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EDUCATION AS SKILL TO MOVE IN LIFE
JOACHIM WILLEMS
Abstract: The paper presents the conception ofupbringing formulated by Jan Patocka, one of the best known Czech philosophers of education. In his opinion education is a lifelong movement in the context ofwhich reciprocal relatioJlships, being
together, solidarity and intergenerational bond are formed. Thanks to this movement,
young generation is introduced to the principles ofthe world, what never occurs without specific struggles, or even fights (in ancient Greek: agon), Patocka distinguishes between anchor movement, which has defensive character, and movement towards the truth or in the truth, which opens an individual to the others and allows it
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DIETRICH SENNER

KOMPETENCJA RELIGIJNA JAKO ELEMENT KSZTALCENIA
PUBLICZNEGO (WYNIKI BADAN EMPIRYCZNYCH) 1
Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki dw6ch interdyscyplinamych projekt6w badawczych zrealizowanych ze srodk6w Deutsche Forschungsgemeinschaft
(Niemiecka Wsp6lnota Badawcza) w latach 2005-2010 przez grupy pedagog6w
i teolog6w z Uniwersytetu Humboldt6w w Berlinie. Ich celem bylo znalezienie odpowiedzi na dwa pytania: po pierwsze,jak mozna zdefiniowac kompetencjtt religijnl!
przekazywanl! na lekcjach religii w szkolach publicznych i, po drugie, jak powinno
sitt ttt kompetencjy mierzyc. Rezultatem prac projektowych bylo opracowanie i waIidacja instrumentu umozliwiajl!cego pomiar efektywnosci nauczania religii na przykladzie ewangelickich lekcji religii w szkolach publicznych.
Slowa kluczowe: badania edukacyjne, lekcje religii, kompetencja religijna.
1
Zr6dlo: D. Benner, R. Schieder, H. Schluss, J. Willems, Religiöse Kompetenz als Teil öffentlicher Bildung Versuch einer empiriach, bildungstheoretisch und religionspädagogisch ausgewiesenen Konstruktion
religiöser Dimensionen und Anspruchsniveaus, F. Schöningh, Paderbom- München- Wien- Zürich 2011,
s. 125-157. Prqpisy podane w nawiasach kwadratowych pochodz<j od tlumacza (przyp. D.S. ).
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Rozwoj koncepcji poziomow kompetencji religijnej
lstotnym celem projektu KERK2 bylo opracowanie takiego modelu kompetencji
religijnej, kt6ry b~tdzie skorelowany z definicjami zr6znicowanych poziom6w wymagan, odnosz~cymi si~t do szkolnego nauczania religii. W poziomach tych wyodr~tbnia si~t trzy domeny (obszary), a mianowicie: kompetencjy interpretacji religijnej
(niem. religiöse Deutungskompetenz), kompetencjy partycypacji religijnej (niem. religiöse Partizipationskompetenz) i podstawow~ wiedz~t religijn~ (niem. religionskundliehe Grundkenntnisse). Poniewaz podczas prowadzenia badan terenowych zebrano zbyt mal~ liczb~t odpowiedzi spelniajqcych zalozenia modelu Rascha, najbardziej
restrykcyjnej wersji teorii odpowiedzi na zadanie testowe (ang. item response theory
-IRT), nie udalo si~t w domenie kompetencji partycypacji religijnej osi~gnq6 zamierzonego celu. Z tego powodu najpierw zostan~ zaprezentowane stopnie kompetencji
interpretacji religijnej, a nast~tpnie problemy, kt6re pojawily si~t przy skalowaniu domeny "podstawowa wiedza religijna".

Kompetencja interpretacji religijnej
Poziomy wymagan w odniesieniu do kompetencji interpretacji religijnej zostaly
opisane na podstawie stopni trudnosci wyodr~tbnionych za pomoq zadan testowych.
Zadania te przygotowano z uwzgl~tdnieniem dydaktycznego, teologicznego i religijno-pedagogicznego sposobu formulowania problem6w. Tak wi~tc poziomy te nie
powstaly w oparciu o zalozenia teoretyczne, przyswiecaj~ce procesowi konstruowania zadan testowych, lecz na podstawie analizy statystycznej odpowiedzi uczennic
i uczni6w, kt6rzy wzi~tli udzial w testach. Podczas tej analizy gl6wn~ uwag~t skupiono na cechach umozliwiaj~cych rozr6znienie mi~tdzy zadaniami latwymi a trudnymi.
Potwierdzony empirycznie stopien trudnosci zostal okreslony na podstawie tego, ilu
uczni6w potrafilo rozwi~zac dane zadanie testowe, a ilu nie. Przeskalowanie poziom6w wymagan nie wynikalo bezposrednio ze statystycznego rozr6znienia mi~tdzy
stopniami trudnosci, lecz zostalo przeprowadzone na podstawie hermeneutycznej interpretacji danych empirycznych. W trakcie tej interpretacji skumulowano w jednym
poziomie zadania o zr6znicowanym stopniu trudnosci w taki spos6b, zeby poziom
ten obejmowal specyficzne umiejytnosci, jakie musz~ posiadac uczniowie, aby rozwi~zac zadanie z danego poziomu. Tym samym zar6wno wyodr~tbnienie poszczeg6lnych poziom6w, jak i analiza przyporz~dkowanych do nich umiejytnosci zostaly
oparte na interpretacji danych uzyskanych w badaniu ilosciowym. Przy rozgrani' [Akronim peinej nazwy projektu: Konstruktion und Erhebung von Religiösen Kompetenzniveaus
im Religionsunterricht am Beispiel des Evangelischen Religionsunterrichts [Konstrukcja i sprawdzenie
poziom6w kompetencji religijnej w odniesieniu do szkolnego nauczania religii na przykladzie ewangelickich lekcji religii].
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czeniu poszczeg6Inych poziom6w uwzgl~tdniono r6wniez zamiar uwidoczniaj~cy si~t
w danym zadaniu i punkt widzenia, z kt6rego dokonywano merytorycznej interpretacji stopni trudnosci. W konsekwencji mozliwe byly r6zne opisy owych poziom6w,
co znalazlo swoje odbicie w publikacjach prezentuj~cych etapowe wyniki prac nad
projektami3 • Odnosz~c si~t do tych opis6w, zesp6l badawczy przyj~l ostatecznie ponizszy model poziom6w kompetencji interpretacji religijnej.
Tabela 1. Skala poziom6w kompetencji interpretacji religijnej
Poziom I

Uczniowie potrafi:t interpretowac teksty i obrzydy religijne, zawieraj~ce odniesienia do konwencji i doswiadczeii religijnych znanych im z zycia codziennego.

Poziom II

Uczniowie potrafiq zidentyfikowac koncepcjy religii spoczywajqq u podstaw
tekst6w religijnych i takich samych stan6w rzeczy - r6wniez w6wczas, gdy
miydzy tymi ostatnimi a ich wlasnym doswiadczeniem codziennym nie ma
zadnych bezposrednich zwiqzk6w.

Uczniowie potrafiq zrozumiec teksty religijne i stany rzeczy pochodzqce z r6zPoziom III nych tradycji religijnych, zmieniac perspektywy patrzenia na nie i dyskutowac
o nich w przestrzeni publicznej w spos6b interreligijny.
Uczniowie potrafiq zrozumiec tresci i koncepcje religijne w kontekstach religijnych i niereligijnych, reflektowac przez zmiany perspektywy patrzenia konkuPoziom IV
rujqce ze sob~ interpretacje, wskazac ich charakter problematyczny i krytycznie odniesc siy do swoich wlasnych oczekiwaii.
Poziom V

Uczniowie potrafiq interpretowac z punktu widzenia innych sfer zycia (np. ekonomii, polityki, moralnosci, prawa) religijne tresci i stany rzeczy, identyfikowac charakterystyczne dla nich sposoby myslenia i w tym swietle oceniac je
z wielu perspektyw.

pracowame wlasne.
3
Por. S. Krause, R. Nikolova, H. Schluss, Th. Weiss, J. Willems, Kompetenzerwerb im evangelischen Religionsunterricht Ergebnisse der Konstruktvalidierungssrudie der DFG-Projekte RU-Bi-Qua I
KERK, "Zeitschrift fur Pädagogik" 2 (2008), s. 174-188; D. Benner, Unterricht- Wissen -Kompetenz.
Deutungs- und Partizipationskompetenz im Religionsunterricht, [w:] Gott Lesen, die Welt begreifen. Religious literacy, red. M. Schreiner, Waxmann, Münster- New York 2008, s. 69-82; R. Schieder, Was ist
religious literacy?, [w:] Gott Lesen, die Welt begreifen, dz. cyt., s. 11-24; H. Schluss, Wieviel Religion
brauchtdie Bildung?, [w:] Gott Lesen, die Welt begreifen, dz. cyt., s. 83-101; R. Schieder, Verordnete, gefühlte oder messbare Bildungsstandards? Konzeption und Forschungsstand eines interdisziplinären Berliner Projekts, [w:] Bildungsstandardsfür den Religionsunterricht und nun? Perspektivenfür ein neues
Instrument im Religionsunterricht, red. C.P. Sajak, Berlin 2007, s. 67-86; R. Nikolova, H. Schluss, Th.
Weiss, J. Willems, Das Berliner Modell religiöser Kompetenz. Fachspezifisch Testbar Anschlussfähig,
"Theo-Web. Zeitschrift fur Religionspädagogik" 2 (2007), s. 67-87; D. Benner, S. Krause, R. Nikolova, T. Pilger, R. Schieder, H. Schluss, Th. Weiss, J. Willems, Ein Modell domänenspezifischer religiöser
Kompetenz. Erste Ergebnisse des Projekts Ru-Bi-Qua, [w:] Bildungsstandards -Instrumente zur Qualitätssicherung im Bildungswesen Chancen und Grenzen Beispiele und Perspektiven, red. D. Benner,
Schöningh, Paderbom- München- Wien- Zürich 2007, s. 141-156; D. Benner, Bildungsstandards und
Qualitätssicherung im Religionsunterricht, "Theo-Web. Zeitschrift fur Religionspädagogik" 2 (2007),
s. 22-36; R. Schieder, Von der leeren Transzendenz des Willens zur Qualität zur Deurungs- und Partizipationskompetenz, "Theo-Web. Zeitschrift für Religionspädagogik" 2 (2004), s. 14-21.
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W strukturze powyzszej skali wyra:lnie zauwaza si(( sukcesywne przejscie od myslenia opartego na bezposredniej naocznosci przez myslenie abstrakcyjne (pojyciowe) az do operacji na najwyzszym poziomie, w kt6rych to operacjach ztozone sytuacje problemowe Si! rzutowane na konkretne kwestie dotycz<'!ce interpretowania
i oceniania religijnego oraz partycypowania i dzialania w zakresie religii. 0 ile na
pierwszym poziomie mozna rozwi<'!zac zadania testowe na podstawie doswiadczenia codziennego, o tyle przy pytaniach odnosz<'!cych si(( do wyzszych poziom6w konieczne jest siygni((cie po wiedz(( i umiej((tnosci, kt6rych nie da si(( nabyc z kontekstu
zyciowego. Poza tym na poziomach od trzeciego do pi<1tego od os6b testowanych
wymaga si((, zeby potrafily zmieniac perspektyw(( patrzenia miydzy r6znymi porz<'!dkami interpretacyjnymi i odr6znia6 religijny punkt widzenia od innych opcji wyjasniania i partycypowania w religijnych stanach rzeczy. Zadanie zmieniania perspektywy patrzenia zaklada posiadanie przez respondent6w, przynajmniej zali!:Zkowo,
umiejytnosci rekonstruowania kontekst6w konfesyjnych i interreligijnych (poziom
lll) i odgraniczania religijnych i pozareligijnych sposob6w czy Iogik myslenia (np.
poziom IV: myslenie religijne versus niereligijne, poziom V: interpretacje i oceny
religijnych tresci i stan6w rzeczy z perspektywy r6znych pozareligijnych sposob6w
myslenia). Na pi<1tym poziomie kompetencji interpretacji religijnej nastypuje powr6t
do myslenia odwolujqcego si(( do naocznosci o tyle, o ile naszkicowane pojyciowo sytuacje problemowe trzeba wyjasnic w odniesieniu do kwestii interpretowania
i oceniania oraz partycypowania i dzialania religijnego.
Niedaj<1ce si(( nie zauwazyc podobienstwa w strukturze poziom6w od trzeciego do
pi<1tego, a zwlaszcza w odniesieniu do poziomu trzeciego i czwartego, sklaniaj<'! do
postawienia pytania, czy nie da si(( tych poziom6w zjednoczyc w jeden. To pytanie
poci<'!ga za sobi! nastypne, a mianowicie: czy zmiany perspektyw patrzenia miydzy
r6znymi religiami Si! rzeczywiscie "prostsze" niz zmiany zachodzqce miydzy religijnymi a pozareligijnymi sposobami rozwazania okreslonego stanu rzeczy. Zgromadzony material empiryczny pozwala na dostrzezenie w odniesieniu do tych dw6ch
pytan tylko pewnych tendencji. Byc moze mniejszy stopien trudnosci interreligijnych zadan testowych nie wynika wcale z tego, ze te zadania odnoszq si(( do sytuacji
interreligijnych, lecz z tego, ze zadania usytuowane na poziomie trzecim powyzszej
skali wykazujq mniejszq zlozonosc w por6wnaniu z zadaniami z poziomu czwartego,
wskutek czego do ich rozwi<1zania konieczne byly mniej og6lne zdolnosci kognitywne. Mozliwe r6wniez, ze ten mniejszy stopien trudnosci da si(( wyjasnic tym, ze religie r6zniq si(( miydzy sobq nie tylko rytualami i praktykami, lecz r6wniez pogli!dami
na swiat, ocenami wartosci i ich tlumaczeniami. To, ze fenomeny okreslane i interpretowane powszechnie jako religijne mog<'! byc rozwazane od strony ekonomicznej
czy politycznej i vice versa, jest znacznie mniej zrozumiale samo przez si(( niz to, ze
religijne stany rzeczy z perspektywy r6znych religii da siy w r6znorodny spos6b interpretowac i tlumaczyc.
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Wyjasnienia wymaga r6wniez korelacja zachodzqca miydzy kompetencj<'! interpre- .
tacji religijnej a og6lnq umiejytnosciq czytania. Z analizy stopnia trudnosci r6:Znych
zadan testowych przebija wyraznie wskazanie, ze do cech opisuj<'!cych przedstawione powyzej pi((c poziom6w kompetencji interpretacji religijnej nalezy dol<1czy6 niezb((dne do rozwiqzania danego zadania testowego umiej((tnosci czytaniajako kolejne
kryterium warunkujqce stopien jego trudnosci. Ty zaleznosc widac szczeg6lnie wyraznie w modelu poziom6w omawianej kompetencji, kt6ry stanowil wynik projektu
RU-Bi-Qua4 poprzedzaji!cego KERK 5 • W sformulowanych w6wczas opisach rozr6zniono poziomy kompetencji interpretacji religijnej, sugerujqc si(( tym, czy tresci religijne niezb((dne do rozwiqzania danego zadania testowego muszq byc postrzegane
i interpretowane w prostych czy zlozonych zaleznosciach oraz czy respondent ma
samodzielnie powiqzac informacje zawarte w tekscie. To, ze kompetencja czytania
stanowi warunek mozliwosci rozwiqzania zadan dotyczqcych religii, kt6re zostaly
przedlozone testowanym osobom w formie zeszytu z zadaniami, nie dziwi ani nie jest
wystarczajqcym argumentem za tym, zeby kompetencjy interpretacji religijnej uwazac za specyficzny przypadek og6lnej kompetencji czytania. Mo:Zna wskazac wiele
przyklad6w zadan testowych, kt6rych stopnia trudnosci nie wyjasnia wylqcznie to,
jaki poziom kompetencji czytania jest wymagany do ich rozwiqzania.
Na podstawie opis6w poziom6w kompetencji czytania, kt6re uzyskano dziyki badaniom PISA, mo:Zna stwierdzic, ze uczennice i uczniowie znajdujqcy siy na pierwszym poziomie Sq w stanie wydobyc z prezentowanego tekstu jedynie pojedyncze
informacje, rozpoznac gl6wny temat i utworzyc z wiadomosciami znanymi z zycia codziennego proste polqczenia. Wraz z rosnqcym poziomem trudnosci wzrasta
umiej((tnosc identyfikowania wiykszej ilosci informacji i tworzenia polqczen zar6wno z r6:Znymi partiami tekstu, jak i z wiadomosciami pochodzqcymi z zycia codziennego (na najwyzszym poziomie omawianej kompetencji takie polqczenia sq mozliwe
r6wniez z wiedzq fachowq). W parze z tym idzie wzrost umiejytnosci rozpoznawania niuans6w jyzykowych i krytycznego oceniania przeczytanego tekstu. Na najwyzszym poziomie (pi<'!tym) uczennice i uczniowie posiedli umiejytnosc doglybnego
analizowania zlozonych tekst6w, tworzenia hipotez i juz nie tylko odwolywania siy
do wiedzy fachowej, lecz r6wniez siygania po koncepcje stojqce w jawnej sprzecznosci z wlasnymi oczekiwaniami6 •
W jednym z zadan testowych opracowanych w projekcie KERK postawiono kilka
pytan odnosz<'!cych siy do przedstawionej w Koranie historii narodzin Jezusa (Sura
4
[Akronim pelnej nazwy projektu: Qualitätssicherung und Bildungsstandards fLir den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen, am Beispiel des Evangelischen Religionsunterrichts (Zabezpieczenie jakosei i standard6w ksztalcenia edukacji religijnej w szkolach publicznych na przykladzie ewangelickich lekcji religii)].
5
Por. D. Benner i in., Ein Modell, dz. cyt., s. 149.
6
Por. Lernenfür das Leben. Erste Ergebnisse der internationalen Schulleistungsstudie PISA 2000,
OECD, [o.0.]200l, s. 141.

92

JOACH!M W!LLEMS, ROLF SCH!EDER, HENN!NG SCHLUSS, DIETRICH BENNER

(6]

19, 16-35). Na pierwszy rzut oka moglo sitt wydawac, ze to zadanie jest latwe. W rzeczywistosci jednak okazalo siy, ze wskaznik trudnosci wyni6sl 526 punkt6w i byl ponadprzeciytnie wysoki (sredni poziom trudnosci w tym zestawie p1asowal sitt w oko1icy 500 punkt6w). To zadanie umieszczono w srodkowej czysci zeszytu z zadaniami
testowymi. Poprzedzal je zaczerpniyty r6wniez z Koranu przedruk opisu narodzin
Jezusa. Do tej historii odnosilo sitt w sumie piyc zadan testuj'!cych czytanie ze zrozumieniem. Po nich umieszczono w zeszycie dwa zadania dotycz'!ce narodzenia Jezusa, takjak zostalo to przedstawione w Ewangelii sw. Lukasza (Lk 2, 1-20), kt6rej jednak nie przedrukowano. Zadania te stanowi'! przejscie do nastypnego zestawu pytan,
w kt6rym punktem odniesienia dw6ch zadan testowych jest (znowu przedrukowane) opowiadanie o zwiastowaniu Maryi tego, ze bttdzie Matk'! Jezusa (Lk 1, 26-36).
W dw6ch pozostalych zadaniach nalez'!cych do tego zestawu por6wnano oba przedrukowane teksty Koranu i Biblii.
W tym kontekscie chciano dowiedziec sitt w pytaniu ze wskaznikiem trudnosci
526 punkt6w, kt6ry z podanych dziewiyciu opis6w pochodz<!cych z Koranu odnosi
sitt do Jezusa. Poniewaz wszystkie informacje konieczne do tego, zeby prawidlowo
odpowiedziec na to pytanie, znajdowaly sitt w tekscie, na1ezalo przypuszczac, ze bttdzie ono stosunkowo latwe. Aby udzielic prawidlowej odpowiedzi, nie potrzeba bylo
rozpoznawac zadnych zaleznosci w tekscie ani odnosic go do wiadomosci pochodz<!cych z zycia codziennego czy wiedzy fachowej, ani wreszcie formulowac zadnej
samodzielnej wypowiedzi. Byc moze klopoty sprawil nietypowy styl jyzykowy Koranu lub fakt, ze uczennice i uczniowie, uczyszczaj<!CY na ewangelickie lekcje religii, kt6rzy nauczyli sitt pojmowac Jezusajako postac nieodl<!cznie zwi'!zan'! z chrzescijanstwem, byli zaskoczeni, jesli nie zdezorientowani tym, ze r6wniez w Koranie
znajduj'! sitt relacje dotycz'!ce Jego narodzenia. To podsuwa mysl, ze rozwi'!zanie
tego zadania wymagalo od os6b testowanych umiejytnosci operowania znanymi im
przedstawieniami narodzin Jezusa w obcym kontekscie i dokonania przy tym zwrotu
w perspektywie patrzenia, kt6ry to zwrot ujawnil ich wlasne przeds<!dy.
Przedstawiony powyzej przyklad pokazuje, ze nie da sitt opisac stopnia trudnosci
analizowanego zadania testowego wyl'!cznie za pomoc'! kryteri6w odnosz'!cych sitt
do "czystej" kompetencji czytania. W opisie tym musi byc r6wniez wyraznie rozpoznawalna logika myslenia cechuj'!ca szkolne lekcje religii. Nie ulega tez W'!tpliwosci, ze respondenci powinni posiadac umiejytnosc obchodzenia sitt ze specyficznym
gatunkiem literackim, jakim jest sura. W zwi'!zku z tym kompetencja religijna niejako zawiera w sobie kompetencjy interpretacji specyficznych tekst6w kultury. Jezeli
czysci'! rozpatrywanego pojycia trudnosci zadania testowego jest to, ze odnosi sitt
ono do stan6w rzeczy, kt6re nie S<! zgodne, a niekiedy nawet sprzeczne z oczekiwaniami osoby testowanej (jak w powyzszym przypadku z tym, ze w Koranie m6wi
sitt o narodzinach Jezusa), to oznacza to, ze uczestnikom badania nalezy dostarczyc
odpowiednich wiadomosci (np. dotycz'!cych islamu i jego kultury) i/albo wypraco-
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wac umiejytnosc dystansowania sitt wobec wlasnych oczekiwan. ·oraz takiego czytania tekstu, w kt6rym osobiste wyobra:Zenia schodz'! na drugi plan.
W miydzynarodowym badaniu PISA pi'!tY stopien kompetencji czytania zdefiniowano za pomoc'! nastt(puj'!cego sformulowania: "[ ... ] obchodzic sitt z koncepcjami,
kt6re sprzeciwiaj'! sitt wlasnym oczekiwaniom, i wyci'!gac wnioski w oparciu o doglttbn'! analiztt dluzszych lub zlozonych tekst6w" 7 • Co prawda udzielenie odpowiedzi
na przedstawione powyzej zadanie testowe wymaga r6wniez zdolnosci obchodzenia
sitt z koncepcjami, kt6re stoj'! w sprzecznosci z wlasnymi oczekiwaniami, jednak nie
wymaga "doglybnej analizy". Ta sprawa jest kolejnym wskazaniem na to, ze trzeba
dokonac rozr6znienia mittdzy og6ln'! kompetencj'! czytania a kompetencj'! interpretacji religijnej.
Na pytanie o to, czy wyniki uzyskane w projekcie KERK sklaniaj'! do wniosku, ze
mozna m6wic o daj'!cej sitt wyrainie wykazac kompetencji religijnej albo czy stanowi ona jedynie pewien wariant og6lnej kompetencji czytania, mozna odpowiedziec
nastypuj'!co: kompetencja czytania odgrywa niew'!tpliwie wazn'! roly przy udzielaniu odpowiedzi na zadania testowe. Jednak ksztaltowanie umiejytnosci poslugiwania
sitt tekstami kultury nie jest prawem zarezerwowanym jedynie dla niekt6rych przedmiot6w szkolnych takich, jak jyzyk niemiecki, lecz lezy w gestii wszystkich, nie
wyl'!czaj'!c lekcji religii, jako kluczowe zadanie edukacji szkolnej. Za specyficzn'!
funkcjy nauczania religii nalezy uznac przekazywanie hermeneutycznej umiejytnosci
interpretowania tekst6w religijnych nie dlatego, ze daloby sitt j'! jasno wyodrttbnic
z og6lnej kompetencji czytania, lecz dlatego, ze odnosi sitt ona do okreslonych wlasnie tresci religijnych. Zaleznosc mittdzy tresciami religijnymi respetive umiejytnosc
wlasciwego obchodzenia sitt z nimi powoduje specyficzne trudnosci w identyfikacji
wlasnej logiki myslenia religijnego i wymaga ksztaltowania kompetencji wlasciwiej
tej logice.

Podstawowa wiedza szkolna na temat religü

0 wiele trudniejsze od opracowania mode!u kompetencji interpretacji religijnej
okazalo sitt wyszczeg6lnienie poziom6w kompetencyjnych w domenie podstawowej wiedzy szkolnej na temat religii. Ten stan rzeczy przestaje jednak dziwic, gdy
uwzglydni sitt chocia:Zby teoretyczny aspekt tej kategorii. Podstawowe wiadomosci
z zakresu wiedzy religijnej S<! czyms innym niz kompetencje. 0 ile bowiem te ostatnie mozna formowac w okreslonych warunkach i sprawdzac w odniesieniu do r6znorodnych sytuacji problemowych i zwi'!zanych z nimi wyzwan, o tyle nie da sitt
wyprowadzic czy wydedukowac nieznanych wiadomosci z juz znanych. Ktos, kto
nauczyl sitt sztuki czytania na pewnym tekscie kultury, moze r6wniez przeczytac nie7

Tamze, s. 41. [Wszystkie przekfady tekst6w niemieckojt;zycznych pochodzq od tlumacza- D.S.].
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znany mu do tej pory tekst, byleby tylko byl on na podobnym stopniu trudnosci. Zupelnie inaczej jest w przypadku wiedzy. Ktos, kto nauczyl sit; nazwy pewnego swit;ta
buddyjskiego, nie moze z tego wysnuc nazwy innego swit;ta buddyjskiego czy muzulmaii.skiego. Jezeli definiuje sit; stopnieii. trudnosci zadaii. testowych odnosz:J:cych
sit; do tych kwestii tak, ze za trudniejsze uwaza sit; te zadania, kt6re zostaly rozwiqzane przez mniejszq liczbt; uczennic i uczni6w, w6wczas oznacza to, ze skalt; trudnosci
zadaii. testowych nalezaloby odczytywac jako skalt; zaznajomienia z wiedzq religijnq.
Im bardziej znane czy przyswojone sq informacje, o kt6re pyta sit; w tescie, tym latwiejsze sq zadania testowe, w kt6rych sprawdza sit; wiedzt; na ich temat.
0 ile uzasadnione wydaje sit; przyjt;cie w odniesieniu do kompetencji zalozenia,
ze tworzy sit; jq przez kumulatywne nabudowywanie, przez co wlasciwq jej skaly
trudnosci mozna interpretowac jako stopieii. opanowania odpowiednich kompetencji
cz:J:stkowych, o tyle w przypadku szkolnej wiedzy religijnej zalozenie to nie sprawdza sit; w og6le lub tylko w niewielkim stopniu. Sprawt; wyodrt;bnienia stopni trudnosci w zakresie podstawowych wiadomosci religijnych da sit; rozjasnic w dwojaki
spos6b. Po pierwsze, omawian:J: skalt; mozna opisywac z perspektywy zakladaj:J:cej,
ze stopnie trudnosci zadan testowych sq identyczne ze stopniami zaznajomienia ze
stanami rzeczy, kt6re SlJ: przedmiotem tych zadaii.. Dia wit;kszosci zadaii. testowych ta
perspektywa wydaje sit; najwlasciwsza.
Opr6cz tego omawianq skalt; mozna rozpatrywac z perspektywy, w kt6rej zadania
latwiejsze i trudniejsze identyfikuje sit; na podstawie cech znamionujqcych ich strukturt; wewnt;trznq. Z latwosciq da sit; bowiem wykazac, ze zaprezentowane powyzej wyjasnienie zasady ustopniowania trudnosci, kt6re bazuje na hipotezie, zgodnie
z kt6q stopnie utozsamiajq sit; z poziomami zaznajomienia, napotyka na pewne granice. To z kolei wspiera przypuszczenie, ze muszq istniec inne jeszcze predykatory
determinujqce stopien trudnosci zadaii..
Zgodnie z powyzszym rozr6znieniem zostanie najpierw zaprezentowana interpretacja skali podstawowej wiedzy szkolnej na temat religii z perspektywy, w kt6rej stopnie trudnosci wyprowadza sit; ze stopni zaznajomienia z tresciami bt;dqcymi
przedmiotem zadaii. testowych. Przy takim podejsciu do tej skali uzyskuje sit; przynajmniej informacjt; o tym, czy tresci, kt6rych naucza sit; podczas ewangelickich
lekcji religii, zostaly rzeczywiscie przyswojone przez uczennice i uczni6w, czy nie.
Oczywiscie ciqgle jest mozliwe, ze wiadomosci z tego zakresu nabyli oni poza szkolq, np. z mass medi6w czy przez r6znorakie wewnqtrzrodzinne formy przekazu tradycji religijnych. W odniesieniu do tych ostatnich nalezy stwierdzic, ze okreslone wiadomosci S'! w nich rozlozone nier6wnomiemie, poniewaz rodziny r6zniq sit; mit;dzy
sobq zar6wno samoswiadomosciq religijnq, jak i formami oraz natt;zeniem praktyk
religijnych.
Gl6wnq korzysciq rozpatrywania z tej perspektywy skali poziom6w trudnosci
w domenie podstawowej wiedzy szkolnej na temat religii jest ta, ze ze stopnia trud-
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nosci zadaii. testowych mo:Zna wywnioskowac, czy okreslona wiedza jest mniej czy
bardziej oczywista. Podchodzqc w ten spos6b do wynik6w uzyskanych dzit;ki przeprowadzonym badaniom, nale:Zy stwierdzic, ze pod pewnym wzglt;dem byly one nawet szokujqce i nieoczekiwane.
Najpierw nalezy zwr6cic uwagt; na to, ze szesc sposr6d siedmiu najlatwiejszych
zadan testowych z zakresu szkolnej wiedzy religijnej nie dotyczylo religii odniesienia (niem. Bezugsreligion) 8 • W najlatwiejszym zadaniu (stopieii. trudnosci 370 punkt6w przy sredniej spoczywajqcej okolo 500 punkt6w) pytano 0 podstawt; zydowskich
nakaz6w i zakaz6w kulinarnych. W tym kontekscie nasuwa sit; pytanie, czy to zadanie jest tak latwe dlatego, ze dystraktory sformulowano w taki spos6b, zeby mo:Zna
bylo znalezc prawidlowq odpowiedi przez eliminacjt; ewidentnie nieprawidlowych
podpowiedzi. (Do pytania: "Co jest podstawq zydowskich nakaz6w i zakaz6w kulinarnych?", podano nastt;pujqce propozycje nieprawidlowych odpowiedzi: "Nowy
Testament", "Sredniowieczna zydowska ksiq:Zka kucharska" i "Prawo paii.stwowe
Izraela". Prawidlowa odpowiedz brzmiala: "Tora").
Drugie co do latwosci zadanie testowe (stopieii. trudnosci- 394 punkty) brzmi ku
zaskoczeniu wszystkich: "0 czym przypomina Chanuka?". Jako podpowiedzi proponowano: "Zburzenie Swiqtyni", "Poswit;cenie Swiqtyni", "Ustanowienie Prawa",
"Wyjscie z Egiptu". Wyjasnienie niskiego stopnia trudnosci tego zadania staje sit;
jeszcze bardziej trudniejsze, gdy uwzglt;dni sit; fakt, ze pytanie: Dlaczego swit;tujt;
sit; Pascht;, nalezalo do ponadprzecit;tnie trudnych. Z pewnosci:J: podczas lekcji religii m6wi siy 0 wiele CZ((SCiej 0 swit;cie Paschy niz 0 Chanuce. Poza tym to pierwsze jest zagadnieniem poruszanym nie tylko w kontekscie religii judaistycznej, lecz
r6wniez chrzescijaii.skiej respective Wielkiej Nocy i mt;ki Chrystusa. Jednym z powod6w, dla kt6rych zadanie dotyczqce Chanuki bylo o wiele czt;sciej prawidlowo
rozwiqzywane niz to na temat Paschy, bylo byc moze to, ze Muzeum Zydowskie
w Berlinie organizuje co roku bardzo lubiany przez mieszkaii.c6w kiermasz zwany
wlasnie "Chanuka". Jednak:Ze nalezy przypuszczac, ze wit;kszosc biorqcych udzial
w badaniu uczennic i uczni6w z Berlina, przede wszystkim zas z Brandenburgii, nigdy nie byla na tym kiermaszu. Wprost sensacyjne pozostaje przy tym to, ze pytanie:
Czy Chanuka oznacza Kuczki, Swit;to Trqbek, Dzieii. Pojednania czy Swit;to Swiatel,
jest wyra:Znie trudniejsze, mimo ze jego trudnosc jest zr6znicowana (wskainik trudnosci 457 punkt6w).
W obliczu spott;gowania w ostatnich latach obecnosci medialnej islamu, wzrostu
znaczenia temat6w dotyczqcych religii muzulmaii.skiej podczas szkolnych lekcji religii i wcale nie tak malego odsetka muzulman6w wsr6d mieszkaii.c6w Berlina nie
moze dziwic, ze dwa kolejne pytania na skali latwosci (wskainik trudnosci 408 punk8

W badaniu posluzono si(( terminem "religia odniesienia" po to, zeby uniknq6 terminu "wlasna
religia", podkreslajqc przez to, ze ewangelickie lekcje religii Sq otwarte na uczni6w i uczennice, kt6rzy
nie nalezq do Kosciola ewangelickiego.
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t6w respective 516) dotyczyly tego, dok<fd pielgrzymuj(f muzulmanie (pytanie p6lotwarte; prawidlowa odpowiedi: Mekka) i za kogo jest uwazany w islamie Mahomet
(pytanie p6lotwarte; prawidlowa odpowiedz: prorok).
Do wspomnianych powyzej siedmiu najlatwiejszych zadaii testowych dotycz(fcych podstawowej wiedzy szkolnej na temat religii (wskaznik trudnosci 417 respective 420) nalezalo r6wniez pytanie o nazwt( nakrycia glowy myskiego wyznawcy judaizmu (prawidlowa odpowiedz: jarmulka) i pytanie 0 gl6wne pojt(cie zydowskie,
odnosz(fce sit( do potraw (prawidlowa odpowiedi: koszemosc). Nalezy przyznac, ze
wiadomosci te pochodz(f czt(sciowo z mass medi6w, jednak nalez(f do trzonu wiadomosci przekazywanych na szkolnych lekcjach religii poswit(conychjudaizmowi. Wyjasnienia wymagajeszcze fakt, ze pytanie dotyCZ<fCe religii, kt6rej nakazy i zakazy kuliname sq zblizone najbardziej do 2ydowskich, okazalo sit( zdecydowanie trudniejsze
(wskaznik trudnosci 488). Wysoka, aczkolwiek zr6wicowana co do stopnia trudnosc
bierze sit( prawdopodobnie z tego, ze w obliczu zaproponowanych czterech podpowiedzi (buddyzm, chrzescijaiistwo, hinduizm, islam) za kazdym razem trzeba bylo
wiedziec, jakie zakazy i nakazy kuliname istniejq w tych religiach. Tak wit(C za pomocq testu niejako sprawdza sit( r6wnoczesnie wiele wiadomosci, co wymaga z kolei od
respondent6w dokonywania spontanicznych por6wnaii nacechowanych momentem
interpretacyjnym, kt6ry wykracza poza umiejt(tnosc zwyklej reprodukcji wiedzy, jesli
oczywiscie testowane osoby chcq prawidlowo odpowiedziec na postawione zadanie.
Sposr6d siedmiu najlatwiejszych zadaii testowych z domeny podstawowej wiedzy
szkolnej na temat religii tylko jedno dotyczylo religii odniesienia (wskaznik trudnosci
417) i odnosilo sit( do Swiqt Wielkanocnych. Brzmialo ono nastt(pUj(fCO: "Wielkanoc
jest SWiytem chrzescijaiiskim, W kt6rego centrum znajduje Si(( ... ". Jako prawidlowe
uzupelnienie pozostawionej luki nalezalo wybrac zwrot: "przypomnienie o zmartwychwstaniu Jezusa". Z jednej strony jest zrozumiale, ze to zadanie bylo latwe,
poniewaz Wielkanoc i zmartwychwstanie Jezusa stanowiq centrum religii chrzescijaiiskiej. Z drugiej jednak strony jednym z najtrudniejszych okazalo sit( inne zadanie
dotyczqce Wielkanocy (wskaznik trudnosci wyni6sl633), a mianowicie pytanie: Jakiemu swit(tU chrzescijanskiemu przysluguje centraine znaczenie ze wzglydu najego
donioslosc teologicznq? Trudnosc tego zadania wynikala zapewne stqd, ze wszystkie
proponowane podpowiedzi (Wielkanoc, Boze Narodzenie, Zeslanie Ducha Swiytego, Wniebowstqpienie) oznaczaly swit(ta chrzescijaiiskie i w zwiqzku z tym uchodzily za potencjalnie prawidlowe. Wskazane wczesniej zadanie bylo prawdopodobnie
dlatego tak trudne, ze Boze Narodzenie w zyciu codziennymjest o wiele wazniejsze
niz Wielkanoc i dlatego wydaje sit( oczywiste, ze uczennice i uczniowie "Boze Narodzenie" uwazali za prawidlowq odpowiedz. JednakZe osoby testowane muszq abstrahowac wlasnie od potocznych znaczeii swiqt, aby dotrzec do prawidlowych odpowiedzi. Podobnie jak przy trudniejszych zadaniach testowych, odnoszqcych sit( do
kompetencji interpretacji religijnej, chodzi gl6wnie o zmiant( perspektywy patrzenia
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i oddzielenie od siebie heterogenicznych system6w odniesienia (znaczenie potoczne
versus znaczenie teologiczne). Poza tym da siy przytoczyc wazne powody, dla kt6rych swiyto Wcielenia Chrystusa powinno Si(( uwazac za teologicznie centralne.
To, ze wiedza na temat swiqt chrzescijaiiskich nie jest zbyt rozpowszechniona, widac wyrainie w pozostalych dw6ch zadaniach testowych (wiycej o przyczynach takiego stanu rzeczy nieco dalej): po pierwsze, zadanie testowe, w kt6rym zapytuje sit(,
jakie swiyto uwa2a sit( za dzieii narodzin Kosciola (wskainik trudnosci 626; wlasciwa
odpowiedi: Zeslanie Ducha Swit(tego), po drugie, zadanie, w kt6rym proszono o podanie wlasciwej ko!ejnosci SWiqt wystt(pUjqcych W roku koscie]nym (wskaznik trudnosci 638; w podpowiedziach podano w czterech konstelacjach nastypujqce swit(ta:
Boze Narodzenie, Wielkanoc, Wniebowstqpienie i Zeslanie Ducha Swit(tego).
Ciekawe jest por6wnanie najlatwiejszych i najtrudniejszych zadaii testowych.
0 ile najlatwiejsze nie dotyczyly religii odniesienia, o tyle dziewit(c najtrudniejszych
mialy za przedmiot tt( wlasnie kategorit(. Przyczyn takiego paradoksalnego stanu rzeczy mozna sit( tylko domyslac. Jednq z nich moglo byc to, ze sposoby postt(powania
dydaktycznego r6zniq siy w zaleznosci od tego, czy tematem Iekcji Sq tresci pochodzqce z innych religii, czy z wlasnej. W zakresie innych religii przewiduje sit( najczt(sciej tylko kr6tkie przeglqdy problematyki i wiykszy nacisk kladzie sit( na przekaz i opanowanie konkretnych wiadomosci (w odniesieniu do islamu np. wyuczenie
podstawowych pojyc takich, jak meczet, Koran czy Piyc Filar6w islamu). Natomiast
na lekcjach religii traktujqcych o wlasnej religii odniesienia czyta siy i interpretuje teksty, opisuje i analizuje obrazki, prowadzi rozmowy filozoficzne i teologiczne.
Przez zastosowanie takich metod dydaktycznych pomija siy nierzadko przekaz podstawowych wiadomosci na temat znaczqcych wydarzeii, kt6re nalezy "wykuc" na
pamit(c. Mozliwe r6wniez, ze przypadkowe bylo z jednej strony rozmieszczenie zadaii testowych pod wzglydem zwiqzk6w lqCZqcych ich z (protestanckim) chrzescijaiistwem, z drugiej natomiast pod wzglydem innych religii. Tym samym widac wyraznie, ze trudne zadania sondowaly CZ((sciowo bardzo specjalistyczn(f wiedzq, np.
pytano w nich o to, jakie symbole przypisywane Sq autorom poszczeg6lnych Ewangelii (wskaznik trudnosci 679). Nie pytano natomiast o odpowiednio specjalistyczne
wiadomosci z zakresu islamu czy judaizmu.
Na tym tle moze zainteresowac to, ze om6wione juz powyzej i jedyne sposr6d latwiejszych zadaii testowych, w kt6rym nie pyta siy wylqcznie o wyizolowane wiadomosci dotyczqce religii ani proste powiqzania asocjacyjne, dotyczy religii odniesienia. Jest to pytanie 0 zr6dla Swiqt Wielkanocnych ("Wielkanoc jest SWit(tem
chrzescijaiiskim, w kt6rego centrum znajduje sit( ... "). Prawidlowa odpowiedi na to
zadanie zaklada, ze respondent wie przynajmniej w zarysach o zmartwychwstaniu
Jezusa. Inaczej ma siy rzecz z podobnym, jezeli chodzi o stopieii trudnosci, zadaniem, kt6re dotyczy islamu. Przy pytaniu, dokqd pielgrzymujq muzulmanie, ten, kto
udziela prawidlowej odpowiedzi "Mekka", nie musi wcale wiedziec o znaczeniu tego
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miasta we wczesniejszym okresie ani roli, jak~ odegralo ono w biografii Mahometa.
Ten zas, kto wie, ze Mahomet jest uwazany przez muzulman6w za proroka, niekoniecznie musi r6wniez wiedzie6, co w islamie (czy innych religiach) rozumie sit;: pod
pojt;:ciem "prorok".
Do tego dochodzi jeszcze jeden wa:Z:ny element. Te sposr6d iatwiejszych zadan testowych, kt6re wykazuj~ zwi~zki z tworzonym przez kazd~ religit;: universum sensu,
dotycz~ z reguly religii odniesienia, a w tej w szczeg6lnosci swi~t i okres6w, kt6re
z powodu ich donioslosci powinny by6 znane wit;:kszosci uczennic i uczni6w z zycia codziennego (np. Wielkanoc, Adwent). To wyjasnia, dlaczego te wlasnie zadania testowe s~ relatywnie latwe, chociaz wlasciwie powinny by6 trudniejsze, gdyz
. nie sprawdzaj~ jedynie wyizolowanych wiadomosci religijnych. Natomiast wysoki
wskainik trudnosci zadan, w kt6rych respondenci s~ pytani o wlasciw~ kolejnos6
swi~t w roku liturgicznym (wskaznik 638), mozna wytlumaczy6 tym, ze rozwi~
zanie takiego zadania wymaga powi~zania ze sob~ wielu odrt;:bnych wiadomosci,
a w szczeg6lnosci tych dotycz~cych wiedzy na temat tego, kiedy obchodzi sit;: jakie swit;:to i jaka historia biblijna mu odpowiada. By6 moze na tej podstawie daloby
sit;:, chocby czt;:sciowo, ustali6 wlasciw~ kolejnos6 (Wniebowst~pienie Jezusa i Pit;:6dziesi~tnica nastt;:puj~ po zmartwychwstaniu, kt6rego obchodzenie stanowi centrum
Wielkanocy). W zblizony spos6b da sit;: wyjasni6 trudnos6 zadania, w kt6rym nalezalo zidentyfikowa6 podany fragment tekstu biblijnego opatrzony tytulem "Piesn".
Byl to psalm 23. Kto potrafi poprawnie rozwi~za6 to zadanie, ten nie przyswoil sobie
wiedzy religijnej jedynie jako wyizolowanych wiadomosci, lecz wie zar6wno to, ze
przytoczony tekst pochodzi ze Starego Testamentu, jak i to, ze jest to psalm oraz to,
ze psalmy stanowi~ CZ((SC Starego Testamentu.
Inn~ grupt;: predykator6w, kt6re umozliwiaj~ okreslenie poziomu trudnosci danego
zadania, tworz~ same formy zadan testowych (np. zadanie wielokrotnego wyboru,
zadanie z luk~ itp.) i sformulowania uzyte jako werstraktory respective dystraktory.
Jeden rzut oka na formt;: zadan testowych wystarcza, zeby wyjasni6, dlaczego zadanie, w kt6rym respondenci s~ pytani o to, ile Ewangelii znajduje sit;: w Nowym Testamencie (wskaznik trudnosci 556), jest ponadprzecitttnie trudne. Pow6d tego moze
wynika6 st~d, ze w rozwi~zaniu trzeba wpisa6 cyfrt;:, a nie tylko wybra6 kt6r~s z podanych juz podpowiedzi. W przyszlosci mozna by sprawdzi6, czy wskainik trudnosci zmieni sit;:, jezeli to zadanie zostanie przedstawione w formie multiple-choice-response. Nie nalezy jednak s~dzic, ze pytania p6lotwarte s~ z g6ry trudniejsze.
Wsr6d czterech najlatwiejszych zadan dotycz~cych szkolnej wiedzy religijnej dwa
byly sformulowane wlasnie jako pytania p6lotwarte (pytanie o to, dok~d pielgrzymuj~ muzulmanie i o to, za kogo uwaza sit;: w islamie Mahometa).
R6wniez w innym zadaniu testowym forma, w jakiej je przedstawiono, wydaje
sit;: przynajmniej wsp6lodpowiedzialna za bardzo wysoki wskainik trudnosci (634).
W zadaniu tym chodzilo o zidentyfikowanie wypowiedzi sformulowanej w stylu mo-
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dlitewnym. Tylko nieliczni uczestnicy badania byli w stanie rozwi~za6 to zadanie
poprawnie dlatego, ze sposr6d zaproponowanych mozliwosci odpowiedzi wiele wydawalo sit;: prawidlowych i nie okreslono jasno, ile odpowiedzi trzeba w sumie zaznaczy6. To przypuszczenie wspiera obserwacja, ze w zadaniach testowych, w kt6rych wykorzystuj~c tt;: sam~ kafeterit;: odpowiedzi, pytano o dwa gatunki wypowiedzi
religijnej: blogoslawienstwo i wyznanie wiary, a odpowiadaj~cy mieli wskaza6 tylko
jeden werstraktor, zdecydowana wit;:kszos6 badanych potrafila bezblt;:dnie rozwi~za6
to zadanie (wskainik trudnosci 578 respective 458).
Poza tym r6wniez spos6b, w jaki zostaly sformulowane werstraktory, moze by6
uwazany za kolejny czynnik wyjasniaj~cy stopien trudnosci wspomnianych w powyzszym akapicie zadan testowych, w kt6rych uwaga koncentrowala sit;: na religijnych formach literackich. Fakt, ze zdecydowanie najlatwiejsze okazalo sit;: wlasnie
to zadanie, w kt6rym pytano o styl wyznania wiary, wynika byc moze st~d, ze w tym
zadaniu w werstraktorze wystt;:puje czasownik "wierzyc", w dystraktorach zas nie.
W zadaniach dotycz~cych formuly blogoslawienstwa i modlitwy nie ma sl6w "blogoslawic" i "modli6 sit;:"- ani w werstraktorach, ani w dystraktorach.
Podsumowuj~c tt;: czt;:s6 naszych rozwazan, mozna wskaza6 nastt;:puj~ce predykatory, warunkuj~ce stopien trudnosci zadan testowych:
- poziom "oswojenia" czy zaznajomienia z problemami religijnymi. Latwiejsze
s~ zadania, do kt6rych material zaczerpnit;:to z tresci intensywnie omawianych
podczas lekcji religii, kt6re z kolei odnosily sit;: do istotnych problem6w :Z:ycia
codziennego lub stan6w rzeczy, stanowi~cych temat dyskusji w mass mediach.
Trudniejsze s~ natomiast te zadania, w kt6rych odpytuje sit;: wyizolowan~ wiedzt;:
religijn~ lub w kt6rych nale:Z:y wskaza6 prawidlowe odpowiedzi, wymagaj~ce powi~ania ze sob~ wielu wiadomosci szczeg6lowych, lub wykaza6 sit;: znajomosci~
universum sensu danej religii, lub por6wna6 ze sob~ r6znorodne perspektywy, lub
w koncu dokona6 zmiany kierunku patrzenia;
- jakos6 sformulowan uzytych w werstraktorach respective dystraktorach. Zadania
s~ latwiejsze wtedy, gdy w sformulowaniu werstraktora uzywa sit;: centralnego pojt;:cia z pytania i jednoczesnie nie uzywa sit;: go w dystraktorach;
typ zadania testowego. Wskaznik trudnosci zadania testowego wzrasta respective
zamniejsza sit;: w zaleznosci od typu zadania testowego. Zadania wielokrotnego
wyboru (multiple-choice-response) zjedn~ mozliwosci~ prawidlowej odpowiedzi
s~ z reguly latwiejsze niz pytania p6lotwarte czy te same zadania z wieloma prawidlowymi odpowiedziami.
Kompetencja i wiedza interreligijna

Na podstawie zebranych danych empirycznych bylo mozliwe nie tylko dokonanie
ewaluacji podzielonego na domeny modelu kompetencji religijnej i zaprezentowa-
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nych w poprzednim rozdziale poziom6w tej kompetencji, lecz r6wniez sformulowanie kilka wa2nych wniosk6w odnosnie do efektywnosci nauczania religii w szkole
publicznej. W tym kontekscie interesujqce jest, ze uzyskane dane umozliwiajq przeprowadzenie innychjeszcze procedur skalowania, kt6re stanowiq uzupelnienie przyjytego w projekcie jako wyjsciowe rozr6znienia na podstawowq wiedzy religijnq,
kompetencjy interpretacji religijnej i kompetencjy takiej samej partycypacji. Przykladowo da siy zestawic pewne zadania testowe i skorelowac uzyskane w nich wyniki
ze zgromadzonymi informacjami na temat uczestnik6w badania. T<! drogq mozna by
m.in. dociekac zaleznosci miydzy doswiadczeniami religijnymi uczennic i uczni6w
a ich osiqgniyciami na lekcjach religii, a zwlaszcza w odniesieniu do podw6jnej kompetencji religijnej. Ty mozliwosc ilustruje ponizszy przyklad.
W kontrowersji,jaka swego czasu toczyla siy na forum publicznym w Belinie odnosnie do dydaktycznego statusu lekcji religii 9 , odwolano siy do wynik6w uzyskanych w projekcie KERK po to, zeby zaprezentowac potencjal tych zajyc. W berliii.skim sporze chodzilo miydzy innymi o to, jakich dokladnie kompetencji dostarcza
prowadzone w rarnach okreslonego wyznania nauczanie religii w szkole publicznej.
Jeden z argument6w, kt6rym poslugiwano siy w6wczas w celu wprowadzenia obligatoryjnych lekcji etyki i kt6ry stal w jaskrawej sprzecznosci z faworyzowanym
przez Koscioly chrzescijaii.skie i czys6 rodzic6w modelem jednoczqcym etyky i religiy w jednorodnq grupy przedmiot6w szkolnych, brzmial nastypujqco: w prowadzonym wyznaniowo szkolnym nauczaniu religii nie da siy wystarczajqco wspierac ani
wlasciwie rozwijac wielostronnego zrozumienia dla obywateli pochodzqcych z innych religii i kultur.
Na podstawie przeprowadzonego badania kompetencji religijnej w zakresie wlasnej religii odniesienia, innych religii i roli religii w przestrzeni publicznej, zesp6l badawczy KERK zbudowal nie tylko skaly wiadomosci religijnych odnoszqcych siy do
wiedzy interreligijnej, lecz r6wniez kompetencji interreligijnych. Dziyki tym dw6m
skalom skorelowano wyniki badaii. testowych i informacje uzyskane z formularzy ankiety, kt6re dolqczono do zeszyt6w z testami. W ankietach tych, opr6cz informacji dotycz'J:cych tta spoleczno-demograficznego uczennic i uczni6w, pytano o oceny tresci,
tematyki ijakosci lekcji religii. Pytanie o kompetencjy interreligijn'J:jest wazne nie tylko ze wzglydu na okreslone, dajqce siy w miydzyczasie historycznie zrekonstruowac
sytuacje, lecz r6wniez ze wzglydu na dosc szeroko wyrazanq wqtpliwosc, czy lekcje
10
religii mozna w og6le zaliczac do ksztalcenia publicznego i jak to uzasadni6 •
Do wyjasnienia powyzszych problem6w opracowano dwie skale. Pierwsza z nich
zostala opatrzona nazwq: "Wiadomosci istotne w kontekscie interreligijnym" i obej9

Por. H. Schluss, Die Kontroverse um ProReli- ein Rück- und Ausblick, "Zeitschrift ftlr Pädagogik

und Theologie" 62 (20 I 0), s. 99-111.
10 Por. J. Willems, Interreligiöse Kompetenz. Theoretische Grundlagen- Konzeptualisierungen-

Unterrichtsmethoden, Wiesbaden 2011.

( 15]

KOMPETENCJA RELIGIJNA JAKO ELEMENT KSZTALCENIA PUBLICZNEGO ...

101

muje 35 zadaii. testowych, kt6rych przedmiotem jest wiedza z obszaru interreligijnego, przekazywana i poglybiana podczas szkolnych lekcji religii. Chodzi w szczeg61nosci o znajomosc tradycji i podstawowych wiadomosci na temat chrzescijaii.stwa,
judaizmu i islamu.
Druga skala to "Kompetencja interreligijna". Podstawq do jej opracowania byly
44 zadania testowe. Z ich pomocq mozna sprawdzic nie tylko wiedzy, lecz r6wniez
zdolnosci respective umiejytnosci uczennic i uczni6w odnosnie do rozpoznawania i
wlasciwego interpretowania religijnych stan6w rzeczy i sytuacji problemowych zar6wno w kontekscie wlasnej tradycji religijnej, jak i z punktu widzenia innych religii i niereligijnych sposob6w ujmowania rzeczywistosci. Skala ta obejmuje r6wniez
umiejytnosci refleksyjnego uczestniczenia w dzialaniu, planowania jego przebiegu,
podejmowania zwiqzanych z nim decyzji i analizowania z r6znych perspektyw jego
wynik6w. Obie skale wziyte razem pozwalajq rozsqdzic, na ile dorastajqcy mlodzi
ludzie, kt6rzy uczestniczq w szkolnych lekcjach religii, Sq w stanie zachowywac siy
refleksyjnie i interaktywnie w odniesieniu do religijnych stan6w rzeczy i fenomen6w
zawierajqcych aspekty religijne.
Dziyki ankietom, kt6re towarzyszyly testowaniu, zebranomaterial empiryczny dotyczqcy nie tylko wiedzy i umiejytnosci interreligijnych, Iecz r6wniez na temat tego,
na ile klimat panujqcy na lekcjach religiijest w taki spos6b ksztaltowany, zeby umozIiwic otwarte dyskusje, wypowiadanie wlasnego zdania, rozwazanie rozmaitych sposob6w patrzenia, a nawet polemizowanie z interreligijnymi tresciami nauczania.
W wyniku przeprowadzonych analiz mo2:na stwierdzic, ze 80% uczennic i uczni6w
jest zdania, ze ich poglqdy Sq respektowane przez nauczycieli uczqcych religii, a ci
ostatni zachycajq ich do tego, aby podczas Iekcji wyrazali swoje stanowisko. 75%
respondent6w stwierdzilo, ze nauczyciele religii podczas zajyc omawiali r6znorodne punkty widzenia. Natomiast 80% badanych stwierdzilo, ze nauczyciele podczas
lekcji wyrazajq swoje osobiste zdanie, dopuszczajqc jednoczesnie do glosu inne pozycje. W badanej populacji 85% podalo, ze lekcje religii zachycily ich do tego, zeby
dyskutowac na tematy religijne, co do kt6rych Sq oni odmiennego zdania. Natomiast
84% uczni6w klas dziesiqtych stwierdzilo, ze na lekcjach religii nauczyli siy rozumiec ludzi innych wyznaii. i religii. 71% respondent6w stwierdzilo, ze dziyki lekcjom
religii rozwinyli w sobie empatiy wobec innych. 63% podalo, ze potrafiq rozmawiac
z r6wiesnikami pochodzqcymi z innych religii na tematy zwiqzane z ich wiarq, a 59%
respondent6w bylo zdania, ze dziyki lekcjom religii nauczyli siy lqczyc tresci pochodzqce z innych przedmiot6w z tresciami prezentowanymi na tych lekcjach.
Opr6cz tego uzyskane wyniki test6w upowazniajq do sformulowania pewnych
wniosk6w na temat okresu uczyszczania na lekcje religii i uzasadniajq podzial populacji uczennic i uczni6w na cztery zasadnicze grupy: 6% z nich nie bralo udzialu
w ewangelickich lekcjach religii ani w szkole podstawowej, ani ponadpodstawowej
(niem. Sekundarstufe 1), kolejne 6% uczestniczylo w nich tylko w szkole podstawo-
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wej, 23% badanej populacji chodzilo na te lekcje tylko w szkole ponadpodstawowej
i w koii.cu 65% uczennic i uczni6w uczttszczalo na szkolne lekcje religii zar6wno
w szkole podstawowej, jak i ponadpodstawowej. W przypadku uczni6w z Berlina,
kt6rzy nie uczl:l: sitt w szkolach nale:Z:i!cych do koscielnych organ6w prowadzl:l:cych,
etyka jest przedmiotem obowil:l:zkowym. Uczennice i uczniowie z Brandenburgii,
kt6rzy w klasach 5-10 uczestniczyli w lekcjach religii, muszl:l: obligatoryjnie uczttszczac na przedmiot oznaczany skr6tem LERll.
Ewaluacja kwestionariusza ankiety i wynik6w test6w doprowadza do wniosku, ze
lekcje religii dostarczajl:l: zar6wno waznych wiadomosci interre!igijnych, jak i wspierajl:l: odpowiadajl:l:ce im kompetencje. Stan wiedzy i umiejytnosci uczennic i uczni6w
. klas dziesil:l:tych, kt6rzy systematycznie uczttszczajl:l: na Iekcje religii, wykazuje przewag(( okolo trzech do czterech lat nauki szkolnej w stosunku do tych, kt6rzy nie
uczestniczyli w nich w og6le respective brali udzial tylko w szkole podstawowej.
Uczennice i uczniowie systematycznie ucz((szczajl:l:cy na lekcje religii od pierwszego
etapu ksztakenia wykazujl:l: wyra±nie wyzszy poziom wiedzy w por6wnaniu z grupi!
uczni6w, kt6rzy chodzili na lekcje religii tylko w szkole ponadpodstawowej. W odniesieniu do kompetencji interreligijnych r6znice mittdzy obydwiema grupami nie Si!
znaczl:l:ce. Obie kohorty osil:l:gn((ly w zakresie kompetencji interreligijnych wysokie
wartosci, kt6re le:Z:i! zdecydowanie powyzej poziomu wykazanego przez dwie pozostale grupy.
Ponadto badanie testowe wykazato, ze uczennice i uczniowie, kt6rzy uczttszczali
na lekcje religii jedynie w szkole podstawowej, dysponowali jako uczniowie dziesil:l:tej klasy niewie Je wittkszym zasobem wiadomosci religijnych, a w odniesieniu do
kompetencji interereligijnych nawet mniejszym niz ich r6wiesnicy, kt6rzy nigdy nie
chodzili na lekcje religii. R6wniez mniejszym r6znicom, kt6re na pierwszy rzut oka
wydajq sitt nie tak istotne, przy wittkszych pr6bach badawczych, jak to jest w zwyczaju przy badaniach osil:l:gnitt6 szkolnych, przystuguje czttstokroc znaczenie, kt6rego
nie nalezy lekcewazyc. W tym sensie przystuguje donioslosci statystycznej pewne
znaczenie nawet przy mniejszych r6znicach. Mediana pierwszej z wymienionych powyzej grup (uczttszczajilCY na lekcje religii tylko w szkole podstawowej) ma mniejsze znaczenie niz grupy drugiej (lekcje religii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej) i trzeciej (lekcje religii tylko w szkole ponadpodstawowej), natomiast trzy
wymienione grupy nie r6znil:l: sitt w tym zakresie w stosunku do czwartej grupy (zadnych lekcji religii). Ponizsze dwa rysunki w syntetyczny spos6b przedstawiajl:l: dane
dotyczl:l:ce tej sprawy.
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Rys. 1. Mediana i odehylenie standardowe w odniesieniu do wiedzy interreligijnej
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Rys. 2. Mediana i odehylenie standardowe w odniesieniu do kompetencji interreligijnej
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Wyjasniajqc nakreslonq powyzej sytuacj<;, mozna wyjsc od faktu, ze tresci ksztalcenia, z kt6rych nie korzysta sit; na dalszych etapach procesu edukacyjnego, Sl} po
prostu zapominane. Do tego dochodzi r6wniez to, ze w szkole podstawowej nie podejmuje sit; temat6w z dziedziny interreligijnej, lecz dopiero w ponadpodstawowej.
0 takich zaleznosciach m6wi sit; w badaniach edukacyjnych jako o sile efektywnosci (niem. Effektstärke). W przedstawionym powyzej przykladzie widac jq przede
wszystkim w tym, ze koncentracja nauczania religii w szkole podstawowej i jej wyrazny "odwrot" W edukacji na poziomie ponadpodstawowym Sq wyraznie kontraproduktywne,jeze\i chodzi o oddzialywanie na spo.fecznie wirulentny obszar kompetencji interreligijnej. Uzyskane przez drugq grup<; (lekcje religii w szkole podstawowe
i ponadpodstawowej) srednie wartosci mediany sq w obydwu skalach znaczqco wyzsze niz u pozosta.fych grup. Natomiast mediana trzeciej grupy (lekcje religii tylko
w szkole ponadpodstawowej) jest znaczqco wyzsza niz ta sama wartose srednia uzyskana przez grup<; pierwszq i czwartq, ale zdecydowanie nizsza od wartosci mediany
wyliczonej dla grupy drugiej.
W tym kontekscie trzeba zwr6cic uwag<; na to, ze grupa uczni6w, kt6rzy nie uczestniczyli w og6le w lekcjach religii, byla relatywnie mala. Bylo to spowodowane tym,
ze badanie mia.fo byc reprezentatywne jedynie w odniesieniu do uczni6w uczt;szczajqcych na lekcje religii. W poszczeg6lnych szkolach przeprowadzano je jednak
w taki spos6b, ze uczestniczyly w nim cale zespo.fy klasowe. W niekt6rych z nich
znajdowali sit; uczennice i uczniowie, kt6rzy mimo ze nie brali udzialu w lekcjach
religii, to jednak chcieli wypdnic zadania testowe.
Wielkosc populacji uczni6w i uczennic w poszczeg6lnych grupach wynosila odpowiednio: grupa pierwsza (lekcje religii tylko w szkole podstawowej)- 97; grupa
druga (lekcje religii w szkole podstawowe i ponadpodstawowej)- 1007, grupa trzecia (lekcje religii tylko w szkole ponadpodstawowej)- 348 i grupa czwarta (lekcje religii ani w szkole podstawowej, ani w ponadpodstawowej)- 85. W sumie N = 1537.
Uzyskane wyniki pozwalajq na sformulowanie wniosku, ze mit;dzy powyzszymi
grupami zachodzq duze r6znice zar6wno w odniesieniu do wiedzy, jak i kompetencji religijnych. To z kolei moze wskazywac z jednej strony na znaczne r6znice jakosci szkolnego nauczania religii, z drugiej natomiast na zr6znicowanie punkt6w
wyjscia w tym nauczaniu. Dowod6w na to, ze mit;dzy uczniami wystt;pujq znaczne
odchylenia w obszarze kompetencji, dostarczajq r6wniez inne badania przeprowadzane w szkolach. W ich wyniku rysuje si<; obraz osiqgnit;c uczennic i uczni6w, kt6ry
jest o wiele bardziej heterogeniczny niz ten, jaki stara sit; sugerowac, ukierunkowany
przede wszystkim na homogenicznosc, zlozony niemiecki system oswiatowy.
Do tego, co powiedziano juz powyzej, nalezy dodac, ze dzit;ki lekcjom religii
w istotnym stopniu wspierany jest rozw6j kompetencji interreligijnych. Konsekwencjq tego jest to, ze ca.fkowicie b.ft;dnie obwinia sit; szkolne nauczanie religii o deficyty,
kt6re majq rzekomo uzasadnia6 wprowadzenie lekcji etyki jako zastt;pczego i obli-
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gatoryjnego przedmiotu nauczania. W odniesieniu do tego ostatniego oznacza to, ze
jego legitymizacja musi wynikac z rzeczywistego znaczenia i funkcji w zyciu spo.fecznym, a nie z przeciwstawienia lekcjom religii.
KERK a dyskusja w sprawie wspOlczesnej pedagogiki religii

Rezultaty badaii przeprowadzonych przez zesp6l badawczy KERK niemal automatycznie wlqczajq sit; w dyskusjt;, jaka toczy sit; w oswiacie niemieckiej co najmniej od tzw. szoku (niem. PISA-Schock), kt6ry spowodowa.fy zaskakujqco slabe
wyniki badaii PISA. Celem tej dyskusji jest poprawienie jakosei systemu ksztalcenia
w Niemczech, w tym r6wniez w odniesieniu do edukacji religijnej.
Ukierunkowanie na kompetencje w pedagogice religii

Musi zastanawiac, ze w ostatnich dziesit;cioleciach w badaniach edukacyjnych nie
zajmowano sit; prawie w og6le pytaniem o to,jakie kompetencje rzeczywiscie nabywajl} uczennice i uczniowie podczas lekcji religii w szkole. Od koiica lat szes6dziesiqtych
minionego stulecia, kiedy to pod wp.fywem Klausa Wegenasta dokona.f sit; "empiryczny zwrot w pedagogice religii" 12, w centrum zainteresowania aktywnych w tej dziedzinie badaczy znajdowa.fy sit; inne kwestie takie, jak pytanie o warunki i horyzont rozumienia r6znorodnych temat6w stanowiqcych tres6 nauczania religii 13 czy tez pytanie o
nastawienie dzieci i mlodzie:Z:y do Kosciola i religii 14 , czy pytanie o interpretacj<; swojej
roli przez (poczqtkujqcych) nauczycieli religii 15 , czy pytanie o popularnos6, to znaczy
aprobat<; respective dezaprobat<; wobec lekcji religii 16, czy wreszcie podstawowe dla
empirycznych badaii edukacyjnych pytanie o procesy i interakcje, kt6re majq miej12
Por. K. Wegenast, Die empirische Wendung in der Religionspädagogik, "Der Evangelische Erzieher" 20 (1968), s. 111-124.
13
Por. M. Fuchs, Bioethische Urteilsbildung im Religionsunterricht. Theoretische Reflexion - Empirische Rekonstruktion, Göttingen 2010; M. Rodegro, Urknall oder SchöpfUng? Eine empirische Untersuchung im Religionsunterricht der Sekundarstufe !I, Kassel 20 I 0.
14
Por. Religiöse Signaturen heute. Ein religionspädagogischer Beitrag zur empirischen Jugendforschung, red. H.G. Ziebertz, B. Kalbheim, U. Riegel, Gütersloh, Freiburg 2003; Youth in Europe 111.
An International Empirical Study about the Impact of Religion on Life Orientation, red. H.G. Ziebertz,
W.K. Kay, U. Riegel, Münster 2009.
15
Por. A. Feige, B. Dressler, W. Tzscheetzsch, Religionslehrer oder Religionslehrerin werden.
Zwölf Analysen berufsbiographischer Selbstwahrnehmungen, Ostfildem 2006; A. Feige, N. Friedrichs,
M. Köllmann, Religionsunterricht von morgen? Studienmotivationen und Vorstellungen über die zukünftige Berufspraxis bei Studierenden der ev. und kath. Theologie/Religionspädagogik Eine empirische Studie an Baden-Württembergs Hochschulen, Ostfildem 2007; H. Liebold, Religions- und Ethiklehrkräfte in
Ostdeutschland Eine empirische Studie zum beruflichen Selbstverständnis, Münster 2004.
16
Por. A. Bucher, Religionsunterricht: Besser als sein Ruf? Empirische Einblicke in ein umstrittenes
Fach, Innsbruck- Wien 1996; H. Hanisch, D. Pollack, Religion- ein neues Schuf/ach. Eine empirische
Untersuchung zum religiösen Umfeld und zur Akzeptanz des Religionsunterrichts aus der Sicht von
Schülerinnen und Schülern in den neuen Bundesländern, Stuttgart 1997.
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sce na lekcjach religii 17 • Pomijajqc nieliczne wczesniejsze pr6by okreslenia kompetencji religijnej 18, dopiero szok wywolany wynikami badaniami PISA zainicjowal dyskusjt;: na temat standard6w ksztalcenia, specyficznych kompetencji i ukierunkowania na
efekty nauczania (ang. output) w rarnach pedagogiki religii, przez co zwr6cono uwagt;:
na dysproporcjt;: mit;:dzy tym, jakie kompetencje powinny posiqsc uczennice i uczniowie uczestniczqcy w lekcjach religii, ajakie rzeczywiscie nabywajq.
Pr6by przeprowadzenia w pedagogice religii "rewolucji" paradygmatycznej, polegajqcej na przeorientowaniu nauczania z tresci (ang. input) na efekty (ang. output) oraz
wqtpliwosci i krytyka, najakie te pr6by napotkaly, wykazujq du:Z:<f zbie:Z:nosc z dyskusjami prowadzonymi przez dydaktyk6w innych przedmiot6w szkolnych, przede wszystkim
tzw. mit;:kkich dyscyplin, dla kt6rych Kultusministerkonferenz (Konferencja Ministr6w
Oswiaty) nie przyjt;:la jednolitych standard6w ksztalcenia o zasit;:gu og6lnokrajowym.
W ostatnich latach sprawt;: tt;: wielokrotnie dokladnie naswietlano i dlatego nie musi ona
w tym miejscu byc ponownie rozpatrywana 19 • 0 wiele wa:Z:niejsze jest natomiast znalezienie odpowiedzi na pytania o to,jaki wklad wnosi do prowadzonej dyskusji projekt KERK
i jak uzyskane w nim wyniki przyczyniajq sit;: do jej rozstrzygnit;:cia.
Co wykazal KERK, a czego nie?
Gdy stawia sit;: pytanie o efekty nauczania religii i kompetencje, kt6re majq nabywac
respective nabywajqjego uczestnicy, trzeba r6wniez wyjasnic,jak kompetencje religijne
da sit;: ewaluowac. W zwiqzku z tym projekt KERK.jest, jak dotychczas, jedynym przedsit;:wzit;:ciem badawczym z zakresu pedagogiki religii, w kt6rym przy u:Z:yciu ilosciowych metod badawczych starano sit;: ustalic, jakie rzeczywiscie kompetencje religijne
S<f przekazywane w trakcie szkolnych lekcji religii. Tym sposobem zostal polozony fundament pod rozw6j dajqcych sitt empirycznie kontrolowac standard6w ksztalcenia w tej
dziedzinie20 • To bylo zapewne powodem, dla kt6rego w pedagogice religii z zaintereso21
waniem sledzono postt;:py projektu, wiq:lqc z nim niema-le oczekiwania •
17 Por. Religionsunterricht erforschen. Beiträge zur empirischen Erkundung von religionsunterrichtlicher Praxis, red. D. Fischer, V. Elsenbast, A. Schöll, Münster u. a. 2003.
" Por. U. Hemcl, Ziele religiöser Erziehung. Beiträge zu einer integrativen Theorie, Frankfurt am

Main 1988.
19 Por. Standards für religiöse Bildung. Zur Reformdiskussion in Schule und Lehrerbildung, red.
M. Rothgangel, D. Fischer, Münster2004; M. Pirner, Inwieweit lassen sich religiöse Bildungsprozesse
standardisieren und evaluieren? Die Post-PISA-Diskussion und ihre Relevanzfür den Religionsunterricht; "Jahrbuch Religionspädagogik" 22 (2006), s. 93-1 09; Bildungsstandards für den Religionsunterricht- und nun? Perspektiven für ein neues Instrument im Religionsunterricht, red. C.P. Sajak, Berlin 2007; G. Obst, Kompetenzorientiertes Lehren und Lernen im Religionsunterricht, Göttingen 2009;
Kompetenzorientierung im Religionsunterricht. Befunde und Perspektiven, red. A. Feindt, V. Elsenbast,
P. Schreiner, A. Schöll, Münster u. a. 2009.
"' Por. R. Schieder, Modell 3: Verordnete, gefühlte oder messbare Bildungsstandards? Konzeption
und Forschungsstand eines interdisziplinären Berliner Projekts, [w:J Bildungsstandards für den Reli-

gionsunterricht, dz. cyt., s. 67-86.
21 Por. M. Rothgangel, Bildungsstandards für den Religionsunterricht. Zurfachdidaktischen Konsistenz des Berliner Forschungsprojekts, "Zeitschrift für Pädagogik" 54 (2008), s. 194-197; F. Schweit-
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Aby m6c okreslic rezultaty lekcji religii, w projekcie KERK opracowano model
kompetencji religijnej, kt6ry umozliwia argumentowanie zar6wno na plaszczyinie
teoretyczno-dydaktycznej,jak i empirycznej. Ta druga plaszczyzna stala sit;: punktem
wyjscia do przeprowadzenia badan terenowych, polegajqcych na wypr6bowaniu za
pomoq metod ilosciowych wypracowanego teoretycznie modelu kompetencji religijnej. Teoretyczne i jednoczesnie empiryczne ukierunkowanie projektu od poczqtku
bylo ir6dlem napit;:c. Aby uczynic zadosc zamiarowi empirycznej ewaluacji modelu,
musial on byc mozliwie najprostszy. W konsekwencji nie odzwierciedlila sit;: w nim
w pelni zlozonosc fenomenu, jakim jest kompetencja religijna, nawet ta opisywana
z perspektywy dydaktycznej. Gdyby jednak nie zdecydowano sit;: na to uproszczenie,
model wymagalby przygotowania ogromnej ilosci zadan testowych, zeby w og6le
choc w czt;:sci objqc zr6znicowane aspekty badanego przedmiotu. To z kolei wydluzyloby czas rozwiqzywania zadan przez osoby testowane i z punktu widzenia samych tylko mozliwosci organizacyjnych, nie wspominajqc o finansowych, wymagaloby znacznego rozbudowania infrastruktury projektu. Biorqc to pod uwagt;:, nalezy
zgodzic sitt z Gabrielq Obst, kt6ra w odniesieniu do projektu KERK stwierdza, ze
"prostota modelu nie wynika z troski o to, zeby odzwierciedlic zlozonosc kompetencji uzyskiwanych w trakcie ksztalcenia religijnego, ile raczej z zamiaru zbudowania port;:cznego instrumentu, kt6ry bt;:dzie dobrze slu:Z:yl badaniom empirycznym'm.
Nieuzasadniona wydaje sit;: jednak obawa tej samej autorki, kt6ra pisze, ze "empiryczna sprawdzalnosc bt;:dzie w przyszlosci jedynym wyznacznikiem do budowania
modeli kompetencyjnych i okreslania standard6w ksztalcenia religijnego, a przez to
r6wniez zwycit;:zy tendencja zmierzajqca do podporzqdkowania tych standard6w zasadom operacjonalizacji"23 . Sygnalizowane zagrozenie jest pozome dlatego, ze "prostota modelu" 24 nie implikuje wcale tego, ze tracq racjt;: bytu inne, bardziej skomplikowane modele, kt6re bt;:d<f adekwatnie odpowiadac przyjt;:tym przez badaczy celom.
W tym kontekscie warto rozr6Z:nic modele sluZqce do ewaluacji kompetencji religijnej i modele tejze kompetencji, kt6re stanowiq podstawt;: planowania, przeprowadzania i oceniania szkolnych lekcji religii 25 •
Opisane powyzej napit;:cie mit;:dzy wymuszonq przez cel badawczy prostotq modelu i zlozonosciq samego przedmiotu badan mozna bylo rozladowac przez to, ze
zer, Elementarisierung und Kompetenz. Wie Schülerinnen und Schüler von "Gutem Religionsunterricht"
profitieren, N eukirchen-Vluyn 2008, s. 13; 8. Dress Ier, Religionsunterricht- mehr als Kompetenzorientierung?, [w:] Kompetenzorientierung im Religionsunterricht. BefUnde und Perspektiven, red.A. Feindt,
V. Elsenbast, P. Schreiner, A. Schöll, Münster u. a. 2009, s. 23; G. Ritzer, Interesse- Wissen- Toleranz
-Sinn. Ausgewählte Kompetenzbereiche und deren Vermittlung im Religionsunterricht. Eine Längsschnittstudie, Wien-Berlin 2010, s. 392.
22
G. Obst, Kompetenzorientiertes Lehren, dz. cyt., s. 93.
23
Tamze.
24
Tamze.
25
Por. J. Willems, Interreligiöse Kompetenz. Theoretische Grundlagen- KonzeptualisierungenUnterrichtsmethoden, Wiesbaden 2011, s. 108-110.
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z g6ry odm6wionoby sensu zamiarowi ewaluowania procesu ksztalcenia religijnego,
powoluj<'j.c sit;t przy tym na argument, zg:odnie z kt6rym taka ewaluacja bylaby nieodpowiednia do jego przedmiotu. W tocz<'j.cych sit;t nieustannie dyskusjach wskazuje sit;t
czt;tstokroc, ze nie da sit;t zadnymi standardami zmierzyc tego, co jest najwazniejsze
6
w lekcjach religii. Ten pogl<td prezentuje m.in. Friedrich Schweitzer , kt6ry postulu27
je jednoczesnie, zeby poddawac ewaluacji to, co sit;t jej poddaje • W projekcie KERK
chodzilo o to, zeby wysondowac granice mozliwosci ewaluowania ksztalcenia religijnego. Dokonano tego w ten spos6b, ze najpierw na podstawie teorii ksztalcenia
i dydaktyki przedmiotowej zbudowano model kompetencji religijnej i instrument badawczy umozliwiaj<'j.cy jego walidacjt;t, a nastt;tpnie ten ostatni zastosowano w badaniu terenowym w empirycznej fazie projektu. Uzyskane dane posluzyly do opisu
poziom6w kompetencji religijnej, kt6re przedstawiono na pocz<'j.tku tego artykulu.
Decyzja o wyborze tej czy innej perspektywy badawczej poci<'j.ga za sob<t niebezpieczenstwo, ze ktos moze opowiedziec sit;t przeciwko tej perspektywie. W projekcie
KERK skoncentrowano uwagt;t na kwestii efekt6w prowadzenia lekcji religii, pomijaj<'j.C przez to zagadnienie jakosei proces6w nauczania i uczenia sit;t, zainteresowan
uczt;tszczaj<'j.cych na nie uczennic i uczni6w czy inhibitor6w rozumienia. W zwi<tzku
z tym zesp6l badawczy nie rosci sobie pretensji, zeby uwazano opracowany przez
niego instrument zajedyne i najodpowiedniejsze narzt;tdzie do badaniajakosci szkolnych lekcji religii. Slusznie r6wniez zwr6cil uwagt;t F. Schweitzer, ze odnosnie do
dydaktyki religii nalezy dokonac rozr6znienia "mit;tdzy jakosci<t produktu i jakosci<t
procesums. Odnosnie do tej r6:Z:nicy pisze on nastt;tpuj<'j.co: "Lekcja, kt6ra prowadzi do
dobrych wynik6w testowania, nie musi byc juz przez to samo «dobra» - dobre wyniki w tym zakresie mozna r6wniez osi<'j.gn<'j.6 dzit;tki wojskowemu drylowi. Patrz<'j.c
od strony pedagogicznej, sposoby czy metody badania i przyswiecaj<'j.ce im cele nie
powinny byc niezalezne" 29 •
W publicznej debacie na temat nauczania religii slusznie podkresla sit;t to, ze m6wienie o adekwatnej do naszych czas6w kompetencji religijnej nie moze prowadzic
do rezygnacji z ksztalcenia religijnego na wysokim poziomie. Szczeg6lnie sugestyw31
nie wyrazili tt;t mysl Werner H. Ritter30 i Bernhard Dressler • Jednak do pierwszego
Por. F. Schweitzer, Elementarisierung und Kompetenz, dz. cyt., s. 10.
27 Por. tamze, s. 20.
'" Tamze, s. 17.
9
'
Tamze.
30 Por. W.H. Ritter, Alles Bildungsstandards- oder was?, [w:] Stellungnahmen und Kommentare
zu" Grundlegende Kompetenzen religiöser Bildung", red. V. Elsenbast, 0. Fischer, Comenius-lnstitut,
26

Münster 2007, s. 29-36.
31 Por. B. Oressler, Wie bildet sich" Wahrheitskompetenz" in religiösen Lernprozessen?, [w:] Stellungnahmen und Kommentare zu" Grundlegende Kompetenzen religiöser Bildung", red. V. Elsenbast,
0. Fischer, Comenius-lnstitut, Münster 2007, s. 73-77; tenze, Man kann nicht nicht inszenieren. Performanz und Kompetenz im Fokus der Unterrichtsbeobachtung, nieopublikowany manuskrypt, [bmw]
2010.
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z nich trzeba zwr6cic sit;t z zapytaniem, czy nie uwaza on standard6w ksztalcenia
i kompetencyjnego zorientowania nauczania religii w szkole za sprzeczne z pojt;tciem Bildung (ksztalcenie)32 • Z jednej strony bowiem podkresla, ze lekcje religii
majq przyczyniac sit;t do tego, ze uczennice i uczniowie "mogq osiqgn<'j.c zrozumienie swojej religii, swojej wiary, kt6re to zrozumienie w nastt;tpnym kroku umozliwi
im wlasciwe odczytanie takich pojt;tc, jak «Bog» czy «swiat»"33 , z drugiej natomiast
uznaje ksztalcenie religijne za cos, co daje sit;t opisac empirycznie jako kompetencja
religijna, a dokladniej: kompetencja interpretacji religijnej. Udzielona przez Rittera
wskaz6wka, ze pedagogika religii powinna raczej d<'j.:Z:yc do wypracowania w uczqcych sit;t postawy "rozwagi, spokoju i refleksji nad tym, co jest wlasciwie najwa:Z:niejsze"3\ a nie "z cal<t powag<'j. wszt;tdzie sit;t udzielac" 35 , wcale nie pomaga w okresleniu jej proprium. Wlasnie ambitne koncypowanie kompetencji religijnej ma na celu
unaocznienie tego, co z religijno-pedagogicznego punktu widzenia musi byc uznane
za najistotniejsze. Niekiedy pr6buje sit;t uzasadnic zbytecznosc wyjasniania potrzeby
ewaluacji kompetencji religijnej za pomoq twierdzenia, ze "w prowadzonych od lat
badaniach empirycznych lekcje religii wypadajq calkiem niezle" 36 • Przy takim podejsciu znika z pola uwagi to, ze Anton Bucher7 , do kt6rego notabene nawiqzuje Ritter,
co prawda zbadal w swojej pracy populamosc lekcji religii jako przedrniotu szkolnego, pomijajqc jednak kwestit;t tego, czy uczennice i uczniowie rzeczywiscie zdobywaj<'j. na nim ten poziom wyksztalcenia religijnego, kt6rego z pewnosci<t zyczylby
sobie r6wniez omawiany autor 8 •
Przedstawiony powyzej opis poziom6w kompetencji religijnej, kt6ry stanowi
istotny rezultat projektu KERK, przekonuje, ze poddane ewaluacji trzy domeny tejze kompetencji- podstawowa wiedza religijna, kompetencja interpretacji religijnej
i kompetencja takiej samej partycypacji - nale:Z:<'j. do istoty ksztalcenia religijnego.

Ksztalcenie religijne a poziomy kompetencji religijnej
W najnowszej dyskusji religijno-pedagogicznej Bemhard Dressler doglt;tbnie wyjasnia relacjt;t mit;tdzy religi<'j. a ksztalceniem. W swojej ksi<'j.:Z:ce pt. Unterscheidun32
[Ze wzgl<;du na specyfik<; terminologiczn(! niemieckiego poj<;cia Bildung wprowadzam ten termin
najpierw w formie niemieckiej i dodaje w nawiasie polski odpowiednik. Oalej b<;d<; u:lywal terminu polskiego z dodaniem od czasu do czasu, dla przypomnienia, niemieckiego zr6dloslowu].
33
W.H. Ritter, Alles Bildungsstandards- oder was?, dz. cyt., s. 31.
34
Tamze, s. 35.
35
Tamze.
36
Tamze, s. 29.
37
Por. A. Bucher, Religionsunterricht: Besser als sein Ruf? Empirische Einblicke in ein umstrittenes
Fach, lnnsbruck- Wien 1996.
'" Odnosnie do krytyki koncepcji badawczej Rittera por. M. Rothgangel, Bildungsstandards Religion. Eine Kritik aufverbreitete Kritikpunkte, [w:] Kompetenzorientierung im Religionsunterricht. Befonde
und Perspektiven, red. A. Feindt, V. Elsenbast, P. Schreiner, A. Schöll, Münster u. a. 2009, s. 87-97.
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gen (Rozr6inienia) przedstawia termirr "ksztalcenie" w odniesieniu do tresci nauczania i r6znorodnych sposob6w interpretowania swiata, wsr6d kt6rych religijny
jestjednym z mozliwych 39 . Zdaniem autora wsp6lczesny czlowiekjest zmuszony do
nieustannego modyfikowania perspektywy swojego patrzenia na rzeczywistos6, co
oznacza koniecznos6 rozr6zniania i umiejtttnego poruszania sitt wsr6d funkcjonalnie zr6znicowanych podsystem6w spolecznych, w kt6rych obowiqzujq wlasciwe im
logiki dzialania i formy racjonalnosci. Do "prowadzenia zycia w tych nieustannych
przejsciach"40 konieczna jest "umiejtttnos6 przechodzenia" 41 (Übergangsfähigkeit)
i "kompetencja rozr6zniania" 42 (Differenzkompetenz). Religia pomaga "podmiotowi,
kt6ry mimo wszystkich zr6znicowaii musi posiqs6 jednos6 w prowadzeniu zycia,
zrozumie6 swoje wlasne podstawy i wyjasni6 granice" 43 i to w taki spos6b, "zeby bez
zglaszania pretensji do jurysdykcyjnej omnipotencji zachowane zostalo holistyczne
roszczenie religii"44 .
Na tym tle ze szczeg6lnym naciskiem nalezy podkresli6, ze szkolne nauczanie religii ma na celu kultywowanie religiijako religii, a wittc w pierwszym rzttdzie "prezentowanie jej ze wzglttdu na wlasciwq jej logiktt pytaii i doswiadczeii, w drugim natomiast rzttdzie rozpatrywanie zagadnieii pochodzqcych z innych obszar6w ludzkiego
dzialania z religijnego punktu widzenia, bez popadaniajednak w fundamentalistycznq pulapktt definiowania <~edynie slusznych» prawd i cel6w majqcych obowiqzywa6
w tych sferach"45 . Aby sprosta6 tym zadaniom, niezbttdnajest zdolnos6 zmiany perspektywy patrzenia (niem. Fähigkeit zu Perspektivenwechseln), dzittki kt6rej da sitt
wyabstrahowa6 r6znorodne sposoby tlumaczenia swiata. z tego wzglttdu nie mozna
zawttza6 szkolnego nauczania religii do przekazujednej tylko perspektywy- wlasnie
religijnej, kt6ra bez Wqtpienia jest typem patrzenia i interpretowania rzeczywistosci
nalezqcym do rezerwuaru og6lnego pojttcia ksztalcenia (Bildung), ale musi r6wniez
by6 metodycznie prowadzonym i kontrolowanym procesem zapoznawania uczennic
i uczni6w z r6znicq zachodzqcq mittdzy wewntttrznq a zewntttrznq perspektywq da46
nej religii, mittdzy m6wieniem religijnym a m6wieniem o religii . Powazne potraktowanie zadania uczenia zmiany perspektywy patrzenia otwiera drogtt do tego, zeby
dostrzec w jyzyku religijnym nie tyle wykladnitt prawdy, co raczej wysilekjej rekonstruowania. W zwiqzku z tym proces ksztalcenia religijnego ma do spelnienia "trudne
zadanie, a mianowicie musi ustrzec symbolicznq i metaforycznq komunikacjy [religijnq] przed nieporozumieniami polegajqcymi na tym, ze religiajest identyfikowana

(25)

Por. B. Dress Ier, Unterscheidungen. Religion und Bildung, Leipzig 2006.
40
Tamze, s. 150.
41
Tamze, s. 153.
" Tamze.
43
Tamze, s. 154.
44
Tamze.
45 Tamze, s. 132 in.
46 Por. tamze, s. 13 5.
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ze spekulowaniem na temat okreslonych stan6w rzeczy i reifikowana jako roszczenie
posiadania zawsze slusznosci [ ... ]. Z drugiej strony proces ten ma przyczynia6 sitt do
wzmocnienia jej struktury interpretacyjnej, zgodnie z kt6q czegos, co jest widziane
<~ako cos innego», nie uwa:Z:a sitt za deficytowy spos6b opisu i interpretacji rzeczywistosci, a m6wienie «jak gdyby» nie udziela licencji na calkowitq dowolnos6 w odczytywaniu sensu zdarzeii"47 .
Takie, w gruncie rzeczy hermeneutyczne, podejscie obna:Z:a koniecznos6 uznania
umiejtttnosci rozr6zniania perspektyw patrzenia za centralny problern ksztalcenia religijnego. Nale:Z:y przy tym doda6, ze umiejtttnos6 ta stanowi wsp6lczesnie podstawtt
dla wielu dydaktycznych koncepcji nauczania religii. W tak pojytej performatywnej
pedagogice religii (niem. Performative Religionsdidaktik), kt6rajest zarazem teoretyczna i refleksyjna, chodzi, po pierwsze, o okreslenie za pomocq subtelnych rozr6znieii stopnia bliskosci mittdzy religijnymi a niereligijnymi sposobami tlumaczenia
fenomen6w religijnych i, po drugie, o dokonanie nad nimi refleksji 48 • Podejscie to
podzielajq zar6wno przedstawiciele dydaktyki nauczania religii ukierunkowanej na
konstruktywizm 49 i semiotyky50 , jak i ci, kt6rzy prezentujq nowszq orientacjtt interreligijnq51.
Gdy na tle powyzszych rozwazaii spojrzy sitt ponownie na opracowane w projekcie
KERK poziomy kompetencji religijnej, wyraznie wida6 mozliwos6 ich skorelowania z dotychczasowymi koncepcjami ksztalcenia religijnego. Ka:Z:demu poziomowi
towarzyszy bowiem przyrost umiejtttnosci nabierania dystansu wobec codziennych
kontekst6w zyciowych i dokonywania zmiany perspektywy patrzenia. To ostatnie
dotyczy r6wniez umiejtttnosci r6Z:nicowania religijnych, interreligijnych i niereligijnych sposob6w widzenia, wraz z ich specyficznymi logikami.
Opracowane na podstawie projektu KERK opisy poziom6w kompetencji religijnej da sitt odczyta6 jako empiryczne potwierdzenie teoretycznych rozwazaii prowadzonych w rarnach pedagogiki religii i jej dydaktyki. Jasne jest przy tym to, ze konstruowanie modeli kompetencji religijnej, kt6re bttdl! stawia6 sobie bardziej ambitne
cele teoretyczne i dydaktyczne, nie jest wykluczone. W zwiqzku z tym nieuzasadnione wydajq sitt obawy, ze ukierunkowanie dydaktyki nauczania religii na kompetencje z koniecznosci bttdzie prowadzi6 do obumierania lekcji religii jako przedmiotu
szkolnego, gdyz w gruncie rzeczy to ukierunkowanie oznacza powr6t raz juz zdys47
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Tamze, s. 143.
Por. B. Dressler, Darstellung und Mitteilung. Religionsdidaktik nach dem Traditionsabbruch,
[w:] Schauplatz Religion. Grundzüge einer Performativen Religionspädagogik, Leipzig, red. Th. Klie,
S. Leonhard, Leipzig 2003, s. 153-165.
49
Por. Lernwege im Religionsunterricht. Konstruktivistische Perspektiven, red. G. Büttner, Stuttgart
2006.
50
Por. M. Meyer-Blanck, Vom Symbol zum Zeichen. Symboldidaktik und Semiotik, Rheinbach 2002.
51
Por. J. Willems, Interreligiöse Kompetenz. Theoretische Grundlagen- KonzeptualisierungenUnterrichtsmethoden, Wiesbaden 20 II.
48
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kredytowanego podejscia, w kt6rym dominuj'!C'! roh; ogrywalo W'!sko rozumiane zorientowanie nauczania religii na tzw. sytuacje problemowe i calkowite przemilczanie
52
wlasnej logiki myslenia i dzialania religijnego •
Konsekwencje praktyczne

W debacie tocz'!cej siy na gruncie pedagogiki religii na temat zorientowania na
kompetencje, obok pytan dotycz'!cych konceptualizacji i ewaluacji kompetencji reJigijnej, podejmuje sitt r6wniez kwestitt tego, jak przez zastosowanie odpowiednich
material6w i zadan dydaktycznych mozna wspierac uczennice i uczni6w w osi'!ganiu
kompetencji religijnej 53 • Na podstawie wynik6w projektu KERK nie jest mozliwe
sformulowanie zadnych rad dotycz'!cych mozliwosci zwittkszenia skutecznosci nauczania religii ukierunkowanego na kompetencje. Wynika to po prostu z tego, ze nie
bylo to celem prowadzonych badan. Zgromadzony material nie moze r6wniez stanowic podstawy do tego, zeby przedstawic szczeg6low'! operacjonalizacjy wyr6znionych dornen w celu przygotowania nowych program6w i podrycznik6w szkolnych.
W kontekscie zaprezentowanych rozwazan religijno-pedagogicznych i w odniesieniu do opracowanych w KERK-u poziom6w kompetencji religijnej da sitt natomiast udzielic pewnych wskaz6wek co do tego, jakie kryteria musz'! spelniac zadania
dydaktyczne wspieraj'!ce rozw6j kompetencji religijnej. Najpierw oczywiscie maj'!
w tym zakresie zastosowanie og6lne kryteria dobrego ksztalcenia, kt6re w dydaktyce
nauczania religii i dydaktyce og6lnej obowi'!zuj'! niezaleznie od dyskursu na temat
przeorientowania na kompetencje 54 • Poza tym w opisie poziom6w kompetencji religijnej sugeruje siy, ze w zadaniach dydaktycznych, wspieraj'!cych ksztalcenie kompetencyjne, musi chodzic o to, zeby uczennice i uczniowie reftektowali, rozr6zniali,
por6wnywali i wyjasniali okreslone stany rzeczy z r6znych perspektyw. W szczeg6lnosci powinno sitt ich zaznajomic z r6znic'! mittdzy religijnymi a niereligijnymi
perspektywami patrzenia na religiy, w kt6rych wybrane fenomeny rozwa:Za sitt przy
zalozeniu et si Deus datur (ajeteli Bog istnieje), w swietle innych tradycji religijnych
czy niereligijnych swiatopogl<!d6w.
52 Por. K.E. Nipkow, Pädagogik und Religionspädagogik zum neuen Jahrhundert, t. I: Bildungsverständnis im Umbruch, Religionspädagogik im Lebenslauf, Elementarisierung, Gütersloh 2005, s. 131.
Por. takZe: G. Obst, Kompetenzorientiertes Lehren und Lernen im Religionsunterricht, Göttingen 2009,

s. 47.

53 Por. G. Obst, Kompetenzorientiertes Lehren und Lernen im Religionsunterricht, Göttingen 2009;
G. Ziener, Kompetenzorientierten Unterricht vorbereiten: "Kompetenzexegese" als Kern der didaktischen Reflexion., [w: J Kompetenzorientierung im Religionsunterricht. Befunde und Perspektiven, red.
A. Feindt, V. Elsenbast, P. Schreiner, A. Schöll, Münster u. a. 2009, s. 165-179; W. Michalke-Leicht,
Kompetenzorientiert unterrichten. Das Praxisbuchfür den Religionsunterricht, München 2011.
54 Por. B. Schröder, Fachdidaktik zwischen Gütekriterien und Kompetenzorientierung, [w:] Kompetenzorientierung im Religionsunterricht. Befunde und Perspektiven, red. A. Feindt, V. Elsenbast, P. Schreiner, A. Schöll, Münster u. a. 2009, s. 50-53.
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Konsekwencje polityczne i religijno-pedagogiczne ·

Mimo ze w Niemczech podstaw'! nauczania religii w szkolach publicznych jest
zapis znajduj'!CY siy w artykule 7 ustawy zasadniczej (niem. Grundgesetz), przedmiot ten nalezy do "dyzumych" temat6w, nad kt6rymi nieustannie toczy sitt gor'!ca
i kontrowersyjna dyskusja. Przeciw nauczaniu religii w szkolach kieruje siy zarzuty,
kt6re towarzysz'! konfesyjnie podzielonym lekcjom wiary od samego ich pocz<~tku,
to jest od lat dwudziestych minionego stulecia. Do najczysciej powtarzanych obiekcji nalez'!: anachroniczny charakter, uprzywilejowanie Kosciol6w chrzescijanskich
i misjonowania uczennic i uczni6w. Zdecydowana wiykszosc zarzut6w stracila aktualnosc po wprowadzeniu w szkolach publicznych islamujako przedmiotu nauczania.
Przez to zmienila siy r6wniez materia sporu - z fundamentalnej kwestii politycznej
przeksztalcil sitt on w pytanie o pedagogiczn'! jakosc nauczania religii. Czy lekcje
religii, na kt6re istotny wplyw wywieraj'! wsp6lnoty religijne, S'! w stanie sprostac
wymaganiom szkolnym w taki sam spos6b jak wszystkie inne zajycia? Szeroko rozpowszechnione wydaje siy podejrzenie, ze w trakcie takich Iekcji nie ksztalci siy, lecz
jedynie indoktrynuje na rzecz danego wyznania czy religii. Niemniej jednak nale:Zy
uznac za wa:Zny krok naprz6d to, ze spor wok6l edukacji religijnej nie toczy sitt juz
na polu polityki (z pomoq srodk6w przypominaj'!cych kulturkampj), lecz przesun<~l sitt na plaszczyzny pedagogiczn'!. Zasadnicze pytanie brzmi obecnie nastypuj'!co:
Czy wyznaniowe Iekcje religii wnosz'! istotny wklad w ksztalcenie og6lne uczennic
i uczni6w? Spoleczenstwo, kt6re przeznacza na te lekcje srodki finansowe bud:Zetu
publicznego, ma prawo oczekiwac rzetelnej odpowiedzi na to pytanie.
Na tym tle pozytywnie nalezy ocenic mozliwosc krytycznego czuwania nad konfesyjnymi lekcjami religii i uzyskiwanymi w ich wyniku rezultatami przez wszystkich zainteresowanych edukacj'! szkoln'!. Chttc uniknittcia pytania o jakosc tych zajyc
przez odwolanie do niedaj'!cego siy przewidziec oddzialywania Ducha Swiytego czy
do efemerycznej natury zjawiska religijnosci bylaby tak samo niepowaznajak odmowa zmierzenia umiejytnosci uczennic i uczni6w przez nauczyciela jyzyka niemieckiego, kt6ry bronilby siy przed takim pomiarem, wskazuj'!C na nieuchwytny charakter fascynacji i milosci do Iiteratury. Mimo calej swojej specyfiki edukacjy religijn'!
l'!czy ze wszystkimi innymi przedmiotami szkolnymi wsp6lny wysilek na rzecz rozwoju uczennic i uczni6w w odniesieniu do "semantyki", "gramatyki" i pragmatyki
ich zycia.
w swietle powyzszych rozwazan nalezy uznac za kontraproduktywne definiowanie roli Iekcji religii przez wskazywanie na ich ekskluzywny status w rarnach nauczania szkolnego. Lekcje religii l'!czy z zajyciami muzycznymi czy innymi przedmiotami
artystycznymi zainteresowanie performatywne, z lekcjami historii - konstruowanie
tradycji opartej na partycypacji, z lekcjami jyzyka niemieckiego - zainteresowanie
filologiczne, i w koncu z naukami przyrodniczymi - praca nad sp6jn'! metafizyk'!.
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A zatem, wydzielony status prawny ksztalcenia religijnego jest uzasadniony nie pedagogicznie, lecz tylko i wylqcznie politycznie. Czy nie z tego powodu wlasnie nauczanie religii zalicza siy do podstawowych przywilej6w, jakie nalezq siy jednostce
od panstwa? Ani uczniowie, ani nauczyciele nie mogq byc zmuszani do uczestniczenia w lekcjach religii, r6wniez panstwu nie wolno ustanawiac "panstwowych",
to znaczy prowadzonych bez udzialu wsp6lnot religijnych lekcji w tym zakresie. Te
polityczne obwarowania chroniq religiy, ale bynajmniej nie oznaczajq, ze nauczanie
religii w szkolach publicznych moze uchylac sitt od spelnienia oczekiwan i wymagaii
zasadnych pedagogicznie.
Oczywiscie dopuszczalne sq r62nice zdaii co do tego, czy kompetencje Sq wlasciWq kategoriq, kt6ra umozliwia konstruowanie standard6w edukacyjnych w odniesieniu do religii. Gl6wna wqtpliwosc bierze sitt stqd, ze w samym pojyciu kompetencji
zostalo skumulowanych wiele wymiar6w i plaszczyzn nauczania oraz uczenia siy.
Termin ten zawdzittcza swojq blyskotliwq kariert( w po!ityce oswiatowej od kilku
dziesittcioleci przede wszystkim temu, ze z jego pomocq da siy w latwy spos6b podzielic material ksztalcenia i przyporzqdkowac go do program6w i cel6w nauczania. Zr6dlem czy powodem tej latwosci jest to, ze de facto kompetencje Sq pochodnymi umiejytnosci rozwiqzywania problem6w. Dlatego programy nauczania oparte
na kompetencjach umozliwiajq ewaluowanie temat6w i rozstrzyganie, czy wspierajq
one rozw6j umiejytnosci rozwiqzywania problem6w, czy nie. Niekt6rzy krytycy nauczania kompetencyjnego podkreslajq, ze w pedagogice religii pod przykrywkq zorientowania na kompetencje powraca dawne nauczanie problemowe. To spostrzezenie jest o tyle zasadne, ze kompetencyjne programy nauczania przewidujq realizacjy
tylko takich tresci, kt6re mogq byc zidentyfikowane jako dostosowane do wyzwaii
wlasciwych dla wieku uczennic i uczni6w uczestniczqcych w lekcjach religii. Jednak
w przeciwieiistwie do edukacji religijnej z lat siedemdziesiqtych XX wieku, nikomu
nie przyjdzie dzis na mysl, zeby istotne dla lekcji religii tresci ksztalcenia selekcjonowac zgodnie z kluczem, wedlug kt6rego mialyby miec jak najmniej wsp6lnego
z samq religiq. Uzasadniona krytyka ksztalcenia problemowego w religii nie odnosila sitt w minionym okresie do orientacji problemowej jako takiej, lecz do modnej
w6wczas idei sekularyzacji i piytnowata w niej to, ze idqc zaglosem przejsciowego
gustu, zaniedbywano w niej tresci stricte religijne i teologiczne. Wlasnie dlatego,
ze zwolennicy nauczania problemowego slepo wierzyli w proces nieodwracalnego
zeswiecczenia sitt religii, uwazali, ze mogq, a nawet powinni zaoszczttdzic swoim
uczennicom i uczniom temat6w specyficznie teologicznych.
Lekcje religii zorientowane na specyficzne domeny (skladowe) kompetencji religijnej podchodzq do problem6w edukacyjnych diametralnie inaczej niz opisane powyzej nauczanie problemowe. Podczas tych lekcji konstatuje siy najpierw, ze dany
problern istnieje jako fakt wynikajqcy z tego, ze religia stanowi CZySC swiata przezywanego (niem. Lebenswelt) mlodziezy. Mlodzi ludzie niejako ocierajq sitt o zjawiska
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religijne zar6wno w zyciu prywatnym, jak i publicznym. Podobnie jest ze wsp6lnotami religijnymi i przekonaniami na sprawy z tego zakresu. Do tych "danych" muszq
sitt ustosunkowac i przyjq6 wlasny spos6b postypowania. Odpowiedzialnie traktowana pedagogika religijna bttdzie z jednej strony zachycac uczennice i uczni6w do
formowania w sobie coraz bardziej wysublimowanych kompetencji interpretowania
i partycypowania w przejawach zycia religijnego, z drugiej natomiast bttdzie sklaniac ich do krytycznej autorefieksji. Te dwa cele osiqgnie sitt tym pewniej, im lepsze
bttdq na lekcjach religii propozycje dzialari. dostosowanych do potrzeb poszczeg61nych grup wiekowych.
Nikt nie ma wqtpliwosci, ze potrzebajeszcze wielu badaii empirycznych, aby rozwiklac problemy, jakie powyzej zostaly tylko skr6towo zasygnalizowane. Material
zgromadzony w rarnach projektu KERK jest wainym poczqtkiem i umozliwia prowadzenie dalszych metaanaliz. Jednak przyjyte w nim ograniczenie wiekowe uczestnik6w (do 15 roku zycia) niweczy zamiar opracowania na podstawie uzyskanych wynik6w program6w nauczania, kt6re znalazlyby zastosowanie we wszystkich grupach
wiekowych. Mimo tej slabosci opracowany i wypr6bowany w trakcie badaii terenowych model kompetencji religijnej moze posluZyc za podstawy do konstruowania
program6w nauczania religii przeznaczonych dla mlodziezy w wieku wykraczajqcym poza granice populacji badanej. Owe programy muszqjednak byc dostosowane
do wymagaii ramowych, kt6re okreslil Eckhard Klieme i jego wsp6lpracownicy. Badacze ci opracowali uniwersalne wyznaczniki testowalnosci w odniesieniu do standard6w nauczania wszystkich przedmiot6w i wypr6bowalije na modelu, kt6ry pozytywnie przeszedl rozlegle badania empiryczne55 •
Prace nad modyfikacjq ewangelickich program6w nauczania religii, ukierunkowanych na zdobywanie kompetencji, Sq prowadzone we wszystkich Iandach Republiki
Federalnej Niemiec. Nieodzowne wydaje sitt koncypowanie nastypnych modeli kompetencyjnych. Na tym tle krytyka berliiiskiego modelu przyczyni siy do rozwoju bardziej zaawansowanych modeli, kt6re muszq byc ugruntowane teoretycznie i sprawdzalne empirycznie.
Zatrzymujqc sitt jeszcze nieco na celu wskazanym w ostatnim zdaniu poprzedniego akapitu, naleiy w przyszlosci zaoszczttdzic sobie publikowania takich modeli kompetencyjnych, kt6re bttd<! jedynie Iistami poboznych zyczeii odnosnie do
zadaii wsp6lczesnych lekcji religii. Przykladem takiego rodzaju listy Sq wskazania
Komisji Mieszanej ds. Reformy Studi6w Teologicznych, dzialajqcej przy zarzqdzie gl6wnym Ewangelische Kirche in Deutschland (EKD, Kosci6l Ewangelicki w
Niemczech) Wskazania te zostaly opublikowane w witrynie intemetowej EKD w

55

Por. E. Klieme et al.; Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards. Eine Expertise, Bundesministerium ftir Bildung und Forschung, Bonn 2003.
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zakladce zatytulowanej "EKD-Text" pod numerem 96 56 • W czwartym rozdziale tego
dokumentu wylicza siy pod wsp6lnym mianem "kompetencje teologiczno-religijno-pedagogiczne" szereg "profesjonalnych kompetencji i standard6w ksztalcenia nauczycieli religii" 57 • Omawiany wykaz sprawia wrazenie listy bez pokrycia, w kt6rej
w og6le nie bierze siy pod uwagt( tego, czy we wsp6lczesnych warunkach ksztalcenia uniwersyteckiego da siy urzeczywistnic zaplanowane kompetencje. Bez wqtpienia najwyzsze uznanie nalezy siy EKD za to, ze od nauczycieli religii oczekuje
"religijno-pedagogicznej kompetencji reflektowania" (niem. religionspädagogische
Reflexionskompetenz), "religijno-pedagogicznej kompetencji aranzowania" (niem.
religionspädagogische Gestaltungskompetenz), "religijno-pedagogicznej kompetencji wspierania" (niem. religionspädagogische Förderkompetenz), "religijno-pedagogicznej kompetencji wspomagania rozwoju" (niem. religionspädagogische Entwicklungskompetenz) i "religijno-pedagogicznej kompetencji dialogu i dyskusji" (niem.
religionspädagogische Dialog- und Diskurskompetenz) 58 • Te oczekiwaniajednak nie
zwalniajq z koniecznosci szukania odpowiedzi na pytanie, jak moze dokonywac sit(
weryfikacja owych kompetencji. W prezentowanym dokumencie zaproponowano
szesc sposob6w sprawdzania: samoobserwacjy, obserwacjy ze strony innych, feedback pochodzqcy od uczennic i uczni6w, testowanie, egzaminy modulowe i koii.cowy
egzamin panstwowy. Uderzajqco niejasno opisanajest kategoria testowania. Autorzy
dokumentu wyjasniajq: "Testy czqstkowe, w kt6rych sprawdzi siy nie tylko stopien
przyswojenia wiedzy, lecz r6wniez strategie rozwiqzywania konkretnych problem6w
dydaktycznych, [ ... ] mog:t dostarczyc wskaz6wek odnosnie do tego, czy wyznaczone standardy zostaly osiqgni((te"59 • Temu zdaniu nalezy przypisac ladunek infonnacyjny, kt6rego wartose zbliza siy do zera.
Z projektu KERK wynika zupelnie inna droga: testy w pierwszym rzydzie nie
sluzq do tego, zeby sprawdzac osiqgniycie standard6w, kt6re w fonnie zyczen opracowano przy biurku, wrycz przeciwnie- sluz:t one do tego, zeby umozliwic w og6le fonnulowanie standard6w osiqgalnych. Nie wolno bowiem na dluzsz:t mett( tolerowac dysproporcji miydzy spodziewanymi a osiqganymi kompetencjami. Poza
tym sporo niejasnosci wystypuje w kwestii, jakie kompetencje powinny cechowac
kandydat6w do zawodu nauczyciela religii pod koniec okresu ksztalcenia. Rozstrzygniyc w tej sprawie mogq dostarczyc tylko intensywne badania empiryczne. Ten,
kto zechce zaznajomic siy z liczqcq dziesiyc stron list:t "kompetencji i standard6w
nauczycieli przedmiotu ewangelickie lekcje religii", znajdujqcq siy w scharakteryzo56 Por. EKD, Theologisch-Religionspädagogische Kompetenz - Professionelle Kompetenzen und
Standards for die Religionslehrerausbildung. Empfehlungen der Gemischten Kommission zur Reform
des Theologiestudiums, EKD-Texte 96, 2009 (dostypny na: https://www.ekd.de/down1oad/ekd_texte_96.pdf, otwarty 13.02.2014).
57 Por. tamze, s. 16.
58 Por. tamze, s. 20.
59 Tamze, s. 26.
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wanym powyzej dokumencie, przy jej czytaniu dostanie zapewne zawrot6w glowy.
W kaZ:dym razie w tej fonnie nie da siy ich sprawdzic. Prostota modelu berliii.skiego
byla nierzadko okazj:t do zarzut6w kierowanych pod adresemjego tw6rc6w. Polemisci przeoczali w swoich oskarzeniach to, ze bez owej prostoty modelowanie byloby
w og6le niemozliwe. Z pewnosci:t zaprezentowany przez EKD model nie tylko nie
jest prosty, ale r6wniez nie jest sprawdzalny.
Sukces szkolnej edukacji religijnej zaleZ:y od tego, czy kandydat6w na nauczycieli wyposazy siy w odpowiednie kompetencje z zakresu interpretacji i partycypacji religijno-teologicznej. Po sfinalizowaniu projektu KERK mozna postawic sobie
pytanie, czy nie podeszlismy do sprawy- jak to czysto dzieje siy w pedagogice- od
niewlasciwej strony? Zamiast bowiem przetestowac najpierw kompetencje nauczycieli, testowalismy wiedzy i umiejytnosci uczennic i uczni6w. Jak ci ostatni mogq
nabyc w og61e jakiekolwiek kompetencje, jezeli ich nauczyciele ich nie maj:t? Gdy
uwzglydni siy jeszcze to, jak nawet niekt6rym studentom teologii trudno nie traktowac metody historyczno-krytycznej jako ingerencji w ich osobist:t wiary, w6wczas
latwiej zgodzic siy z opini:t, ze ksztaltowanie kompetencji religijnej jest zadaniem
w p6znej mlodosci. Z tego powodu trzeba koniecznie zadbac o to, zebysmy wiycej
dowiedzieli siy o kompetencjach os6b nauczajqcych religii. Szczeg6lnie interesujqca
jest przy tym ich umiejytnosc okreslania zadaii. nauczania tego przedmiotu. Na czym
polegajq, ich zdaniem, najwiyksze wyzwania wsp6lczesnego przekazu wiary? Jak
definiujq oni wlasnq sytuacjy oraz sytuacjy swoich uczennic i uczni6w? Jakie nasuwajq siy im sposoby teologicznej interpretacji aktualnego stanu rzeczy? Czy w swoich interpretacjach siygajq po wyniki badaii. innych dyscyplin naukowych?
Lekcjy religii mozna por6wnac z wyprawq zeglarskq. Nauczyciel, wystypuj:tc
w roli kapitana jachtu, wyznacza mniej Iub bardziej zmotywowanej zalodze trasy do
przebycia od punktu A do punktu B. Podczas wyprawy warunki pogodowe nieustannie ulegajq zmianie. Bywajq okresy, w kt6rychjacht plynie przy pelnych zaglach i we
wspanialym sloii.cu. W6wczas cel wyprawy osiqga siy znacznie szybciej niz zakladano. S:t jednak okresy, gdy nie ma wiatru, czas siy d.JuZ:y i wsr6d zalogi panuje zly
nastr6j. Przy niesprzyjajqcym wietrze trzeba manewrowac, co kosztuje odpowiednio
zwiykszony naklad czasu i pracy. Zupelnie zle jest w6wczas, gdy blqdzi siy we mgle,
cel znikn:tl z oczu,jacht blqka siy bez orientacji, a niekiedy nawet osiada na mieliZ:nie.
Dobry nauczyciel religii musi brac pod uwagy wiele zewnytrznych uwarunkowaii.
swojej pracy. Jako kapitan musi najpierw drobiazgowo zaplanowac wyprawy. Kto na
swoim jachcie opuszcza spokojny port, ten powinien przedtem wyznaczyc cel, kt6ry
jest w stanie osiqgnqc. Umiejytnosc okreslenia przewidywanego czasu przybycia do
celu podr6Z:y (ang. estimated time of arriva[) jest tak samo wazna na morzu jak na
Iekcjach w szkole. Przed wyplyniyciem trzeba tez sprawdzic systemy nawigacyjne
i mapy, a w razie koniecznosci je uaktualnic, zeby podr6zowac zgodnie z kursem i nie
wpasc na mielizny czy inne przeszkody. Trzeba tez czuc, w kt6r:t strony wiatr wieje.
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Gdy juz si(( wypJ:ynylo w morze, do podstawowych obowi:tzk6w kapitana nalezy regulame okreslanie lokalizacji i wyznaczanie dalszego kursu. Kto nie wie, gdzie si((
znajduje, nie moze tez osiqgnqc celu, kt6ry mial tak wyrainie przed oczami przed
wypJ:yniyciem. Okreslenie aktualnej lokali:Zacji poprzedza wiyc wytyczanie celu.
Nauczajqcy religii musz:t miec jasnosc co do tego, w jakim systemie religijno-kulturowym wprowadzajq swoje koordynaty. Ich zadanie nie staje si(( pod tym wzglydem
wcale latwiejsze przez to, ze tezy gloszqce nieuchronnosc sekularyzacji straciJ:y we
wsp6lczesnosci zaufanie spo.J:eczne. W ksztalceniu trzeba por6wnywac ze sob:t konkurencyjne sposoby interpretowania sytuacji religijnej. Proponowane interpretacje, kt6re
mozna znalezc w podrycznikach i programach s:zkolnego nauczania religii, S<f czysto
zdezaktualizowane. Nauczyciele, kt6rzy opieraj:t siy wyl:tcznie na tych nieaktualnych
programach i materialach dydaktycznych, narazajq siy na porazky, gdyz co prawda
wskazano w nich cel, ale nie okreslono punktu wyjscia. W zwiqzku z tym hermeneutyczne umiejytnosci nauczycieli, a w szczeg6lnosci wspomniana powyzej kompetencja
wyjasniania (niem. Deutungskompetenz) odgrywajq wsp6lczesnie kluczow:t rol((.
Nie nalezy jednak s:tdzic, ze to, co zostalo powyzej zapisane, obarcza nauczycieli
religii niedajqcym si(( zrealizowac obowi:tzkiem misjonowania uczennic i uczni6w.
W zupelnosci wystarczy, gdy pokaz:t swoim podopiecznym, jak mozna odnalezc siy
na "morzu" religii. Funkcja bycia przykladem czy wzorem do nasladowania polega przede wszystkim na umiejytnosci odnajdywania orientacji (niem. Orientierungsfähigkeit), a nie zaskakiwania intensywnosci:t osobistego zycia religijnego. Przyjdzie
bowiem kiedys taki dzieri., gdy uczennice i uczniowie b((d:t musieli sami wyznaczyc
swojq drog(( miydzy r6znymi ruchami religijnymi wraz z ich lawicami i zagrozeniami, a takZe "oceanicznymi uczuciami" i glybokimi spostrzezeniami. Jesli nauczyli
siy korzystania z mapy i kompasu, anemometru i prognozy pogody, okresl:t w samodzielny spos6b swoj:t lokalizacjy i wyznacz:t sobie osiqgalny cel dziyki temu, ze lekcje religii wyposazyly ich w niezbydne kompetencje.
Empiryczne badania edukacyjne w odniesieniu do lekcji religii nie oznaczajq, ze
te ostatnie nie wymagajq wiycej teologicznego ugruntowania i ze mozna zadowolic
siy w nich uzasadnieniami pedagogicznymi. Wrycz przeciwnie, oba elementy trzeba
odniesc dialektycznie do siebie. Koniecznosc takiego odniesienia obrazuje nastypujqcy przyklad: to, ze edukacja religijna sluzy zapobieganiu fundamentalizmowi religijnemu, jest dzis szeroko akceptowanym zalozeniem. Przeciw niemu zglaszany jest
jednak powazny zarzut. Wynika on stqd, ze w ostatnich latach wlasnie wyksztalceni
mlodzi muzulmanie opowiadali si(( za ekstremizmem islamskim. Ten fakt powinien
zwr6cic nasz:t uwagy na niezwykle istotny skladnik procesu ksztalcenia. Pedagogika wiqze siy bowiem ze skierowan:t do pokolenia dorastajqcych zapowiedzi:t czy
obietnic:t skonstruowania swiata, za kt6ry b((d:t mogli oni przej:t6 odpowiedzialnosc
(H. Arendt). Jezeli tego obiecanego swiata nie daje siy pogodzic z tym istniejqcym
realnie, to w najlepszym wypadku ksztalcimy reformator6w, a w najgorszym- re-
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wolucjonist6w, kt6rzy wierz:t, ze tylko sil:t da siy uratowac ich swiat. Kazdy, kto
nie chce "produkowac" tylko maJ:ych technokrat6w, musi podjqc ryzyko zwi:tzane
z ksztalceniem. Lekcje religii straciJ:yby sens, gdyby z pokolenia na pokolenia nie
przekazywano na nich nadziei na nadejscie Kr61estwa Bozego. Nie nalezy niwelowac rozdZwiyku miydzy tym, jakiego swiata B6g pragnql, a tym, jaki zastalismy.
W edukacji religijnej przed uczennicami i uczniami stawia siy zadanie wytrzymania
tego dysonansu poznawczego i przeksztalcenia go w wiary, nadziejy i milosc. W tym
kontekscie lekcje religii stanowi:t lectio difficilior - trudn:t lektury naszego swiata.
Jest to przedsiywziycie ryzykowne, choc nieodzowne, a niekiedy r6wniez uszczysliwiajqce. Ukierunkowane na nabywanie kompetencji religijnej empiryczne badania
edukacyjne wnosz:t w tym zakresie sw6j skromny wklad i chc:t przyczyniac siy do
zakonczenia sukcesem tego trudnego zamiaru.
Przetlumaczyl z j(jzyka niemieckiego Dariusz St[jpkowski
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RELIGIOUS COMPETENCE AS APART OF PUBLIC EDUCATION
(THE RESULTS OF EMPIRICAL RESEARCH)
Abstract: The article presents the results of two interdisciplinary research projects
carried out by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (German Research Community)
in 2005-2010 by a group of pedagogues and theologians from the Humboldt University
in Berlin. Their goal was to find the answers to two questions. The first one: How religious competence transferred during religion classes in public schools can be defined?
The second one: How should this competence be measured? The result ofthe project
work was creation and validation of a tool which can measure the effectiveness of reIigion teaching. Evangelical religion classes in public schools served as an example.
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KOMPETENCJE ZAWODOWE UKRAINSKICH NAUCZYCIELI
W SWIETLE LITERATDRY PEDAGOGICZNEJ
DRUGIEJ POLOWY XIX I POCZ;\TKU XX WIEKU
Streszczenie: W artykule przesledzono rozumienie pojttcia kompetencji zawodowych nauczyciela w ukrairi.skiej literaturze pedeutologicznej drugiej polowy dziewitttnastego i pierwszej polowy dwudziestego wieku. Analizie poddano wybrane
koncepcje ksztalcenia nauczycieli z tego okresu.
Slowa kluczowe: kompetencje zawodowe, ksztalcenie nauczycieli, kreatywnosc,
zaleznosc mittdzy teori:f a praktyk:f.
W niniejszym artykule przedstawiona zostanie praca ukrairi.skich nauczycieli na
przelomie XIX i XX wieku, widziana przez pryzmat kompetencji zawodowych. Sposob odczytywania atrybutow koniecznych do wykonywania profesji nauczycielskiej
ewoluowal dosc znaczenie w dziejach myslenia pedagogicznego. W szczegolny sposob ta konstatacja odnosi sitt do wskazanego okresu, w ktorym w ukrairi.skiej literaturze pedagogicznej zaczttto coraz wittcej uwagi poswittcac sylwetce nauczyciela
i jego przygotowaniu zawodowemu. To zainteresowanie wynikalo z jednej strony
z podejmowanych dzialari. reformatorskich na rzecz unowoczesnienia ksztalcenia nauczycieli, z drugiej natomiast z rozwoju szkolnictwa powszechnego, po zniesieniu
pari.szczyzny. Na tle modernizacji ukrairi.skiej oswiaty pojawily sitt Iiczne opracowania teoretyczne traktuj:fce o istocie pracy nauczyciela. Kreslono w nich obraz "nowego nauczyciela" czy "nauczyciela-mistrza". Celem tego artykulujest zrekonstruowanie tego obrazu.
Aby zrealizowac wskazany powyzej cel, najpierw przedstawiono pierwsze proby
definicyjnego okreslenia, czym jest kompetencja zawodowa nauczyciela. Nastttpnie
omowiono wklad wiedzy pedagogicznej w ksztahowanie profesjonalnego nastawienia do wychowania. W osobnej czttsci scharakteryzowano roly,jak:f na przelomie XIX
i XX wieku przypisywano psychologii w formowaniu kompetencji nauczycielskich.
Na zakori.czenie skupiono uwagy na organizacyjnych determinantach pracy pedagogicznej, kt6re maj:f rowniez wplyw na specyficzny profil zawodowy nauczyciela.

