (Mąż B). Nie ma zatem miejsca żadna konstrukcja schematu zajęć, w której

określano by cel ogólny, a następnie go operacjonalizowano.

Treści nauczania Kolejny element procesu dydaktycznego, to jest treści nauczania, zwią-

zany jest z założenia z celami nauczania i z nich wynika. Założywszy, że celem edukacji

jest ogólny rozwój dziecka oraz pobudzanie jego zainteresowań i naturalniej ciekawości;
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a także pewnego rodzaju celem jest zdanie egzaminu klasyfikacyjnego – treści nauczania

także będą miały wymiar dwojaki: będą to treści wynikające z podstawy programowej lub

programów nauczania: Jest dla nas pomocą (...) podstawa programowa, z którą weryfiku-

jemy nasze postępy sprawdzając, czy wszystko... Jest taki wymóg, więc się mu poddajemy,

ale też to pomaga w tym, żeby niczego... nie ominąć czegoś (Mąż B). Wszystkie rodziny

potwierdziły korzystanie z programów szkolnych czy edukacyjnych jako pomocy w orga-

nizacji kształcenia, jednak zwrócono też uwagę na to, że programy nigdy nie są dzieciom

narzucane, służą jedynie jako pomoc.

Będą jednak także treści wynikające z własnych zainteresowań dzieci, przekazywane

przez rodziców lub zdobywane samodzielnie przez dzieci: Mam nadzieję, i tak się dzieje,

że wiele dziedzin wiedzy jest przekroczonych, i to mocno, przez nasze dzieci. Natomiast my

rzeczywiście sprawdzamy [wiedzę dzieci z podstawą programową], bo są dziedziny, gdzie one

nas nie interesują i wtedy ta podstawa programowa jest pomocna (Żona B). Zatem podstawa

programowa służy sprawdzaniu realizacji tego, coMąż B określił mianem celu taktycznego,

to jest przygotowania do zdania egzaminu klasyfikacyjnego. Nie ogranicza jednak ona

działań edukacyjnych rodziców i dzieci.

Metody nauczania Następnym elementem procesu dydaktycznego są metody naucza-

nia. Jako najczęściej stosowane edukacji domowej wskazuje się metody poglądowe, poda-

jące: Najwięcej metod, to są jednak metody poglądowe: czyli film, książka, metody podające.

Bo z takimmateriałemmamy kontakt. Niemożemy doświadczać zwierząt, bo nie da się dzie-

ciom pokazać jelenia. Przecież nie wywiozę ich do lasu i nie postawię na ambonie. A film jest

również metodą podającą. One sobie tego jelenia z tej ambony obejrzą – jak będą miały 15

lat i będą miały czas, siłę i wytrwałość, żeby od piątej rano ze mną tam czatować. Natomiast

większość rzeczy to są metody podające, no bo po prostu tak trzeba (Żona A). Podkreślono

wartość metod podających, pod warunkiem ich urozmaicenia.

Wymieniono również metody doświadczalne i badawcze: Wszystko, co się da zaobser-

wować – obserwujemy. Czyli rośnięcie, nasionko, sadzonka, sadzimy na balkonie, sadzimy

w domu, hodujemy kwiaty i tak dalej. Co się daje – tego doświadczamy. Jak dzieci zadały py-

tanie „skąd się bierze wiatr”? to zrobiłyśmy dziesięć różnych doświadczeń związanych z po-

ruszaniem się powietrza, ciepłego i zimnego. Oprócz tego, że omówiłyśmy to korzystając

z książki, to wykorzystałyśmy doświadczenia dotyczące ruchu powietrza. Więc tam, gdzie

się da, tam przeprowadzamy doświadczenia (Żona A). Dostrzega się potrzebę przeprowa-

dzania z dziećmi eksperymentów i doświadczeń, jednak nie w każdym aspekcie jest to

możliwe do realizacji.



44 Rozdział 3. Zdobywanie i doskonalenie kompetencji przez edukatorów domowych

Środki dydaktyczne Kolejnym elementem procesu kształcenia są środki dydaktyczne.

Przez środki rozumie się wszelkiego rodzaju pomocne naukowe, narzędzia pracy. Środki

dydaktyczne wiążą się bezpośrednio z metodami kształcenia.

Wskazuje się bardzo wiele elementów, które służą jako pomoce naukowe w edukacji

domowej. Rodzina B i Rodzina A wskazują na pewne środki montessoriańskie jednak,

według respondentów, za środki edukacyjne w edukacji domowej uznaje się wszystko, co

może przynieść efekty edukacyjne. Jako specyficzne dla edukacji domowej można wymie-

nić środki audiowizualne i multimedialne taki, jak filmy popularnonaukowe i edukacyjne

portale internetowe. Charakterystycznymw edukacji domowej badanych rodzin jest uroz-

maicony dobór środków kształcenia: Korzystamy z urozmaiconych materiałów. To znaczy

nie tylko podręcznik, ale wszystkie możliwe encyklopedie, Internet i filmy (Żona A).

Część pomocy naukowych jest przygotowywanych samodzielnie przez rodziców: Tro-

szeczkę pomocy robię sama, w styluMontessori, bo nie stać nas na pomoceMontessori typowe,

nie mamy ani jednego z takich pomocy kupnych (Żona B).

Korzysta się też z przygotowanych przez wspomniane programy edukacyjne kart pracy,

czy wreszcie konstruuje się pomoce naukowe samemu lub wspólnie z dziećmi. Rodzina D

uznaje za najpopularniejsze środki edukacyjne literaturę naukową lub popularnonaukową,

drugą zaś najpopularniejszą pomocą naukową jest Internet (Mąż D określił wręcz udział

procentowy jako kolejno: 60% i 40%).

Można też powiedzieć, że pewnego rodzaju środkiem dydaktycznym jest samo posia-

danie pomocy naukowych: No kupujemy, trochę kupujemy przez Internet różnych pomocy,

ponieważ to jest taki fajny, ożywczy ferment. Dzieci lubią mieć gadżet, których ich gdzieś,

w coś popchnie (Żona B). Funkcją każdej pomocy naukowej jest służyć edukacji, niektóre

jednak pełnią swoją rolę tylko jednorazowo, zmieniają swój charakter lub też mają jedynie

skłaniać do większej aktywności edukacyjnej.

Formy nauczania Jeszcze jednym z elementów procesu kształcenia są formy nauczania.

Formy nauczania w edukacji domowej w ogóle trudno jest opisać, bo jest to zwykle nie-

usystematyzowane. Najprościej jest stwierdzić, że przede wszystkim jest to nauczanie in-

dywidualne. W rodzinach, w których jest kilkoro dzieci można pewne treści przekazywać

też w formie projektu: Głównie są to formy kształcenia albo indywidualne, albo grupowe,

a czasem projekty. Liczę na to, że jak będą starsze, to dominować będą projekty (Żona A).

W badanych rodzinach nie można określić potocznie rozumianej jednostki edukacyj-

nej (szkolnej lekcji), bowiem każda rzecz, której uczą się dzieci zajmuje inny czas. Może

być tak, że zajęcia każdego z dzieci w rodzinie zajmuje inny czas, toteż każde dziecko in-



3.2. Edukacja domowa w rodzinie 45

dywidualnie zajmuje się swoimi zadaniami, często każda innym. Tym samym kiedy jedno

dziecko kończy, to drugie jeszcze wciąż wykonuje swoje zadania – wtedy pierwsze bierze

się za inne zadanie, a drugie kończy to, co robiło i za swoje kolejne zadanie zabiera się

w trakcie pracy pierwszego. W ten sposób zajęcia odbywają się wspólnie, a równocześnie

bez jakichkolwiek ram lub ograniczeń (Rodzina A).

Może być też inaczej. Rodzina która do nauczania swoich dzieci niektórych przed-

miotów zatrudnia nauczycieli z zewnątrz konstruuje swego rodzaju szkołę w domu (Ro-

dzina D). Nauczyciele przychodzą do domu i udzielają lekcji w powszechnym rozumieniu

tego słowa grupie dzieci dobieranej z zaprzyjaźnionych z Rodziną innych rodzin prowa-

dzących ED oraz samym dzieciom Rodziny gospodarzy: Od godziny dziewiątej są jakieś

dwie-trzy lekcje, potem chłopaki robią sobie przerwę, ile potrzebują, a potem wracają do na-

uki, poświęcają na to dwie, trzy godziny dziennie jeszcze (Mąż D).

Opisano też pewną próbę przeniesienia warunków szkolnych do domu, przynajmniej

na początku realizowania ED (Rodziny B i C). Przejawem tego były na przykład działania

rodziny B, która na początku kupiła tablicę i dzwonek, i próbowała w swojej rodzinie wpro-

wadzić system lekcyjny, podział na przedmioty itp. W przypadku obu rodzin stwierdzono,

że pomysł nie zdaje egzaminu lub zwyczajnie system samoczynnie rozmywał się w toku

pracy.

Ewaluacja procesu edukacji Ostatnim z elementów procesu kształcenia jest ocena re-

alizacji celów. Zważywszy na to, że głównym celem kształcenia w edukacji domowej jest

realizacja programu narzuconego przez szkołę tak, by zdać egzamin klasyfikacyjny – to

właśnie w tej formie następuje ewaluacja postępów edukacyjnych (w badanych rodzinach

nie stosuje się żadnej formy oceniania postępów w nauczaniu).

Zważywszy na to, że tylko dzieci w Rodzinie D otrzymują oceny liczbowe na egzami-

nach końcowych (dzieci w nauczaniu początkowymotrzymują jedynie ocenę opisową), to-

też tylko na tych ocenach, jako wymiernych efektach ED można się oprzeć. Mąż D zwraca

uwagę na to, że z przedmiotów, które szczególnie interesują jego synów – otrzymują oni

oceny celujące, to znaczy posiadają wiedzę wykraczającą poza zakres wiedzy programo-

wej, zaś z przedmiotów mniej ich interesujących najgorsze oceny jakie dostają, to oceny

dobre. Mąż D mówi tak: Rzadko się zdarza, żeby na egzaminie był ocena dostateczna, a je-

żeli jest taka ocena, (...) syn prosi o przełożenie egzaminu i podchodzi jeszcze raz, bo ma

ambicję, której wcześniej nigdy nie miał w szkole. Ma ambicję, żeby ta ocena była co naj-

mniej dobra. Natomiast w szkole, widziałem, chodziło o to tylko, żeby zaliczyć chociaż na

dopuszczającą.
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Warto zwrócić uwagę na to, że właśnie egzaminy klasyfikacyjne są tym, co niejako spaja

ze sobą nieustrukturyzowaną edukację domową i system szkolny. Komunikacja na linii

rodzina-szkoła we wszystkich rodzinach przebiega bezproblemowo, głównie drogą poczty

internetowej lub telefoniczną. Wszystkie rodziny zapisały swoje dzieci do szkół parasolo-

wych znajdujących się poza ich miastem zamieszkania, toteż kontakt ze szkołą jest spora-

dyczny.

Pomoc z zewnątrz Jeszcze jednym istotnym elementem całego procesu edukacji domo-

wej w rodzinach jest pomoc osób zaprzyjaźnionych i instytucji edukacyjnych. Wszyst-

kie rodziny zwróciły uwagę na pomoc osób lub instytucji z zewnątrz. Korzysta się z po-

mocy dziadków (na przykład babcia prowadzi wnukom zajęcia z literatury, dziadek z fi-

zyki), dzieci uczęszczają do szkół muzycznych lub uczą się prywatnie gry na instrumen-

tach, uczęszcza na gimnastykę artystyczną, zajęcia z ceramiki (Rodzina A). Wskazuje się

też znajomych (na przykład znajomego geologa), rodziny (Rodzina B).

Wspomniane zostały również instytucje takie jak: Centrum Nauki Kopernik, szkoła,

do której zapisane są dzieci, a która organizuje warsztaty dla dzieci i dla rodziców. Wśród

instytucji z pomocy których korzystają rodziny w ED wymienono też: domy kultury, bi-

blioteki (Rodzina C).

Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie rodziny podkreśliły dużą wartość wzajemnej po-

mocy środowiska ED, które samo organizuje się w grupy na przykład w celu organizacji

lekcji muzealnych lub spotkań autorskich z autorami książek dla dzieci.

Niekiedy korzysta się też z pomocy zatrudnianych nauczycieli, a także z zajęć organizo-

wanych przez szkołę, do której ich dzieci są zapisane (RodzinaD). RodzinaD jestw tej dzie-

dzinie wyjątkowym respondentem, bowiemw edukacji domowej jest dwoje dzieci wwieku

13 i 15 lat. Dzieci w tym wieku za bardzo dużą część edukacji domowej biorą odpowie-

dzialność na siebie: Jest kilka przedmiotów (...) gdzie nauczyciele prywatni przychodzą do

nas do domu, i zbiera się grupa 5-6 osób z homeschoolingu i oni lekcję mają razem, są też

takie przedmioty, gdzie oni wyjeżdżają do miasta, do nauczycieli, żeby tam pokorzystać z lek-

cji prywatnie. Ale to jest jakieś 60%. 40% oni mają z tych powierzonych materiałów, które

dostają ze szkoły, uczą się sami. W przypadku dzieci w wieku gimnazjalnym lub kończą-

cych szkołę podstawową bardzo duża część odpowiedzialności za uczenie się spoczywa na

samych dzieciach.
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Zalety i wady edukacji domowej

Opisując strukturę ED, proces edukacyjny w kształceniu domowym i wszystkie elementy

towarzyszące procesowi kształcenia zachodzi też potrzeba opisania zalet i wad edukacji

domowej w opinii badanych małżeństw.

Zalety ED Zalety edukacji domowej opisywano bardzo rozlegle. Wśród zalet edukacji

domowej wszystkie rodziny wymieniły rozwój swoich dzieci na płaszczyźnie społecznej,

otwartość w kontaktach z rówieśnikami, pewność siebie. Wymieniono również, czy na-

wet wskazano przede wszystkim bardzo dużą ciekawość świata, rozległe zainteresowania

i chęć ich rozwijania. Chęć uczenia się. Rodzice wskazują też na duży własny rozwój,

który jest efektem prowadzenia edukacji domowej: O zaletach: najlepsza tutaj jest ta, że się

dzieci same od siebie uczą, że się uczą samoedukacyjnie, że się uczą same uczyć. Że umieją

podejmować aktywność, że mają pomysły, że rozwijają swoje pasje – naprawdę to robią. Że

mają czas na zadawanie pytań i poszukiwanie odpowiedzi. Że mają czas, żeby kończyć swoje

prace. Mają więcej czasu na wszystko, na swoje własne pomysły, na swoje własne projekty

(Żona A).

Przedstawiono też, jako istotną zaletę edukacji domowej tworzenie i pielęgnowanie re-

lacji rodzinnych: Lubimy być ze swoimi dziećmi i po prostu z nimi przebywać, tworzyć więzi

rodzinne, to jest fajne (Żona B); Nasze dzieci, mamy nadzieję, będą miały z nami bardzo

dobrą więź. Bo my jesteśmy teraz z nimi na każdym etapie ich życia, widzimy jak się kształ-

tują, widzimy jak pewne rzeczy wychodzą, to możemy od razu zareagować. Jeżeli dzieci

byłyby 7-8 godzin gdzieś, poza domem, to – przepraszam – co my się dowiemy od pani, która

jest z nimi 45 minut i ma ich trzydziestkę pod okiem? No nic się nie dowiemy, bo ta pani nic

nie zauważy. (...) Więc ta więź, ta więź dzieci i to, że oni no... Ja wracam z pracy, po 9-10

godzinach, a jestem witany, jakbym wrócił z Afganistanu (Mąż C).

Kolejna zaleta edukacji domowej, którą podniesionow badaniu, to właśnie rozwój spo-

łeczny dzieci w ED. Pomimo tego, że według najczęstszych zarzutów do edukacji domo-

wej – nie powinnaw niej następować socjalizacja – to właśnie pozytywny rozwój społeczny

dostrzegają rodzice swoich dzieci: Patrzyłem na dzieci, jak się bawiły w piaskownicy. I przy-

szedł nowy chłopiec. I może to był wynik edukacji domowej, może to był wynik czegoś innego

ale faktem jest, że nasi, cała trójka się podniosła i od razu „o! Mamy nowego kolegę”, i go

wzięli, do zabawy wciągnęli, a reszta patrzyła tak... spod oka, na zasadzie „A kto to jest?

A po co przyszedł”? Więc ta socjalizacja, ta otwartość (Mąż C). Niemożna więc powiedzieć,
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że dzieci nieuczęszczające do szkoły nie uspołeczniają się, zamykają w sobie i odcinają od

rówieśników.

Wady ED W przeciwieństwie do zalet – edukatorzy domowi wady opisywali dosyć

krótko i właściwie wszystkie rodziny wskazały to samo – chociaż spędzanie czasu ze swo-

imi dziećmi uważają za wspaniałe, widzą też, że mniej mają czasu dla siebie indywidualnie

i mniej rodzice dla siebie nawzajem (Rodziny A i B). Za wadę edukacji domowej uznano

również to, że jest ona czasochłonna i wymagająca, angażująca wszystkie siły i czas wolny

rodziców.

Chociaż i w tym aspekcie można wyodrębnić pewne szczególne podejścia. Rodziny,

w których są małe dzieci dostrzegają trudność związaną z prowadzeniem zajęć starszym

dzieciom: Małe dzieci po prostu utrudniają życie przez swój styl pracy. Bardzo szybko się im

zmienia, nie sprzątają po sobie, są głośne, nie da się skupić. To jest taka trudność w organi-

zacji czasu, takiej wytężonej pracy (Żona B).

Z przeprowadzonego opisu wyłania się wniosek, że edukacja domowa w swojej struk-

turze jest bardzo zróżnicowana i właściwie każda rodzina ma swoje sposoby na realizowa-

nie nauczania domowego. Dostrzega się dużą wolność i swobodę działania rodzin w ED,

która pozwala dzieciom na intensywny rozwój edukacyjny i społeczny. Dzieci w edukacji

domowej rozwijają się interdyscyplinarnie, korzystają ze wszystkich dostępnych pomocy

naukowych, uczą się też korzystać z nowych technologii.

Edukatorzy domowi dostrzegają bardzo wiele zalet kształcenia domowego, wśród któ-

rych istotnymi są: zaciekawienie światem, pielęgnowanie relacji rodzinnych, rozwój spo-

łeczny dzieci. Opisując wady – edukatorom domowym trudno było nazwać i opisać ich

wiele. Wspominali przede wszystkim o trudnościach z małymi dziećmi, o uszczerbku na

relacjach małżeńskich i o poświęcaniu dużej ilości czasu na przygotowywanie i prowadze-

nie zajęć. Warto zwrócić uwagę na to, że wśród zalet dostrzega się elementy wychowawcze

i edukacyjne dzieci, zaś wśród wad – zwraca się uwagę na kwestie indywidualne rodziców,

ich czasu wolnego, świętego spokoju.

3.2.3. Kompetencje edukatorów domowych

Trzecie pytanie postawione w toku przygotowań do badania przedstawiało zagadnienie

kompetencji rodziców do prowadzenia edukacji domowej. Pytanie to postawiono jako

wprowadzenie do kolejnego i niejako centralnego zagadnienia badawczego, dotyczącego

dokształcania się rodziców realizujących ED w swoich rodzinach.
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Wśród respondentów występują osoby z różnym wykształceniem i doświadczeniem

zawodowym. Niektóre osoby dysponują wykształceniem lub doświadczeniem nauczyciel-

skim, to jest Żona A – z wykształcenia pedagog i Mąż C – mający doświadczenie nauczy-

cielskie. Równocześnie można powiedzieć, że każdy z badanych jest doświadczonym na-

uczycielem, bo każdy z badanych rodziców od co najmniej dwóch lat prowadzi zajęcia

w domu, naucza swoje dzieci i organizuje im edukację. Aby jednak uporządkować opi-

sywane przez rodziców kompetencje własne zostaną one podzielone na te, które rodzice

w sobie dostrzegają i te, które uważają, że są szczególnie przydatnew prowadzeniu edukacji

domowej.

Kompetencje posiadane przez edukatorów domowych

Pierwszym opisywanym aspektem są kompetencje, które rodzice w sobie dostrzegają, czy

to wyuczone (kompetencje formalne), czy też zdobyte na drodze doświadczenia życiowego

i zawodowego (kompetencje nieformalne).

Kompetencje formalne Za kompetencje formalne uznawać się będzie te, które zdobyte

zostały na drodze kształcenia formalnego (edukacji szkolnej). A zatem wymieniono na-

uki ścisłe, matematyczne, fizyczne, techniczne i uzdolnienia manualne w związku z wy-

kształceniem inżynierskim (Mąż C), nauki przyrodnicze, pomnąc na klasę biologiczno-

chemiczną jeszcze w liceum, języki obce (Żona C). Padła również taka opinia, jakoby

wszystkie umiejętności były potrzebne i wszystkie były przydatne: Byłam na przykład

na studiach za granicą, poznałam język, trochę kultury obcej, bo to była międzynarodowa

szkoła, miałam kolegów z różnych części świata, doświadczenie jakie miałam teraz prze-

kazuję dzieciom, opowiadam o Afryce chociaż nigdy nie byłam w Afryce, to mam kon-

takty i znajomych, i spędziłam z nimi kilka miesięcy, więc mogę im (dzieciom) to przeka-

zać (Żona B). Mąż A, będący z wykształcenia technikiem elektrykiem dostrzega również

przydatnośćwprowadzeniuEDwiedzywyuczonej, zdobytejw toku edukacji. Wskazuje się

też na przydatność umiejętności pedagogicznych – dopasowywaniemetod do indywidual-

nych potrzeb uczniów; umiejętność samokształcenia zdobyta na studiach, talentmuzyczny

i doświadczenie gry na instrumencie, które pomagają bardzow pracy z dzieckiem które gra

na instrumencie (Żona A, mająca wykształcenie pedagogiczne – nauczanie przedszkolne

i początkowe z terapią trudności).

Kompetencje nieformalne Drugim aspektem opisującym kompetencje – są kompeten-

cje nieformalne. Kompetencjami nieformalnymi są wszystkie te, które zdobywane są na
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drodze pozaformalnego i nieformalnego uczenia się. A zatem są to kompetencje zdobyte

przez szkolenia, różnego rodzaju samokształcenie, a także na drodze doświadczenia życio-

wego i zawodowego: Byłam reporterem radiowym, więc możemy sobie coś skorzystać z tej

technologii, czy umiejętności zadawania pytań. (...) Każda rzecz. Mój tata mówił: „ważne

jest, żebyś umiał coś robić. Jeżeli umiesz moczyć lewy łokieć w zimnej wodzie, na pewno kie-

dyś ci się to w życiu przyda” (Żona B). W prowadzeniu ED widzi się użyteczność każdej

wiedzy i umiejętności posiadanej przez dorosłego.

Kompetencje zawodowe Podkreśla się wartość doświadczenia zawodowego, które

przedstawiane jest jako szczególnie rozwijające, bowiem nie ogranicza się do pojedynczej

dziedziny, a pozwala rozwijać się rozlegle, interdyscyplinarnie, szczególniew zakresie kom-

petencji miękkich, jak na przykład Żona C, która ze względu na wcześniej wykonywany

zawód (pracownik PR i HR w korporacji) wskazała umiejętności negocjacyjne i komuni-

kacyjne.

Wskazuje się jednak też na kompetencje twarde, wiedzowe, ściśle wynikające z pracy

na danym stanowisku: Na przykład praca zawodowaMęża a, któryma zawód logistyka do-

strzeżono dużywpływna rozwój w dziedzinie geografii (wRodzinie A nauczaniem geogra-

fii i historii zajmuje się właśnie Mąż). Rodzice wymieniają też kompetencje dydaktyczne

związane z doświadczeniem pedagogicznym jeszcze z czasów studiów (Mąż C), lub samym

studiowaniem pedagogiki i odbywaniem praktyki pedagogicznej (Żona A).

Kompetencje pozazawodowe Prócz kompetencji nieformalnych wynikających

z pracy zawodowej opisano też kompetencje związane z własnymi zainteresowaniami. Za-

interesowania i umiejętności z nich wynikające są szczególnie chętnie rozwijane.

Zwrócono uwagę na wartość własnych zainteresowań związanych ze zwiedzaniem,

uprawianiem sportów, zamiłowaniem do wycieczek, historii – kompetencje te, zdobywane

samodzielnie, hobbystycznie, nie w związku z pracą zawodową lub wykształceniem szkol-

nym, uznaje się także za szczególnie pomocne w realizowaniu edukacji domowej (Ro-

dzina C). Wśród umiejętności poza wyuczonymi lub zawodowymi wymienione zostały

takie, jak prowadzenie samochodu, talent do organizowania wycieczek (Rodzina B). Po-

dobnie, ze względu na własne zainteresowania, Mąż A poszerza wiedzę historyczną i tę

przekazuje dzieciom. Pewnego rodzaju umiejętnością – kompetencją nabytą w związku

z prowadzeniem edukacji domowej oraz wychowywaniem dzieci i prowadzeniem domu

może być także umiejętność chodzenia na kompromisy, rezygnowania z siebie: Robić coś,

czego nie lubię, ale trzeba. Takie odpowiedzialne rezygnowanie z siebie. Ja najchętniej siedzę



3.2. Edukacja domowa w rodzinie 51

w fotelu pijąc herbatę i czytając książkę. A muszę wstać rano, zrobić śniadanie, wstawić zmy-

warkę... Nie znoszę wieszać prania, a nauczyłam się tego. Nie znoszę chodzić z dziećmi na

place zabaw, nie cierpię tego, uważam to za najbardziej odmóżdżającą rzecz na świecie, którą

można robić (...). To jest koszmar. A dzieci to kochają i się tam świetnie uspołeczniają. Na

placach zabaw. Toteż spędzam na tych placach zabaw od wiosny do jesieni mnóstwo czasu

(Żona A). Zdolność do ustępstw i kompromisów jest szczególnie ważną kompetencją nie

tylko w edukacji domowej, ale w całym procesie wychowywania dzieci.

Kompetencje przydatne do prowadzenia ED

Obok kompetencji posiadanych przez rodziców zastanowiono się również, jakie kom-

petencje (niezależnie od tego, czy osoby badane je posiadają, czy nie) można uznać za

szczególnie przydatne, ważne, niezbędne dla prowadzenia ED. W przypadku tego aspektu

nie będzie następował podział na kompetencje formalne i nieformalne, bowiem niemal

wszystkie kompetencje wskazywane przez rodziców jako przydatne okazały się być niefor-

malne.

Kompetencje zawodowe Pierwszym aspektem są kompetencje pozaformalne, uzna-

wane za przydatne, zaś zdobywane na drodze doświadczenia zawodowego. Podkreślono

wartość każdego wykształcenia i doświadczenia zawodowego: Ja jestem człowiekiem, który

pracuje od czternastego roku życia, bo już wiedziałem, co chcę robić. I dążyłem do tego w ten

sposób, że musiałem zapracować sobie, sam zapewnić sobie zaplecze tej pracy, za własne pie-

niądze kupić instrumenty, całe wyposażenie potrzebne do tego, żeby być muzykiem. I myślę,

że nasze dzieciaki też patrzą na nas, że one już teraz powinny coś robić ku przyszłości. Na

pewno inspiruję ich do działania. Moja praca, po całej Polsce gram, jeżdżę po świecie, ale też

prowadzę firmę wydawniczą, czyli te wszystkie rzeczy związane z wydawnictwem, marke-

tingiem i tak dalej, to są też rzeczy, które moje dzieci widzą na co dzień, towarzyszą mi wiele

razy w tym, co robię i widzę, że to ich też inspiruje (...) Moja praca tak wpływa na dzieci, że

oni widzą, że wiedza i doświadczenie w danym zawodzie są potrzebne, żeby praca była na

wysokim poziomie (Mąż D, z zawodu muzyk, twórca, artysta). Mąż D przedstawił wartość

swojego doświadczenia zawodowego jako wzorca dla swoich dzieci.

Kompetencje pozazawodowe Kolejnym aspektem kompetencji przydatnych w prowa-

dzeniu edukacji domowej są wszelkie kompetencje pozaformalne, pozazawodowe, zdoby-

wane lub planowane na przyszłość do zdobycia w formie samoedukacji. Są to głównie:
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kompetencje miękkie – jako przydatne, i twarde – jako te planowane lub potrzebne do

zdobycia.

Wymieniono, jako niezbędne kompetencje do prowadzenia ED umiejętność kierowa-

nia grupą, kompetencje społeczne. W ramach tych kompetencji, które uznano za po-

trzebne do rozwijania wskazano wiedzę ogólną, kompetencje matematyczne, umiejętność

przeprowadzania z dziećmi doświadczeń (Rodzina A). Wymieniono także takie kompe-

tencje, jak: zdolności manualne przydatne przy konstruowaniu pomocy naukowych, przy

pracach plastycznych z dziećmi. Potrzebę rozwijania umiejętności planowania czasuwska-

zano jako szczególnie ważną. Wśród kompetencji dydaktycznych pod tym kątem wska-

zano na umiejętnościmetodycznew nauczaniu języków obcych (Rodzina B).Wymieniono

też: cierpliwość, umiejętności negocjacyjne, empatię, ogólną wiedzę o świecie, a także dy-

stans do siebie – aby umieć się przyznać do niewiedzy lub do błędu, a także chęć do nauki

z dzieckiem. Jako te, które potrzeba rozwijać wymienili ogólnie kompetencje miękkie,

głównie cierpliwość, komunikacja i negocjacja (Rodzina C).

Opisując kompetencje omawiane przez rodziców dostrzec można, że rodzice bardziej

zwracają uwagę na kompetencje miękkie, związane z organizacją życia rodziny, edukacji.

Mniejszą wagę przykładają do kompetencji formalnych, zdobywanych na drodze własnej

edukacji. Można też wyciągnąć wniosek o pewnym braku samoświadomości własnych

kompetencji formalnych rodziców.

Wśród kompetencji przydatnych do prowadzenia edukacji wymieniano głównie kom-

petencjemiękkie, comoże prowadzić downiosku, jakoby kompetencjewiedzowe były zdo-

bywane na bieżąco, w toku prowadzenia zajęć z dziećmi. Rodzice podkreślają, że najwięcej

wiedzy zdobywają wspólnie z dziećmi, kiedy dzieci przychodzą z pytaniem o coś, czego ro-

dzice sami niewiedzą, ci zaś razem ze swoimpotomstwem sięgają po encyklopedie, książki,

filmy, informacje w Internecie.

Interesującym jest to, co rodzice powiedzieli o posiadaniu i zdobywaniu kompeten-

cji dydaktycznych. Rodzice widzą pewne braki w swoich kompetencjach, braki w wiedzy,

braki w umiejętnościach komunikacujnych, niedobór cierpliwości. Ale właściwie nie od-

czuwają braku kompetencji dydaktycznych i metodycznych tak, jakby dostrzegali, że w re-

lacji ze swoimi dziećmi nie mają problemu z przekazywaniem wiedzy: Ja zawsze miałem

dobre podejście do dzieci. (Mąż C). Szczerze powiedziawszy – intuicyjnie trochę. Ja mam

wrażenie, że to są trochę takie umiejętności potrzebne do nauki, jak do wychowania. Bo

szkoła też powinna uczyć i wychowywać. Kiedyś tak było. Także jeżeli ktoś ma umiejęt-

ności takie do wychowywania dzieci, to i wtedy je nauczy (Żona C). Ważniejsza jest więź,
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niż sama przekazywana wiedza. Jak więź jest dobra, to ta wiedza sama wejdzie. A jeżeli

byłaby kiepska relacja młodego człowieka, takiego 5-6-letniego z rodzicami to on od nich nic

nie „kupi” (Mąż C). Zatemw kontekście kompetencji dydaktycznych powraca podniesiona

już w aspekcie motywacyjnym kwestia relacji rodzinnych, szczególnie ważnych tak w wy-

chowaniu, jak i w nauczaniu swoich dzieci.

3.2.4. Zdobywanie i rozwijanie umiejętności

Kolejny, centralny dla tematyki tej pracy, problem badawczy dotyczy metod kształcenia się

dorosłych ze względu na prowadzenie edukacji domowej w swoich rodzinach. Rodzice do-

kształcają się nawiele sposobów, nawielu płaszczyznach, chociaż najczęściej jest to uczenie

się incydentalne wynikające ze wspólnego uczenia się z dziećmi.

Obok tego typu uczenia się niektórzy rodzice podnoszą swoje kwalifikacje równieżme-

todami pozaformalnymi, korzystając ze szkoleń, kursów, warsztatów, itp. Jeszcze jednym

popularnym miejscem uczenia się jest sieć Internet, z której korzysta się zarówno jako

środka komunikacji z innymi edukatorami domowymi, jak i jako potężnego źródła bar-

dzo wielu informacji.

Pozaformalne uczenie się

Pierwszą formą kształcenia się rodziców jest edukacja pozaformalna. Jedną z takich form

są warsztaty nie tylko dla dzieci, ale też dla rodziców, organizowane przez szkoły para-

solowe, do których zapisane są dzieci: Mamy kontakt do nauczycieli, możemy z nimi roz-

mawiać i podpytywać o coś, co nam sprawia trudność, takie konsultacje. A oprócz tego są

warsztaty, z konkretnymi tematami, na których dzieci poznają różne rzeczy fajne, my też

(Żona B).

Wspomniano też udział w szkoleniach tematycznych związanych z realizacją eduka-

cji domowej lub z konkretnymi kompetencjami miękkimi niekoniecznie organizowanych

przez szkoły: Byliśmy na konferencji o edukacji domowej. Więcej, na dwóch albo na trzech.

(...) Na UKSW, to były dwie, plus jedna była w Wesołej, organizowane przez Fundację Do-

brej Edukacji „Maximilianum”. Doktor Mazan się wypowiadał, ale tam też się wypowiadały

rodziny. (...) Pan Budajczak był tutaj na UKSW, bo była jedna konferencja „Czy dzieci mu-

szą chodzić do szkoły”? i druga, teraz już nie pamiętam... takie całodniowe, pamiętam, były

bardzo fajne (Rodzina C).

Ponadto Żona B ma na swoim koncie również kurs metod Montessori, a także wspo-

mniano o kursach i szkoleniach, które również służą samorozwojowi dorosłych: W War-
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szawie jest sporo miejsc, gdzie można właśnie na jakiś fajny wykład gdzieś pójść, na jakieś

warsztaty, czy wykłady. Też z tego korzystamy w miarę możliwości Żona B.

Niektórzy rodzice nie korzystają z tej formy kształcenia się, ale nie wykluczają tego

w przyszłości, wręcz przeciwnie – okazują zainteresowanie, a nawet chęć wzięcia udziału

w szkoleniu: Nie wykluczam, że może chciałabym w przyszłości, w tej chwili po prostu nie

mam czasu. Bo w ogóle to interesują mnie takie rzeczy, wybrałabym się na jakieś szkolenie,

czy coś takiego. Ale nie rodząc dzieci, karmiąc je piersią, mam inaczej ustawione priory-

tety (Żona A). Widzi się potrzebę dokształcania się, jest nawet wyrażone zainteresowanie

szkoleniami, jednak dostrzega się trudności związane z tą formą kształcenia wynikające

z funkcjonowania rodziny z małymi dziećmi.

Uczenie się incydentalne

Najpopularniejszą formą uczenia się rodziców, chociaż bardzo często nieuświadomioną,

jest uczenie się nieformalne, mające charakter incydentalny, wynikające z doświadczenia

życiowego. Uczenie się incydentalne z założenia jest nieformalne, polega na zdobywaniu

doświadczenia na drodze doświadczeń zawodowych, życiowych. Takie uczenie się polega

najczęściej na zdobywaniu umiejętności, rzadziej na zdobywaniu wiedzy.

Uczenie się razem z dziećmi Pierwsze i najczęściej wspominane przez rodziców ucze-

nie się, to samoedukacja wynikająca z uczestnictwa i organizacji procesu edukacyjnego

dziecka.

Podkreśla się rolę wspólnego uczenia się razem z dziećmi – rodzice wskazują na to, że

wiele dziedzin poznali właśnie ze względu na nauczanie swoich dzieci, lub ich uczenie się

i zapotrzebowanie na systematyzowanie lub potwierdzanie wiedzy. Wszyscy rodzice mó-

wią i o pewnych brakach w swojej wiedzy, i o tym, że kiedy zachodzi potrzeba, aby daną

wiedzę przekazać swoim dzieciom, najczęściej wspólnie poszukują wiedzy na stronach in-

ternetowych, w książkach i encyklopediach: Rzeczywiście są sytuacje, ale one są wyzwalane

pytaniami dzieci, które pokazują nam [braki w wiedzy], szczególnie najstarszy syn zaczyna

zadawać pytania i wtedy można wspólnie, uwaga, wspólnie! poszukać odpowiedzi na te py-

tania. I to jest rodzaj edukowania się ale też przy okazji. Bo my zawsze mówimy dziecku,

jak czegoś nie wiemy „synu. Nie wiem. To jest dobre pytanie, bardzo ciekawe pytanie, poszu-

kajmy na nie razem odpowiedzi”. Nie tworzy się mitu „wszechwiedzącego rodzica”, co więcej

są dziedziny, w których nasz najstarszy syn nas zagina po prostu (Rodzina B).

Rodzice widzą w sobie raczej rolę organizatorów tej wiedzy, zatem ich rolą jest jej se-

lekcja, analiza, systematyzacja, a następnie dystrybucja wśród dzieci. Własne procesy edu-
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kacyjne są raczej incydentalne, związane właśnie z edukacją dzieci: My się przy tej okazji

uczymy. Nie jest tak, że nagle zaczynamy zdobywać regularnie jakąś wiedzę, dokształcać się

z jakiejś dziedziny po to, żeby ją potem wykładowo przekazać (Mąż B).

Rodzice podkreślają wartość takiego (samodzielnego, zaangażowanego) uczenia się

dzieci, toteż nie odczuwają potrzeby intensywnego własnego dokształcania się: Bardzo

często, jak dzieci zadają pytania, to błędem w ogóle jest odpowiedź wprost na to pytanie,

nawet jeśli się wie, tylko zainspirowanie do poszukania (Mąż B). Jeśli więc rodzic uczy swoje

dziecko przedewszystkim samodzielnego uczenia się – nie odczuwa potrzeby systematycz-

nego rozwoju własnej wiedzy.

Inne formy incydentalnego uczenia się Najczęściej dorośli w edukacji domowej uczą

się incydentalnie, choć nie tylko przy okazji procesu edukacyjnego dzieci. Warto zwrócić

uwagę na to, że incydentalne uczenie się rodziców wynikało z treści wywiadu w różnych

jego momentach, nie tylko przy samym pytaniu o uczenie się. Można nawet zaryzyko-

wać tezę, że rodzice własnej edukacji są bardzo często nieświadomi. Pytani o różne rzeczy

przedstawiają pewne formy uczenia się, zaś pytani o uczenie się – często nie umieją odpo-

wiedzieć.

Jednym ze źródeł edukacji rodziców jest na przykład podstawa programowa klasy, któ-

rej program obecnie realizują ich dzieci: Ja sobie wydrukowałam podstawę programową

(Żona C) (...) A ja musiałem ją przeczytać (Mąż C). Innym źródłem pisanym wiedzy do-

rosłych jest różnego rodzaju literatura, zarówno naukowa, jak i popularnonaukowa, czy

nawet publicystyka. Na przykład wszystkie rodziny, które uczestniczyły w badaniu miały

okazję przeczytać sztandarową pozycję edukatorów domowych, jedyne naukowe opraco-

wanie dotyczące ED, czyli Edukację domową Marka Budajczaka.

Rodzice niechętnie rozwijali pojęcie uczenia się. Raczej nie opisywali, chętniej wymie-

niali metody uczenia się, bez zagłębiania się w to zagadnienie. Na pytanie, jak się uczą

i rozwijają lub zdobywają swoje kompetencje odpowiadali: Książki – literatura naukowa,

Internet i rozmowy ze specjalistami. Tylko kwestia rozmowy ze specjalistami została rozwi-

nięta: Ponieważ najwięcej brakuje mi wiedzy z matematyki, fizyki i chemii, więc najczęściej

rozmowy te są zmoim ojcem. Jeśli chodzi o literaturę, czy historię, czy jakieś zagadnienia spo-

łeczne – rozmawiam z matką. Są to też rozmowy na forach internetowych, ale dosyć luźne.

To znaczy nie przywiązuję się bardzo mocno do opinii ludzi, czy też ich wiedzy (Żona A).

Inna jeszcze metoda dokształcania się rodziców, to na przykład rozmowy ze znajo-

mymi edukatorami domowymi, osobami wykształconymi właśnie w danych dziedzinach.

Rodzice chętniej nawet sięgają po opinie osób znajomych niż po wiedzę z forów interneto-



56 Rozdział 3. Zdobywanie i doskonalenie kompetencji przez edukatorów domowych

wych – a wynika to z tego, że o osobie znajomej rodzic wie jaki ma zakres wiedzy, informa-

cji, w jakim zakresie można zadać pytania i w jakim zakresie odpowiedzi te są wiarygodne:

Jak mam wątpliwości – dzwonię do kogoś, kogo znam, do kogo mam zaufanie. To jest za-

wsze zaufane źródło. Ja potrzebuję mieć autoryzację zaufanego źródła. Nie pójdę do obcego

człowieka pytać go o coś... Bo skąd ja mam wiedzieć, czy on mówi mi... wiesz... (Żona A).

Nie dziwi to bynajmniej, bo w końcu od tego, czy źródło wiedzy podaje prawdziwe infor-

macje zależy, czy prawdziwe informacje przekaże się swoim dzieciom lub wykorzysta do

ich uczenia. Nie znaczy to bynajmniej, że osoby piszące rady na forach w Internecie mia-

łyby działać na szkodę innym rodzinom. Zwyczajnie rodzice nie potrafią stwierdzić ani

kwalifikacji autorów, ani stanu faktycznego ich edukacji domowej lub postępów ich dzieci.

Pojawiło się tutaj też zagadnienie celu samokształcenia. To jest inaczej podchodzi się do

uczenia się, jeśli celem uczenia się jest przekazanie wiedzy dzieciom, a inaczej, jeśli dorosły

uczy się sam dla siebie: Pytanie jest takie: czy ja to robię dla siebie, czy dla dzieci? Bo jeśli

szukam źródła, materiałów do pracy z dziećmi, to sięgnę po [literaturę] popularnonaukową.

Ale jak chcę dokształcać siebie, to będę sięgała po nawet nudne, ale naukowe opracowania

(Żona A).

Zwrócić należy uwagę na trudność rodziców w omawianiu własnych procesów edu-

kacyjnych. Nie znaczy to jednak, że rodzic się nie uczy. Częściej oznacza to, że rodzic

nie zauważa procesu uczenia się w swoim życiu. Jeden z badanych rodziców prowadzi

swoim dzieciom zajęcia z historii, ta bowiem go interesuje i o niej czyta, poszukuje infor-

macji, kształci się. W toku badania jednak nie uznał takich działań za działania samoedu-

kacyjne. Stwierdził, że czyta o historii hobbystycznie, tego zaś nie można uznać za uczenie

się (Mąż A). Innym przykładem nieuświadomionego kształcenia może być to, kiedy doro-

sły napotyka na trudność, próbuje ją pokonać, rozwiązać problem i ostatecznie mu się to

udaje, a na przyszłość zapamiętuje on swoje doświadczenie, czynności i działania, które za-

stosował w celu rozwiązania problemu: U mnie to jest w pewien sposób spontaniczne. Mam

wirusa w komputerze, raz sobie poradziłem, teraz nie umiem, to dzwonię do mojego teścia.

On mi mówi „Ja ci nie pomogę, bo musiałbym przyjechać i zobaczyć, ale możesz zobaczyć

tam, ale to się zejdzie czasowo”. No to wchodzę, szukam, czasowo się schodzi, zabijamwirusa

i mam spokój. Mam satysfakcję, że to zrobiłem sam, bez niczyjej pomocy (Mąż A).

Rodzice w odpowiedzi na pytanie o uczenie się pomijali też zazwyczaj doświadczenie

zawodowe, incydentalne zdobywanie umiejętności w życiu zawodowym lub rodzinnym,

w kontaktach społecznych. Rodzice uczą się w wyniku doświadczeń zawodowych, czego

dowodzi fakt, że przenoszą pewne zachowania lub umiejętności z gruntu zawodowego na

grunt rodzinny: Ja w swojej pracy mam, powiedzmy, stu kierowców pod sobą, którzy w róż-
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nych godzinach przychodzą do pracy, różnie się zachowują, itd., a muszą wykonać moje pole-

cenia i ja nie mogę jakby zważać na to, że tego boli noga, a tamten się dzisiaj z żoną pokłócił.

(...) Jest podobnie, myślę, w pracy nauczyciela, edukatora domowego. Musi mieć to coś, nie

wiem, co to dokładnie jest. Bo żeby edukować domowo, nie trzeba być podobno nauczycielem

i myślę, że nie trzeba być, ale trzeba mieć to coś w sobie, co spowoduje, że cię ludzie przede

wszystkim słuchać w jakiś sposób (Mąż A). Zazwyczaj jednak doświadczenie zawodowe nie

jest uważane za istotny aspekt uczenia się, przynoszący korzyści w edukacji domowej.

Korzystanie z sieci Internet

Kolejnym przykładem nieformalnego uczenia się rodziców jest bardzo zróżnicowana ak-

tywność w sieci Internet. Sieć Internet daje obecnie bardzo wiele możliwości edukatorom

domowym, bowiem bardzo ułatwia kontakt między rodzinami, na przykład za pomocą

sieci społecznościowych, pozwala na poznanie doświadczeń i opinii innych przez blogi

i dyskusje na grupach dyskusyjnych i forach internetowych, a także zdobywanie wiedzy za

pomocą licznych stron internetowych, również interaktywnych.

Strony internetowe Rodzice pytani o sposoby rozwijania swoich umiejętności, zdoby-

wanie nowych, ogólnie – o uczenie się zwracają uwagę przede wszystkim na Internet,

strony internetowe ściśle powiązane z jakąś wiedzą. Popularnością cieszy się internetowa,

wolna encyklopedia wikipedia, aplikacja YouTube, za pomocą której można oglądać krót-

kie filmy i słuchać muzyki, czy wiele innych: Na tym etapie [edukacji], na którym jesteśmy

[rozwijamy swoje kompetencje] głównie za pomocą Internetu. Bo to wszystko można znaleźć

teraz: czy na YouTube, czy wwikipedii, czy w innych źródłach, może bardziej profesjonalnych

takich (Mąż C).

Też dla przeciwstawienia sieciom społecznościowymopisano strony i wyszukiwarki in-

ternetowe jako dobre miejsce poszukiwania wiedzy. Niektórzy rodzice wolą sami szukać

informacji, wiedzy, niż prosić o informacje innych użytkowników sieci społecznościowych:

Prędzej wyszukam w googlach, w jednej wyszukiwarce, w drugiej, zadam pytanie [zapytanie

w wyszukiwarce internetowej], będę chodzić po stronach fachowych, medycznych, kuchar-

skich, zajrzę w bibliotece do odpowiedniego działu, będę szukać. (...) Skąd ja mam wiedzieć,

że te osoby, które mi doradzają – wiedzą co mówią? (Żona A). Wiedza poszukiwana i zdo-

bywana samodzielnie jest pewniejsza, bo samodzielnie poddaje się ją krytyce, selekcji.

Blogi Kolejnym obszarem sieci Internet, który przez edukatorów domowych jest eksplo-

atowany i może być uznany za narzędzie edukacyjne, to blogi osobiste prowadzone przez
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rodziców zajmujących się edukacją domową. Na blogach niektórzy rodzice opisują swoje

doświadczenia związane z realizacją ED, sposoby na nauczanie niektórych rzeczy, na ra-

dzenie sobie z trudnościami, opisują swoje sukcesy.

Niektórzy respondenci zwrócili za to uwagę, że wielokrotnie zarówno Facebook, jak

i blogi osobiste edukatorów domowych służą raczej chwaleniu się swoimi osiągnięciami,

lub po prostu opisowi prowadzonej przez siebie edukacji domowej – bez wartości eduka-

cyjnej. Uznano tak ze względu na tak ogromne zindywidualizowanie kształcenia w ED, że

nie sposób korzystać z czyichś metod i propozycji w kształceniu własnych dzieci.

Z kolei inni twierdzą, że nie można zrównywać sieci społecznościowych, które mają

funkcję przede wszystkim komunikacyjną z blogami, zwłaszcza osób, które są wykształ-

cone pedagogicznie: Nawet najfajniejsza dyskusja na portalu [społecznościowym] nie jest,

moim zdaniem, źródłem edukacji. Jest źródłem wymiany opinii i doświadczeń. A to jest

troszkę co innego, niż to, że ktoś pójdzie na jakiś kurs określony albo weźmie do ręki jakąś

książkę, gdzie będzie to opisane. (...) No chyba, że ktoś prowadzi jakiś blog i naprawdę

poświęca temu dużo czasu, a jeszcze jak jest dodatkowo wykształcony w kierunku [pedago-

gicznym]... No to bywają takie rzeczy, są takie blogi (Mąż B). Oznacza to, że dla rodziców

wartość mają te źródła internetowe, które poparte są wiarygodnymi kompetencjami ich

autorów.

Sieci społecznościowe Kolejnymmiejscemw Internecie bliskim edukatoromdomowym

są sieci społecznościowe. Sieci społecznościowe, jak wspomniano wyżej, służą głównie do

komunikacji, w mniejszym stopniu do edukacji. Przez sieci społecznościowe rozumieć

można portale typu Facebook, ale też fora internetowe, głupy dyskusyjne, lub listy mailin-

gowe.

W opinii części rodziców internetowe sieci społecznościowe, takie jak Facebook mogą

być narzędziem edukacyjnym dla rodziców zajmujących się ED, zwłaszcza dla rodziców

w tejmaterii niedoświadczonych, dopiero rozpoczynających swoją przygodę z nauczaniem

domowym (Żona C). Podkreśla się, że bardzo wiele rodziców zadaje pytania i poszukuje

wiedzy na takich portalach. Część rodziców uczestniczących w badaniach również korzy-

sta z dyskusji, które w wyniku stawiania pytań na forach powstają (Żona A).

Jednakże nie wszyscy skorzy są do zadawania pytań lub celowego poszukiwania w ta-

kich miejscach wiadomości. Wręcz przeciwnie, niektórzy uważają, że zobowiązani są sa-

modzielnie poszukiwać wiadomości, zaś informacje podawane na tego typu forach (na

przykład: jakie metody uczenia czytania lub liczenia są najskuteczniejsze) są zwyczajnie

niewiarygodne, lub subiektywne i nie dają wymiernej odpowiedzi na postawiony problem:
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Ja, jak chciałam wiedzieć, jak kształcić coś-tam, to nie otwierałam forum internetowego

i nigdy (...) z własnego powodu nie napisałam na forum internetowym pytania „jak coś

zrobić”? Uważam, że to uwłacza mojej godności (Żona A).

Są też opinie skrajne wręcz, sugerujące, że wypowiedzi na forach typu Facebook nie

mają całkowicie żadnej wartości edukacyjnej, bowiem służą jedynie wyrażeniu opinii, po-

chwaleniu się swoimi osignięciami. Jeśli ktoś zadaje pytanie „jak najlepiej uczyć swoje

dziecko czytania” – otrzyma wiele różnych odpowiedzi opartych na własnych doświadcze-

niach rodziców, z których każdy będzie twierdził, że jegometoda jest najlepsza, a wszystkie

pozostałe – złe: To jest trochę co innego. Bo tam ktoś może powiedzieć o swoich doświad-

czeniach ale to są bardzo subiektywne doświadczenia. Tak żeby stwierdzić, że jakaś metoda

jest dobra, żeby stwierdzić dzieci, jak się uczą, to powinny tam... sylabami, nie sylabami,

i tak dalej... To pan [autor] będzie specjalistą, pana koledzy na wydziale mają pracę, mają

doświadczenie. Czyli mogą powiedzieć, że generalnie rzecz biorąc, to takie są metody i one są

sprawdzone, bo to statystycznie na przykład wychodzi. A tutaj ludzie mówią „mi się udało;

a mi się nie udało; a ten miał katar; a temu, to mi się herbata wylała na literki”. To nie

jest, moim zdaniem źródło wiedzy, źródło edukacji (Mąż B).W przeciwieństwie do blogów

prowadzonych przed pedagogów lub doświadczonych edukatorów domowych – w przy-

padku sieci społecznościowych trudno jest sprawdzić wiarygodność autora. Takie treści są

uznawane za mniej wiarygodne i mało pomocne.

Poszukując odpowiedzi na pytanie „co rodzice, realizujący ED umieją, a czego się

uczą”? można dostrzec, że rodzice prowadzący edukację domową niezwykle drobiazgowo

potrafią opisać swoje dziecko, jego umiejętności, zainteresowania, predyspozycje, trudno-

ści. Mają zaś bardzo małą samoświadomość własnych kompetencji.

Intrygującym jest też to, że rodzice, którym stawia się pytanie ometodywłasnego ucze-

nia się i doskonalenia własnych kompetencji – również często nie potrafią odpowiedzieć.

Wielu rodziców nie dostrzega własnego rozwoju choćby w zakresie dydaktyki. Warto

zwrócić uwagę na to, że edukatorzy domowi używają pojęć pedagogicznych2, orientują

się w przedmiotach szkolnych, poziomach edukacyjnych (co powinno być nauczane na

jakim poziomie), i wiedzą wiele innych rzeczy, które wyraźnie wynikają z faktu prowadze-

nia edukacji domowej i kontaktu z edukatorami domowymi, jednak nie dostrzegają faktu

uczenia się tych pojęć, czy zdobywania informacji dotyczących edukacji.

Poruszono też kwestie takie, jak na przykład samodzielne wykonywanie pomocy na-

ukowych, które też wymaga i umiejętności plastycznych lub technicznych, i wiedzy, co za

2Jedna z rodzin zwróciła uwagę autorowi w trakcie skręcania papierosa, że to co robi, to „małamotoryka”.
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pomocą tych narzędzi dydaktycznych można osiągnąć, jak działają, jak należy ich używać,

w jakim wieku stosować. Chociaż poruszono kwestie wykonywania tych narzędzi, jednak

nie uznano za znaczący faktu nauczenia się powyższych rzeczy.

Rodzice podkreślają fakt indywidualizacji kształcenia swoich dzieci, dopasowywania

metod, form i środków do każdego ze swoich dzieci. To również wymaga uczenia się,

choćby w zakresie poznawania swoich dzieci, poszukiwania i poznawania nowych metod,

jeśli znane przy kolejnym dziecku zawiodą. Tego typu kompetencje rodzice opisują jako

intuicyjne, wbudowane w człowieka wychowującego dzieci.

3.2.5. System edukacji domowej

Ostatnimproblemem, jaki postawionoprzed przeprowadzeniembadania było zagadnienie

istnienia bądź nieistnienia tego, co można by określić mianem systemu edukacji domowej.

Zagadnienie to uznano za interesujące ze względu na niechęć wielu rodziców do systemu

edukacji szkolnej i rosnącą popularność edukacji domowej, która, łącząc się w społeczno-

ści, może być nadzieją na zmianę paradygmatu edukacji szkolnej.

Nie istnieje system edukacji domowej

Spotkano się ze skrajnymi poglądami różnych osób na to zagadnienie. Jedna z wyrażonych

opinii brzmiała, że nie można mówić w ogóle o pojęciu systemu edukacji domowej, jest to

bowiem, w ich opinii wewnętrznie sprzeczne. Edukacja domowa z założenia jest asyste-

mowa, ucieka od systemu i jako taka nie może być określana mianem systemu: Przede

wszystkim w edukacji domowej istnieją style. Różne. Trudno mówić o jednym, ogólnym

systemie jeśli każda rodzina ma inny styl. Nie potrafię sobie tego wyobrazić. Bo gdyby edu-

kacja domowa tworzyła system, to łatwiej byłoby zakładać szkoły pod edukację domową.

Ludzie by sami sobie zakładali takie szkoły. A to jest bardzo trudne. Nie wszystkim to wy-

chodzi. (...) Ci ludzie się nie potrafią dogadywać. Każdy ma własny pomysł. (...) Bardzo

dużo ludzi, których ja poznałam to są przeciwnicy systemu. Stworzenie systemu ED byłoby

sprzeczne z ich światopoglądem (Żona A). W kolejnej opinii podkreślono znaczenie poję-

cia społeczności edukatorów domowych, równocześnie odżegnując się od pojęcia systemu

i podkreślając różnicę między tymi pojęciami: Odeszliśmy z klasycznej edukacji, bo tam był

pewien system, który był często w opozycji do edukacji. Ja widziałem często, jak administra-

cja pochłania więcej czasu niż edukacja. Taki pedagog z powołania, zamiast przekazywać

całą wiedzę musi się twardo trzymać jakichś ram i nie może poza nie wykraczać. Poza tym

musi cały czas korzystać z internetu, żeby informować rodziców o postępach w nauczaniu.



3.2. Edukacja domowa w rodzinie 61

Uważam, że jest to obieranie cennego czasu pedagogowi, żeby mógł być w całym tego słowa

znaczeniu pedagogiem, i edukować nasze dzieci. A to mi się kojarzy z pewnym systemem,

który ogranicza dostęp do wiedzy, natomiast „system” nauczania domowego, mimo, że jest

społecznością – nigdy niemożna go nazwać systemem, który kojarzymi się z pewnym ograni-

czeniem (Mąż D). Pojęcie system kojarzy się niektórym rodzicom z założenia negatywnie,

jako coś ograniczającego, rozbudowanego administracyjnie, gdzie gubi się główne założe-

nie na rzecz administracji i ograniczeń.

Próba określenia pojęcia systemu ED

Z drugiej strony pojawiła się opinia, że można opisać edukację domową mianem systemu

i spróbowano to pojęcie zdefiniować. Ta definicja wynikała z założenia rozumienia poję-

cia systemu jako zbioru elementów oddziałujących na siebie: Moim zdaniemmożna określić

[coś takiego, jak system ED]. Mnie się wydaje, że te związki nasz z zaprzyjaźnionymi rodzi-

nami prowadzącymi EDmiały charakter trwały, z różnymi ludźmi, trwały – powiedzmy – na

semestr, dwa, z kimś bardziej, z kimś mniej, w zależności, jak się nam zajęcia ułożą. Myśmy

się spotykali razem, są takie spotkania, wspólne lekcje, bierzemy jakąś panią, która przycho-

dzi, od polskiego. Moim zdaniem brak był [systemu] zupełny w edukacji domowej, potem

zaczęła się ta edukacja domowa coraz bardziej rozwijać, tych ludzi jest oczywiście coraz wię-

cej, ale nadal to jest niewielki procent społeczeństwa; tych ludzi jest coraz więcej, i ci ludzie,

którzy sami uciekacją, potem zaczynają widzieć, że no jednak my musimy robić to jakoś

razem, bo te wspólnoty są bardzo potrzebne. Znamy ludzi, którzy na Tajwanie uczą do-

mowo, są w tym świetni. I oni zorganizowali ekipę, która się spotyka raz w tygodniu, czy raz

w miesiącu, przychodzi sześćdziesiąt osób, mają jakieś-tam spotkania, konferencje itd. Mi się

wydaje, że to idzie w kierunku takiego nie bardzo usystematyzowanego, ale jednak pewnego

systemu (Mąż B).

Mąż C dla opisania systemu edukacji domowej daje przykład z książki Eden Stani-

sława Lema, gdzie wyzwolone maszyny ewoluują w dwóch kierunkach – jedne w wielkie,

ogromne molochy, drugie w nano-struktury, nano-jednostki, które tworzyły takie luźne,

zupełnie niepowiązane ze sobą kryształki, ale na konkretne hasła się łączyły i potrafiły stwo-

rzyć konstrukcję taką, że pokonały tamte ogromne molochy. I bym właśnie porównywał do

tej, może nie na zasadzie walki, ale że klasyczny układ, to jest właśnie ta wielka konstrukcja,

która ma skomplikowane połączenia, hydraulikę itd., – to jest szkoła klasyczna, a edukację

domową bym do tych nano-insektów porównał, które mogą działać totalnie jako luźne elek-

trony, i po prostu są kawałkami krzemu, a łączą się wtedy, kiedy jest taka potrzeba i potrafią
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stworzyć bardzo dużą, w Polsce może jeszcze nie tak bardzo, ale już całkiem sporą konstruk-

cję. Są bardziej mobilne, są bardziej elastyczne.

Opinie te zakładają pewne z góry ustalone rozumienie pojęcia system. Autorzy tych

definicji systemu edukacji domowej spróbowali zmierzyć się między innymi z problemem

socjalizacji w ED, a także kwestią rozmiaru ruchu edukacji domowej. System ED został

przedstawiony jako zespółmałych jednostek, które z jednej stronywpływają na siebie przez

wzajemne oddziaływanie (nawiązywanie relacji, łączenie się w grupy edukatorów domo-

wych, nawiązywanie dłuższej współpracy), z drugiej zaś strony – samodzielnie słabe wobec

systemu powszechnej edukacji (niedostrzegane, często pomijane w statystykach) – w gru-

pie tworzące nową jakość, mające większą siłę przebicia, skłaniającą do refleksji.

Nie sposób przychylić się stanowczo do którejkolwiek z powyższych opinii, czy też

może nie sposób odmówić obu opiniom pewnej racji. Edukatorzy domowi, co już było

wykazywane, często do edukacji domowej uciekają przed systemem, samym jego poję-

ciem, ideą. System kojarzy się im negatywnie z odhumanizowaniem relacji społecznych,

biurokracją, pozbawionymi sensu działaniami.

Z drugiej strony – socjalizacja wymaga relacji społecznych, rodzice zaś widzą korzyść

z komunikacji między rodzinami edukującymi domowo, spotkań z nimi, wspólnego orga-

nizowania zajęć. Również wobec zmian w prawie oraz w myśleniu wielu osób dostrzega

się zmianę postrzegania edukacji domowej, społeczność ta rośnie w siłę, łączy się w grupy

skupiające się wokół szkół, miejsc zamieszkania. Tworzą sieć relacji, które, wobec przed-

stawionych powyżej opinii można by nazwać swego rodzaju systemem edukacji domowej.
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Edukacja domowa nazywana jest nietradycyjną formą spełniania obowiązku szkolnego.

Z historycznego punktuwidzenia – niesłusznie, określenie to bowiem oznacza bądź coś, co

niema zakorzenienia w tradycji, bądź rzecz odmienną, sprzeczną z tym, co jest tradycyjne.

W tym przypadku za tradycyjną uznaje się edukację szkolną. Jednakże edukacja domowa

tradycje ma dużo większą, sięgającą dużo głębiej w historię, bowiem, wprawdzie nieusys-

tematyzowana i nieustrukturyzowana, głównie incydentalna, jednak wiąże się z historią

istnienia ludzkości. Edukacja domowa nie stoi również w sprzeczności z tak zwanym tra-

dycyjnym szkolnictwem, realizuje się w niej bowiem tę samą podstawę programową oraz

osiąga się te same stopnie i etapy edukacyjne.

Współczesna edukacja domowa jest regulowana przez artykuł 16., ustęp 8. i ustępy od

10. do 14. ustawy o systemie oświaty. Obecny sposób jej realizacji opisany został w ustawie

dopiero w 2009 roku. Jednak już od roku 1991, kiedy obecna ustawa o systemie oświaty

została wprowadzona istniał w prawie zapis, który zezwalał na realizację obowiązku szkol-

nego i obowiązku nauki poza szkołą. Początkowo jednak nie było dozwolone nauczanie

domowe na poziomach wyższych niż podstawowy, pod opieką placówek innych niż pu-

bliczne, rejonowe, a także nie było dokładnie zdefiniowane jak proces ten powinien prze-

biegać. Obecnie edukacja domowa jest „uwolniona”, to znaczy można ją realizować, po-

dobnie jak tradycyjną edukację szkolną – w dowolnej szkole, której dyrektor wyrazi zgodę,

po uprzednim spełnieniu odpowiednich warunków przez rodziców ubiegających się o tę

możliwość.

Edukacja domowa jest realizowana w różnoraki sposób. Niektórzy rodzice próbują

przenieść realia szkolne na płaszczyznę domową, inni starają się realizować ideały antycz-

nej pedagogiki opierającej się na nauce języka – gramatyce, retoryce, dialektyce. Wielu

rodziców pozwala swoimdzieciomnawybór form i treści kształcenia, samemubędąc jedy-

nie opiekunem, nadzorcą, kontrolerem edukacji, jedynie w niektórych aspektach stawiając

pewne wymagania, za to indywidualizując metody nauczania. Bez względu jednak na styl

prowadzenia edukacji domowej zazwyczaj to właśnie na rodzicach (czy, w głównej mie-
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rze na jednym z rodziców) spoczywa główny ciężar nauczania swojego dziecka. To tworzy

potrzebę specyficznego samokształcenia rodzica.

Podkreśla się pewne istotne kompetencje posiadane przez rodziców, które uznać

można za przydatne w prowadzeniu edukacji domowej. Rodzice, jako osoby najbliższe

swoim dzieciom, które nie mają interesu ewolucyjnego zrobić im krzywdę – posiadają au-

torytet, który może być użytecznym narzędziem edukacyjnym. Prócz tego, ze względu

na wartość samoedukacji i uczenia się przez dzieci, jak się uczyć – tak naprawdę tylko na

poziomie podstawowym dziecko potrzebuje nauczyciela, który przede wszystkim naucza.

Na dalszych etapach edukacyjnych dużą część odpowiedzialności za edukację przejmują

dzieci. Tym samym wykształcenie średnie lub wyższe (które, według badań, wykazuje

około 98% rodziców w ED) jest wyższym niż poziom, na którym zazwyczaj nauczają ro-

dzice. Wśródmetod dokształcania się rodzicówwymienić też należy doświadczenie zawo-

dowe, które kształtuje umiejętności praktyczne, pozwala łączyć wiedzę interdyscyplinar-

nie, a także pozwala zdobywać nowe kompetencje niezwiązane z edukacją szkolną, jednak

związane z pracą zawodową.

Ze względu na rozwój technologii, szczególnie popularną obecnie metodą zdobywa-

nia doświadczenia i wiedzy związanej z edukacją domową, czy z nauczaniem swojego po-

tomstwa są internetowe sieci społecznościowe, fora internetowe, a także blogi edukatorów

domowych. Wszystkie te miejsca zajmują istotną pozycję w społeczności edukatorów do-

mowych, są dla nich pomocą, szczególnie dla osób niedoświadczonych i dopiero rozpoczy-

nających swoją przygodę z edukacją domową. Sieci internetowe służą również rodzicom

realizującym edukację domową za narzędzie komunikacji, pomagające w tworzeniu swego

rodzaju społeczności ED.

W części badawczej niniejszej pracy postawiono kilka zasadniczych pytań badawczych,

na które poszukiwano odpowiedzi przeprowadzając wywiady z małżeństwami realizują-

cymi edukację domową. Celem badań było opisanie edukacji domowej w rodzinie, przede

wszystkim zaś poznanie metod i sposobów dokształcania się rodziców prowadzących ED.

Opisując edukację domową w badanych rodzinach poszukiwano odpowiedzi na pyta-

nia: jaka jest motywacja rodziców do realizowania edukacji domowej, jaki kształt przyj-

muje edukacja domowaw rodzinach, jakie kompetencjewiedzowe i dydaktyczne posiadają

rodzice, jakie kompetencje potrzebują w swojej opinii rozwijać, jak doskonalą swoje kom-

petencje i jak nabywają nowe. Poszukiwano również odpowiedzi na pytanie, czy można

opisać coś, co na potrzeby niniejszej pracy określono mianem systemu edukacji domowej.
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Dostrzecmożna, opisującmotywacje rodzicówdo edukacji domowej, że każda z rodzin

ma swojewłasne powody, aby realizować edukację domową. Badane rodziny przedstawiały

motywacje rodzinno-społeczne, finansowe, edukacyjne, wychowawcze. Wśród motywów

wymienianych przez różne rodziny każdorazowo powtarzał się argument odejścia od sys-

temu szkolnego, niechęci do szkolnictwa, niepoprawnego funkcjonowania szkół. Podkre-

śla się jednak, że to nie antysystemowy argument jest najsilniejszym. Dla rodzicówważniej-

sze są argumenty związane z relacjami w rodzinie i wychowaniem zgodnym z sumieniem.

Struktura edukacji domowej w badanych rodzinach jest zbliżona do tej opisanej w czę-

ści teoretycznej niniejszej pracy. Rodzice podkreślili wolność edukacji domowej jako jej

przewagę nad edukacją szkolną. Nie czują się zobligowani do działań w ustalonych ramach

i z góry narzuconym rytmie pracy. Badani podkreślili, że wspólnie z dziećmi podejmują

decyzję o tym czego będą się uczyć, w jaki sposób, z jakich metod i narzędzi będą korzy-

stać. Wolność edukatorów domowych przekłada się też na planowanie zajęć i ich strukturę.

Rodzice nie są zobligowani do ustalania każdorazowo celów zajęć, zaś jedynym celem sys-

tematyzującym pracę jest zaliczenie końcowego egzaminu klasyfikacyjnego. Rodzice nie

muszą ograniczać dzieciom dostępu do treści kształcenia, dzieci zdobywają tę wiedzę, jaka

ich najbardziej interesuje. Nie są ograniczane pod kątemnarzędzi pracy, bowiem stwierdza

się, że środkiem dydaktycznym może być wszystko, co pomaga przyswajać wiedzę.

Edukatorzy domowi dostrzegli właściwie tylko jedną istotną wadę edukacji domowej.

Jest nią pracochłonność i czasochłonność przygotowania i prowadzenia zajęć, które to od-

bijają się na relacjach rodzinnych, szczególnie na relacjachmiędzymałżonkami. Inną trud-

ność, jaką dostrzeżono w rodzinach to obecność małych dzieci, które utrudniają prowa-

dzenie zajęć.

Aspekt kompetencyjny i doskonalenie kompetencji przez dorosłych, zatem meritum

treści niniejszej pracy opisane zostały przez rodziców niezwykle ubogo. Dostrzec można

bardzo małą samoświadomość kompetencji u badanych rodziców.

Rodzice dostrzegli wprawdzie pewne kompetencje wyuczone i zawodowe, z których

korzystają w realizacji edukacji domowej, jednak zwrócić można uwagę na to, że rodzice

niechętnie łączą kompetencje nieformalne, wynikające z zainteresowań i hobby z edukacją

domową prowadzoną przez siebie. Rodzice pytani o zdobywanie i doskonalenie kompe-

tencji najczęściej wymieniali narzędzia edukacyjne, nie zagłębiając się zbytnio w efekty

z ich pomocą osiągane. Dostrzec można też pewien brak konsekwencji u części badanych

osób, które opisują pewną aktywność związaną z edukacją domową, która to aktywność

nie jest typowa dla większości społeczeństwa (jak na przykład samodzielne wykonywanie

pomocy naukowych), jednak nie opisują procesu nabywania kompetencji potrzebnych do
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tej aktywności. Podobnie rzecz się ma z posługiwaniem się profesjonalną terminologią

pedagogiczną, którą stosują edukatorzy domowi, chociaż twierdzą, że nie dokształcają się

celowo pod kątem edukacji domowej.

Niezwykle interesującym jest aspekt systemu edukacji domowej, którego opis, czy też

próba definicji wzbudziły kontrowersje i skrajne opinie. Część edukatorów imała się opisu

systemu ED, próbowali go definiować jako zespół funkcjonujących obok siebie, niezależ-

nych elementów, które jednak są ze sobą powiązane, wzajemnie na siebie oddziałują.

Z drugiej strony zaprzeczono kategorycznie próbie nazywania edukacji domowej sys-

temem, używając argumentu mówiącego o tym, że system, jest to zespół zasad ogranicza-

jących działania, schematyzacja i strukturyzacja, często na siłę i ze szkodą dla głównego

celu (system powszechnej edukacji szkodzi edukacji). Nie można odmówić racji żadnej ze

stron.

Edukacja domowa w polskiej kulturze i w polskim piśmiennictwie naukowym wciąż

jest mało znana i opisana. Wynika to głównie z tego, że w obecnej postaci funkcjonuje

dopiero od 2009. roku. Przybywa wprawdzie coraz więcej literatury o charakterze publi-

cystycznym i poradnikowym, jednakże jest ona przede wszystkim związana z nauczaniem

i uczeniem się dzieci, organizacją procesu edukacji domowej, rozwiązywaniemproblemów

edukacyjnych. Jak dotąd nie powstało żadne naukowe opracowanie badawcze, które opi-

sywałoby proces uczenia się dorosłych zajmujących się edukacją domową. Aspekt ten jest

nowy, nieopisany i niełatwy do zbadania. Zważywszy jednak na fakt rosnącej popularności

edukacji domowej w Polsce można mieć nadzieję, że cały proces, struktura i rzeczywistość

edukacji domowej zostaną niebawem zbadane i opisane.



Aneks

Dyspozycje do wywiadu

Witam serdecznie.

Nazywam się Jan Odyniec i jestem studentem trzeciego roku Andragogiki na Wydziale

Pedagogicznym UW. Niniejszy wywiad przeprowadzam w związku z pisaną przeze mnie

pracą dyplomową pod tytułem Zdobywanie i doskonalenie kompetencji przez dorosłych re-

alizujących edukację domową.

Udzielone przez Państwa odpowiedzi posłużą mi w napisaniu mojej pracy. Uczestnic-

two w wywiadzie jest anonimowe, zaś Państwa odpowiedzi będą użyte jedynie w celach

naukowych związanych z pisaniem pracy dyplomowej.

Proszę o szczere i wyczerpujące odpowiedzi.

1. Skąd dowiedzieli się Państwo o edukacji domowej? Jakie były Państwa pierwsze re-

akcje na tę wiedzę – co wzbudziło pozytywne reakcje, co negatywne? Dlaczego?

2. Kiedy rozpoczęli Państwo realizować edukację domową w swojej rodzinie? (nie

tylko data, ale też etap edukacyjny dziecka/dzieci)

3. Co skłoniło Państwa do rozpoczęcia edukacji domowej w swojej rodzinie?

4. Proszę opowiedzieć o swojej rodzinie, o zainteresowaniach, uzdolnieniach dzieci itp.

5. Ile dzieci kształci się w domu?

5.1. Czy od początku kształciły się w domu, czy też początkowo kształciły się tra-

dycyjnie?

5.2. Jeśli kształciły się tradycyjnie, z czego wynika zmiana?

5.3. Na jakim etapie edukacyjnym są dzieci kształcące się w domu?

6. Czy w rodzinie są dzieci, które kształcą się tradycyjnie? Jeśli są –- z czego wynika to,

że część dzieci kształci się w szkole, a część w domu?
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7. Czy jest coś, co szczególnie utwierdza Państwa w decyzji o realizowaniu EDw swojej

rodzinie? Czy jest coś, co stawia pod znakiem zapytania dalsze kontynuowanie ED?

Co to jest?

7.1. Jaka jest rola własnych doświadczeń lub innych osób realizujących ED w po-

wyższych przeświadczeniach?

8. W jaki sposób rodzina przygotowywała się do wprowadzenia ED? Pytanie dotyczy

całej rodziny, zatem też reakcji dziadków, krewnych, dzieci.

9. Jak przebiegało planowanie zajęć prowadzonych w domu na początku realizowania

edukacji domowej? Jak wygląda teraz?

10. Jak przebiega „typowy” dzień rodziny, w której jest prowadzona edukacja domowa?

11. Jak wyglądają zajęcia prowadzone w domu?

11.1. Jakie są cele kształcenia? Jak się je ustala i ocenia ich realizację?

11.2. Z jakich korzysta się treści metod, środków, form kształcenia?

11.3. Ile czasu trwa „lekcja/lekcje”?

11.4. Z jakich korzystali i korzystają Państwo programów lub podręczników?

11.5. Czymamiejsce jakakolwiek ocena osiągnięć i postępów dzieci? Jaka jest forma

oceny lub sprawdzania wiedzy i umiejętności dzieci?

11.6. W jaki sposób i w jakim stopniu korzystają Państwo z pomocy osób zewnętrz-

nych?

12. Jakie widzą Państwo cele ED w swojej rodzinie?

12.1. Jak kształtuje się rozwój społeczny dziecka/dzieci w ED?

12.2. Jak wyobrażają sobie Państwo sylwetkę „absolwenta” szkoły domowej?

13. Jakie widzą Państwo zalety edukacji prowadzonej w domu? Jakie wady?

13.1. Jakie są trudności, bariery, problemy, jak są pokonywane i rozwiązywane, jakie

są sukcesy?

14. Jakie stopnie lub oceny zdobywają dzieci w testach szkolnych realizowanych przez

placówki? Pytanie o realizację edukacyjnych wymagań formalnych ED.
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15. Jak przebiega komunikacja między rodziną realizującą ED a szkołą/systemem szkol-

nym?

16. Kim są Państwo z zawodu i z wykształcenia?

17. Jakie z wyuczonych i zawodowych umiejętności (kompetencji) uważają Państwo za

przydatne w realizacji ED w swojej rodzinie?

18. Jakie, prócz wyuczonych i zawodowych, posiadają Państwo umiejętności (kompe-

tencje), które przydają się w prowadzeniu edukacji domowej? Pytanie zarówno

o kompetencje związane z wiedzą przedmiotową, jak i z umiejętnościami dydak-

tycznymi?

19. Jakie umiejętności (kompetencje) i talenty uważają Państwo za szczególnie ważne

lub niezbędnie dla realizacji ED?

20. Wobec jakich umiejętności (kompetencji) widzą Państwo potrzebę, aby je szczegól-

nie rozwijać lub zdobywać?

21. W jaki sposób rozwijają lub zdobywają Państwo swoje umiejętności?

21.1. Czy za pomocą książek, literatury naukowej lub popularnonaukowej, za po-

mocą Internetu, szkoleń lub innych sposobów? Jakich?

22. Czy można powiedzieć, że internetowe sieci społecznościowe i fora są szczególnym

narzędziem autoedukacji, specyficznym dla edukatorów domowych?

22.1. Jak często Państwo korzystają z tego typu rozwiązań by samemu się kształcić?

22.2. W jakich sytuacjach?

23. Jak najczęściej wygląda taki sposób dokształcania się przy użyciu for internetowych

i sieci społecznościowych?

24. Czy rodziny prowadzące ED, komunikujące się ze sobą tworzą swego rodzaju spo-

łeczność? Czy też znajomość ta jest nietrwała, nastawiona jedynie na jednorazowe

spotkania związane z danymi wyjściami, zajęciami itp.?

25. Czy można powiedzieć, że, na wzór powszechnego systemu edukacji, rodziny reali-

zujące ED tworzą swoisty system edukacji domowej?

25.1. Jak opisaliby Państwo taki system edukacji domowej?
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26. Jaka jest Państwa opinia o edukacji tradycyjnej, systemie powszechnego szkolnictwa?

Metryczka:

27. Płeć

28. Wykształcenie

29. Wiek

30. Zawód wykonywany

31. Liczba dzieci

32. Wiek dzieci
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