
40

1/2014

INFORMATOR OSWIATOWY

INFORMACJE § OPINIE § PROPOZYCJE

Edukacja domowa (okre�lana jako �spe³nianie obo-
wi¹zku szkolnego poza szko³¹�) jest rozwi¹zaniem do-
puszczonym w polskim systemie prawnym, choæ prak-
tykowanym przez niewielk¹ liczbê polskich rodzin. Dzi�
edukacjê domow¹ w Polsce umo¿liwia art. 16 ustawy
z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty. Home-
schooling jest alternatyw¹ tradycyjnego systemu edu-
kacji szkolnej, chocia¿ nie jest to forma ca³kowicie nie-
zale¿na1. Uczniowie realizuj¹cy obowi¹zek szkolny poza
szko³¹ s¹ obowi¹zani sk³adaæ coroczne egzaminy z przed-
miotów objêtych programem nauczania, w warunkach
ustalonych przez dyrektora szko³y, który wyda³ zgodê na
edukacjê domow¹ dziecka. Chocia¿ niewielu rodziców
decyduje siê nauczaæ swoje dzieci samodzielnie, temat
ten wzbudza wiele kontrowersji. Zdania psychologów
na temat rozwojowych konsekwencji takiego postêpo-
wania równie¿ s¹ podzielone2.

W �wiadomo�ci spo³ecznej okres pó�nego dzieciñ-
stwa jest etapem rozwoju nierozerwalnie zwi¹zanym ze
szko³¹. Ten okres w ¿yciu cz³owieka równie¿ w literatu-
rze psychologicznej i pedagogicznej nazywany jest czê-
sto �m³odszym wiekiem szkolnym�. Ju¿ sama nazwa
wskazuje, ¿e osi¹gniêcia rozwojowe tego okresu, zarów-
no w obszarze percepcyjnym, emocjonalnym, jak i spo-
³ecznym, czêsto rozpatrywane s¹ w kontek�cie wyma-
gañ stawianych przez �rodowisko wychowawcze, jakim
jest szko³a. R. Stefañska-Klar wyró¿nia cztery podsta-
wowe rodzaje zmian, jakie w okresie tym zachodz¹
w rozwoju dziecka3:
§ zmiany w trybie aktywno�ci; przej�cie od aktywno-

�ci zdominowanej przez zabawê do ukierunkowanej
przez obowi¹zki i normy o charakterze spo³ecznym,

§ dalszy rozwój i integracja funkcji psychicznych,
§ wej�cie w nowe �rodowisko � szko³a jest zarówno

�rodowiskiem wychowawczym, jak i miejscem,
w którym odbywa siê wchodzenie dziecka w rela-
cje w grupie rówie�niczej,

§ wej�cie w now¹ rolê spo³eczn¹ � ucznia.

Aby zmiany te by³y mo¿liwe, dziecko musi realizo-
waæ wiele nowych zadañ rozwojowych, takich jak po-
rz¹dkowanie wiedzy o �wiecie i o sobie samym, naby-
wanie nowych umiejêtno�ci, maj¹cych zwi¹zek ze
zdobywaniem i organizacj¹ informacji, czytanie i pisa-
nie, a tak¿e odnalezienie w³asnego miejsca w grupie ró-
wie�niczej. Dziecko z jednej strony rozwija swoj¹ oso-
bist¹ autonomiê, z drugiej za� strony kszta³tuje siê jego
stosunek do grup i instytucji spo³ecznych (grupa rówie-
�nicza, nauczyciele). Od dzieci w wieku szkolnym ocze-
kuje siê, ¿e osi¹gn¹ pewien poziom rozwoju, okre�lany

mianem dojrza³o�ci szkolnej. Uwa¿a siê, ¿e dziecko osi¹-
gnê³o dojrza³o�æ szkoln¹, je¿eli ³¹cznie wyst¹pi¹ nastê-
puj¹ce czynniki:
§ dostateczna sprawno�æ fizyczna i motoryczna,
§ dobra orientacja w otoczeniu,
§ zdolno�ci komunikacyjne umo¿liwiaj¹ce bezproble-

mowe porozumiewanie siê,
§ zdolno�æ do intencjonalnego dzia³ania,
§ wystarczaj¹cy poziom uspo³ecznienia,
§ wystarczaj¹cy poziom rozwoju emocjonalnego, po-

zwalaj¹cy na czasowa separacjê z rodzicami4 .

Rozpoczêcie nauki szkolnej mo¿e byæ wydarzeniem
kryzysowym. D. Gaul zwraca uwagê na �niepokoj¹cy
wzrost zaburzeñ wegetatywnych, bêd¹cych reakcj¹ na
rozpoczêcie nauki w szkole�5. Jak pisze M. Przetacz-
nik-Gierowska, �najkorzystniejszy dla jednostki jest roz-
wój harmonijny, który zak³ada sta³e i równomierne  tempo
ogólnego rozwoju oraz rytmiczno�æ jego poszczególnych
przejawów�6.

Klasa szkolna jest miejscem, w którym spotykaj¹
siê dzieci w jednym wieku, jednak czêsto znajduj¹ce siê
na ró¿nym etapie rozwoju, o bardziej lub mniej harmo-
nijnie przebiegaj¹cych procesach rozwojowych. Roz-
wój dysharmonijny mo¿e, w zetkniêciu z nowymi dla
dziecka zadaniami rozwojowymi, zwi¹zanymi z nauk¹
szkoln¹, wywo³aæ poczucie zagubienia, zagro¿enia, nie-
adekwatno�ci wobec oczekiwañ spo³ecznych. Szcze-
gólnie w takiej sytuacji edukacja domowa wydaje siê
wychodziæ naprzeciw potrzebom dzieci o rozwoju dys-
harmonijnym, zapewniaj¹c indywidualne podej�cie
w procesie nauczania przez osobê, która najlepiej zna
potrzeby dziecka. Domowa edukacja w takiej sytuacji
zmniejsza równie¿ �rodowiskowe czynniki stresotwór-
cze, bêd¹ce wynikiem istnienia mechanizmów konku-
rencji w �rodowisku rówie�niczym.

Wielu autorów podkre�la jednak donios³o�æ oddzia-
³ywania szko³y i grupy rówie�niczej, jako odmiennych
od rodziny �rodowisk spo³ecznych, na procesy rozwo-
jowe jednostki oraz jej socjalizacjê. Brak odpowiednich
warunków socjalizacji jest zreszt¹ niezwykle czêsto pod-
noszonym argumentem przeciwko edukacji domowej.
Waga do�wiadczeñ spo³ecznych w rozwoju dziecka jest
podkre�lana szczególnie silnie przez teorie psychologicz-
ne, nale¿¹ce do nurtu interakcjonistycznego. Zgodnie
z nimi, rozwój jest wynikiem interakcji dziecka z oto-
czeniem. Otoczenie to stanowi �rodowisko, nie bêd¹ce
jednak kategori¹ obiektywn¹, a raczej wynikiem samo-
dzielnej konstrukcji i interpretacji przez dziecko. Oddzia-
³ywanie pomiêdzy dzieckiem a �rodowiskiem ma cha-

Wiek szkolny bez szko³y?
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rakter wzajemny. Sullivan zajmuj¹c siê wp³ywem relacji
spo³ecznych na rozwój dzieci stwierdzi³, ¿e dziecko �sty-
kaj¹ce siê poza domem z nowymi, wa¿nymi dla siebie
osobami modeluj¹cymi jego zachowania, wypracowuje
w³asne standardy, zastêpuj¹c nimi dotychczasowe, do-
starczane dot¹d przez cz³onków rodziny�7.

J. Jab³oñski uwa¿a, ¿e dla wieku szkolnego szcze-
gólnie wa¿ne s¹ cztery obszary, które jednocze�nie sta-
nowiæ mog¹ �ród³o powa¿nych zagro¿eñ dla rozwoju
dziecka. Do obszarów tych autor zaliczy³8 :
§ gotowo�æ szkoln¹ i jako�æ dopasowania oferty edu-

kacyjnej szko³y/klasy do poziomu dziecka,
§ proces uczenia siê i rodzaj oraz jako�æ opanowa-

nych �technologii umys³owych�,
§ proces spo³ecznego oceniania i poczucie w³asnej

warto�ci,
§ zasady spo³ecznej wspó³-

pracy (praca indywidu-
alna czy w zespo³ach,
rywalizacja czy wspó³-
praca) oraz rodz¹ca siê
u dziecka gotowo�æ do
pracy i poczucie kom-
petencji lub poczucie
ni¿szej warto�ci.

K. Appelt twierdzi, ¿e
faza pó�nego dzieciñstwa to
etap ¿ycia o najwiêkszym
znaczeniu w sensie spo³ecz-
nym. Podkre�la ona w ten
sposób, ¿e w wieku 7-12 lat
kszta³tuj¹ siê podstawowe
dla funkcjonowania w spo-
³eczeñstwie kompetencje
cz³owieka, jak na przyk³ad
stosunek do pracy, czy umie-
jêtno�æ wspó³dzia³ania w gru-
pie. Pomy�lne przygotowa-
nie do funkcjonowania w spo-
³eczeñstwie jest jednak istot-
ne nie tylko w perspektywie przysz³ej doros³o�ci. O zna-
czeniu tego przygotowania stanowi przede wszystkim
fakt, ¿e jest ono warunkiem prawid³owego rozwoju dziec-
ka ju¿ w okresie pó�nego dzieciñstwa. Najwa¿niejszy-
mi zagro¿eniami indywidualnego rozwoju ucznia s¹ te,
które przynajmniej potencjalnie mog¹ ograniczyæ lub wy-
kluczyæ jego udzia³ w ¿yciu spo³ecznym9.

Istotnym aspektem socjalizacji szkolnej jest mo¿li-
wo�æ wchodzenia w interakcje, tak¿e uczuciowe, z ró-
wie�nikami. Jak pisze Stefañska-Klar, kontakty rówie-
�nicze daj¹ mo¿liwo�æ æwiczenia empatii, altruizmu,
wyra¿ania gniewu w sposób nieagresywny10. Wraz
z pierwszymi przyja�niami, pojawiaj¹ siê takie pojêcia

jak lojalno�æ, zaufanie, solidarno�æ. Zwolennicy eduka-
cji domowej s¹ jednak zdania, ¿e te same mo¿liwo�ci
rozwoju emocjonalnego daje dziecku pe³na rodzina
(szczególnie wielodzietna) oraz kontakty rówie�nicze, nie-
zwi¹zane ze �rodowiskiem edukacji zinstytucjonalizowa-
nej. M. Budajczak zauwa¿a, ¿e socjalizacja w warun-
kach szkolnych zasadniczo wprowadza dziecko w �wiat
norm i zachowañ, obowi¹zuj¹cych w du¿ych grupach
rówie�niczych, co jest tak naprawdê socjalizacj¹ w wa-
runkach ca³kowicie odbiegaj¹cych od naturalnych. Du¿e
grupy rówie�nicze s¹ cech¹ instytucji edukacyjnych i mi-
litarnych, ich znaczenie jest jednak zdecydowanie mniej-
sze w codziennym ¿yciu poza tymi instytucjami11.

Wydaje siê, ¿e zarówno przeciwnicy jak i zwolen-
nicy edukacji domowej rozumiej¹ donios³o�æ postawy ro-
dziców-edukatorów dla szans harmonijnego rozwoju ich

dzieci. Oddzia³ywania wy-
chowawcze rodziców znaj-
duj¹ swoje odbicie w posta-
wach wobec dziecka. Po-
stawy rodzicielskie ,,okre-
�laj¹ sposób zachowania
siê rodziców wobec w³a-
snego dziecka, specyficzny
stosunek wobec niego, my-
�lenie o nim, traktowanie
go i odczuwanie�12. Zawie-
raj¹ trzy istotne komponen-
ty: poznawczy, uczuciowo-
motywacyjny i dzia³anio-
wy. �Postawy rodzicielskie
w miarê swego kszta³towa-
nia mog¹ ulegaæ zmianie,
tak jak zmienia siê ich prze-
dmiot, to jest dziecko, któ-
re przechodzi przez ró¿ne
fazy rozwoju�13. M. Ziem-
ska wyró¿nia zarówno po-
stawy rodzicielskie w³a�ci-
we czyli pozytywne, jak
i niew³a�ciwe tj. naganne

z punktu widzenia dobra dziecka i jego prawid³owego
wychowania w rodzinie. Wed³ug niej w³a�ciwa posta-
wa to nic innego jak ,,podej�cie do dziecka bez przesad-
nej koncentracji, ale i bez nadmiernego dystansu, czyli
nawi¹zywanie z nim swobodnego kontaktu, ani napiête-
go, ani te¿ zbyt lu�nego�14. Do postaw w³a�ciwych zali-
cza ona akceptacjê dziecka, wspó³dzia³anie z nim, roz-
s¹dn¹ swobodê oraz uznawanie jego praw. Postawy
niew³a�ciwe natomiast to takie, w których przewa¿aj¹
elementy odrzucenia, unikania, nadmiernej ochrony i wy-
magania. Niezale¿nie od tego, czy s¹ one po¿¹dane czy
te¿ nie, wywieraj¹ g³êboki wp³yw na dziecko, powodu-

Klasa szkolna jest miejscem, w którym
spotykaj¹ siê dzieci w jednym wieku, jednak
czêsto znajduj¹ce siê na ró¿nym etapie roz-
woju, o bardziej lub mniej harmonijnie prze-
biegaj¹cych procesach rozwojowych. Rozwój
dysharmonijny mo¿e, w zetkniêciu z nowy-
mi dla dziecka zadaniami rozwojowymi, zwi¹-
zanymi z nauk¹ szkoln¹, wywo³aæ poczucie
zagubienia, zagro¿enia, nieadekwatno�ci
wobec oczekiwañ spo³ecznych. Szczególnie
w takiej sytuacji edukacja domowa wydaje
siê wychodziæ naprzeciw potrzebom dzieci
o rozwoju dysharmonijnym, zapewniaj¹c in-
dywidualne podej�cie w procesie nauczania
przez osobê, która najlepiej zna potrzeby
dziecka. Domowa edukacja w takiej sytuacji
zmniejsza równie¿ �rodowiskowe czynniki
stresotwórcze, bêd¹ce wynikiem istnienia
mechanizmów konkurencji w �rodowisku
rówie�niczym.
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j¹c okre�lone skutki wychowawcze. To wzglêdnie trwa³e
nastawienie rodziców, przejawiaj¹ce siê w ich postêpo-
waniu, wywo³uje u dziecka reakcjê w postaci okre�lo-
nego zachowania siê, kszta³tuj¹c krok po kroku posta-
wy dziecka, jego nastawienie do siebie, do innych, do
otaczaj¹cej rzeczywisto�ci. W rodzinie zintegrowanej,
z w³a�ciwie pe³nionymi rolami rodzicielskimi, gdzie ro-
dzice przejawiaj¹ postawy akceptacji i autonomii, dziec-
ko czuje siê bezpiecznie, jest pewne siebie, zachowuje
siê swobodnie, twórczo i aktywnie, a rozwój jego oso-
bowo�ci przebiega prawid³owo. Natomiast brak kontaktu
uczuciowego, odtr¹cenie, nadmierne wymagania, brak
konsekwencji w wychowaniu lub nadmierna koncentra-
cja na dziecku, mog¹ prowadziæ do wyst¹pienia zabu-
rzeñ osobowo�ci. Postawy rodzicielskie maj¹ ogromne
znaczenie we wszystkich typach rodzin i niezale¿nie od
systemu edukacyjnego, którego czê�ci¹ jest dziecko.
Wydaje siê jednak, ¿e w przypadku rodziców edukuj¹-
cych samodzielnie swoje dzieci znaczenie to jeszcze
wzrasta. Po pierwsze, rodzice i dzieci edukowane do-
mowo spêdzaj¹ ze sob¹ znacznie wiêcej czasu, ni¿ ma
to miejsce w przypadku rodzin, w których dzieci eduko-
wane s¹ w ramach tradycyjnego systemu szkolnego.
Dodatkowo, wp³yw rodziców dotyczy wszystkich dzie-
dzin rozwoju dziecka, tak¿e tych tradycyjnie, zarezer-
wowanych jako obszar oddzia³ywania szko³y. Ponadto,
w ¿yciu dziecka brakuje, w przypadku edukacji domo-
wej, innych niespokrewnionych osób doros³ych (b¹d�
liczba ta jest znacznie ograniczona), mog¹cych zyskaæ
pozycjê autorytetu15.

Kwesti¹ o wielkiej donios³o�ci, jednak niedostatecz-
nie zbadan¹ jak dot¹d, jest wp³yw edukowania w wa-
runkach domowych na rozwój dziecka we wszystkich
obszarach, tak¿e spo³ecznym. Polskie pi�miennictwo jest
jak do tej pory bardzo ubogie, natomiast pi�miennictwo
oraz badania prowadzone w krajach, gdzie homescho-
oling funkcjonuje od lat (np. USA czy Wielka Bryta-
nia), wykazuje znaczne ró¿nice w realiach zwi¹zanych
z odmiennym sposobem prawnej regulacji tego typu na-
uczania w systemach prawnych ró¿nych krajów16.

Brakuje równie¿ poradników dla rodziców, którzy
z ró¿nych wzglêdów zdecydowali siê na samodzielne na-
uczanie swoich dzieci. Wiêkszo�æ dostêpnych publikacji
koncentruje siê na relacji rodzic-dziecko, nie uwzglêd-
niaj¹c jednak faktu, ¿e rola rodzica mo¿e byæ ³¹czona
z rol¹ nauczyciela, co diametralnie zmienia zazwyczaj
¿ycie ca³ej rodziny. Publikacje psychologiczne dotycz¹-
ce rozwoju dziecka ujmuj¹ zagadnienia rozwojowe
w kontek�cie szko³y tak, jakby kwestie instytucji wy-
chowawczych i rozwoju dziecka musia³y byæ ze sob¹
nierozerwalnie zwi¹zane. Rodzice edukuj¹cy domowo
s¹ jednak grup¹ coraz liczniejsz¹ i coraz lepiej zorgani-
zowan¹. Grupy tematyczne na portalach spo³eczno�cio-

wych czy fora internetowe stanowi¹ miejsce �wirtual-
nych spotkañ�, gdzie wymienia siê pogl¹dy, dzieli spo-
strze¿eniami, zasiêga opinii metodycznej, b¹d� meryto-
rycznej. Coraz czê�ciej te¿ s¹ one miejscem, w którym
prowadzone s¹ badania naukowe, maj¹ce na celu lep-
sze poznanie sytuacji dzieci edukowanych domowo, me-
tod pracy stosowanych przez edukuj¹cych w³asne dzie-
ci rodziców czy obiektywnych efektów tego typu
edukacji. Mo¿liwe, ¿e badania te pozwol¹ odpowiedzieæ
na pytania o to, jak edukacja domowa wp³ywa na roz-
wój dzieci w wieku szkolnym i zmniejszyæ spo³eczne
obawy dotycz¹ce takiego sposobu edukowania. ö

Matylda Basarab
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna

w £odzi

PRZYPISY:
1. Sawiñski P. J., Co z edukacj¹ domow¹ w XXI wieku?, Nowa
Szko³a, 10/ 2008, s. 26-29
2. Wiêcej: Sobecki W., Domowa szko³a, Nowa Szko³a 3/2001,
s. 49; Mi³oszowska E. Domowi, G³os Nauczycielski 51-52/2007,
s. 12-13, Kania L., Edukacja domowa, Gazeta szkolna, 122/
1996, s. 1-4
3. Stefañska-Klar R., Pó�ne dzieciñstwo. M³odszy wiek szkol-
ny [w:] B. Harwas-Napiera³a, J,. Trempa³a, Psychologia roz-
woju cz³owieka. Charakterystyka okresów ¿ycia cz³owieka,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 130
4. Stefañska-Klar R., op. cit. s . 131
5. Gaul D., Dziecko w sytuacji stanu szkolnego, �Psychologia
wychowawcza�, 4/1991. s. 313-314
6. Przetacznik-Gierowska M., Makie³³o-Jar¿a G., Psychologia
rozwojowa i wychowawcza wieku dzieciêcego, Warszawa,
WSiP 1985, s. 370
7. Stefañska-Klar R., op. cit., s. 147
8. Jab³oñski S., Wiek szkolny � zagro¿enia rozwoju, Reme-
dium, 10 (128)/ 2003, 4-5
9. Appelt K., Wiek szkolny � szanse rozwoju, Remedium, 9
(127)/ 2003, 4-5.
10. Stefañska-Klar R., op. cit. s. 145
11. Budajczak M., Edukacja domowa, Gdañskie Wydawnic-
two Psychologiczne, Gdañsk 2004, s. 43-46
12. Janus K., S³ownik pedagogiki i psychologii, Buchmann,
Warszawa 2011, s. 213
13. Plopa M., Psychologia rodziny, Kraków 2006, s. 245-246
14. Ziemska M., Postawy rodzicielskie, Warszawa 2009, s. 57
15. Edukacja domowa nie jest absurdem: rozmowa z wicemi-
nistrem edukacji prof. Zbigniewem Marciniakiem, przeprowa-
dzona przez Beatê Imielsk¹, Problemy Opiekuñczo-Wycho-
wawcze, 10/2008, s. 7-10
16. Wallet S., Edukacja domowa w USA , Nowa Szko³a, nr 7/
2006, s. 48 � 54

INFORMACJE § OPINIE § PROPOZYCJE


