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Wstęp

Zagadnienie znaczenia filozofii w  kształceniu ogólnym, przedmiot 
niniejszej książki, jest tematem edukacyjnym oraz filozoficznym war-
tym poświęcenia uwagi z wielu powodów. Dotyczy bowiem pośrednio 
każdego ucznia objętego obowiązkiem szkolnym, a jako temat badaw-
czy pozostaje w centrum uwagi wielu nauczycieli i teoretyków kształ-
cenia. Z uwagi na to, że wykształcenie ogólne pozwala człowiekowi 
uczestniczyć w  kulturze oraz kształtować swój światopogląd, temat 
ten coraz częściej wraca jako oddzielny wątek w dyskusjach unijnych 
urzędników1. Zagadnienie to jest istotnym elementem namysłu nad 
działaniem systemu edukacyjnego w każdym kraju. W dobie szcze-
gólnej koncentracji na wykształceniu specjalistycznym, umożliwia-
jącym człowiekowi zdobycie pożądanych kwalifikacji zawodowych, 
temat relacji wiedzy specjalistycznej do wiedzy ogólnej generuje 
szereg pytań o cele i  sens nauczania, o hierarchizację przedmiotów 
szkolnych, o racje, które stanowią o aplikacji w szkołach takiego lub 
innego modelu nauczania. Ten obszar problemowy stanowi kontekst 
publikacji, w której wiodące pytania i poszukiwania dotyczą roli, jaką 
może dzisiaj odgrywać filozofia w  szkolnym procesie edukacyjnym 
młodzieży. 

Książka pod tytułem Filozofia wychowania. Filozofia jako pod-
stawa wykształcenia ogólnego w szkole średniej przedstawia propozy-

1 Por. http://www.uniaeuropejska.org/rada-o-poprawie-poziomu-wyksztacenia-
-mieszkacow-ue. Źródło: Consiliom.europa.eu (data pobrania: 25.02.2015).
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cję powrotu do modelu kształcenia, w którym podstawą jego ogól-
nego charakteru jest wiedza o  zasadach myślenia oraz działaniach 
czerpanych z szeroko pojętej tradycji filozoficznej. W przywołanym 
w publikacji materiale ukazane zostaną różne koncepcje dydaktycz-
nej wartości filozofii. Przedmiotem analizy są sposoby, jakimi filozo-
fowie, którzy działali w różnych okresach historycznych, należeli do 
różnych szkół filozoficznych, reprezentowali odmienne stanowiska 
filozoficzne, wyrażają swój sprzeciw wobec nadmiernie encyklope-
dycznego modelu wykształcenia. Warto zwrócić uwagę, że wszyst-
kim przywołanym autorom, pomimo różnic między nimi, zależy na 
tym, by mądrość stała się wartością i była doceniana, co najmniej tak 
samo, jak wiedza bardzo specjalistyczna. 

W pracy postawiono tezę, że filozofia jest podstawą ogólnej edu-
kacji na każdym szczeblu kształcenia. Z jej pomocą młodzi ludzie 
mogą wypracować właściwą hierarchię wartości oraz rozpatrywać 
problemy na różnych płaszczyznach. Pojawia się pytanie, w jaki spo-
sób filozofia może stać się częścią składową wiedzy całościowej, jeśli 
w ogóle jej obecność w polskich szkołach ma być uprawomocniona 
instytucjonalnie, programowo, systemowo. 

W wielu krajach filozofia jest przedmiotem obligatoryjnym 
w szkole średniej. W Chorwacji, we Francji czy Holandii prowadzona 
jest w ramach fakultetu. Francuscy uczniowie wybierają filozofię na 
ostatnim, czwartym roku. Natomiast w Holandii w trzech ostatnich 
klasach liceum można dokonać wyboru w  dwóch blokach: mate-
matycznym i  humanistycznym. Humanistyczny obejmuje historię, 
geografię, język obcy, filozofię albo sztukę. W  Niemczech filozofia, 
w zależności od landów, wybierana jest jako fakultet, który trwa sześć 
semestrów. Uczniowie zajmują się, między innymi analizą tekstów 
filozoficznych, etyką, estetyką oraz szczegółowymi zagadnieniami, 
na przykład problemem wolności, prawdy czy godności2.

2 Por. M. Szcześniak, Perspektywy filozofii w  szkole średniej, w: Filozofia w  szkole 
średniej. Materiały konferencji naukowej, Kielce 10-11 września 1999, red. B. Burli-
kowski, W. Słomski, Kielce–Warszawa 2000, s. 181-182.

Agnieszka Gondek, Filozofia wychowania
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Temat książki obejmuje zagadnienia propedeutyki filozofii poru-
szane przez środowisko filozoficzne, począwszy od okresu dwudzie-
stolecia międzywojennego do czasów współczesnych, w celu zapre-
zentowania różnych modeli nauczania filozofii – przedmiotu, który 
aspiruje w  przedstawionych ujęciach do bycia podstawą ówczesnej 
oraz współczesnej edukacji. Kolejność omawianych stanowisk przed-
stawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej (tj. Salomon Igel – Kazimierz 
Twardowski) nie wynika z chronologii, pewnej kolejności podejmo-
wanych zagadnień, lecz jest przedstawiana według tego, co autorzy 
pisali i ile pisali na dany temat.

Literatura przedmiotu wskazuje na brak w  literaturze polskiej 
i  zagranicznej takiej pracy, w której zostałyby zestawione i przeana-
lizowane poglądy filozofów, począwszy od okresu dwudziestolecia 
międzywojennego do czasów współczesnych, na temat zagadnień 
nauczania filozofii w  szkole średniej. Badania podejmowane przez 
uczonych z różnych ośrodków naukowych obejmują zazwyczaj ana-
lizę jednego konkretnego zagadnienia. Ukazało się kilka publikacji 
poświęconych nauczaniu filozofii w  szkole: Krzysztofa Ślezińskiego 
Zarys dydaktyki filozofii, w pracy zbiorowej pod redakcją Doroty Pro-
buckiej, Adama Olecha i Macieja Woźniczki Pasja czy misja? O ucze-
niu filozofii; Macieja Bały, Janiny Jeziorskiej i Sabiny Zalewskiej, Poko-
chać mądrość. Zarys dydaktyki filozofii i etyki czy Matthew Lipmana 
Filozofia w szkole. Prace te przedstawiają w szczególności dydaktykę 
filozofii. Publikacje Macieja Woźniczki ukazują historię oraz aktual-
ność podejmowanych zagadnień. Temat związany z  wychowaniem 
i kształceniem poruszany jest w publikacji Krzysztofa Kalki Wychowa-
nie i kształcenie w antropologii filozoficznej i pedagogice czy o. Feliksa 
Wojciecha Bednarskiego OP Wychowanie młodzieży dorastającej.

Wszystkie wymienione prace mają swoje szczególne znaczenie 
w dydaktyce filozofii. Jednakże żadna z nich nie traktuje o wpływie  
filozofii na wykształcenie w szkole średniej. Temat ten nie przestaje 
być aktualny. Podjęcie go jako osobnego naukowego zagadnienia 
wydaje się zatem zasadne. 

Wstęp
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Celem publikacji Filozofia wychowania. Filozofia jako podstawa 
wykształcenia ogólnego w szkole średniej jest uzasadnienie stwierdzenia 
zawartego w tytule. W książce zestawia się poglądy filozofów i dydak-
tyków, na tle których można rozważyć postawione założenie, że filozo-
fia stanowi fundament wykształcenia ogólnego i podłoże edukacyjne 
innych nauk. Ukazane zostaną trzy sposoby uzasadnień, charaktery-
styczne dla trzech różnych sposobów namysłu nad dydaktyką filozo-
fii w szkole średniej. Refleksja nad założeniami tkwiącymi w przed-
stawionych propozycjach i  środowiskowych dysputach prowadzi do 
pytań: Czy filozofia jako szkolny przedmiot może liczyć na należne 
jej miejsce w strukturze polskiego systemu przekazu wiedzy? W jaki 
sposób rozwijać argumentację pozwalającą na przekonanie adwersa-
rzy nauczania filozofii do sensowności i  potrzeby wprowadzania tej 
wiedzy do szkół? Podstawą rozważań będą koncepcje uczenia filozofii: 
szkoły lwowsko-warszawskiej oraz współczesna (wielowątkowa, reali-
zująca systemowo od 2009 roku egzamin maturalny). Intencją wyboru 
tych ujęć jest ich analiza porównawcza przeprowadzona w  dwóch 
aspektach: zewnętrznym – kulturowym oraz wewnętrznym – doty-
czącym typów namysłu i  przyjętych założeń. Analiza ta pozwoli na 
ujrzenie złożoności podejmowanego zagadnienia. 

Bazowym tematem pierwszego rozdziału książki jest zagadnie-
nie pojawienia się dydaktyki propedeutyki filozofii w szkole średniej 
w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Rozdział ten, ukazując 
tło historyczne, stanowi zestawienie poglądów i  teorii na temat roli 
filozofii w edukacji młodego człowieka. W rozdziale tym zaprezen-
towano propozycje oraz sugestie przedstawicieli środowiska filozo-
ficznego tego okresu, którym nieobce i  nieobojętne były zagadnie-
nia kształcenia i  wychowania. Przedmiotem odnośnych analiz są 
poglądy tak wybitnych autorów, jak: Salomon Igel, Kazimierz Twar-
dowski, Kazimierz Sośnicki, Regina Rajchman-Ettingerowa, Bolesław 
Gawecki, Bohdan Kieszkowski, Izydora Dąmbska, Tadeusz Witwicki 
czy Leopold Blaustein. 

Wybór dwudziestolecia międzywojennego jako punktu wyjścia 
rozważań na temat roli filozofii w  edukacji jest podyktowany tym, 

Agnieszka Gondek, Filozofia wychowania
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że w okresie międzywojnia wykrystalizował się współczesny system 
oświaty w Polsce. Należy zwrócić jednak uwagę, że nie był to począ-
tek pojawienia się filozofii w szkole. Przedmiot ten nauczany był już 
w średniowiecznej Polsce, gdzie funkcję szkół średnich pełniły party-
kularze kierowane przez scholastyków. W szkołach biskupich (kate-
dralnych lub kolegiackich) i zakonnych (klasztornych) zapoznawano 
uczniów z pełnym kursem trivium i quadrivium. 

W Rzeczypospolitej szlacheckiej po Soborze Trydenckim (1545– 
–1563) miejsce partykularzy zajęły kolegia akademickie: katolic-
kie (jezuickie, pijarskie i teatyńskie) oraz protestanckie (luterańskie, 
kalwińskie i  ariańskie).Wykładano logikę i  etykę oraz metafizykę. 
W XVI–XVIII wieku funkcjonowało 150 szkół, w których młodzież 
stykała się systematycznie przynajmniej z  jedną z  dyscyplin filozo-
ficznych. W połowie XVIII wieku filozofię wykładano w akademiach 
rycerskich w Warszawie, Grodnie czy Nieświeżu. Logiki i metafizyki 
nauczano w kolegiach szlacheckich prowadzonych przez teatynów od 
1737 r. w Warszawie oraz pijarów i jezuitów. 

Do 1773 roku edukacja podstawowa i średnia była organizowana 
i kontrolowana przez zakony, głównie przez jezuitów. W 1773 roku 
zakon jezuitów został rozwiązany przez papieża Klemensa XIV, co 
dało impuls do głębokich reform szkolnictwa również w Polsce. Na 
mocy uchwały Sejmu z 14 X 1773 roku powstała Komisja Edukacji 
Narodowej z Hugo Kołłątajem na czele, która zajęła się reformą szkol-
nictwa. Działalność KEN stanowiła jedno z największych osiągnięć 
kulturalnych Polski czasów oświecenia. Opracowano trzystopniowy 
model szkół podstawowych i średnich (szkoły parafialne, państwowe 
i powiatowe) oraz wyższych, którymi były dwa uniwersytety w Wil-
nie i Krakowie. W ramach reformy edukacji podstawowej stworzono 
w  1775 roku Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych (kierowane 
przez Ignacego Potockiego). Opracowało ono nowatorskie podręcz-
niki szkolne (np. Gramatyka języka polskiego i  Elementarz, Logika, 
czyli pierwsze zasady sztuki myślenia), nowe programy nauczania, 
prowadziło nadzór i kontrolę szkolnictwa czy prace ustawodawcze. 
W  latach 1777–1781 KEN przeprowadziła reformę Akademii Kra-

Wstęp
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kowskiej i Wileńskiej. Założenia okresu oświecenia dotyczyły eman-
cypacji nauki i filozofii od prawd teologicznych. KEN pomogła nie-
wątpliwie w  integracji narodu przez podtrzymanie ducha i kultury. 
Bogactwo tradycji nauczania filozofii w Polsce sprawiło, iż pojawiła 
się refleksja filozoficzna nad teorią wychowania i miejscem filozofii 
w przebiegu kształcenia młodego człowieka. Należy wymienić tutaj 
między innymi takich myślicieli, jak: Andrzej Frycz Modrzewski, 
Sebastian Petrycy z Pilzna, Stanisław Staszic, Hugo Kołłątaj, Stanisław 
Konarski, Grzegorz Piramowicz czy Jan i  Jędrzej Śniadeccy. Trady-
cja nauczania filozofii w polskich szkołach jest zatem długa, jednak 
współczesna edukacja szkolna w Polsce zrodziła się w dwudziestole-
ciu międzywojennym i dlatego od tego okresu rozpoczynamy naszą 
refleksję.

Problematyce podejmowanej w  dwudziestoleciu międzywojen-
nym poświęcono także rozdział drugi książki skupiając się przede 
wszystkim na zagadnieniu nauczyciela filozofii oraz programach 
i  metodyce nauczania filozofii. Zaprezentowano ujęcia wybranych 
przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej, którzy problematykę tę 
wpisywali w szersze spektrum rozważań filozoficznych. Można zatem 
powiedzieć, że w ich ujęciu propedeutyka filozofii i tematy z nią zwią-
zane stały się problemem filozoficznym.

Trzeci rozdział książki odnosi się do dyskusji toczonych po 
1990 roku na temat nauczania w szkole średniej, obejmujących pro-
blemy polskiego szkolnictwa. Podzielony został na dwa podrozdziały. 
Pierwszy z nich, zatytułowany Kondycja współczesnej polskiej szkoły 
średniej w  świetle literatury przedmiotu, przedstawia kryzys szkoły, 
którego przyczyną jest między innymi niezwykle szybko zmienia-
jący się świat, towarzyszący mu postęp oraz rewolucja informatyczna 
i techniczna. Drugi podrozdział jest próbą zaprezentowania najbar-
dziej typowych odpowiedzi teoretyków kształcenia na pytania o cel, 
metody, przedmiot i  podmiot uczenia filozofii. Wielość poglądów 
daje możliwość rozeznania w głównych kluczach uzasadnień i argu-
mentacji na poparcie zasadności obecności filozofii w polskich szko-
łach. 

Agnieszka Gondek, Filozofia wychowania
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Rozdział czwarty, zatytułowany Filozofia jako niezbędna pod-
stawa wykształcenia ogólnego, stanowi praktyczne podsumowanie 
książki, otwiera perspektywę zastosowania dotychczasowych roz-
ważań do warunków szkolnych. Rozdział ten jest podzielony na dwa 
podrozdziały. Pierwszy z  nich zatytułowany jest: Korelacja filozofii 
z przedmiotami nauczania w szkole średniej. Uwagę skoncentrowano 
na nauczaniu zintegrowanym. Treścią tego podrozdziału jest badanie 
stosunku filozofii do innych przedmiotów nauczanych w szkole. Roz-
ważania dotyczą płaszczyzny współdziałania filozofii w  nauczaniu 
języka polskiego, historii, wiedzy o  społeczeństwie oraz nauk przy-
rodniczych. Podrozdział drugi, zatytułowany Rola filozofii w kształce-
niu młodzieży w szkole średniej, prezentuje cele edukacji filozoficznej. 
Treści obu podrozdziałów stanowią podsumowanie argumentacji na 
rzecz głównej tezy publikacji. 

Zasadniczą metodą zastosowaną w  książce jest metoda porów-
nawcza oraz analityczno-syntetyczna. Obie pozwalają na przedstawie-
nie propozycji nauczania filozofii w polskiej szkole średniej oraz zwró-
cenie uwagi na jej wpływ i znaczenie. Zestawienie poglądów i opinii 
filozofów oraz dydaktyków, poczynając od okresu dwudziestolecia 
międzywojennego (środowiska szkoły lwowsko-warszawskiej), po 
czas obecny, pozwala na ukazanie filozofii jako niezbędnego ogniwa 
i podstawy procesu kształcenia młodego człowieka w szkole średniej. 
Publikacja ma zatem charakter syntetyzująco-metateoretyczny.

Wpływ filozofii na wychowanie i  wykształcenie młodzieży 
w szkole średniej wymaga dokładnego zbadania ze względu na wie-
lość opinii na ten temat oraz niejednoznaczne jego ocenianie. Książka 
jest próbą odpowiedzi na pytania:

1. Dlaczego filozofia jest podstawą wykształcenia ogólnego? 
2. Dlaczego wiedza encyklopedyczna nie stanowi wykształce-

nia ogólnego?
3. W jaki sposób filozofia wpływa na całokształt wiedzy ogólnej 

i jaka jest jej relacja z innymi przedmiotami nauczania?
4. W jaki sposób nauczanie filozofii powoduje, że staje się ona 

podstawą wykształcenia ogólnego?

Wstęp
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5. Dlaczego filozofia jest niezbędna do prawidłowej edukacji 
młodzieży w szkole średniej?

Publikacja wskazuje na przykłady i argumenty, które świadczą, że:
1. Filozofia jest podstawą wykształcenia ogólnego, a nie ency-

klopedyczność wiedzy.
2. Filozofia jest elementarną podstawą edukacji na każdym 

szczeblu kształcenia ogólnego.
3. Korelacja filozofii z innymi przedmiotami nauczania w szkole 

średniej jest podstawą integracji wiedzy ucznia.
Rozważania na temat filozofii wychowania i kształcenia, które są 
zawarte w książce, prowadzone są w świetle poglądów wybranych 
autorów.

Agnieszka Gondek, Filozofia wychowania



Rozdział I

Propedeutyka filozofii w dwudziestoleciu  
międzywojennym. Przegląd stanowisk
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1.1. Krystalizacja problematyki propedeutyki filozofii jako 
dorobek szkoły lwowsko-warszawskiej 

Szkoła lwowsko-warszawska była pierwszą szkołą filozoficzną w Pol-
sce. Powstała ona w końcu XIX wieku i działała do II wojny światowej. 
W rozwoju szkoły można wyróżnić kilka jej okresów: okres wstępny, 
w którym zaczęło się tworzyć grono współpracowników naukowych 
Kazimierza Twardowskiego, okres formowania się poglądów i zain-
teresowań, który przypada na lata 1916–1918, okres pełnej krysta-
lizacji poglądów szkoły, obejmujący lata 1918–1930, kiedy szkoła 
z  lwowskiej, staje się lwowsko-warszawska, oraz okres rozkwitu, 
przypadający na lata trzydzieste, gdy szkoła osiągnęła najważniej-
sze rezultaty i  zyskała renomę międzynarodową. Przedstawicielami 
szkoły byli: Kazimierz Twardowski, Salomon Igel, Jan Łukasiewicz, 
Stanisław Leśniewski, Tadeusz Kotarbiński, Tadeusz Czeżowski, 
Władysław Tatarkiewicz, Władysław Witwicki, Kazimierz Ajdu-
kiewicz, Alfred Tarski, Zygmunt Zawirski, Janina Kotarbińska, Izy-
dora Dąmbska, Henryk Mehlberg, Maria Kokoszyńska-Lutman. To 
filozofowie różnych orientacji teoretycznych i  światopoglądowych, 
których łączyła wspólna postawa intelektualna. Swoje prace publi-
kowali w  takich ogólnopolskich czasopismach filozoficznych, jak: 
„Przegląd Filozoficzny”, „Ruch Filozoficzny” czy „Kwartalnik Filo-
zoficzny”. Charakterystyczne dla szkoły lwowsko-warszawskiej były 
między innymi: postulat jasności, intelektualizm, zainteresowanie 
logiką i analizą logiczną, klasyczna koncepcja prawdy, realizm episte-
mologiczny, antyirracjonalizm, absolutyzm epistemologiczny i aksjo-
logiczny, intencjonalna koncepcja psychiki,  jasny i  odpowiedzialny 
sposób filozofowania. Szkoła lwowsko-warszawska zajmowała się 
niemal wszystkimi problemami filozoficznymi. Odegrała ona domi-
nującą rolę w filozofii polskiej pierwszej połowy XX wieku. Jej wpływ 
widoczny jest również i dziś prawie we wszystkich działach uprawia-
nej obecnie w Polsce filozofii (w logice, semantyce, metodologii nauk, 
etyce, estetyce czy historii filozofii). 

Rozdział I. Propedeutyka filozofii w dwudziestoleciu międzywojennym
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Środowisko filozofów, na czele z  Kazimierzem Twardowskim1 
(twórcą szkoły lwowsko-warszawskiej)2, prezentowało na łamach 
„Przeglądu Filozoficznego” i  „Ruchu Filozoficznego” swoje propo-
zycje treści programowych oraz metody nauczania filozofii. Domi-
nantami w tej koncepcji były logika i psychologia. Celem propedeu-
tyki było przygotowanie młodzieży do dalszego studiowania filozofii 
w  szkołach wyższych oraz do lepszego rozumienia zagadnień, na 
których opiera się filozofia. Twardowski podkreślał, że propedeutyka 
to zarówno logika, jak i  psychologia, twierdził, że znajomość pod-
stawowych pojęć logicznych oraz psychologicznych jest niezbędnym 
elementem wykształcenia ogólnego. Pisał: „czyż może uchodzić za 
człowieka ogólnie wykształconego ten, kto nie ma jasnego pojęcia 
definicji, sylogizmu, dowodu, hipotezy, teorii itp. albo kto nie zdaje 
sobie sprawy z  tego, czym jest kojarzenie się faktów psychicznych, 
jakie są główne rodzaje tych faktów, od czego zależy siła uczuć, co to 
jest charakter, na czym polega zagadnienie wolności woli itp.”3. Jego 
zdaniem opanowanie tej podstawowej wiedzy, zarówno logicznej, jak 
i psychologicznej, było możliwe tylko dzięki systematycznej, choć ele-
mentarnej, nauce logiki i psychologii prowadzonej właśnie w ramach 
propedeutyki filozofii4.

Wyjaśnienie pojęcia propedeutyki filozofii znajdujemy w  arty-
kule Salomona Igla pod tytułem Dydaktyka propedeutyki filozofii, 
zaprezentowanym w przedwojennej Encyklopedii wychowania wyda-
nej w latach 1933/19345. Autor zwracał uwagę, że nazwa propedeu-

1 Dokładnie Kazimierz Jerzy Adolf ze Skrzypny Ogończyk Twardowski, ur. 20 paź-
dziernika 1866 r. w Wiedniu, zm. 11 lutego 1938 r. we Lwowie. 
2 Zob. J. Woleński, Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska, Warszawa 1985.
3 K. Twardowski, Kilka uwag o  ministerialnym projekcie programu nauki filozofii 
w szkole średniej, w: tegoż, Rozprawy i artykuły filozoficzne, Lwów 1927, s. 199. 
4 Wiele cennych uwag na temat filozofii K. Twardowski wypowiadał, pisząc o mini-
sterialnym projekcie programu nauczania filozofii w szkole średniej z 1927 r. 
5 S. Igel, Dydaktyka propedeutyki filozofii, w: Encyklopedia wychowania, t. 2: Na-
uczanie, red.  S.  Łempicki, W. Gottlieb, B. Suchodolski, J.  Włodarski, Warszawa 
1937.

1.1. Krystalizacja problematyki propedeutyki filozofii...
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tyka filozofii nie jest jednoznaczna. Dostrzegał on dwuznaczność 
w  nazwie tego przedmiotu, która była jedną z  przyczyn sporów co 
do celu i  treści nauczania. Wskazywał dwa znaczenia propedeutyki 
filozofii: „przez propedeutykę filozofii rozumieć można: a) zbiór 
wiadomości przygotowawczych do studium filozofii, b) wiadomości 
początkowe z filozofii”6. Z pierwszej definicji wynika, że lekcje pro-
pedeutyki filozofii powinny mieć na celu pogłębianie „zasadniczych 
pojęć, naukowych”7, które młodzież zdobyła podczas innych lekcji. 
Rozwinięcie takich pojęć jak: czas, ilość, materia, energia, byłoby naj-
lepszym przygotowaniem młodych ludzi do filozofii. Przyjmując taką 
koncepcję propedeutyki filozofii rozważano zarówno rozbudzenie 
w młodzieży potrzebę filozofowania, jak i zapoznanie jej z pojęciami 
naukowymi, istotnie ważnymi dla rozumienia wiadomości z  pozo-
stałych przedmiotów i  będących koniecznymi warunkami scalania 
wiedzy. 

Ujmując propedeutykę w  drugim znaczeniu, domagano się, by 
dostarczała ona elementarnych wiadomości ze wszystkich jej sub-
dyscyplin. Żądano przy tym uwzględnienia psychologii, logiki 
wraz z metodologią, estetyki, etyki, socjologii filozofii dziejów, teo-
rii poznania, metafizyki czy historii filozofii. Nie wszyscy jednak się 
z tym zgadzali, niektórzy proponowali, by wśród nauk tych dokonać 
wyboru. Opowiadano się albo za logiką i psychologią, albo za teorią 
poznania i metafizyką. Byli też i tacy, którzy interesowali się filozofią 
głównie jako zjawiskiem historycznym i domagali się, by propedeu-
tyka filozofii stanowiła ogólny zarys historii filozofii8. 

Spór o  materię propedeutyki filozofii spowodował dyskusję na 
temat nazwy tego przedmiotu. Zastanawiano się, czy ma to być „pro-
pedeutyka filozofii” czy może „filozofia”. Za pierwszą propozycją 
opowiadali się ci, którzy doceniali znaczenie ciągłości historycznej 
(przedmiot ten pod taką nazwą istniał od drugiej połowy ubiegłego 

6 Tamże, s. 427. 
7 S. Igel, Dydaktyka propedeutyki filozofii, s. 427-428.
8 Zob. S. Igel, Dydaktyka propedeutyki filozofii, s. 427-428. 

Rozdział I. Propedeutyka filozofii w dwudziestoleciu międzywojennym
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stulecia) oraz względy merytoryczno-etymologiczne. Natomiast za 
drugim terminem optowali ci, którzy nie chcieli uwzględnić pro-
blematyki logicznej, wychodząc z założenia, że logika nie należy do 
filozofii. Trzeba jednak podkreślić, że w  obu przypadkach dysku-
tanci byli zgodni co do celu i zadań propedeutyki filozofii w szkole  
średniej. 

W szkole lwowsko-warszawskiej można było dostrzec jedność 
ideową, która polegała na wspólnym traktowaniu dociekań filozo-
ficznych i  samego nauczania jako pewnej misji zarówno intelektu-
alnej, jak i moralnej9. Celem edukacji filozoficznej było rozbudzenie 
zainteresowań zagadnieniami filozoficznymi oraz dążenie do wyro-
bienia w młodych ludziach ścisłego i krytycznego myślenia. Mogło 
to uchronić młodzież, jak podawał Twardowski, „zarówno od cia-
snego dogmatyzmu, jak od destrukcyjnego sceptycyzmu. Rzecz nie 
tylko dla zajęć naukowych, lecz i  dla życia praktycznego ogromnej 
wagi, gdyż tylko dzięki krytycyzmowi potrafi człowiek zabezpieczyć 
się przed zbytnią pewnością siebie i  przed lekceważeniem zdania 
cudzego, a  zarazem zachować właściwy środek pomiędzy wybujałą 
uczuciowością i niepłodną oschłością”10.

Biorąc pod uwagę, że w  skład szkoły lwowsko-warszawskiej 
wchodzili przedstawiciele o różnych orientacjach myślowych i świa-
topoglądach, należy podkreślić, że łączyła ich jednak wspólna postawa 
intelektualna. Wszyscy członkowie szkoły podzielali postawę Twar-
dowskiego wobec filozofii i  ona właśnie była spoiwem jednoczą-
cym filozofów o  różnych zainteresowaniach i  różnych zapatrywa-
niach na konkretne kwestie11. Celem nadrzędnym Twardowskiego 
było wychowanie kompetentnych filozofów. Starał się on przekazać 
uczniom swoją moralną postawę wobec filozofii. Sprowadzała się ona 

9 J. Woleński, Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska, s. 13.
10 K. Twardowski, Filozofia w szkole średniej. Sześć przykładów na znaczenie prope-
deutyki filozofii, „Ruch Filozoficzny” 1919-1920, R. V, nr 1, s. 3. 
11 Należy podkreślić, że podstawą wspólnoty lwowskich filozofów była nie wspólna 
doktryna czy jakiś jednolity pogląd na świat, lecz sposób, metoda filozofowania 
i wspólny naukowy język. 

1.1. Krystalizacja problematyki propedeutyki filozofii...
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do przekonania, że filozofia jest prawdziwą szkołą ducha, gdyż kreuje 
ważne ideały moralne i broni ich wartości12. 

Cechą charakterystyczną szkoły lwowsko-warszawskiej było mię-
dzy innymi to, że jej członkowie mieli wysoki stopień świadomości 
uczestnictwa w  zbiorowym przedsięwzięciu13, które miało na celu 
krzewienie filozofii. Propedeutyka filozofii w  szkole średniej była 
pierwszym etapem, pewnego rodzaju wstępem i wprowadzeniem do 
dalszego studium filozofii. W  związku z  tym środowisko filozofów, 
wywodzących się z tej szkoły koncentrowało się na tym, aby naucza-
nie tego przedmiotu wnosiło jak najwięcej korzyści i było zachętą do 
pogłębiania zagadnień filozoficznych. 

Dyskusje nad propedeutyką filozofii prowadzone w okresie dwu-
dziestolecia międzywojennego koncentrowały się przede wszystkim 
na celach, z  którymi wiązały się proponowane później programy 
i metody nauczania. Środowisko akademickie skupione wokół Twar-
dowskiego, usiłowało wpłynąć zarówno na programową i  meryto-
ryczną wartość nauczania filozofii, jak i na poziom kształcenia ogól-
nego. Między innymi postulowało jasny i  odpowiedzialny sposób 
filozofowania. Głosiło intelektualizm, ethos nauczyciela-fachowca. 
Prowadziło rozmowy na temat niedostatecznie wykwalifikowa-
nej kadry nauczycielskiej, przygotowania podręczników i  pomocy 
dydaktycznych, zadań szkoły oraz roli nauczyciela filozofii. 

1.2. Propedeutyka filozofii jako przedmiot nauczania  
w szkole średniej

Dyskusje w środowisku szkoły lwowsko-warszawskiej na temat zało-
żeń, celów i zadań propedeutyki filozofii inicjowały ruch myśli wokół 
zagadnień dydaktycznych. Dokonując krytycznej analizy swoich 
czasów, myśliciele starali się obronić nauczanie przedmiotu filozofii 
w szkole średniej. Krytyka dotyczyła kilku zagadnień. Formułowano 

12 J. Woleński, Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska, s. 25.
13 Tamże, s. 309.
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problemy praktycznej realizacji programu propedeutyki filozofii: 
wskazywano na brak wykwalifikowanych nauczycieli oraz niewła-
ściwą organizację nauczania. Lekcje odbywały się w najwyższej klasie 
szkoły średniej w wymiarze dwóch lub trzech godzin tygodniowo14. 
Decyzja taka, według powszechnej opinii, uniemożliwiała jednocze-
sne prawidłowe nauczanie logiki i  psychologii, dlatego wybierano 
w  szkołach naprzemiennie jeden z  przedmiotów. Kazimierz Twar-
dowski protestował przeciwko temu. Uważał bowiem, że żadna z tych 
dyscyplin nie może stanowić treści nauczania propedeutyki filozo-
fii samodzielnie. Twierdził, że uczniowie opuszczający mury szkoły 
średniej powinni poznać elementy logiki oraz psychologii, inaczej 
będą mieli w  wykształceniu ogólnym bardzo poważną i  dotkliwą 
lukę15. Twórca szkoły lwowsko-warszawskiej krytycznie oceniał obo-
wiązujący w  szkołach program nauczania, wskazując na jego frag-
mentaryczność, niespójność i niesystematyczność przekazu16.

14 Takie nauczanie ustalone zostało przez Ministerstwo Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego.
15 Dla Twardowskiego logika i  psychologia były podstawowymi naukami, które 
tworzyły propedeutykę filozofii. 
16 W okresie II Rzeczypospolitej propedeutyka filozofii jako logika i psychologia 
nauczana była aż do 1938 r., do czasu wprowadzenia w życie w reformy Janusza Ję-
drzejewicza. Jak podaje Jacek Juliusz Jadacki: […] w ósmym roku nauki gimnazjów 
humanistycznych (w 1919 r. – 3 godz., od 1920 r. – także 3 godz., ale przeznaczone 
na logikę lub psychologię, od 1922 r. – 3 godz. na jedno i drugie, i matematyczno-
-fizycznych (w 1919 r. – 2 godz., od 1920 r. 3 godz. na logikę lub psychologię, od 
1922 r. – 3 godz., ale z możliwością zamiany na przyrodoznawstwo). Reforma Ję-
drzejewiczowska, przygotowana w latach 1932–1937, ujednoliciła system naucza-
nia w ten sposób, że propedeutyka filozofii, obejmująca psychologię, logikę, a także 
pewne elementy metafizyki i etyki, znalazła się w drugim roku wszystkich wydzia-
łów licealnych 3 godz. tygodniowo. Ten stan rzeczy przetrwał bez zmian do 1949 r., 
kiedy to propedeutykę filozofii ograniczono do logiki (w dziewiątym roku średniej 
szkoły ogólnokształcącej po 1 godz. tygodniowo), następnie w 1954 r., jak już wspo-
mniano – także usuniętej. W 1961 r. propedeutyka filozofii znów zjawiła się w pro-
gramach nauczania liceów, początkowo w drugim półroczu dziesiątego roku nauki 
(2 godz. tygodniowo) i w pierwszym półroczu jedenastego roku, (1 godz. tygodnio-
wo); później przeniesiona do jedenastego roku nauki – w wymiarze 2 godz. tygo-
dniowo. Przedtem, już od 1957 r. zaczęto jej uczyć jako przedmiotu nadobowiązko-

1.2. Propedeutyka filozofii jako przedmiot nauczania w szkole średniej
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Oprócz rozważań na temat samej propedeutyki prowadzono 
również spór dotyczący tego, czy w ogóle nauczać filozofii w szkole. 
Salomon Igel podawał, że z ust przedstawicieli nauk przyrodniczych 
czy teologicznych17 padały następujące zarzuty: 

a) Dotychczasowe wyniki nauczania propedeutyki filozofii są 
tak nikłe, że jest ona niepotrzebnym przeciążeniem mło-
dzieży.

b) Na lekcjach filozofii nie przyswaja sobie młodzież żadnej 
konkretnej i solidnej wiedzy, natomiast uczy się mędrkowa-
nia i krytykowania, co z konieczności prowadzi do sceptycy-
zmu.

c) Uczeń, przyjmując bezdyskusyjnie pogląd nauczyciela 
w  sprawach, w  których więcej jest stanowisk równoupraw-
nionych, wpada w bezkrytyczny dogmatyzm.

d) Nauczanie logiki, jej „formułek i  reguł”, pomnaża wśród 
młodzieży typ hiperintelektualizmu.

e) Nauczanie filozofii podkopuje wiarę religijną młodzieży.
f) Filozofia jest nauką tak abstrakcyjną, że nauczanie jej odrywa 

młodzież od spraw życiowych i  stępia jej zmysł rzeczywi- 
stości18.

Z brakiem zrozumienia doniosłości propedeutycznego wykształ-
cenia filozoficznego i  tym samym z  lekceważeniem samej filozofii 
walczył zarówno Twardowski, jak i  Igel. Zdaniem tego ostatniego 
liczne zarzuty i uprzedzenia w stosunku do propedeutyki były nie-
uzasadnione. Sam myśliciel w każdej swojej wypowiedzi próbował je 
odpierać. Dowodził, że filozofia nie zasługuje na miano „oderwanej 
od rzeczywistości”. Igel podkreślał, że wpływ propedeutyki filozofii 
widoczny jest wszędzie, a  różnorodność treści, jakie ze sobą niesie, 

wego, natomiast w 1963 r. jej miejsce zajęła nauka o społeczeństwie, obejmująca 
elementy socjologii, ekonomii i politologii. J.J. Jadacki, Jakiej filozofii uczniowie po-
trzebują?, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1982, nr 3-4, s. 84.
17 Zob. S. Igel, Dydaktyka propedeutyki filozofii, s. 428-429.
18 S. Igel, Dydaktyka propedeutyki filozofii, s. 428.
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oddziałuje na człowieka i zbliża go do jego spraw. Autor ten zwracał 
uwagę, że pojęcia filozoficzne są obecne wszędzie i że ludzie przyswa-
jają je sobie mimo woli19. Twierdził między innymi, że można je spo-
tkać w mowie potocznej, zwłaszcza w mowie wykształconego ogółu, 
w dziennikach czy w literaturze. 

Postawy niechętne nauczaniu filozofii w szkole średniej wydają 
się stale takie same – zarówno w okresie międzywojennym, jak i dzi-
siaj spotykamy często negatywne nastawienie do uczenia filozofii 
w szkołach średnich. Zarzuty zazwyczaj padają ze strony przedstawi-
cieli przedmiotów ścisłych oraz od osób, które mają złe wspomnienia 
związane z nauką filozofii. Odwołując się do okresu międzywojnia, 
sam Twardowski podkreślał, że niechęć w stosunku do propedeutyki 
filozofii ze strony przedstawicieli nauk przyrodniczych, w  najszer-
szym tego słowa znaczeniu, mogła być wynikiem chociażby jedno-
stronnego wykształcenia, które prowadzi do zasklepienia i zacieśnie-
nia widnokręgu umysłowego20. Natomiast Igel twierdził, że za złe 
wspomnienia związane z  nauką filozofii odpowiedzialni są przede 
wszystkim nauczyciele21. 

Warto przyjrzeć się dokładniej koncepcjom i  wypowiedziom 
Salomona Igla, Kazimierza Twardowskiego, Reginy Rajchman-Ettin-
gerowej, Bolesława Gaweckiego czy Kazimierza Sośnickiego, szcze-
gólnie biorąc pod uwagę, że jedność ideowa szkoły lwowsko-war-
szawskiej polegała na niezwykle poważnym traktowaniu dociekań 
filozoficznych i nauczania filozofii.

19 Tamże, s. 438-439.
20 K. Twardowski, Filozofia w szkole średniej..., s. 5.
21 S. Igel, Dydaktyka propedeutyki filozofii, s. 428.
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1.2.1. Propedeutyka filozofii w ujęciu Salomona Igla

Salomon Igel twierdził, że ważną rolę w  poprawie sytuacji filozofii 
może odegrać szkoła22. Zwrócił on uwagę, że w okresie dojrzewania 
uczniowie mają największą potrzebę korzystania z wiedzy filozoficz-
nej – wówczas zaobserwować można u nich pewien niepokój filozo-
ficzny23. Igel, powołując się na Arthura Schopenhauera, podkreślał, 
że młodzież w okresie dojrzewania jest animal metaphysicum: wtedy 
też stawia sobie pytania o charakterze filozoficznym na temat życia, 
śmierci, miłości, przeznaczenia, wieczności, cierpienia, zła czy szczę-
ścia24. Podkreślał, że zainteresowania uczniów szkół średnich sięgają 
w  dziedzinę metafizyki, etyki czy filozofii kultury. Igel wskazywał 
również, że wzburzone dojrzewaniem życie emocjonalne młodych 
ludzi wywołuje w  nich potrzebę odkrywania świata wartości oraz 
uświadomienia sobie wszelkich rozbieżności między obowiązkami 
a skłonnościami. Według niego jest to wiek, w którym młodzieniec 
„podszyty jest filozofem”25.

Igel akcentował, że wśród uczniów w  szkole średniej bardzo 
często rodzą się pytania oraz formułują poglądy na temat świata, 
życia i  człowieka. W  związku z  tym czas ten jest niezwykle ważny, 
a potrzeby filozoficzne młodzieży są ogromne, co stanowi wyzwanie 
dla szkoły. Powinna ona, według Igla, być miejscem, w którym można 
szukać pomocy i wsparcia. Autor twierdził, że w „nowej szkole” mło-
dzi ludzie pod kierunkiem nauczyciela-fachowca powinni mieć moż-

22 Podobnie uważał również Kazimierz Sośnicki, który zwracał uwagę na rolę i za-
dania szkoły. Twierdził, że szkoła ma przede wszystkim za zadanie rozwijać umysł 
i  kształtować charakter. Pisał, że „musi być ona w  istocie filozoficzną podstawą, 
musi wdrożyć myślenie ucznia na tory dokładnego wniknięcia w metodę i ducha 
danej gałęzi wiedzy. […] dążyć w  istocie do myślowego wyrobienia uczniów do 
ukształtowania biegu i charakteru jego myśli w pewnym kierunku […]”. K. Sośnic-
ki, Propedeutyka filozofii w szkole średniej, „Muzeum” 1919, R. XXXIV, nr 6, s. 226.
23 S. Igel, Dydaktyka propedeutyki filozofii, s. 434.
24 Tamże, s. 433.
25 Zob. tamże, s. 433-434.
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liwość zetknięcia się z zagadnieniami, które ich niepokoją26. Igel był 
przekonany, że uwzględnienie w  programie wielkich problemów, 
zarówno metafizycznych, jak i etycznych, przyczyni się z całą pewno-
ścią do „odświeżenia sił duchowych młodzieży, która, znużona usta-
wiczną pracą nad szczegółami, głęboko odczuwa potrzebę spojrzenia 
w dal”27. 

Igel zwracał uwagę, że nauczanie propedeutyki filozofii w szkole 
średniej może mieć olbrzymi wpływ na kształtowanie się poglą-
dów młodych ludzi. Wyrażał przekonanie, że pozbawiając młodzież 
możliwości nauki propedeutyki filozofii, ogranicza się jej drogę do 
poznawania świata i życia, a także twierdzi, że „ukrywamy przed nią 
wspaniałe wysiłki wielkich myślicieli ludzkości […], którzy wpływem 
swoim sięgają daleko poza filozofię, wyciskając swoje piętno na nauce, 
sztuce, życiu prywatnym, społecznym i politycznym”28. Igel podkre-
ślał też, że brak możliwości nauki propedeutyki filozofii w  szkole 
może pozbawić młodych ludzi sposobności trafnego ustosunkowania 
się do zjawisk kulturalnych, społecznych, ekonomicznych i politycz-
nych. Poza tym zwracał uwagę, że młody człowiek bez wykształcenia 
filozoficznego może mieć problem w dorosłym życiu z kontrolą wła-
snych przekonań oraz oceną trafności cudzych sądów. Argumentował 
to brakiem przyswojenia sobie w czasie nauki w szkole średniej cho-
ciażby znaczenia takich wyrazów, jak: idealista, realista, racjonalista, 
materialista, pesymista i optymista, utylitarysta i hedonista, subiek-
tywizm i  obiektywizm czy dogmatyzm i  krytycyzm29. Podkreślał, 
że w życiu codziennym terminy te są używane częściej niż terminy 
z zakresu na przykład matematyki czy fizyki. Igel wnioskował, że brak 

26 Igel podkreślał, „gdy szkoła głodu filozofii nie zaspokaja, młodzież sama szuka 
strawy filozoficznej, a znajduje jak doświadczenie poucza najczęściej strawę nieod-
powiednią. Narażona bowiem wówczas jest na wpływ osób, zainteresowanych 
w zjednaniu jej dla specjalnych poglądów lub haseł, przybierających pozory poglą-
dów na świat i życie”. S. Igel, Dydaktyka propedeutyki filozofii, s. 434. 
27 Tamże. 
28 Tamże.
29 Tamże.
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pojęć filozoficznych może skutkować różnymi problemami w przy-
szłości30. 

Igel jako nauczyciel-praktyk, któremu nieobce i nieobojętne było 
wykształcenie młodzieży, obejmował swoją refleksją metodykę pracy 
nauczyciela oraz treści programowe. Proponował, żeby w przekazie 
wiedzy nauczyciele korzystali z kilku podręczników, które powinno 
cechować bogactwo materiału przykładowego, zebranego z  najroz-
maitszych dziedzin życia, nauk i historii. Nie był zwolennikiem wpro-
wadzenia jednego podręcznika, na podstawie którego należy uczyć 
filozofii. Twierdził, że napisanie takiego podręcznika nie jest łatwe, 
a po drugie nigdy nie zadowoli specjalistów z różnych dziedzin. Może 
okazać się, że napisanie jednego podręcznika, na podstawie którego 
trzeba by było uczyć filozofii, może stać się jedynie problemem i pew-
nego rodzaju balastem. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo w postaci 
rozbieżności między tym, co uczniowie mogą usłyszeć na lekcji, a tre-
ścią podręcznika. W związku z tym Igel proponował, by młodzi ludzie 
mieli możliwość korzystania z  wielu interesujących książek, bogato 
ilustrowanych, które chętnie będą czytać. Według niego należało 
zacząć opracowywać dla młodych ludzi książki i podręczniki, które 
byłyby dla nich pomocne w rozwiązywaniu problemów życiowych 
lub naukowych. Igel sugerował, aby posługiwać się kilkoma książkami 
i  monografiami, opracowanymi przez różnych specjalistów, w  któ-
rych powinny być zagadnienia ważne i charakterystyczne dla każdej 
dyscypliny filozoficznej. Zagadnienia takie, jego zdaniem, cechować 
powinna oryginalność w sposobie ujęcia, tak by młodzież przekonała 
się, jak dalece sposób stawiania problemów i rozwiązywania ich czę-
sto zależny jest od indywidualności filozofa31. Poza tym znaczące było, 
według Igla, by rozprawy te uwzględniały również najważniejsze wia-
domości na przykład z literatury czy historii, tak by młodzież mogła 

30 Pisał on, że „nie ulega wątpliwości, że jednostka bez wykształcenia filozoficznego 
wiąże z wyrazami wyżej wymienionymi mętne tylko pojęcia, które jej utrudniają 
kontrolę własnych przekonań oraz oceną trafności cudzych sądów”. S. Igel, Dydak-
tyka propedeutyki filozofii, s. 434. 
31 S. Igel, Dydaktyka propedeutyki filozofii, s. 453.
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przy okazji kontrolować pojęcia i wiadomości nabyte na innych lek-
cjach. W ten sposób podkreślał wagę korelacji propedeutyki filozofii 
z  innymi przedmiotami szkolnymi. Uważał, że w nauczaniu należy 
zachować ciągłość, a przedmioty nauczane w szkole powinny się wza-
jemnie uzupełniać. 

Igel opowiadał się za tym, by młodzież nabywała umiejętności 
ścisłego i  poprawnego myślenia, a  nie tylko odtwarzania wiedzy. 
Uważał, że wiedza, jaką zdobywają młodzi ludzie w szkole, powinna 
służyć im w  codziennym życiu. Młodzież nie powinna przyswajać 
sobie wiadomości „stąd – dotąd”, a  praca uczniów ma polegać na 
samodzielnych poszukiwaniach w wielu książkach i własnych notat-
kach32. Igel twierdził, że tylko taka praca może służyć rozwojowi 
umysłowemu młodego człowieka. Podkreślał, że szkoła powinna być 
miejscem, z którego człowiek ma możliwość wynieść zapas solidnej 
wiedzy, przydatnej w codziennym doświadczeniu. Zwracał uwagę, by 
wiadomości nabyte w szkole służyły młodzieży nie tylko w nauce, ale 
również były przez nią wykorzystywane w  życiu33. Igel akcentował 
ważność nie tyle przekazywania wiedzy, ile przede wszystkim jej zro-
zumienia. Twierdził, że do tego właśnie zmierza nauczanie propedeu-
tyki filozofii w szkole średniej.

1.2.2. Propedeutyka filozofii  
w ujęciu Kazimierza Twardowskiego

Swoją refleksję nad miejscem i  znaczeniem filozofii w  szkole śred-
niej przedstawił Kazimierz Twardowski w kilku artykułach. Zauwa-
żył on dość nietypową sytuację w szkolnictwie. Polegała na tym, że 
z  jednej strony głosi się i  uznaje potrzebę wykształcenia filozoficz-
nego, zarówno w  ramach wykształcenia ogólnego, jak i w  ramach 
przygotowania do pracy naukowej, z  drugiej zaś strony stwarza się 

32 Tamże, s. 452.
33 Igel uważał, że cele nauczania filozofii w szkole powinny być powiązane między 
innymi z „uświadamianiem” młodzieży również w zakresie „spraw metafizycznych 
i etycznych”. 
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jedynie pozory i powoduje utrudnienia, które uniemożliwiają reali-
zację tego celu34. Twórca szkoły lwowsko-warszawskiej podkreślał 
brak zrozumienia doniosłości propedeutyki filozofii w  szkole śred-
niej. Zwracał uwagę, że przedmiot ten jest pomijany i niedoceniany 
w  wykształceniu młodych ludzi. Piętnował on brak zrozumienia 
doniosłości propedeutycznego wykształcenia filozoficznego. Podkre-
ślał, że jest to skutek lekceważenia nie tylko tego typu wykształce-
nia, ale i samej filozofii jako nauki. Według niego „objaw ten spotkać 
można często u przedstawicieli nauk przyrodniczych w najszerszym 
tego słowa znaczeniu”35. Twardowski zaznaczał, że środowisko to jest 
specyficzne, spogląda z  góry na wszystkie inne nauki, prócz mate-
matyki: „olbrzymi rozwój nauk przyrodniczych sprawił, że niektórzy 
przedstawiciele tych nauk z góry spoglądają na wszystkie inne nauki 
– prócz matematyki – i że w najlepszym razie uznają tylko tę filozofię, 
którą po dyletancku sami tworzą”36.

Zdaniem Twardowskiego negatywny stosunek do filozofii może 
wynikać z jednostronnego wykształcenia, które prowadzi do zaskle-
pienia i „zaciśnięcia widnokręgu umysłowego”37. Skutkiem tego jest 
brak tolerancji, brak zainteresowania, wyłącznie jednostronne ukie-
runkowanie, brak chęci pogłębiania i czerpania wiedzy z innych dzie-
dzin nauki. W konsekwencji filozofia nie zajmuje należytego miejsca, 
jakie jej się należy38.

Twardowski naświetlił kilka znaczących problemów na płasz-
czyźnie organizacji nauczania filozofii. Pierwszym z  nich jest brak 
dostatecznej liczby wykwalifikowanych nauczycieli tego przedmiotu. 
Propedeutyka filozofii w  szkole średniej jest nauczana przez osoby, 
które nie zdobyły odpowiedniego przygotowania naukowego, odpo-
wiednich kwalifikacji. Wskazywał na błąd podejmowania obowiąz-

34 K. Twardowski, Więcej filozofii!, „Ruch Filozoficzny” 1935, R. XIII, nr 1-4, s. 3-4.
35 Tenże, Filozofia w szkole średniej…, s. 5. 
36 K. Twardowski, Filozofia w szkole średniej..., s. 5. 
37 Tamże, s. 5.
38 K. Twardowski, Filozofia w szkole średniej..., s. 5. 
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ków przez nauczycieli innych przedmiotów. Propedeutyki filozo-
fii uczą poloniści, historycy, fizycy czy matematycy. Przedmiot ten 
nauczany jest przez wszystkich, zarówno przez tych, którzy chcą bądź 
muszą, jak i niestety nie przez tych, którzy filozofię rozumieją. Dru-
gim problemem jest brak odpowiednich podręczników. Twardowski 
nie określał warunków, jakie powinien spełniać taki podręcznik. 

Zdaniem Twardowskiego brak zrozumienia dla nauczania prope-
deutyki filozofii w szkole nie wyklucza nadziei na zmianę tych nasta-
wień, na korektę błędów. Podstawą sukcesu jest, według niego, wła-
ściwa argumentacja i przekonanie. Ważne wydaje się, by promować 
propedeutykę filozofii, wskazywać na jej znaczenie i rolę, jaką może 
ona odegrać w kształceniu młodzieży. Twardowski przedstawił sześć 
przykładów znaczenia propedeutyki filozofii. Uwydatnił w  ten spo-
sób jasno jej doniosłość jako przedmiotu w szkole średniej39. Poniższy 
schemat ukazuje kierunek refleksji Twardowskiego.

Schemat 1. Sześć przykładów znaczenia propedeutyki filozofii w  szkole średniej 
według Kazimierza Twardowskiego. Opracowanie własne. 

39 Tamże, s. 1-6.

Znaczenie propedeutyki filozofii
w szkole średniej

Propedeutyka filozofii jako moment rodzącej się naukowej samowiedzy

Propedeutyka filozofii jako koncentracja całej nauki szkolnej

Propedeutyka filozofii jako sposób na wyrobienie krytycznego myślenia

Propedeutyka filozofii jako sposób na wyrobienie ścisłości w rozumowaniu

Propedeutyka filozofii jako sposób uświadamiania doniosłych zagadnień teoretycznych i praktycznych

Propedeutyka filozofii jako niezbędny element wykształcenia ogólnego
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Według Twardowskiego kontakt młodych ludzi z propedeutyką 
filozofii w szkole średniej jest momentem rodzącej się naukowej samo-
wiedzy, a  także zwrotem od świata zmysłowego w  stronę własnego 
ducha i tego, co on czyni i stwarza. Zwrot ten ma charakter w pełni 
świadomy i  systematyczny40. Twardowski podkreślał, że „zetknięcie 
się młodzieży z propedeutyką filozoficzną ma dla jej rozwoju umysło-
wego znaczenie podobne, jakie miało zjawienie się w dziejach ludz-
kości filozofii dla rozwoju umysłowego całej ludzkości”41. W ramach 
zajęć z  propedeutyki filozofii młodzież uświadamia sobie doniosłe 
zagadnienia, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, które pojawiają 
się w nauce szkolnej w treściach innych przedmiotów. Do problemów 
tych należą między innymi: zagadnienie stosunku myśli do mowy, 
które występuje w nauce języków, kwestia istnienia świata zewnętrz-
nego, omawiana na lekcji fizyki, czy zagadnienie wpływu różnych 
motywów na postępowanie ludzkie, które pojawia się przy okazji 
omawiania lektur. Twardowski uważał, że propedeutyka filozofii jest 
jednym z najbardziej doniosłych przedmiotów w szkole średniej ze 
względu na to, że „prawi uczniowi o formach, w których porusza się 
wszelkie badanie naukowe i o prawach, które kierują wszelką czynno-
ścią psychiczną człowieka […]”42. Twardowski podkreślał, że odpo-
wiednio nauczana w szkole propedeutyka filozofii pozwala wpłynąć 
na koncentrację młodzieży, stworzyć grunt pod syntezę całej szkol-
nej wiedzy. Dzięki temu procesowi możliwe byłoby ukierunkowanie 
uwagi wiedzy uczniów na  zrozumienie zagadnień wszelkich nauk, 
zarówno humanistycznych, jak i przyrodniczych, dzieł literatury oraz 
wszelkich w historii zapisanych działań ludzkich43. 

Zdaniem Twardowskiego nauczanie propedeutyki filozofii 
w  szkole średniej pozwala również wyrobić u  młodzieży krytyczny 
sposób myślenia, który może pomóc jej nie tylko w nauce, lecz przede 

40 K. Twardowski, Filozofia w szkole średniej..., s. 2.
41 Tamże.
42 Tamże, s. 3. 
43 Tamże.
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wszystkim w życiu praktycznym, „chroniąc ją […] zarówno od cia-
snego dogmatyzmu jak i  od destrukcyjnego sceptycyzmu”44. Twar-
dowski podkreślał, że tylko dzięki krytycyzmowi człowiek potrafi 
zabezpieczyć się przed zbytnią pewnością siebie, przed lekcewa-
żeniem cudzego zdania i  jednocześnie zachować właściwy środek 
„pomiędzy wybujałą uczuciowością i niepłodną oschłością”45. Oprócz 
krytycyzmu propedeutyka filozofii wyrabia również ścisłość w rozu-
mowaniu, która pozwala uniknąć błędów i pomyłek w myśleniu. Ta 
ścisłość, zdaniem Twardowskiego, jest potrzebna nie tylko filozofom 
i uczonym, ale też wszystkim ludziom w codziennym, praktycznym 
życiu.

Twardowski, podobnie jak Salomon Igel, podkreślał ważność 
pojęć filozoficznych w  ogólnym wykształceniu młodzieży. Prze-
konywał, że: „nie wolno zapominać, że propedeutyka filozoficzna 
zapoznaje ucznia z całym szeregiem pojęć, których znajomość czło-
wiekowi ogólnie wykształconemu jest niezbędna”46. Wskazywał na 
ważność takich pojęć, jak: definicja, dowód, dedukcja i  indukcja, 
sprzeczność i  przeciwieństwo, hipoteza i  teoria, pamięć i  uwaga, 
kojarzenie, instynkt, namiętność czy wola47. Twardowski traktował 
propedeutykę filozofii jako jeden z najbardziej doniosłych przedmio-
tów w szkole średniej. Twierdził, że zasługuje ona, aby uczono jej pod 
każdym względem porządnie i rzetelnie. Według niego propedeutyka 
filozofii nauczana przez wykwalifikowanych nauczycieli w odpowied-
niej liczbie godzin może stanowić podstawę wykształcenia ogólnego. 
Twardowski podkreślał, że może ona przyczynić się do wykształcenia 
światłych obywateli pod warunkiem, że będzie traktowana poważ-
nie48. Zdaniem Twardowskiego propedeutyka filozofii może zrealizo-
wać swe zadanie tylko wtedy, kiedy nauczyciele będą chcieli poświęcić 

44 Tamże, s. 4. 
45 Tamże, s. 3.
46 K. Twardowski, Filozofia w szkole średniej…, s. 3.
47 Tamże.
48 Tamże, s. 6. 
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swój czas i będą umieli zachęcić młodzież do nauki tego przedmiotu. 
Przedmiot ten, podobnie jak wszystkie inne, powinien być nauczany 
przez nauczycieli-fachowców, którzy potrafią zainteresować mło-
dzież, potrafią wywołać w  uczniach chęć poszerzania horyzontów 
i potrzebę ciągłego doskonalenia się. Istotne jest, by nauczyciele mieli 
nie tylko odpowiednie wykształcenie, ale byli przejęci duchem filo-
zoficznym i mieli dość czasu i chęci, by tchnąć tego ducha również 
w swoich uczniów49. 

Twardowski głosił postulat gruntowności i  systematyczności 
w  nauczaniu propedeutyki filozofii w  szkole średniej. Podkreślał 
konieczność odpowiedniego przygotowania naukowego nauczycieli50 
tego przedmiotu oraz głosił postulat wyrabiania ścisłego i  krytycz-
nego sposobu myślenia w uczniu. 

1.2.3. Propedeutyka filozofii w ujęciu  
Reginy Rajchman-Ettingerowej

Na niepokojący stan polskiej szkoły u progu niepodległego bytu pań-
stwowego zwróciła również uwagę Regina Rajchman-Ettingerowa. 
Na łamach „Przeglądu Filozoficznego” rozważała ona szereg istot-
nych problemów związanych z  jej kondycją. Rajchman-Ettingerowa 
wskazywała, że szkoła choruje na przeładowanie materiałem fakto-
graficznym w  obrębie poszczególnych przedmiotów. Ponadto nie-
dostatecznie syntetyzuje materiał naukowy i  jest to problem znacz-
nie trudniejszy do rozwiązania51. Autorka podkreślała przy tym, że 
konsekwencją tego stanu jest to, iż młodzi ludzie, którzy opuszczają 
szkolne mury, mają w  głowach jedynie zamęt, bardziej chaotyczny 
zbiór wiadomości, a nie zgodną z nauką całość. Rajchman-Ettinge-
rowa zwracała uwagę, że niepokojące jest również, że młodzież czę-

49 Tamże, s. 3. 
50 Twardowski uważał, że filozofię należy uprawiać w sposób intelektualnie i moral-
nie odpowiedzialny. 
51 R. Rajchman-Ettingerowa, Propedeutyka filozofii w szkole średniej, „Przegląd Fi-
lozoficzny” 1930, R. XXXIII, nr 1-2, s. 133.
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sto nie ma poczucia tej rozbieżności, i  niekonsekwencji i  nie czuje 
potrzeby wyrobienia sobie bardziej krytycznego oraz  jednolitego 
poglądu na świat52. Za taki stan rzeczy autorka obarczała odpowie-
dzialnością nauczycieli, którzy nie pogłębiają wiedzy i nie zwracają 
uwagi na pierwiastki filozoficzne nie tylko w  swoim przedmiocie, 
ale i „nie skierowują należycie uwagi na nici, łączące ich przedmiot 
z materiałem faktycznym innych przedmiotów […]”53. Według niej 
dzieje się tak dlatego, że sami nauczyciele mają w swoim wykształ-
ceniu za mało filozofii, co wiąże się oczywiście z brakiem należytych 
kwalifikacji. Rajchman-Ettingerowa w pełni podzielała przekonanie 
Kazimierza Twardowskiego54. Podobnie jak i  on podkreślała brak 
świadomości znaczenia filozofii w pracy nauczycieli w szkole średniej. 

Rajchman-Ettingerowa krytykowała ponadto encyklopedyzm 
w nauczaniu. Polega on na przekazywaniu uczniom jak największej 
ilości wiedzy, często dla nich zbędnej. Taki stan rzeczy prowadzi do 
przeciążania umysłów młodzieży i do zniechęcania jej do przyswa-
jania wiedzy. W  nauczaniu dostrzegano już wtedy izolację przed-
miotów szkolnych. Brak wzajemnej współpracy nauczycieli prowa-
dzi w konsekwencji do tego, że nauczanie polega na przekazywaniu 
jedynie oderwanych od siebie wiadomości i pojęć, których młodzież 
niejednokrotnie nie jest w stanie zrozumieć i wykorzystać w codzien-
nym doświadczeniu. Uczniowie przyswajają niezliczoną liczbę pojęć 
bez zrozumienia i  przemyślenia, automatycznie i  powierzchownie. 
W szkole brakuje miejsca na opanowanie sztuki syntezy czy analizy. 
Rajchman-Ettingerowa podkreślała, że takie nauczanie na pewno nie 

52 Tamże.
53 Tamże.
54 Twardowski podkreślał, że „nie ulega wątpliwości, że tam gdzie w pracy nauko-
wej brak podkładu filozoficznego, gdzie nie ma świadomości jej zazębiania się o za-
gadnienia filozoficzne i umiejętności wysnuwania stąd właściwych w badaniu kon-
sekwencji- że tam ta praca naukowa narażona jest na jednostronne zacieśnianie się. 
[…] I dlatego właśnie trzeba grunt pod tą uprawę użyźnić takim wykształceniem 
przygotowującym się do niej pracowników, w który byłoby więcej niż dotąd filozo-
fii”. K. Twardowski, Filozofia w szkole średniej..., s. 5.
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prowadzi do dobrego i  rzetelnego wychowania oraz wykształcenia 
młodzieży w szkole średniej. 

1.2.4. Propedeutyka filozofii  
w ujęciu Bolesława Gaweckiego

Na złą sytuację propedeutyki filozofii w szkole średniej w dwudzie-
stoleciu międzywojennym zwracał uwagę również Bolesław Gawecki. 
Podkreślał on brak wykwalifikowanych nauczycieli tego przedmiotu 
oraz niedostateczną liczbę godzin w programie szkoły średniej. Uwa-
żał, że trzy godziny tygodniowo w klasie ósmej jest liczbą zbyt małą 
na nauczanie propedeutyki filozofii, która nie gwarantuje realizacji 
programu. Jako cele tego programu wymieniał: 

1. Uświadomienie, rozwinięcie i uporządkowanie pierwiastków 
filozoficznych, które tkwią w przedmiotach nauczania. 

2. Dostarczenie uczniom ścisłej znajomości podstawowych 
pojęć z zakresu logiki i psychologii. 

3. Rozbudzenie zainteresowań młodych ludzi zagadnieniami 
filozoficznymi.

4. Nauczenie uczniów jasnego, ścisłego, rzeczowego i krytycz-
nego sposobu myślenia55. 

Gawecki, biorąc pod uwagę stan propedeutyki filozofii w szkole śred-
niej, postulował, by stanąć w obronie filozofii56. Podkreślał przy tym, 
że należy chcąc zmienić tę sytuację, poważnie zastanowić się nad 
celem, do którego dążyć ma edukacja filozoficzna. Wyrażał opinię, że 
„bierne wyczekiwanie na pomyślniejsze czasy dla filozofii […] nie na 
wiele zapewne się przyda”57.

55 B. Gawecki, W  sprawie propedeutyki filozofii, „Przegląd Filozoficzny” 1930,  
R. XXXIII, nr 1-2, s. 136.
56 Gawecki podkreślał, że gdyby nauczyciel propedeutyki filozofii w szkole mógł 
osiągnąć cele wskazane w programie, wówczas „reprezentowany przez niego przed-
miot stałby się ukoronowaniem, syntezą wyników całego nauczania średniego, 
ogniskiem, w którym zbiegłyby się promienie wiedzy, przebiegające dotąd bezład-
nie przez młodociany umysł”. B. Gawecki, W sprawie propedeutyki filozofii, s. 136. 
57 Tamże.
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Zdaniem Gaweckiego należy zadbać o dokształcanie nauczycieli 
niefachowych58 oraz postawić na osoby, które umiałyby poradzić 
sobie w czasach „tak niepomyślnych” dla tego przedmiotu. Wierzył, 
że wykwalifikowane kadry będą umiały stanąć w  obronie prope-
deutyki filozofii oraz podejmą skuteczną walkę z  lekkomyślnością, 
skłonnością do powierzchowności, niewytrwałości w myśleniu oraz  
działaniu59.

Nauczycielom propedeutyki filozofii Gawecki zalecał utworzenie 
ogólnopolskiego towarzystwa na wzór Polskiego Towarzystwa Filo-
zoficznego. Proponował tworzenie sekcji dydaktycznych przy tych 
towarzystwach, aby łączyć ze sobą organizacje filozoficzne, które 
służyłyby pogłębianiu i  rozszerzaniu wiedzy oraz stawały w  obro-
nie propedeutyki filozofii w  szkole średniej. Gawecki twierdził, że 
tego typu organizacja mogłaby być pomocna na przykład w  opra-
cowywaniu zmian w  programach, gdyby takie zmiany okazały się 
potrzebne. Poza tym towarzystwa naukowe mogłyby przyczynić się 
do pogłębiania wiedzy uczniów poprzez spotkania z  naukowcami, 
profesorami uczelni i  umożliwiać korzystanie z  bogatych biblio-
tek towarzystw oraz seminariów filozoficznych. Gawecki pisał, że 
„mogłyby współdziałać z  czynnikami urzędowymi w  opracowaniu 
zmian w  programach, gdyby takie zmiany okazały się potrzebne. 
[…] Z drugiej strony oparcie o  Towarzystwo o  charakterze nauko-
wym ułatwiłoby pracę wewnętrzną nad pogłębianiem i  rozszerza-
niem wiedzy stowarzyszonych; przedstawiciele uczelni wyższych 
nie odmówiliby zapewne swego udziału, jako prelegenci, można by 
korzystać z bogatych nieraz bibliotek Towarzystw i Seminariów Filozo- 
ficznych”60.

W celu poprawy sytuacji propedeutyki filozofii w szkole średniej 
Gawecki proponował również rozpoczęcie wydawania czasopism, 

58 Gawecki proponował na przykład kursy wakacyjne. 
59 Zob. B. Gawecki, W sprawie propedeutyki filozofii, s. 136.
60 Tamże. 

1.2. Propedeutyka filozofii jako przedmiot nauczania w szkole średniej



36

podręczników61 i lektur uzupełniających dla młodzieży62, poświęco-
nych nauczaniu propedeutyki filozofii. Wierzył, że tego typu zabiegi 
sprawią, iż sytuacja propedeutyki się poprawi63. 

Gawecki postulował potrzebę pogłębiania w  społeczeństwie 
kultury filozoficznej: „jej brak dawał się nieraz dotkliwie we znaki 
Polakom, skłonnym wciąż jeszcze do brania błyskotliwych pozorów 
za rzeczywistość”64. Będąc świadomym trudności, jakie można było 
zauważyć w  praktycznej realizacji programu propedeutyki filozofii 
w szkole średniej, pisał: „trzeba usiłować wykonywać w odpowiednio 
zmniejszonej skali to wszystko, co w dobrych warunkach można by 
rozwinąć w całej pełni”65. Głos Gaweckiego w sprawie obrony dydak-
tyki propedeutyki filozofii wpisywał się w ogólną tendencję rozważań 
szkoły lwowsko-warszawskiej. 

1.2.5. Propedeutyka filozofii  
w ujęciu Kazimierza Sośnickiego

Kazimierz Sośnicki zwracał uwagę na walory propedeutyki filozofii. 
Twierdził, że jako przedmiot nauczania może być pomocna w usyste-
matyzowaniu, zrozumieniu i przetworzeniu wiedzy nabytej w szkole 
przez uczniów66 pod warunkiem, że plan nauki propedeutyki filozofii 
będzie dostosowany do charakteru danej szkoły i do zainteresowań 

61 Zwłaszcza do ćwiczeń uczniów z psychologii i logiki.
62 Najlepiej w postaci wypisów z łatwiejszych tekstów filozoficznych z odpowiedni-
mi wstępami i objaśnieniami.
63 B. Gawecki, W sprawie propedeutyki filozofii, s. 137.
64 Tamże. 
65 Tamże.
66 Jak pisał Sośnicki, propedeutyka filozofii może odegrać „rolę systematycznego 
zbiornika ułożenia i teoretycznego oświetlenia […] myślowej pracy ucznia, którą 
przez cały ciąg nauki w szkole średniej praktycznie dotąd wykonywał […]. Może 
spełnić: […] rolę owej „czapki” zaokrąglonej i nakrywającej przedtem już wyprak-
tykowaną i stworzoną całość”. K. Sośnicki, Propedeutyka filozofii w szkole średniej, 
s. 226.
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młodzieży67. Według niego należy inaczej nauczać propedeutyki filo-
zofii w klasach o profilu humanistycznym, inaczej w klasach o profilu 
matematyczno-przyrodniczym lub filologicznym. Przede wszystkim 
należy wziąć pod uwagę zainteresowania uczniów. Sośnicki podkre-
ślał, że w  zależności od profilu, młodzież ma różne predyspozycje 
i zdolności myślenia. Z uwagi na to, plan nauki propedeutyki filozo-
fii musi być zróżnicowany. Pisał, że „innym bowiem torem szła myśl 
ucznia w każdym z nich i do innych kategorii rozumowania się wdra-
żała”68. Sośnicki wskazywał na potrzebę umiejętnego dopasowania 
i wyboru przedmiotów filozoficznych w szkole średniej w zależności 
od oddziału.

W profilu humanistycznym, który ma kształcić uczniów szcze-
gólnie na płaszczyźnie literatury, historii i nauk społecznych, zdaniem 
Sośnickiego, najodpowiedniejszą dyscypliną filozoficzną powinna 
być psychologia, uwzględniająca analizę psychologiczną i psychiczne 
objawy życia społecznego69. Sośnicki proponował również, aby 
w ramach uwypuklenia historii dołączyć kilka uwag z dziedziny histo-
riozofii i filozoficznych teorii społecznych70. Postulował ograniczenie 
nauczania logiki w tych klasach71. Inny kierunek, zdaniem Sośnic-
kiego, powinna obrać propedeutyka filozoficzna w oddziale matema-
tyczno-przyrodniczym, ponieważ uczniowie zwracają uwagę na inne 
zagadnienia i problemy. Sośnicki podkreślał, że młodzież w oddziale 
matematyczno-przyrodniczym ma odrębny kierunek myślenia, do 

67 Sośnicki zaznaczał, że nauczanie propedeutyki filozofii musi być różnicowane.
68 K. Sośnicki, Propedeutyka filozofii w szkole średniej, s. 226.
69 Tamże, s. 227-228.
70 Sośnicki proponował by celem wykształcenia humanistycznego była: „umiejęt-
ność zrozumienia własnych procesów psychicznych i cudzych, zdolność autoobser-
wacji i obserwacji otoczenia. Wniknięcie w bieg i treść zjawisk psychicznych społe-
czeństwa i  ducha czasu wielkich epok historycznych”. K.  Sośnicki, Propedeutyka 
filozofii w szkole średniej, s. 228.
71 Sośnicki uważał, że nauka logiki w tym oddziale powinna przybrać niewielki roz-
miary i  ograniczyć się „do omówienia tych procesów myślowych metodologicz-
nych, które historia i literatura nasuwają”. K. Sośnicki, Propedeutyka filozofii w szko-
le średniej, s. 227.
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którego propedeutyka filozofii powinna się dostosować72. W porów-
naniu do profilu humanistycznego, gdzie introspekcja i analiza psy-
chiczna były na pierwszym planie, w profilu matematyczno-przyrod-
niczym na plan pierwszy powinna wysunąć się logika wraz z całym 
aparatem metodologii naukowej. Zdaniem Sośnickiego nacisk powi-
nien być skierowany na formalną stronę myślenia i teoretyczne ujęcie 
metodologicznej pracy myślowej73. Obok logiki i metodologii autor 
proponował również psychologię eksperymentalną i fizjologiczną74. 

Sośnicki podkreślał, że profil klasyczny zajmuje wyjątkowe 
i odmienne stanowisko od poprzednich. Zwracając uwagę na różnice 
między myśleniem ścisłym a analizą psychologiczną, był przekonany, 
że wykształcenie klasyczne uwzględnia oba skrajne punkty. Sośnicki 
twierdził, że przy nauce propedeutyki filozofii należy uwzględnić 
w wyraźny sposób podwójne stanowisko nauki języków starożytnych, 
mianowicie logiczne i psychologiczne. Nauczanie języka klasycznego 
(łaciny i  greki) powinno stać się materiałem wyjściowym logiki, 
a treść przeżyć starożytnych może być źródłem poznania psycholo-
gii75. Sośnicki uważał, że wykształcenie klasyczne nie byłoby dokoń-
czone, gdyby przy nauce propedeutyki filozofii nie wspomniano rów-
nież o dziejach myśli filozoficznej w starożytności. Sośnicki podkreślał 
ważną rolę estetyki. Uważał, że „piękno starożytne nie da się oderwać 
od świata starożytnego, więc też propedeutyka bardziej uwzględni ten 
moment”76.

Te propozycje tworzyły ideowe zaplecze statusu propedeutyki filo-
zofii w szkole średniej, którą Sośnicki proponował zakończyć nauką 

72 Sośnicki akcentował, że w oddziale matematyczno-przyrodniczym badanie zja-
wisk przyrody i rozumowania matematyczne wykształciły u uczniów pewien od-
rębny kierunek myślenia, w związku z tym nauczanie propedeutyki filozofii powin-
no wziąć pod uwagę nie psychologię, lecz przede wszystkim logikę. 
73 K. Sośnicki, Propedeutyka filozofii w szkole średniej, s. 228-229.
74 Sośnicki uważał, że przedmioty te odpowiadały myśleniu matematyczno-przy-
rodniczemu.
75 K. Sośnicki, Propedeutyka filozofii w szkole średniej, s. 228-229. 
76 Tamże, s. 229.
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etyki filozoficznej. Uważał, że należy przejść od specjalnego i  zróż-
nicowanego traktowania przedmiotów filozoficznych w  poszcze-
gólnych oddziałach do wspólnej wszystkim oddziałom nauki etyki, 
która prowadzić powinna w konsekwencji do jednego rezultatu, mia-
nowicie moralnego wykształcenia uczniów. Mimo różnic programo-
wych w klasach uczniowie szkoły średniej powinni wynieść jednolite 
wykształcenie duchowe dzięki prowadzeniu nauki etyki filozoficznej. 
Sośnicki uważał, że nauka etyki filozoficznej nie potrzebuje odmien-
nego traktowania, ponieważ ideał etyczny powinien być jednolity 
w każdym z oddziałów szkoły. Podkreślał przy tym, że szkoła śred-
nia powinna dążyć do stworzenia pełnej syntezy wiedzy i całkowitego 
rozwoju młodego człowieka77. 

Sośnicki dostrzegał w  nauczaniu etyki faktyczne zakończenie 
wykształcenia średniego. Autor wyraźnie podkreślał, że nauczanie 
propedeutyki filozofii w szkole średniej powinno sprowadzać się nie 
tylko do celów dydaktycznych, ale przede wszystkim wychowaw-
czych. Nauczanie tego przedmiotu powinno zmierzać do pełnego 
rozwoju naukowego i duchowego młodego człowieka. Przedstawiał 
propedeutykę filozofii jako przedmiot, który może stanowić zebra-
nie metod i  ducha nauki, które poszczególne przedmioty wyrobiły 
w uczniu praktycznie. Sośnicki postrzegał propedeutykę filozofii 
w  szkole średniej jako przedmiot, który komplementarnie rozwija 
zarówno umysł, jak i wyrabia charakter uczniów. 

77 Jak pisał Sośnicki, „rozwój ten powinien być na ogół – mimo różnic w odmien-
nych oddziałach szkoły średniej – mniej więcej jednolity, powinien on dotyczyć 
przede wszystkim poziomu duchowego, na który szkoła bez względu czy jest huma-
nistyczną czy inną ucznia doprowadzić powinna. Jeżeli więc z różnych oddziałów 
szkoły średniej wyjdą uczniowie o  różnym sposobie myślenia i  różnej wiedzy  
materialnej, to ze wszystkich powinni wyjść o  jednym poziomie duchowym, 
a przede wszystkim etycznym”. K. Sośnicki, Propedeutyka filozofii w szkole średniej, 
s. 226-227.
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1.3. Formy i metody nauczania propedeutyki filozofii  
w dwudziestoleciu międzywojennym

Dyskusje nad celami nauczania filozofii spowodowały konieczność 
rozważenia form nauczania propedeutyki filozofii w szkole średniej. 
Temat ten podejmowany był przez Salomona Igla oraz przez Kazi-
mierza Sośnickiego.

1.3.1. Formy i metody nauczania propedeutyki filozofii  
w ujęciu Salomona Igla

Salomon Igel zwrócił uwagę na istniejący problem nauczania pro-
pedeutyki filozofii w  szkole, który związany był z  wyborem formy 
nauczania tego przedmiotu. Jak podawał, rozbieżność poglądów 
dotyczyła tego, czy filozofa ma być przedmiotem fakultatywnym, czy 
należy nauczać jej okolicznościowo, czy systematycznie. Niektórzy78 
chcieli wprowadzić filozofię do szkoły jako przedmiot fakultatywny, 
którego wybór szkoła zostawiłaby uczniom. Wychodzili oni bowiem 
z założenia, że filozofia jest przedmiotem zbyt trudnym, żeby narzu-
cać go całej młodzieży. Zwolennicy takiego nauczania filozofii dzie-
lili tym samym młodzież na uzdolnioną i nieuzdolnioną do filozofii. 
Igel podważył uzasadnienie takiego stanowiska. Uważał, że w filozo-
fii, podobnie jak w  innych naukach, są rzeczy łatwiejsze i  trudniej-
sze do przyswojenia. Pisał, że „okoliczność, że uczeń nie posiada 
zdolności do jakiejś nauki, nie zwalnia go od obowiązku przyswo-
jenia sobie przynajmniej elementarnych jej pojęć”79. Dlaczego zatem 
z nauką filozofii nie miałoby być podobnie? Zdaniem Igla należy oba-
lić mit, iż zagadnienia filozoficzne są zbyt trudne dla młodzieży. Pisał, 
że „w  każdej szkole znajdzie się spora ilość uczniów odpowiednio 
umysłowo rozwiniętych, dla których znajomość elementów filozofii 
będzie cennym uzupełnieniem i pożądanym zaokrągleniem wiedzy, 

78 Zob. S. Igel, Dydaktyka propedeutyki filozofii, s. 427-429. 
79 Tamże, s. 430.
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nabytej na innych lekcjach”80. Igel był przekonany, że nauczanie i osią-
ganie wyników w  zakresie nauczania filozofii jest rzeczą możliwą. 
Twierdził, że podstawowe pojęcia z logiki, psychologii, etyki, estetyki 
i innych nauk filozoficznych są koniecznym uzupełnieniem wykształ-
cenia ogólnego. Podkreślał również, że filozofia w  szkole średniej 
powinna być przedmiotem obowiązkowym, nauczanym systema- 
tycznie.

Igel wypowiedział się również krytycznie81 wobec nauczania 
okolicznościowego filozofii proponowanego przez Hansa Vaihin-
gera. Był on przeciwny nauczaniu filozofii na osobnych lekcjach ze 
względu na przeciążenie młodzieży. Vaihinger sugerował nałożenie 
obowiązku nauczania filozofii na wszystkich nauczycieli, uważał, że 
każda nauka daje możliwość do poruszania zagadnień filozoficznych. 
Jego zdaniem nauczanie logiki, psychologii, etyki i innych nauk filo-
zoficznych można prowadzić przy okazji nauczania na przykład lite-
ratury, historii czy fizyki. Igel nie zgadzał się z takim stanowiskiem82, 
argumentując, że prowadzić to będzie przede wszystkim do tego, że 
filozofii będzie nauczał nauczyciel-niefachowiec, niemający solidnej 
wiedzy filozoficznej, jedynie luźno z nią związany. Ciężar kształcenia 
filozoficznego będzie spoczywał na nauczycielach, którzy nie mają 
odpowiedniego przygotowania merytorycznego. Igel podkreślał, że 
umiejętne nauczanie filozofii wymaga nie tylko wiedzy na ten temat 
tej dyscypliny, ale i  specjalnych zainteresowań, uzdolnień oraz dłu-
goletniej pracy83. W konsekwencji twierdził, że taka forma nauczania 

80 Tamże, s. 429.
81 Zob. S. Igel, Dydaktyka propedeutyki filozofii, s. 430-431.
82 Igel pisał, że „jeżeli «szufladkowość» programów szkolnych jest złem, aczkolwiek 
koniecznym, to okolicznościowa metoda nauczania filozofii owo zło podwoiłaby 
niepotrzebnie. […] Rola filozofii w szkole może stać się niepoważna do tego stop-
nia, że rozumni nauczyciele unikać jej będą, widząc w niej jeszcze jedną przeszkodę 
w nauczaniu, natomiast na godzinach nauczyciela mniej odpornego albo zbyt gor-
liwego filozofia poszczególne przedmioty nauczania stać się mogą ofiarą filozofii”. 
S. Igel, Dydaktyka propedeutyki filozofii, s. 431.
83 Igel podkreślał, że „filozof to pewien typ umysłowy!”. S. Igel, Dydaktyka prope-
deutyki filozofii, s. 431.
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w praktyce będzie nie tylko szkodliwa dla samej filozofii, lecz również 
dla innych przedmiotów. 

Kiedy nauczanie filozofii stanie się obowiązkiem każdego 
nauczyciela, wtedy może to prowadzić do redukcji i odrzucenia wielu 
jej istotnych wątków. W  konsekwencji młodzież uzyska powierz-
chowną wiedzę i przypadkowe wiadomości z filozofii. W tej formie 
lekcje nie dadzą uczniom solidnych podstaw, wypaczą jedynie wła-
ściwe pojęcie filozofii: Igel pisał, że „szkoła, która nauczać będzie 
filozofii tylko okolicznościowo, czy to w  związku z  innymi przed-
miotami czy też w związku z wydarzeniami aktualnymi, dostarczać 
będzie młodzieży wiadomości niezgodnych, dorywczych i przypad-
kowych, i uczyć będzie filozofii na zagadnieniach skomplikowanych 
i  trudnych, do których młodzieży brak odpowiedniego przygoto- 
wania”84.

Igel nie koncentrował się wyłącznie na krytyce, proponował 
nauczanie systematyczne, które było, według niego, najlepszą formą 
nauczania propedeutyki filozofii. Twierdził, że jedynie takie naucza-
nie filozofii da rękojmię, że nauczanie rozpoczynać się będzie od 
rzeczy podstawowych i  że wiadomości podawane będą uczniom 
w organicznym ze sobą związku85. Igel bronił filozofii jako samodziel-
nego przedmiotu szkolnego, który będzie nauczany w odpowiednim 
wymiarze godzin i z własnym programem. Przedstawił własne ory-
ginalne rozwiązanie, proponując nauczanie propedeutyki filozofii 
oparte na odkryciach nauk szczegółowych.

84 Tamże, s. 432. 
85 S. Igel, Dydaktyka propedeutyki filozofii, s. 433.
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Schemat 2. Formy nauczania propedeutyki filozofii wyróżnione przez Salomona Igla. 
Opracowanie własne. 

Igel opowiedział się za korelacją filozofii z  innymi przedmiotami 
nauczania w szkole średniej. Zwrócił uwagę, że filozofia ma właściwo-
ści syntetyzujące, korelacyjne i tzw. koncentracyjne (scalające, inte-
grujące). Może ona łagodzić „szufladkowość” przedmiotów szkol-
nych, wskazywać na szerszy kontekst omawianych zagadnień.

Schemat 3. Właściwości filozofii wyróżnione przez Salomona Igla. Opracowanie własne.

Nauczania propedeutyki filozofii

Nauczanie filozofii w związku z wydarzeniami  
aktualnymi lub na życzenie uczniów

Nauczanie filozofii  
w związku z innymi przedmiotami

Okolicznościowe Systematyczne, w powiązaniu  
z naukami szczegółowymi

Właściwości filozofii

Syntetyzujące

Dążenie do stworzenia  
harmonijnego poglądu  

na świat i życie

Korelacyjne

Korzystanie na lekcjach  
z metod i wyników  
nauk specjalnych

Koncentracyjne

Koncentrowanie,  
ujmowanie zdobytej wiedzy  

w całość
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Igel twierdził, że nauczyciel propedeutyki filozofii mający sze-
rokie kompetencje merytoryczne i  metodyczne oraz rozeznanie 
w innych dyscyplinach może wykorzystać właściwości filozofii i połą-
czyć w procesie edukacyjnym odkrycia naukowe z elementami filo-
zofii. Właściwości syntetyzujące filozofii mogą pomóc młodzieży 
w tworzeniu harmonijnego poglądu na świat i życie. Według autora 
te trzy właściwości filozofii uwydatniają się nie tylko w stosunku do 
nauk szczegółowych, lecz również w pracy wychowawczej szkoły. Igel 
podzielał przekonanie Kazimierza Twardowskiego, że „zetknięcie się 
młodzieży z propedeutyką filozofii ma dla jej rozwoju umysłowego 
znaczenie podobne, jakie miało zjawienie się w  dziejach ludzkości 
filozofii dla rozwoju umysłowego całej ludzkości: jest to chwila rodzą-
cej się naukowej samowiedzy, chwila zwrotu od świata zmysłowego, 
na którym dotąd myśl badawcza przeważnie się skupia, ku własnemu 
duchowi i  temu co on działa i  stwarza”86. Właściwości korelacyjne 
filozofii mogą dać nauczycielowi możliwość korzystania z  metod 
i  wyników nauk szczegółowych. Natomiast właściwości tzw. kon-
centracyjne (scalające, integrujące) filozofii mogą pomóc młodzieży 
ująć wszystko, czego się nauczyli i  czego się dowiedzieli w  szkole 
w logiczną całość87. 

Zdaniem Igla najwięcej możliwości dydaktycznych do ukazywa-
nia relacji filozofii z naukami szczegółowymi daje metodologia nauk. 
Pisał, że „jest to okres, w którym nauczyciel wespół z uczniami prze-
orać musi wszelkie dziedziny wiedzy naukowej, zarówno dedukcyj-
nej, jak i indukcyjnej, przyrodniczej i humanistycznej, z których czer-
pać będzie materiał dla teorii nauk”88. Pokazując metody stosowane 
w  naukach przyrodniczych i  humanistycznych, nauczyciel będzie 
miał okazję wskazać ich zaplecze filozoficzne. Na lekcjach logiki 
i metodologii nauczyciel będzie mógł wskazać na punkty styczne filo-
zofii z religią, podając na przykład religijny pogląd na świat, gdzie sto-

86 K. Twardowski, Filozofia w szkole średniej..., s. 2.
87 S. Igel, Dydaktyka propedeutyki filozofii, s. 450-451.
88 Tamże, s. 451. 
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suje się wnioskowanie z analogii. Poruszając takie zagadnienia, jak: 
granice poznania, świat transcendentny, krytycyzm i dualizm, można 
nawiązać do aspektów filozoficznych. Podobnie można rozważać 
zagadnienia uczuć religijnych, biologicznego i  etycznego znaczenia 
cierpienia czy determinizmu oraz indeterminizmu89. 

Według Igla na wszystkich lekcjach filozofii można odwoływać 
się również do wiadomości językowych młodzieży (nauki języków), 
zwracając uwagę na przykład na wieloznaczność wyrazów używa-
nych przez młodzież, na ich znaczenie naukowe i  potoczne. Poza 
tym nauczyciel filozofii, poruszając zagadnienie piękna, może także 
korzystać z wiadomości uczniów o utworach literatury pięknej, sztuk 
plastycznych czy muzyki. Mówiąc o wrażeniach, o fantazji i zabawie, 
nauczyciel wkraczać będzie na teren sztuki i  literatury. Utwory lite-
rackie mogą dostarczyć nauczycielowi bogatego materiału na lek-
cjach etyki, charakterologii, socjologii, filozofii kultury czy państwa. 

W opinii Igla na lekcjach filozofii można wykorzystać także wia-
domości z zakresu historii. Postaciami historycznymi można zainte-
resować młodzież na lekcjach charakterologii i etyki, natomiast zjawi-
skami historycznymi na lekcjach psychologii życia społecznego, teorii 
państw czy kultury. Zdaniem Igla nauczyciel, omawiając życie i dzieła 
wielkich myślicieli, sam będzie uprawiać historię. Poza tym nauczanie 
propedeutyki filozofii daje nauczycielowi możliwość odniesienia się 
także do geografii i wiadomości geograficznych młodzieży, na przy-
kład na lekcjach socjologii i teorii państwa. Geografia będzie również 
pomocna podczas omawiania wpływu otoczenia na kształtowanie 
się charakteru jednostki, narodów czy społeczeństw. Ponadto pewne 
zagadnienia filozoficzne wymagają również wiadomości z  zakresu 
biologii, na przykład przy omawianiu zagadnienia stosunku duszy 
do ciała, biologicznego aspektu teorii poznania, uczuć, zabawy czy 
sztuki. Nauczanie o  zagadnieniach hedonizmu, utylitaryzmu czy 
ewolucjonizmu w  etyce wiele może zyskać poprzez odniesienie do 
biologicznej teorii człowieka.

89 Zob. tamże, s. 451.
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Na lekcjach logiki formalnej, teorii poznania czy psychologii 
pomocne są przykłady z  zakresu matematyki. Możliwość uwzględ-
nienia szeregu pojęć i zagadnień matematycznych dają nauczycielowi 
na przykład „zagadnienia nominalizmu i  idealizmu, racjonalizmu 
i  empiryzmu, przestrzeni zmysłowej i  geometrycznej, zagadnie-
nie czasu, psychologia fantazji, pojęć, znaków i  przekonań […]”90. 
Nauczyciel na lekcjach filozofii może korzystać również z wiadomo-
ści młodzieży z zakresu fizyki, w momencie gdy poruszać będzie na 
przykład zagadnienie stosunku duszy do ciała, zagadnienie istnie-
nia świata zewnętrznego, gdy mowa będzie o  naiwnym i  krytycz-
nym realizmie, o zagadnieniu czasu i przestrzeni czy determinizmie 
i indeterminizmie91.

Przedstawiona przez Igla propozycja programu stanowiła próbę 
realizacji przekonania, że propedeutyka filozofii w  szkole średniej 
w  odniesieniu do innych przedmiotów szkolnych może być zwień-
czeniem i  ukoronowaniem wiedzy ogólnej młodzieży. Przedmiot 
ten, nauczany w  odpowiedni sposób przez nauczycieli-fachowców 
w  powiązaniu z  innymi, dzięki swym właściwościom syntetyzują-
cym, korelacyjnym i koncentracyjnym, może być w  szkole średniej 
tak zwanym ogarnięciem końcowym92. Propedeutyka filozoficzna 
nauczana w szkole średniej może nie tylko łagodzić „szufladkowość” 
przedmiotów szkolnych, ale także mieć ogromny wpływ wychowaw-
czy. Poprzez wdrażanie do krytycznego myślenia może oddziaływać 
na wychowanie intelektualne, religijno-moralne, obywatelskie lub 
estetyczne młodych ludzi. Filozofia nie zadowala się bowiem jedynie 
stanowiskiem nauk teoretycznych, wpływem swoim sięga nieco głę-
biej, zbliża się do człowieka i jego spraw. W związku z tym nauczanie 
propedeutyki filozofii w szkole średniej może kształtować określone 
postawy, typy umysłowości czy wrażliwości moralnej i estetycznej. 

90 S. Igel, Dydaktyka propedeutyki filozofii, s. 452.
91 Tamże, s. 451-452.
92 Bogdan Nawroczyński pisze o tym w swojej książce: Zasady nauczania, Warsza-
wa 1987. 
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Przyjęta przez Igla koncepcja przedmiotu szkolnego implikowała 
określony typ metodyki nauczania. Autor uważał, że ze względu na 
bogactwo problemów i  ich różnorodność na lekcjach propedeutyki 
filozofii można i  należy stosować najrozmaitsze metody nauczania: 
wykład, heurezę, stosowanie wypisów i  aforyzmów filozoficznych 
oraz dyskusję. Igel stwierdzał, że wybór jednej z nich zależeć będzie 
od materiału naukowego i celu, jaki zamierzamy osiągnąć. 

Wykład, zdaniem Igla, powinno się stosować dość rzadko, jedy-
nie w określonych wypadkach, mianowicie: 1) gdy uczniowie pod kie-
runkiem nauczyciela nie mogą dojść do wiadomości, które stanowią 
cel lekcji, 2) gdy poszukiwania młodzieży byłyby dość żmudne, a ich 
wyniki małe, 3) gdy stosujący metodę wykładu chce osiągnąć efekt 
wychowawczy, kiedy zależy mu na wywołaniu u  młodzieży odpo-
wiedniego nastawienia bądź nastroju93. Igel uważał, że za pomocą 
wykładu można zaprezentować uczniom zagadnienia psycholo-
giczne, wiadomości z  psychologii rozwojowej, teorie naukowe czy 
metody badania inteligencji. Poza tym można posłużyć się wykładem 
i  przedstawić psychologię pojęć, wyjaśnić młodzieży, jak powstają 
pojęcia czy omówić, jaką rolę może odegrać mowa ludzka w procesie 
myślenia abstrakcyjnego. Wykład w tym przypadku może przygoto-
wać młodzież do dyskusji, która pomoże im w  wyjaśnianiu zagad-
nień. Za pomocą wykładu można również zaprezentować niektóre 
wyniki eksperymentów psychologicznych, które ciężko byłoby prze-
prowadzić z uczniami w szkole. Poza tym metodę wykładu nauczyciel 
może stosować również w tym celu, by młodzież nauczyła się słuchać 
i rozumieć osobę mówiącą. Igel, proponując metodę wykładu, zwracał 
uwagę na ważną rolę nauczyciela, podkreślał, że za pomocną pięknej 
formy wykładu, obrazowego języka, licznych przykładów, porównań 

93 Igel twierdził, że: „wykłady poświecić należy przede wszystkim idealizmowi Pla-
tona, paralelizmowi psychofizycznemu Fechnera, etyce ewolucjonistycznej Spence-
ra, ze względu na jej wiarę w szczęśliwą przyszłość ludzkości oraz etyce idealistycz-
nej, ze względu na jej pojęcia godności i autonomii człowieka”. S. Igel, Dydaktyka 
propedeutyki filozofii, s. 442. 

1.3. Formy i metody nauczania propedeutyki filozofii w dwudziestoleciu...



48

i analogii nauczyciel potrafi podciągnąć młodzież do wyżyn, w jakich 
manifestuje się twórczość filozoficzna94. 

Kolejną metodą, jaką wymieniał Igel, jest heureza, czyli tzw. 
metoda sokratyczna, którą powinno się wykorzystywać przede 
wszystkim na lekcjach logiki i metodologii, gdzie na podstawie przy-
kładów zbieranych przez siebie, młodzież pod okiem nauczyciela: 
„sama wykryje i  sformułuje stosunki logiczne, zachodzące między 
pojęciami lub sądami, lub warunki, jakie spełniać musi każdy podział 
logiczny”95. Heureza, zdaniem Igla, może również mieć szerokie 
zastosowanie na polu semantyki, na niektórych lekcjach psycholo-
gii oraz w eksperymencie psychologicznym. Na lekcjach psychologii 
uczniowie mogą gromadzić materiał introspekcyjny, dochodzić do 
pojęć ogólnych lub praw psychologicznych96. Metoda heurystyczna 
tym samym pozwala młodzieży pod okiem nauczyciela większość 
wiadomości wykryć w sobie samym97. Nauczyciel ma za zadanie jedy-
nie stworzyć warunki, by uczniowie mogli uświadomić sobie ten fakt 
i poprawnie go zinterpretować. 

W nauczaniu propedeutyki filozofii Igel zwracał również uwagę 
na znaczenie aforyzmu filozoficznego oraz wypisów filozoficznych. 
Przypisywał im rolę równie ważną, jak cytatom z Pisma Świętego lub 
dziełom poetów. Uważał, że mogą one „torować drogę” w życiu mło-
dzieży. Według niego oryginalnie i trafnie wyrażona myśl filozofa może 
stać się często punktem wyjścia dalszych rozważań. W związku z tym 
nauczyciel powinien starać się, by młodzi ludzie rozumieli sentencje 
i wyrażenia, z którymi się często spotykają, np. „cogito ergo sum, pan-
tha rhei, «człowiek jest miarą wszystkiego», «wszystko jest względne», 
«człowiek z  natury jest egoistą», «moralność niewolnika», «impe-
ratyw kategoryczny», «rzecz sama w  sobie» […]”98. Należy zadbać, 

94 S. Igel, Dydaktyka propedeutyki filozofii, s. 442.
95 Tamże. 
96 Tamże.
97 Tamże.
98 S. Igel, Dydaktyka propedeutyki filozofii, s. 450.
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by w  bibliotece szkolnej, obok czasopism, encyklopedii, słowników, 
nie zabrakło „złotych myśli” filozofów. Zdaniem Igla warto również 
w nauczaniu propedeutyki filozofii korzystać z wypisów filozoficznych, 
które, jak zaznaczał „gromadzą na małej przestrzeni wielką ilość wyim-
ków z dzieł filozoficznych, dopuszczają w szkole do głosu wybitnych 
myślicieli, których idee nauczyciel na lekcjach popularyzuje”99.

Igel w swoich artykułach podkreślał rolę dyskusji, w której widział 
naczelną metodę nauczania filozofii100. Twierdził, że może być nie-
zwykle pomocna podczas poruszania zagadnień, które są z punktu 
widzenia naukowego nierozwiązane. Podczas dyskusji uczniowie 
mają możliwość samodzielnego zmagania się z danym zagadnieniem 
i analizowania go w sposób indywidualny. Poza tym dyskusja pozwala 
młodym ludziom na wszechstronne i  szczegółowe zapoznanie się 
z zagadnieniem. Zdaniem Igla lekcje propedeutyki filozofii, podczas 
których stosowana jest metoda dyskusji, zwiększają zarówno aktyw-
ność młodych ludzi, jak i ich zainteresowanie i „bieg myśli”. Młodzi 
ludzie poprzez dyskusję uczą się kontrolować swój sposób wyraża-
nia. Jak pisał Igel, „w dyskusji […] młodzież zdobywa się na odwagę 
i  wysiłek, by zaprezentować samą siebie i  swoją samodzielność 
w myśleniu. W dyskusji po raz pierwszy czuje uczeń, że staje wobec 
nauczyciela, jako człowiek wobec człowieka, że warto myśleć, bo zda-
nie jego może się okazać wartościowe”101. Igel podkreślał, że w porów-
naniu z innymi metodami, dyskusja ma znaczenie zarówno indywi-
dualne, jak i społeczne102. Umiejętnie pokierowana przez nauczyciela 

99 Tamże, s. 454.
100 Zob. tamże, s. 442.
101 Tamże, s. 444.
102 Jak pisał Igel, „ze względu na indywidualne i społeczne znaczenie dyskusji nale-
ży wpłynąć na młodzież, by starała się rozumieć przeciwnika, a przede wszystkim 
rozumiała to, co sama głosi i kontrolowała swój własny sposób wyrażania się, który 
może być źródłem nieporozumień. Należy również przypominać, że uczciwość wy-
maga przyznania racji przeciwnikowi, gdy racja po jego jest stronie i że dyskutujący 
obowiązani są twierdzenia swoje poprzeć argumentami”. S. Igel, Dydaktyka prope-
deutyki filozofii, s. 443. 
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może być „szkołą ścisłego myślenia”, która przeważa pod względem 
doniosłości praktycznej teoretyczną naukę logiki. Metodę dyskusji 
Igel proponował stosować przede wszystkim na lekcjach poświęco-
nych zagadnieniom etycznym, epistemologicznym, estetycznym oraz 
zagadnieniom państwa i kultury. Igel akcentował istotne znaczenie tej 
metody. Podkreślał, że dyskusja poprzez „krzyżowanie się myśli” zbli-
żona jest do rozważań, które poprzedzają decyzje i czyny człowieka103.

Igel, prezentując metodę dyskusji jako naczelną metodę naucza-
nia filozofii, wielokrotnie odwoływał się do osoby nauczyciela, akcen-
tował jego zadania i obowiązki. W nauczaniu ważne jest, by młodzież 
pod kierownictwem nauczyciela miała możliwość wyciągać własne 
wnioski, precyzować własne myśli oraz samodzielnie zaznajamiać 
się z  zagadnieniami filozoficznymi. Przy takim założeniu na uwagę 
zasługuje aktywizacja uczniów, a nie bierne przyswajanie przez nich 
wiadomości. W nauczaniu propedeutyki filozofii, jak również innych 
przedmiotów szkolnych, istotne jest, pisał Igel, by młodzież pod kon-
trolą nauczyciela-fachowca dochodziła do wszystkiego sama, na zasa-
dzie prób i błędów, poprzez zdziwienie nabywała trwałej dyspozycji 
intelektualnej, która pozwoli odkrywać w świecie to, co jest w nim 
istotne i ważne. W tym celu pomocne wydają się podstawowe metody 
nauczania, które omawia Igel. 

Młodzi ludzie po wyjściu ze szkoły średniej powinni dyspono-
wać umiejętnościami krytycznego i  logicznego myślenia. Mogą one 
pomóc im podejmować racjonalne i  świadome decyzje w  doro-
słym życiu. Należy zwrócić uwagę, że umiejętności, które uczniowie 
nabędą w szkole średniej, wpływają na postrzeganie realnej rzeczy-
wistości i właściwe funkcjonowanie w codziennym życiu. W związku 
z  tym ważne się wydaje, by dołożyć wszelkich starań, by młodzież, 
opuszczając mury szkoły, mogła w  pełni świadomie korzystać ze 
swych umiejętności.

103 Zob. S. Igel, Dydaktyka propedeutyki filozofii, s. 442.
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Schemat 4. Metody nauczania propedeutyki filozofii wyróżnione przez Salomona 
Igla. Opracowanie własne.

1.3.2. Formy i metody nauczania  
w ujęciu Kazimierza Sośnickiego

Kazimierz Sośnicki, poruszając zagadnienie form nauczania, zwra-
cał uwagę na wielokierunkowość pracy ucznia i nauczyciela na lekcji. 
Podkreślał on, że temat form nauczania jest szalenie istotny z uwagi 
na to, że nauczyciel może wpływać w różny sposób na umysł uczniów 
w trakcie procesu przyswajania wiedzy. W zależności od tego, jakie 
formy nauczania wykorzystują nauczyciele w szkole, można uczniów 
przyzwyczaić albo do biernej reprodukcji wiedzy, albo do twórczego 
myślenia104. Formy nauczania są szczegółowymi zabiegami dydak-
tycznymi, które pozwalają zwrócić uwagę, w  jaki sposób należy 
postąpić, by po raz pierwszy zetknąć umysł uczniów z nową treścią 
nauki105. Biorąc pod uwagę, że uczniowie bywają przytłoczeni nawa-
łem obowiązków i  ilością materiału w szkole, ważne się wydaje, by 

104 Zob. K. Sośnicki, Dydaktyka ogólna, w: Encyklopedia wychowania. Nauczanie,  
t. 2, Warszawa 1938, s. 123.
105 Zob. tamże.

Metody nauczania

Wykład

Heureza

Dyskusja

Wykorzystywanie aforyzmów i wyrażeń filozoficznych

Czytanie wypisów filozoficznych
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szukać sposobów na urozmaicenie nauki, zachęcanie i motywowanie 
młodzieży. 

Sośnicki dzielił formy nauczania na dwie grupy: formy podające 
i formy poszukujące. Zwracał uwagę na ich przeciwstawne założenia 
dotyczące zagadnienia samoczynności, samodzielności i aktywności 
uczniów. Stosując formy podające lub inaczej akroamatyczne, zakłada 
się, że uczniowie otrzymują gotową wiedzę – jej treść, sformułowa-
nie, układ i  powiązanie. Młodzież nie poszukuje jej samodzielnie, 
za pomocą na przykład własnych badań, tylko wszystko otrzymuje 
gotowe106. Sośnicki podkreślał, że pracę umysłu ucznia uważa się tu 
za bierną i naśladowczą, ponieważ w swoich czynnościach myślenia 
uczeń postępuje za kimś innym. Inaczej dzieje się w przypadku, gdy 
w  nauczaniu posługuje się formami poszukującymi, czyli heury-
stycznymi. Uczeń zdobywa nowe wiadomości za pomocą własnych 
poszukiwań, sam może zbierać dane, tworzyć pomysły oraz hipotezy 
i rzadziej korzystać z cudzej pomocy. Sośnicki uznał za słuszne stwier-
dzenie, że „umysł jego nie jest już bierny i nie reprodukuje cudzych 
myśli, ale jest możliwie samodzielny i aktywny”107.

W celu lepszego zilustrowania wyżej wymienionych form 
nauczania Sośnicki zwracał uwagę na ich różne odmiany. Do najważ-
niejszych odmian form podających zaliczał: wykład, opis, opowiada-
nie, przemówienie oraz korzystanie z podręczników i innych źródeł 
informacyjnych. Do odmian form poszukujących zaliczał: formę 
pytającą, czyli erotematyczną, formę dyskusyjną oraz formę labora- 
toryjną.

106 Zob. tamże, s. 124.
107 Zob. tamże.
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Schemat 5. Podział form nauczania w ujęciu Kazimierza Sośnickiego. Opracowanie 
własne.

Omawiając podające formy nauczania, Sośnicki zaczynał od wykładu, 
który ma służyć do ustnego przedstawienia treści naukowych w spo-
sób systematyczny. Jest to forma nauczania, która zakłada podawanie 
wiedzy w gotowym układzie i  sformułowaniu108. Zazwyczaj wykład 
uważany jest za jedyną formę podającą, gdzie nauczyciel przedstawia 
większą partię wiedzy, a uczeń jedynie musi wysłuchać wykładu, zro-
zumieć go i zapamiętać. Sośnicki był przeciwny takiej formule. Uwa-
żał, że nauczyciel, posługując się tą metodą, może podawać uczniom 
krótkie pouczenia, wyjaśnienia bądź wskazówki, które można 
wplatać między innego rodzaju czynności nauczania. Tego rodzaju 
wyrywkowy sposób wykładania, według Sośnickiego, może przybrać 

108 Zob. K. Sośnicki, Dydaktyka ogólna, s. 126. 

Formy nauczania

Formy poszukujące

Forma dyskusyjna

Swobodna

Formy podające  
(akroamatyczne)

• wykład
• opis
• opowiadanie
• przemówienie
• korzystanie z podręczników

Forma laboratoryjna
• eksperymentalna
• ćwiczeniowa
• studiowanie

Uporządkowana
• nawiązanie dyskusji
• prowadzenie dyskusji
• zebranie wyników dyskusji

Forma pytająca  
(erotematyczna)

• pytania przygotowawcze
• pytania naprowadzające negatywne
• pytania naprowadzające pozytywne
• pytania zbierające
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również postać naukowej rozmowy między nauczycielem a uczniem, 
w  ramach której nauczyciel może się lepiej zorientować, czy uczeń 
go rozumie i  czy jest w  stanie połączyć poszczególne wiadomości 
w pewną całość109. 

Kolejną odmianą formy podającej, na którą zwracał uwagę 
Sośnicki, jest opis. Według niego często bywa on włączany w wykład, 
kiedy na przykład chce się jego treść zilustrować. Metoda ta polega 
na podaniu „części składowych przedmiotów lub treści pewnego 
wyobrażenia. Powinien on być tak ułożony, żeby w umyśle słuchają-
cego wywołał wyraźny obraz tego, co się opisuje”110. Opis nie zawsze 
jest stosowany jako forma podająca. Bywa, że dokonują go sami 
uczniowie w sposób jednostkowy lub zbiorowy. Wówczas opis staje się 
formą poszukującą, kiedy uczniowie dokładają swoje spostrzeżenia 
i uwagi do całości111. Zazwyczaj opisowi podlegają przedmioty trwałe 
i nie zmieniające się, jednak bywa, że opis dotyczy zmiennych zjawisk 
i procesów, na przykład opis zjawisk przyrodniczych, fizycznych czy 
chemicznych. Sośnicki zwracał uwagę, że wówczas opis może stać na 
pograniczu z opowiadaniem112. 

Opowiadanie w  nauczaniu jest zatem opisem pewnego zdarze-
nia, które może dotyczyć ludzi, zwierząt i  przedmiotów martwych, 
ale upersonifikowanych113. Autor rozróżniał zdarzenia rodzinne, spo-
łeczne, naukowe czy gospodarcze, w których można „wyrazić związek 
pewnych zjawisk z życiem człowieka i z jego zachowaniem się, wywo-
łanym przez te zjawiska”114. Na przykład trzęsienie ziemi może być 
przedmiotem zarówno opisu, jak i opowiadania, w których człowiek 
wyraża swoje przeżycia związane z tym wydarzeniem. Sośnicki zwra-
cał uwagę na powiązania pomiędzy opowiadaniem a formą opisu. 

109 Zob. tamże.
110 Zob. K. Sośnicki, Dydaktyka ogólna, s. 126.
111 Zob. tamże. 
112 Zob. tamże.
113 Zob. tamże. 
114 Tamże. 
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Kolejną formą podającą, którą wyróżniał Sośnicki, jest przemó-
wienie. Różni się ono znacznie od poprzednich form celem. Nie jest 
nim przekazywanie słuchaczom informacji, ale raczej wzbudzanie 
w nich pewnych przeżyć uczuciowych. Treść przemówienia podlega 
temu właśnie celowi. W związku z tym autor sugerował, by przemó-
wienie miało odpowiednią formę językową i  odpowiedni sposób 
wygłoszenia115. 

Postacią formy podającej jest również korzystanie z podręczni-
ków i  innych źródeł informacyjnych. Do posługiwania się tą formą 
potrzebna jest umiejętność dobierania i  korzystania ze źródeł oraz 
treści dla własnych celów. Uczeń, korzystając z  pisanych źródeł, 
może czytać, uprawiać lekturę zarówno w  sposób intensywny, jak 
i  ekstensywny. Oznacza to, że można czytać w  sposób dokładny, 
dogłębny, starając się zrozumieć autora i  jego poglądy, lub pobież-
nie, szybko, nie wnikając w szczegóły, by jedynie opanować i ogarnąć  
całość116.

Do grupy form poszukujących Sośnicki zaliczał formę pyta-
jącą, erotematyczną. Polega ona na umiejętnym stawianiu pytań, by 
doprowadzić ucznia do nowych wiadomości. Celem tej metody jest 
ułatwienie mu odkrycia tych informacji. Nauczyciel może posługiwać 
się kilkoma rodzajami pytań:

– pytaniami przygotowawczymi, które przypominają uczniom 
wiedzę już posiadaną; 

– pytaniami naprowadzającymi negatywnymi, które wskazują 
„uczniowi jego brak wiedzy w  pewnej sprawie, jej niedo-
skonałość i  niepełność, posługiwanie się nieodpowiednią 
metodą w jego pracy, lub błąd w myśleniu”117;

– pytaniami naprowadzającymi pozytywnymi, które zmierzają 
do wykrycia nowej wiedzy uczniów;

115 Zob. tamże, s.127.
116 Zob. K. Sośnicki, Dydaktyka ogólna, s. 127.
117 Tamże, s. 128.
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– pytaniami zbierającymi, które „uświadamiają uczniowi uzy-
skane nowe treści we wzajemnym ich związku”118. 

Zdaniem Sośnickiego należy, używając w  nauczaniu formy pyta-
jącej, być ostrożnym, ponieważ zadawanie pytań może prowadzić 
do popełniania licznych błędów dydaktycznych. Nauczyciel, zada-
jąc zbyt szczegółowe i drobiazgowe pytania, może łatwo popaść na 
przykład w  przesadne rozdrobnienie całości albo odejść od tematu 
lekcji. Poza tym nauczyciel za pomocą pytań może doprowadzić do 
sytuacji, w której uczniowie nie będą w stanie sami odkryć wiadomo-
ści119. Sośnicki podkreślał tym samym, że nie wszystko da się wydo-
być drogą pytań. Bywa, że młodzież nie jest wystarczająco przygoto-
wana do tego typu formy nauczania w szkole. Dydaktyk przestrzegał 
nauczycieli, by nazbyt szczegółowe pytania nie blokowały uczniom 
drogi do poszerzania horyzontów120. 

Obok formy pytającej Sośnicki wymieniał i podkreślał wagę oraz 
potrzebę stosowania formy dyskusyjnej. Forma ta, jak twierdził, jest 
bardzo pomocna przy wspólnym omawianiu przez uczniów jakiegoś 
problemu. W  dyskusji młodzież ma możliwość ukazania problemu 
według wiedzy, jaką ma oraz osobistego doświadczenia życiowego. Jej 
przebieg może mieć charakter zarówno swobodnej towarzyskiej roz-
mowy, jak i może być bardziej uporządkowany. Swobodny charakter 
dyskusji polega na tym, że uczniowie nie są skrępowani ani progra-

118 Tamże.
119 Zob. tamże.
120 Sośnicki zwracał uwagę, że „forma erotematyczna przyjęła się szczególnie pod 
koniec XIX wieku, jako reakcja przeciw nauczaniu wykładowemu i książkowemu, 
i była przez pewien czas uważana za najlepszy środek, rozwijający samodzielność 
myślenia. Nazywano ją też często formą «rozwijającą», gdyż z ogólnego zarysu, za-
wartego w głównym problemie, przechodziło się przez szczegółowe pytania do co-
raz dokładniejszego wypełnienia go lub też «katechetyczną» (używając tej nazwy 
w innym znaczeniu niż zwyczajnie). Według jej modły układano także podręczniki, 
które, zamiast podawać gotowe treści w postaci wykładu, zawierały jedynie pytania, 
wymagające od uczącego się odpowiedzi, które miały odkrywać przed nim krok za 
krokiem nowe horyzonty. Wkrótce jednak przekonano się, że forma ta nie tylko nie 
spełnia pokładanych w niej nadziei […]”. K. Sośnicki, Dydaktyka ogólna, s. 128. 
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mem, ani też wynikami dyskusji. Mogą oni poruszać dowolne tematy 
w ramach towarzyskiej rozmowy, która ma na celu wzajemne pobu-
dzanie się do myślenia. Natomiast uporządkowana odmiana dyskusji 
tym różni się od swobodnej, że jest ona ograniczona i unormowana. 

Zdaniem Sośnickiego można wyróżnić trzy główne składniki dys-
kusji: nawiązanie dyskusji, które zwykle obejmuje „krótkie zestawie-
nie faktów, od których problem pochodzi, sformułowanie go, i nieraz 
wskazówki metodyczne prowadzenia dyskusji”121, prowadzenie wła-
ściwej dyskusji, w której można wyróżnić stadium nieuporządkowa-
nego wypowiadania się, a  także stadium organizowania tych treści, 
kiedy porządkuje się, ocenia i  łączy uwagi w  systematyczny układ; 
zebranie jej wyników, kiedy otrzymujemy ostatecznie pewne obiek-
tywne treści, które stanowią zarazem materiał do opanowania przez 
wszystkich uczniów122.

Zdaniem Sośnickiego forma dyskusyjna, ujęta jako wspólne 
opracowywanie pewnego tematu przez zespół uczniów, prowadzi 
nie tylko do nowej wiedzy, ale również może mieć istotne znacze-
nie wychowawcze. Daje na przykład możliwość współżycia umysło-
wego różnych indywidualności123. W dyskusji uczniowie mają okazję, 
poprzez wspólne opracowywanie danego zagadnienia, do wymie-
niania się poglądami i uczenia się jeden od drugiego. Nauczyciel nie 
jest w  tym przypadku ani źródłem wiedzy, ani przewodnikiem na 
drodze prowadzącej do jej odkrywania. Rola nauczyciela sprowadza 
się jedynie do czynności formalnych oraz kontrolowania porządku 
w zabieraniu głosu, formy wypowiadania się, korygowania kierunku 
dyskusji. Forma dyskusyjna pozwala nie tylko indywidualnie posze-

121 Zob. K. Sośnicki, Dydaktyka ogólna, s. 129.
122 Zob. tamże, s. 129-130. 
123 Sośnicki pisał, że „dyskusja może […] doprowadzić do nowej wiedzy w zespo-
łach umysłowo dość zróżnicowanych, bo tutaj ta sama sprawa może być oświetlona 
z odmiennych punktów widzenia i jeden uczeń może się czegoś nauczyć od innego. 
Wtedy ma ona także wielkie znaczenie wychowawcze, gdyż okazuje możliwość 
współżycia umysłowego różnych indywidualności, oraz korzyść ze współdziałania 
i łączności społecznej”. K. Sośnicki, Dydaktyka ogólna, s. 130.
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rzać horyzonty młodych ludzi, lecz także zbiorowo angażować się 
w rozpatrywane zagadnienie, przynosząc korzyść ze współdziałania 
i relacji powstałych w gronie uczniów124. 

Ostatnią odmianą formy poszukującej, wyróżnionej przez 
Sośnickiego, jest forma laboratoryjna, w  ramach której uczeń staje 
się samodzielnym badaczem. Forma ta uczy wysokiej samodzielności 
i odpowiedzialności ucznia za przebieg i rezultat pracy. Młody czło-
wiek odkrywa wiedzę na podstawie podejmowanych prób i własnego 
dociekania. Przy formie laboratoryjnej, w  porównaniu do innych, 
mniejszy nacisk kładzie się na utrwalenie wiedzy, natomiast więk-
szy na jej samodzielne odkrycie. Forma ta ma trzy odmiany: ekspe-
rymentalną, ćwiczeniową i  studiowanie. Forma eksperymentalna, 
jak sama nazwa wskazuje, daje uczniom możliwość nieograniczo-
nej samodzielności, eksperymentowania, próbowania i  obserwa-
cji. Forma ćwiczeniowa umożliwia zastosowywanie posiadanej już 
przez uczniów wiedzy. Natomiast studiowanie źródeł, jak podkreślał 
Sośnicki, „styka się z pewnymi treściami, które są nam dane jako już 
gotowe; obecnie mają się one stać materiałem dla naszego samodziel-
nego namysłu, dla przeróbki ich i  opracowania, prowadzącego do 
nowych odkryć myślowych”125.

Sośnicki wskazywał na potrzebę korzystania z  różnych odmian 
przekazu wiedzy, przede wszystkim w celu urozmaicenia nauki pro-
cesu nauczania126. Konieczność posługiwania się różnymi formami 
nauczania wypływa zarówno z postulatu ćwiczenia wielostronności 
funkcji umysłowych (z formalnej strony wykształcenia), jak i z postu-
latu wielostronności samej treści nauki (ze strony materialnej)127. 
Na przykładzie różnych rodzajów form nauczania, podających oraz 
poszukujących, Sośnicki akcentował, że każda z  nich pozwala uru-

124 Zob. K. Sośnicki, Dydaktyka ogólna, s. 129-130.
125 Tamże, s. 131.
126 Zob. tamże, s. 132-134.
127 Zob. tamże, s. 132.
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chamiać różne funkcje i  dyspozycje umysłowe uczniów128. Autor 
zwracał uwagę, że formy podające sprowadzają się do tego, by uczeń 
mógł zrozumieć cudze myśli i je zapamiętać, natomiast formy poszu-
kujące mają na celu tworzenie hipotez, logiczne myślenie, wymagają 
spostrzegawczości uczniów, rozwijają wnikliwość129. 

Zdaniem Sośnickiego, biorąc pod uwagę konieczność zetknię-
cia się uczniów z dość obfitą i różnoraką treścią oraz zakładając, że 
wykształcenie ma być dość wielostronne i obszerne, należy posługi-
wać się w szkole różnymi formami nauczania. Proponował on, by na 
lekcjach przeplatać je ze sobą, by uczniowie mieli możliwość zdobycia 
wiadomości, przyjmując zarówno gotowy rezultat cudzych badań, jak 
i drogą własnych poszukiwań dojść do tego wszystkiego, co jest im 
potrzebne do dość szerokiego wykształcenia130. Sośnicki wskazywał, 
że urozmaicenie nauki poprzez stosowanie różnych form nauczania, 
wprowadzanie nieoczekiwanych zmian na lekcjach może mieć działa-
nie mobilizujące, motywujące i zachęcające młodzież do pracy131. Jak 
zauważał, nauka nie może być prowadzona stale w jednakowy spo-
sób, ponieważ dla młodych ludzi będzie nudna i męcząca. Sośnicki 
podkreślał, że codziennie na każdej godzinie bieg lekcji nie może 
powtarzać się w sposób schematyczny. Nawoływał do urozmaicania 
nauki, uważał, że można to zrobić, nawiązując również do aktualnych 

128 Zdaniem Sośnickiego „samo wplatanie elementów samodzielności do elemen-
tów biernych przy formach podających, jak też odwrotnie – elementów biernych do 
elementów samodzielności przy formach poszukujących, wskazuje, że przy każdej 
z nich zjawiać się może pewna oscylacja umysłu ze strony uczącego się, który przy-
chodzi od postawy receptywnej do twórczej lub odwrotnie”. K. Sośnicki, Dydaktyka 
ogólna, s. 132. 
129 Zob. K. Sośnicki, Dydaktyka ogólna, s. 133.
130 Zob. tamże.
131 Jak podawał Sośnicki, „nauka prowadzona stale w jednakowy sposób tak, że co-
dziennie i na każdej godzinie bieg lekcji powtarza się stereotypowo jest dla ucznia 
nudna i męcząca. Natomiast wprowadzenie do niej nieoczekiwanych zmian przery-
wa obojętność i dodaje bodźca do wysiłku. Już sama zmiana formy nauczania jest 
środkiem urozmaicenia; wymaga ona bowiem zawsze od ucznia innego sposobu 
myślenia”. K. Sośnicki, Dydaktyka ogólna, s. 133. 
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zdarzeń, dobierając odpowiednio samą treść nauki, wykorzystując 
ciekawą lekturę. Ponadto uważał, że można także wplatać środki gra-
ficzne do nauki słownej, korzystając z tablicy i pomocy szkolnych132. 
Podkreślał tym samym, że możliwości urozmaicania nauki w szkole 
jest wiele i należy z nich korzystać. Akcentował również, że sama wie-
dza książkowa nie wystarcza, ważne jest, by zmobilizować młodzież 
do aktywności, samodzielności, spostrzegawczości, tworzenia hipo-
tez czy myślenia kombinującego. Uważał, że młody człowiek w szkole 
potrzebuje pozytywnych bodźców do pracy, motywowania, zaintere-
sowania i zachęcania. Dlatego też, według Sośnickiego, ważne wydaje 
się, by podjąć inicjatywę i postawić na samodzielność133 i aktywność134 
uczniów. Stosowanie różnorodnych form nauczania w konsekwencji 
zmierza do pogłębiania wiedzy, rozwoju osobowości oraz do możli-
wie najlepszych wyników pracy, której towarzyszy rozwaga i namysł. 

Zdaniem Sośnickiego formy oraz metody nauczania propedeu-
tyki filozofii powinny być zgodne z celami, jakie szkoła średnia sobie 
stawia. Jak pisał, „zasadniczo będzie ona analogiczna do metody 
używanej w  innych naukach”135. Sośnicki proponował, by metody 
nauczania prowadziły do samouczenia uczniów. Według niego mło-
dzi ludzie powinni nauczyć się w szkole zdobywać wiedzę tak, by po 
wyjściu z niej, byli zdolni do samodzielnego ustosunkowania się do 

132 Zob. K. Sośnicki, Dydaktyka ogólna, s. 133.
133 Sośnicki zwracał uwagę, że samodzielności uczniów jest ograniczona, dlatego, 
jak pisał, nie chodzi o to, aby uczniowie sami wyznaczali sobie cel pracy, lecz o sam 
jej przebieg, „na który się składają ich czynności kierownicze i kontrolne. Stopień 
samodzielności pracy zależy też od rodzaju i ważności krytyki, jaką wykonujemy 
nad osiąganym w niej rezultatem i nad metodą pracowania”. K. Sośnicki, Dydakty-
ka ogólna, s. 125. 
134 Według Sośnickiego aktywność uczniów może być utożsamiana z poszukiwa-
niem nowej wiedzy przez ucznia poprzez korzystanie z  podręczników i  pomocy 
naukowych lub czasem, jak pisze, „z ruchliwością umysłu poprzez dążenie do coraz 
lepszego i wyższego rozwoju umysłu, który przerzuca się od jednego kierunku my-
śli na inne i nie trwa dłużej przy tych samych treściach”. K. Sośnicki, Dydaktyka 
ogólna, s. 125.
135 Tenże, Propedeutyka filozoficzna w szkole średniej, s. 233. 
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przedmiotu dotąd im nieznanego136. W związku z tym rola nauczy-
ciela w przyswojeniu wiedzy powinna ograniczyć się do postawienia 
kwestii, udzielenia ewentualnych rad i wskazówek, gdzie i na jakiej 
drodze należy szukać rozwiązania danego problemu, a samo docieka-
nie należy zostawić młodzieży. Nauczyciel ma kontrolować i czuwać 
nad całością137. 

Według Sośnickiego metody nauczania powinny zmierzać do 
samodzielnego myślenia uczniów, konstruowania przez nich wła-
snych wniosków i opinii na dany temat. Z uwagi na to, ważne wydaje 
się, by odpowiedzi i wnioski uczniów na temat danej kwestii wypły-
wały na drodze dyskusji. Sośnicki podkreślał, że młodzież powinna 
dyskutować między sobą, dzielić się i wymieniać swoimi poglądami. 
Polemika ta oczywiście powinna odbywać się pod okiem nauczyciela, 
którego rolą byłoby jedynie kontrolowanie, czy owa dyskusja jest na 
właściwym torze i czy nie odbiega od tematu138. Sośnicki zwracał rów-
nież uwagę, że w  trakcie poruszania danego zagadnienia wskazane 
jest, by prezentowane zagadnienie nauczyciel popierał doświadcze-
niem139 i przykładami – wówczas będzie ono dla uczniów czytelniej-
sze. Zdaniem Sośnickiego nauczyciel powinien dążyć do uruchomie-
nia wielorakich czynności umysłowych140 oraz zabiegać o  możliwie 
daleko posuniętą samodzielność ucznia. 

136 Jak pisał Sośnicki, „nie wykład i szerokie wyjaśnienia nauczyciela, lecz samo-
dzielna praca i dociekania uczniów muszą wystąpić na plan pierwszy”. K. Sośnicki, 
Propedeutyki filozofii w szkole średniej, s. 233.
137 Sośnicki pisał, że „rzeczą nauczyciela jest tylko śledzić bieg myśli, dyskretnie je 
kontrolować i kierować w razie potrzeby. Nauczyciel rozbudza więc umysł ucznia 
i kieruje jego rozwojem, ale możliwie unika prowadzenia go za sobą”. K. Sośnicki, 
Dydaktyka ogólna, s. 122. 
138 Sośnicki podkreślał, że rola ucząca nauczyciela propedeutyki filozofii powinna 
ograniczać się do minimum. Powinien on jedynie tak postawić daną kwestię, by 
uczniowie ją rozumieli, natomiast odpowiedzi powinni udzielać samodzielnie. 
139 Według Sośnickiego: „Do doświadczenia zaliczyć […] trzeba introspekcję. Ćwi-
czyć w niej uczniów należy często, bo tylko przez nią uczy się człowiek poznawać 
siebie i swoją wartość”. K. Sośnicki, Propedeutyka filozofii w szkole średniej, s. 233. 
140 Zob. K. Sośnicki, Dydaktyka ogólna, s. 122. 
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Obok dyskusji, doświadczenia i przykładów Sośnicki proponował 
również wprowadzanie ćwiczeń, które powinny mieć na celu zebra-
nie oraz utrwalenie omówionego materiału. Powinien on być ujęty 
z nieco innej strony niż dotąd, w odmienny sposób, jednak nawią-
zujący do materiału, którego uczniowie już się nauczyli. Ćwiczenia 
te zależeć powinny od inwencji i pomysłów nauczyciela. Zagadnie-
nia jednak powinny być tak sformułowane, by do ich rozwiązania 
konieczne było zrozumienie dotychczas zdobytej wiedzy141.

Sośnicki zalecał również czytanie wypisów filozoficznych, które 
„mają […] zarazem uczyć ucznia jak czytać należy, mają go wprawić 
do studiowania podręcznika naukowego”142, poza tym służą znajdo-
waniu logicznych powiązań myśli, odkrywaniu przeskoków myślo-
wych oraz rozwijaniu krytycyzmu143. W  konsekwencji stosowanie 
tych metod, według Sośnickiego, ma na celu nauczenie młodego 
człowieka samodzielności oraz formułowania i wypowiadania swych 
myśli, w sposób jednoznaczny i ścisły. Lekcje propedeutyki filozofii 
powinny zmierzać do tego, by uczniowie nauczyli się „ścisłości wła-
snego myślenia”. Należy podkreślić, że według Sośnickiego ta ścisłość 
i  jednoznaczność w sformułowaniu swych myśli jest jednym z naj-
istotniejszych celów nauki propedeutyki w szkole średniej144.

Rozważania Sośnickiego wyróżniały się świadomością metodyczną 
z racji jego szczególnych zainteresowań dydaktycznych. W jego suge-
stiach sposoby nauczania filozofii były skorelowane z celami naucza-
nia tego przedmiotu. Obok skutecznych metod nauczania filozofowie 
szkoły lwowsko-warszawskiej szukali innych, nie tylko lekcyjnych, 
sposobów nauczania filozofii. W wielu szkołach jako nową formę edu-

141 Zob. tenże, Propedeutyka filozofii w szkole średniej, s. 233-235. 
142 Tamże, s. 234.
143 W nauczaniu propedeutyki filozofii dużą rolę wypisom filozoficznym przyznawał 
również Igel, który twierdził, że mają one takie same znaczenie, co wypisy w literatu-
rze: „wypisy filozoficzne gromadzą na małej przestrzeni wielką ilość wyimków z dzieł 
filozoficznych, dopuszczają w szkole do głosu wybitnych myślicieli, których idee na-
uczyciel na lekcjach popularyzuje”. S. Igel, Dydaktyka propedeutyki filozofii, s. 454. 
144 Zob. K. Sośnicki, Propedeutyka filozofii w szkole średniej, s. 234-235. 
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kacyjną wprowadzano kółka filozoficzne oraz zebrania dyskusyjne. Tej 
tematyce poświęcony jest następny paragraf książki.

Schemat 6. Metody nauczania propedeutyki filozofii proponowane przez Kazimierza 
Sośnickiego. Opracowanie własne. 

1.3.3. Kółko filozoficzne i zebranie dyskusyjne  
jako alternatywna forma nauczania filozofii 

Dydaktycy dwudziestolecia międzywojennego opowiadali się za 
formą kółek filozoficznych i zebrań dyskusyjnych. Refleksje Salomona 
Igla, Izydory Dąmbskiej, Władysława Witwickiego i Leopolda Blau-
steina pozwalają na ukazanie nowej perspektywy uczenia filozofii. 

Igel twierdził, że zajęcia z propedeutyki filozofii nie mogą obejść 
się bez zebrań dyskusyjnych oraz kółek filozoficznych organizowa-
nych przez nauczycieli tego przedmiotu. Jego zdaniem zebrania dys-
kusyjne powinny być organizowane przynajmniej raz w  miesiącu 
przez nauczyciela w  najwyższej klasie. Tematy powinny wprowa-
dzać młodzież w  zagadnienia życia codziennego natury ogólnej145 
i być z nią uzgadniane. Miało to na celu zachęcanie młodych ludzi 

145 Zdaniem Igla dyskusje na tematy aktualne stwarzają atmosferę naturalną, która, 
podobnie jak życie, wymusza u młodych ludzi myślenie. Zob. S. Igel, Dydaktyka 
propedeutyki filozofii, s. 444-445. 

Metody nauczania

Używanie doświadczenia

Używanie przykładów

Wykorzystywanie ćwiczeń

Dyskusja

Czytanie wypisów filozoficznych
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do myślenia, aktywności, zabierania głosu w sprawach dla nich aktu-
alnych i  interesujących. Tematyka dyskusji, zdaniem Igla, zróżnico-
wana tematycznie, mogła poruszać takie zagadnienia, jak: uprawnie-
nia kobiet, postęp a moralność, konserwatyzm, faszyzm, demokracja 
czy dotyczyć przedstawienia w  teatrze146. Dyskusje na tematy aktu-
alne miały tworzyć atmosferę naturalną, która podobnie jak życie ma 
wymuszać myślenie.

Nad wysokim poziomem dyskusji powinien czuwać nauczyciel 
filozofii, który w  czasie zajęć powinien podkreślać to, co w  głowach 
uczniów jest trafne oraz korygować to, co fałszywe, biorąc pod uwagę, że 
młodzi ludzie mają prawo się mylić. Na zebraniach dyskusyjnych ważne 
jest, by młodzież miała możliwość swobodnego wypowiadania się. Rolą 
nauczyciela powinno być zachęcanie młodych ludzi, zarówno tych nie-
śmiałych, jak i słabszych, do zabierania głosu, do myślenia i poszukiwa-
nia147. Nauczyciel powinien mieć świadomość, że „umysł ludzki bowiem 
jest jak ogień, który należy podsycać; podsycany poddaje się prawu 
ćwiczenia i wprawy”148. Igel zwracał uwagę, że osoba nauczyciela i jego 
rola są znaczące149 – to on daje gwarancję, że poziom dyskusji będzie 
wysoki i że dyskusje będą miały charakter lekcji logiki w zastosowaniu 
do praktyki życiowej150. Według Igla zebrania dyskusyjne powinny być 
ukoronowaniem pracy szkolnej, natomiast dla nauczyciela powinny być 
sposobnością obserwowania, na ile uczniowie po przyswojeniu okre-
ślonej wiedzy są w stanie radzić sobie z problemami życia codziennego.

146 S. Igel, Dydaktyka propedeutyki filozofii, s. 444.
147 Igel twierdził, że „aby poruszyć masę, trzeba niekiedy najzdolniejszych usunąć 
w cień i dać im możliwość dokształcania się gdzieindziej”. S. Igel, Dydaktyka prope-
deutyki filozofii, s. 445. 
148 Tamże, s. 444.
149 Według Igla, „kierując dyskusją, nauczyciel realizuje metodologię życia codzien-
nego, gdyż tworzy wzory, jak należy do zagadnień życiowych przystępować”. S. Igel, 
Dydaktyka propedeutyki filozofii, s. 444. 
150 Igel podkreślał, że nauczyciel powinien dawać gwarancję, że młodzież „nabędzie 
wprawy w ostrożnym i możliwie poprawnym myśleniu o sprawach jej bliskich i nie-
zmiernie skomplikowanych”. S. Igel, Dydaktyka propedeutyki filozofii, s. 444. 
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Obok zebrań dyskusyjnych Igel postulował również organizowa-
nie przez nauczyciela w klasie przedostatniej kółek filozoficznych, na 
których uczniowie powinni pracować systematycznie. Według niego 
podstawą pracy powinno być wówczas czytanie dzieł filozoficznych, 
traktowanych jako dobra szkoła myślenia. Powinny być one napisane 
jasnym językiem, być niezbyt trudne i niezbyt obszerne. Igel zwra-
cał uwagę, by wybrane dzieła czytane i  omawiane były z  uczniami 
w całości. Pisał on, że „jest to ważne, i z  tego względu, że w poglą-
dach filozoficznych interesujące są nie tyle założenia, ile konsekwen-
cje, które z nich filozof wysnuwa. Kto z myślicielem nie odbył drogi 
do końca, a ogranicza się do analizy jego założeń, nie wie, czym jest 
filozofia”151. Na zebraniach dyskusyjnych Igel proponował wybierać 
rozprawy o treści epistemologicznej o podbudowie psychologicznej 
lub logicznej. Na pierwszą lekturę polecał wybrać rozprawę Kazi-
mierza Twardowskiego O  tak zwanych prawdach względnych, nato-
miast na kolejne, dzieła: Johna Locke’a, Davida Hume’a lub Rene 
Descartes’a152. Twierdził, że: „mając przed sobą wzorowo napisaną 
rozprawę naukową, młodzież się przekona, jak często mroki znikają 
pod wyłącznym wpływem jasnego i ścisłego myślenia”153. Igel daleki 
był od czytania trudnych lektur z mnóstwem twierdzeń, często nie-
dostatecznie uzasadnionych i niedostępnych dla młodzieży. Dlatego 
też odradzał czytania w  szkole średniej na przykład Etyki Barucha 
Spinozy, Monadologii Gottfrieda Wilhelma Leibniza czy dzieł Georga 
Wilhelma Friedricha Hegla i Arthura Schopenhauera154. 

151 S. Igel, Dydaktyka propedeutyki filozofii, s. 446.
152 Zob. tamże, s. 445.
153 Tamże, s. 445.
154 Igel uważał, że „dzieła tego rodzaju nie będą dobrą szkołą myślenia, co zresztą 
nie było intencją ich wielkich autorów. Nie należy również-rzecz jasna-czytać 
z uczniami tak zwanych „wstępów do filozofii”, albowiem w żadne zagadnienia nie 
wprowadzają, lecz wszystkie ogólnikowo tylko traktują. Stanowią one pewnego ro-
dzaju „repetotorja”, dobre czasem dla tych, którzy filozofię znają z dzieł myślicieli”. 
S. Igel, Dydaktyka propedeutyki filozofii, s. 445. 
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W ramach kółka filozoficznego, oprócz lektury omawianej 
wspólnie, Igel sugerował, by dać uczniom również możliwość indy-
widualnego opracowywania lektur domowych, z których sporządzać 
powinni pisemne sprawozdania. W celu „rozszerzenia widnokręgu 
umysłowego” uczniów, Igel proponował, by wybierać na lekturę 
domową interesujące i  „żywo pisane” rozprawy. Członkom kółka, 
według niego, należy dać również okazję do samodzielnego opraco-
wywania krótkich rozprawek w związku z  lekturą czy dyskusją, aby 
mieli oni możliwość o  czymś napisać i  wypowiedzieć się na jakiś 
temat. Zdaniem Igla tego typu zajęcia powinny mieć miejsce w ostat-
niej fazie pracy. Uczniowie bowiem muszą być przygotowani wcze-
śniej przez nauczyciela, którego zadaniem jest śledzić przebieg ich 
działania i pomagać w razie trudności, by młodzi ludzie zdobyli się 
na największy wysiłek. Poza tym dla ożywienia kółka Igel proponował 
również, by opowiadać młodym adeptom filozofii o wielkich filozo-
fach (głównie współczesnych), pokazywać im dzieła wielkich filozo-
fów, czasopisma filozoficzne czy artykuły i sprawozdania towarzystw 
filozoficznych. Nauczyciel powinien bowiem traktować uczniów 
jako przyszłych słuchaczy filozofii i przyszłych studentów. Tego typu 
zabiegi, według Igla, mogą zbliżyć członków kółka do „rodziny filozo-
fów”, poza tym mogą wzmocnić poczucie odpowiedzialności nauczy-
ciela, jego chęć do pracy, jak również pozwolić mu podnieść poziom 
swoich wymagań w stosunku do uczniów. 

Igel, poruszając zagadnienie kółek filozoficznych, podkreślał, 
że nauczyciel z  uczestnikami kółka powinien obcować jak ze swo-
imi młodszymi przyjaciółmi, bacznie obserwować ich pracę, uczyć 
ich, przygotowywać i dawać przykład, jak mają pokonywać trudno-
ści. Celem nauczyciela powinno być dążenie, by uczniowie poznali 
swoisty charakter twórczości filozoficznej, zapoznawali się z tą twór-
czością i sięgali do jej źródeł. Nauczyciel powinien nie tylko wyma-
gać, ale także być dostępny dla swoich uczniów, otwarty, nieść im 
pomoc, podawać wiedzę, pomagać i kontrolować ich postępy. Powi-
nien nie tylko nauczać, przekazywać wiedzę, lecz również wychowy-
wać, kształtować określone postawy młodych ludzi i ich zachowania. 
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Wydaje się, że nauczyciel może być nie tylko pedagogiem, autoryte-
tem, lecz również przyjacielem, kimś wyjątkowym. Jako przyjaciel 
może mieć przede wszystkim lepszy kontakt ze swoimi podopiecz-
nymi, może łatwej dostrzec ich problemy oraz sukcesy. Może być 
również dla swoich uczniów bardziej dostępny, otwarty i tym samym 
cieszyć się większym ich zaufaniem. Biorąc pod uwagę cały proces 
nauczania, ważne wydaje się, by młodzi ludzie w szkole czuli się bez-
pieczni i przede wszystkim rozumiani przez swoich pedagogów-wy-
chowawców. 

Izydora Dąmbska, podobnie jak Salomon Igel, zwracała uwagę 
na różne formy pozalekcyjnego pogłębiania wykształcenia filozoficz-
nego. Uważała, że wykształcenie to można poszerzać w rozmaity spo-
sób. Wyróżniła „przygodne” zebrania dyskusyjne, pracownie i kółka 
filozoficzne. Według niej zebrania dyskusyjne miały być poświęcone 
tematom, które interesują młodych ludzi, a nie mogą być omawiane 
na lekcjach. Pracownie to miejsca, w których uczniowie szczególnie 
zainteresowani filozofią mogliby spotkać się o stałej porze i pracować 
we własnej przestrzeni155. Praca ta odbywać się ma pod kierunkiem 
nauczyciela, może być ona indywidualna, młodzież wówczas może 
czytać książki lub przygotowywać referaty, lub zespołowa. Praca 
zespołowa, zdaniem Dąmbskiej, przybiera w pracowni różne formy 
w  zależności od zainteresowań uczniów. Młodzież może wspólnie 
czytać bądź wygłaszać referaty i przeprowadzać nad nimi dyskusje. 
Poza tym pracownia może również w celu urozmaicenia zajęć orga-
nizować zebrania międzyszkolne, gdzie młodzież może referować 
tematy kolegom z  innych szkół albo wspólnie słuchać na przykład 
filozoficznych prelekcji radiowych.

155 Zob. L. Blaustein, I. Dąmbska, S. Igel, T. Witwicki, Organizacja kółka filozoficz-
nego w szkole średniej, „Przegląd Filozoficzny” 1938, R. XLI, s. 94.
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Schemat 7. Formy pozalekcyjnego pogłębiania wykształcenia filozoficznego wyróż-
nione przez Izydorę Dąmbską. Opracowanie własne. 

Szczególną uwagę Dąmbska przypisywała kółkom filozoficznym, 
gdzie zainteresowana filozofią grupa uczniów może spotykać się 
w  stałych terminach i  pod kierunkiem nauczyciela dobrowolnie 
poszerzać swoją wiedzę. Na kółku filozoficznym uczniowie mają 
oddać się bądź wspólnej lekturze filozoficznej, bądź też przeprowa-
dzać dyskusje. Młodzi ludzie mieliby tam mieć stworzone warunki 
zarówno do systematycznej pracy zespołowej, jak i indywidualnej. 
Tego typu spotkania mają służyć nie tylko uczniom, ale także nauczy-
cielowi. Jak podkreślała Dąmbska, kółko filozoficzne daje nauczycie-
lowi „dużo sposobności do nawiązywania bliższego wychowawczego 
kontaktu z uczniem”156. Podczas spotkań nauczyciel może poświęcić 
więcej czasu młodzieży, ma on również możliwość indywidualnego 
podejścia do każdego z nich.

Spotkania te mają również charakter bardziej kameralny 
w  porównaniu do lekcji szkolnych. Zarówno nauczyciel, jak i  jego 
uczniowie mają ze sobą bliższy kontakt, wszyscy w stosunku do siebie 
są bardziej otwarci. Ponadto nikt z obecnych na kółku filozoficznym 
nie jest z konieczności, obowiązku lub przymusu, wręcz przeciwnie, 
wszyscy uczestnicy spotykają się dobrowolnie. Z uwagi, że wymiar 
tych spotkań jest zupełnie inny niż w szkole na lekcjach. Grono przy-

156 L. Blaustein, I. Dąmbska, S. Igel, T. Witwicki, Organizacja kółka filozoficznego..., 
s. 94.

Formy pozalekcyjne pogłębiania wykształcenia filozoficznego

Przygodne zebrania dyskusyjne Kółka filozoficzne Pracownie
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jaznych sobie osób może poszerzać swoją wiedzę i  zainteresowania 
podczas wspólnej lub indywidualnej pracy. 

Pozytywnie na temat organizowania kółek filozoficznych wypo-
wiadał się również Władysław Witwicki, który uważał, że w związku 
z trudnościami, z jakimi spotyka się nauczyciel filozofii (brak wystar-
czającej liczby godzin, uprzedzenia w stosunku do filozofii), „wielką 
pomocą w nauczaniu propedeutyki może być dobrze zorganizowane 
kółko filozoficzne. Kółko […], które przez cały rok będzie zdolne 
podtrzymać zainteresowanie i  na zawsze rozwiewać uprzedzenia 
związane z filozofią w ogóle”157.

Witwicki, podobnie jak Salomon Igel, podkreślał, że zadbanie 
o dobrą organizację kółka filozoficznego jest niezbędne, aby przyno-
siło zamierzony cel. Dobra organizacja kółka powinna stworzyć mło-
dzieży warunki, by mogła ona czytać, słuchać referatów, dyskutować 
i rozwijać swoje zainteresowania filozoficzne. Praca w kółku powinna 
odbywać się pod kontrolą nauczyciela, którego zadaniem i  obo-
wiązkiem jest zarówno dbałość o  ilość poruszanych zagadnień, jak 
i o ich zrozumienie przez uczniów. Witwicki wielokrotnie podkreślał, 
że nauczyciel powinien stać na straży porządku, jego rolą powinno 
być między innymi to, by nie poruszano zbyt wielu kwestii naraz, by 
analizowano zagadnienia w  pewnej kolejności i  raczej niewiele, by 
uczniowie mogli zapoznać się z nimi do końca wyczerpująco. Poza 
tym nauczyciel powinien przede wszystkim zadbać o „głębokie zro-
zumienie” przez uczniów owych zagadnień i znalezienie dla nich traf-
nych rozwiązań. Przy takim założeniu przedstawiane przez uczniów 
referaty powinny być informujące, czytelne i wygłaszane z pamięci. 
Natomiast dyskusje pod kontrolą nauczyciela powinny prowadzić do 
owocnego wyniku.

Witwicki wskazywał na pewne „zewnętrzne ramy” kółka filozo-
ficznego. Podkreślał, że ramy te „należy dopiero wypełnić umiejęt-
nie treścią, aby w duszy uczniów wywołać głębsze przeżycia i pozo-

157 L. Blaustein, I. Dąmbska, S. Igel, T. Witwicki, Organizacja kółka filozoficznego..., 
s. 97.
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stawić niezatarte ślady”158. Sama organizacja kółek filozoficznych 
nie wystarczy, najważniejsze są poruszane przez uczniów i  nauczy-
ciela treści, które należy umiejętnie dobrać i dopasować do potrzeb 
i  umysłów młodych ludzi w  szkole średniej. Według Witwickiego 
tematyka powinna zapadać głęboko w pamięć uczniów, powinna być 
tak dobrana, by młodzież mogła wykorzystać zdobyte w kółku wia-
domości w  przyszłości. Poruszane zagadnienia powinny zaszczepić 
w uczestnikach potrzebę do dalszego pogłębiania swoich zaintereso-
wań, wiedzy i poszerzania horyzontów. Zdaniem Witwickiego kółka 
filozoficzne mogą być pomocne nie tylko w nauczaniu propedeutyki 
filozofii w szkole, ale także w uświadamianiu młodzieży ich predys-
pozycji intelektualnych. Dobrze zorganizowane mogą rozwiać wszel-
kie uprzedzenia związane z filozofią w ogóle i podtrzymać zaintereso-
wanie młodzieży. 

Na temat kółka filozoficznego i  roli, jaką może ono odegrać 
w  nauczaniu propedeutyki filozofii w  szkole średniej, wypowia-
dał się również Leopold Blaustein. Podobnie jak Salomon Igel, Izy-
dora Dąmbska czy Władysław Witwicki, podkreślał, że spotkania te 
powinny być organizowane z inicjatywy uczniów na zasadzie dobro-
wolności. Wielokrotnie zaznaczał, że „celem kółka filozoficznego 
[…] nie jest kształcenie pracowników naukowych w dziedzinie nauk 
filozoficznych, lecz tylko ludzi mających dla problemów i metod tych 
nauk zainteresowanie i zrozumienie”159. 

Blaustein proponował, by praca w kółku filozoficznym pole-
gała na czytaniu lektury, pisaniu i omawianiu własnych rozprawek. 
Według niego, spośród możliwych form pracy kółka, najlepsze rezul-
taty mogły dawać posiedzenia dyskusyjne dwojakiego typu. Pierwszy 
typ – to te organizowane i  przygotowywane przez uczniów, którzy 
przedstawiają dany problem, formułują zarzuty i próbują go wyjaśnić. 
Drugi – to dyskusje zupełnie nieprzygotowane, które powinny pole-

158 Tamże, s. 98.
159 L. Blaustein, I. Dąmbska, S. Igel, T. Witwicki, Organizacja kółka filozoficznego..., 
s. 92.
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gać na tym, że „nauczyciel proponuje kilka problemów, które jedni 
uczniowie wybierają i po krótkim namyśle przystępują do prób jego 
rozwiązania”160. Celem tych dyskusji powinno być skłanianie uczniów 
do intensywnego wysiłku myślowego oraz do częstszego uczestnicze-
nia w dyskusjach filozoficznych i przy okazji do większego zaintere-
sowania propedeutyką filozofii. Natomiast nauczycielowi mogą one 
dawać możliwość obalania mylnych koncepcji i wyłaniania trafnych 
pomysłów, choć jeszcze niezbyt jasno wyrażonych przez uczniów. 
W wyniku takich działań uczniowie z pomocą nauczyciela z czasem 
mogą nabrać wprawy w obalaniu niedojrzałych propozycji zarówno 
swoich, jak i kolegów. 

Blaustein uważał, że w kółkach filozoficznych powinny odbywać 
się również posiedzenia poświęcone eksperymentom, które mogą być 
oparte na lekturze. Akcentował ważność tych spotkań. Twierdził, że 
są one pożyteczne między innymi ze względu na to, że „nauczyciel 
[…] dba o jasne postawienie problemu, poprawne przeprowadzenie 
eksperymentu oraz wyraźne sformułowanie wyniku każdego eks-
perymentu”161. W  zakres działalności kółka filozoficznego w  szkole 
średniej powinna wchodzić również opieka nad biblioteką i czytelnic-
twem w dziedzinie propedeutyki filozofii. Ostatnie posiedzenie, zda-
niem Blausteina, powinno być poświęcone dowolnym interpelacjom 
pod adresem nauczyciela. Uczniowie mogą wybierać wówczas różne 
zagadnienia, na temat których mogą od nauczyciela uzyskać informa-
cje, czy są one przedmiotem naukowych badań, jakie są stanowiska 
w danej sprawie lub gdzie można znaleźć informacje na dany temat. 

Blaustein przypisywał duże znaczenie kółkom filozoficznym 
organizowanym w  szkole średniej. Twierdził, że prowadzą one do 
większego zainteresowania młodzieży propedeutyką filozofii i zagad-
nieniami filozoficznymi, rozwijają wiedzę uczniów i  ich zdolności 
oraz podwyższają poziom młodzieży i zachęcają ją do uczestniczenia 

160 Tamże, s. 93.
161 L. Blaustein, I. Dąmbska, S. Igel, T. Witwicki, Organizacja kółka filozoficznego..., 
s. 93.
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w odczytach i dyskusjach filozoficznych. Myśliciel propagował dwie 
metody rozbudzania zainteresowań uczniów treściami filozoficz-
nymi: pierwszą z nich była lektura fragmentów dzieł i rozpraw filozo-
ficznych, drugą były dyskusje problemowe zorganizowane i oparte na 
wiedzy potocznej. Celem tego, jak to określał Blaustein, szlachetnego 
sportu skoncentrowanego myślenia162 miało być wzbudzenie intelek-
tualnego niepokoju i  ciekawości uczniów oraz kształcenie kultury 
logicznej.

Schemat 8. Rola kółek filozoficznych w  ujęciu Leopolda Blausteina. Opracowanie 
własne. 

Środowisko szkoły lwowsko-warszawskiej skupiało uwagę na aktywi-
zowaniu uczniów, stwarzaniu im możliwości dyskutowania, posze-
rzaniu własnych horyzontów, poszukiwaniu i działaniu. Filozofowie 
międzywojnia proponowali różnego rodzaju metody i formy, między 
innymi formę kółek filozoficznych i zebrań dyskusyjnych. Celem tych 
spotkań z młodzieżą było przede wszystkim:

– zachęcanie do myślenia; 
– pogłębianie wiedzy filozoficznej;
– zdobywanie umiejętności dyskusji i współpracy w grupie;
– zachęcanie do aktywności;
– wykorzystywanie wiedzy w praktyce;
– zachęcanie do analizowania i samodzielnego wnioskowania;

162 Tamże, s. 92.

Rola kółek filozoficznych w ujęciu Blausteina

Zwiększenie zainteresowania  
propedeutyką filozofii

Zachęta do wysiłku  
myślowego

Podwyższanie poziomu  
intelektualnego uczniów

Rozdział I. Propedeutyka filozofii w dwudziestoleciu międzywojennym



73

– wyrabianie logicznego i ścisłego myślenia;
– stwarzanie warunków do omawiania lektur, opracowywania 

rozprawek;
– zachęcanie do podejmowania wysiłku;
– poszerzanie wiedzy filozoficznej;
– możliwość nawiązywania relacji nauczyciel-uczeń;
– poszerzanie zainteresowań młodzieży;
– stwarzanie płaszczyzny do pracy zespołowej i indywidualnej;
– pogłębianie refleksji;
– kształtowanie określonych postaw;
– tworzenie sprzyjających warunków do pracy i nauki;
– stwarzanie możliwości indywidualnego podejścia nauczy-

ciela do ucznia;
– możliwość wspólnego czytania dzieł filozoficznych i analizo-

wania poglądów autorów;
– wygłaszanie referatów i prowadzenie dyskusji;
– możliwość współpracy uczniów z nauczycielem.

Podsumowanie rozdziału pierwszego

Rozdział pierwszy, pod tytułem Propedeutyka filozofii w dwudziesto-
leciu międzywojennym. Przegląd stanowisk prezentuje konceptualiza-
cję dydaktyki filozofii w środowisku filozofów skupionych w szkole 
lwowsko-warszawskiej. Główny kierunek ich rozważań prowadził 
do zmiany i polepszenia sytuacji „królowej nauk” w polskiej szkole 
średniej w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Starano się, 
by przedmiot szkolny o nazwie „propedeutyka filozofii” traktowany 
był jako jeden z najbardziej istotnych w szkole, a wykształcenie filo-
zoficzne było uznane za niezbędne. Filozofowie, organizując spo-
tkania oraz dyskusje na łamach „Przeglądu Filozoficznego”, „Ruchu 
Filozoficznego” i „Muzeum”, poruszali różnorakie kwestie. Niezależ-
nie od różnicy poglądów ich celem było krzewienie nauczania tego 
przedmiotu w szkole. Filozofowie byli zgodni, co do tego, by jednym 

Podsumowanie rozdziału pierwszego



74

z priorytetów było rozbudzanie zainteresowań zagadnieniami filozo-
ficznymi, zachęcenie młodych ludzi do poszerzania horyzontów oraz 
wyrabianie w nich ścisłego i krytycznego myślenia. W swoich propo-
zycjach na temat nauczania propedeutyki filozofii w szkole dążyli do 
scalania wiedzy, ograniczania chaotycznego, niespójnego przekazy-
wania wiadomości, korelacji międzyprzedmiotowej. Zwracali uwagę 
na fragmentaryczność wiedzy, programów nauczania, niesystema-
tyczność przekazu. 

Grono filozofów podkreślało problemy, z jakimi do dnia dzisiej-
szego boryka się polska szkoła średnia, mianowicie spór o naucza-
nie w  ogóle filozofii w  szkole, metody nauczania, cele nauczania, 
programy nauczania, konflikt na płaszczyźnie filozofia-religia, brak 
zrozumienia doniosłości propedeutycznego wykształcenia filozoficz-
nego, lekceważenie nauczania filozofii w ogóle czy „jednostronność” 
wykształcenia. 

W  trakcie dyskusji nad miejscem i  rolą propedeutyki filozo-
fii w  szkole grono filozofów szkoły lwowsko-warszawskiej zwróciło 
uwagę na nauczanych i  nauczających, na zadania i  funkcje szkoły, 
nauczyciela oraz młodego człowieka w procesie nauczania i wycho-
wania. Tematem dyskusji okresu międzywojnia były kwestie związane 
z doborem treści nauczania propedeutyki filozofii w szkole. Zwrócono 
uwagę, że należy przede wszystkim kierować się zainteresowaniami 
młodych ludzi i starać się nauczać filozofii, odwołując się do przykła-
dów z życia codziennego. Zalecano, by nauczanie filozofii nie ograni-
czało się jedynie do historii filozofii czy też czytania dzieł filozoficz-
nych. Kładziono nacisk, by młodzież mogła jak najprościej przyswoić 
sobie określony zbiór informacji. Środowisko zgromadzone wokół 
szkoły lwowsko-warszawskiej akcentowało, że aktywność uczniów 
oraz ich zainteresowanie filozofią zależne jest między innymi od sto-
sowania różnorodnych metod nauczania. Zwrócono uwagę na możli-
wość kształtowania umiejętności dyskutowania w trakcie zajęć. Pro-
ponowano między innymi metodę heurystyczną, tzw. sokratyczną 
(S. Igel), zwrócono uwagę na znaczenie aforyzmów filozoficznych czy 
wypisów filozoficznych, które mogą stać się punktem wyjścia dalszych 
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rozważań. W nauczaniu filozofii podkreślano znaczenie metody dys-
kusji, (K. Sośnicki, S. Igel), która miała na celu aktywizację uczniów. 
Ponadto dla wielu filozofów (I. Dąmbska, L. Blaustein, T. Witwicki, 
S. Igel) ważne było również organizowanie dla młodzieży kółek filo-
zoficznych, zebrań dyskusyjnych czy pracowni. 

Poglądy przedstawicieli środowiska filozoficznego międzywojnia 
szkoły lwowsko-warszawskiej łączy wiele wspólnych myśli. Wszyscy 
byli zgodni w przekonaniu, że uczniowie w szkole powinni być nie 
tylko biernymi odbiorcami wiadomości, ale mieć możliwość czyn-
nego uczestnictwa w zajęciach i prezentowania własnych poglądów. 
Postulaty filozofów dwudziestolecia międzywojennego wskazywały, że 
propedeutyka filozofii nie powinna ograniczać się jedynie do wykła-
dania czy prezentowania określonej wiedzy. Zadaniem propedeutyki 
powinno być zarówno rozbudzanie zainteresowań uczniów, ich inte-
lektualnego niepokoju163, jak i tworzenie im możliwości samodziel-
nego zaznajamiania się z zagadnieniami filozoficznymi. Celem nauki 
filozofii powinno być pobudzanie i rozwijanie zmysłu filozoficznego, 
wartości umysłowych i psychicznych. Ważne wydaje się, by dokładać 
wszelkich starań i rozwijać u młodzieży zdolność do tworzenia syntez 
opartych na dokładnej analizie, wdrażać do jasności myślenia, umie-
jętności krytycznego ustosunkowania się do siebie i  swoich wiado-
mości. Zadanie to należy między innymi do pedagogów, nauczycieli 
i wychowawców w szkole. Temat ten został również poruszony przez 
filozofów międzywojnia. Ważne były dla nich nie tylko podstawy 
programowe oraz sposoby prowadzenie zajęć w  postaci wykładów, 
wymiany poglądów, samokształcenia uczniów, lecz także wspólna 
praca z nauczycielem. Odwołując się do postulatów Twardowskiego, 
który głosił konieczność gruntownego i systematycznego nauczania 
propedeutyki filozofii w  szkole średniej, wielokrotnie podkreślano 
stanowisko nauczyciela. Zarówno jego podejście do uczniów, jak 
i odpowiednie jego przygotowanie do prowadzenia tego przedmiotu. 

163 O czym pisał między innymi Leopold Blaustein, W sprawie przyszłego programu 
propedeutyki filozofii, „ Gimnazjum” 1933-1934, nr 9.
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Zagadnienie to będzie przedmiotem rozważań w  następnym roz-
dziale. 

Przedstawiciele szkoły lwowsko-warszawskiej zabiegali o:
– konieczność zmiany i polepszenia sytuacji „królowej nauk” 

w polskiej szkole średniej;
– traktowanie propedeutyki filozofii w szkole jako jeden z istot-

nych przedmiotów nauczania;
– rozbudzanie i zachęcanie młodych ludzi do zainteresowania 

się zagadnieniami filozoficznymi;
– krzewienie nauczania propedeutyki filozofii w szkole śred-

niej;
– zróżnicowanie uczenia propedeutyki filozofii w zależności 

od profilu klasy; 
– wyrabianie w uczniach ścisłego i krytycznego myślenia;
– scalanie wiedzy;
– ograniczanie chaotycznego i niespójnego przekazywania 

wiadomości;
– ograniczanie fragmentaryczności wiedzy;
– stosowanie różnych form nauczania;
– czynne uczestnictwo młodzieży w zajęciach szkolnych;
– zachowanie w nauczaniu ciągłości, wzajemnego uzupełnia-

nia się przedmiotów szkolnych.;
– propagowanie korelacji międzyprzedmiotowej.

Według środowiska międzywojnia propedeutyka filozofii umożliwia: 
– przygotowanie młodzieży do dalszego studiowania filozofii 

w szkołach wyższych;
– zetknięcie się z zagadnieniami, które niepokoją młodych 

ludzi, (życia, śmierci, miłości, przeznaczenia, cierpienia itp.);
– kreowanie ważnych ideałów moralnych i obronę ich warto-

ści; 
– integrację i koncentrację ze sobą treści innych przedmiotów 

nauczania;
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– wyrobienie ścisłości w rozumowaniu i formułowaniu poglą-
dów;

– wyrobienie u młodzieży krytycznego i spójnego myślenia;
– zapoznanie uczniów z całym szeregiem pojęć, których znajo-

mość człowiekowi ogólnie wykształconemu jest niezbędna; 
– stworzenie gruntu pod syntezę całej szkolnej wiedzy; 
– zrozumienie przekazywanej wiedzy;
– tworzenie harmonijnego poglądu na świat i życie; 
– zwieńczenie i ukoronowanie wiedzy ogólnej młodzieży;
– rozwój umysłowy i moralny młodego człowieka; 
– osiągnięcie w pełni wykształcenia ogólnego.

Podsumowanie rozdziału pierwszego
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2.1. Nauczyciel propedeutyki filozofii jako przewodnik  
po drodze intelektualnej młodzieży w szkole średniej

Sposób uprawiania filozofii w szkole lwowsko-warszawskiej niósł ze 
sobą nie tylko rzetelność naukową, ale także pewien ethos nauczy-
ciela-filozofa. Typ filozofa według wzorów szkoły jest stosunkowo 
łatwy do odtworzenia. Powinien on być wykształcony nie tylko na 
polu filozofii, lecz także w  innej dyscyplinie1 (najlepiej w  dyscypli-
nie szczegółowej, matematyczno-przyrodniczej). Sam Twardowski 
podkreślał, że do uprawiania filozofii potrzeba w ogóle naukowego 
wykształcenia, także w  zakresie wiedzy niefilozoficznej. Według 
niego jest to niezwykle istotne, ponieważ w wielu wypadkach nauki 
niefilozoficzne, czyli szczegółowe, dostarczają filozofii materiału do 
jej badań, odgrywając rolę nauk pomocniczych. Pisał, że „studium 
filozofii i samodzielna praca filozoficzna opierać się muszą na odpo-
wiednio obszernym przygotowaniu naukowym w  zakresie wiedzy 
niefilozoficznej. W przeciwnym razie studium to i praca ta stają się 
niechybnie jednostronnymi i prowadzić muszą do bardzo daleko idą-
cej specjalizacji, niezgodnej z samą istotą filozofii”. Ponadto wykształ-
cenie to powinno być ugruntowane w historii myśli filozoficznej oraz 
systematycznej analizie tekstów2. Szczególną wagę przywiązuje się 
do znajomości współczesnej filozofii3. 

Poglądy, z jakimi spotykamy się u przedstawicieli tego środowi-
ska, wskazują w dużym stopniu na cechy, jakimi powinien się odzna-
czać prawdziwy nauczyciel oraz na misję, jaką ma on do spełnienia 
w nauczaniu propedeutyki filozofii w szkole średniej. Głos w tej spra-
wie zabrali: Bolesław Gawecki, Regina Rajchman-Ettingerowa, Kazi-

1 Zob. K. Twardowski, O przygotowaniu naukowym do filozofii, „Ruch Filozoficz-
ny” 1920, R. V, nr 6, s. 98-99. 
2 Twardowski podkreślał, że obok wiedzy niefilozoficznej filozof powinien mieć 
dokładną znajomość historii filozofii. Jego zdaniem studium filozofii musi: „iść 
ręka w rękę ze studium historii filozofii […]”. K. Twardowski, O przygotowaniu na-
ukowym do filozofii, s. 99. 
3 Zob. J. Woleński, Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska, s. 9-35.
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mierz Twardowski, Bohdan Kieszkowski, Kazimierz Sośnicki oraz 
Salomon Igel.

2.1.1. Rola nauczyciela propedeutyki filozofii w szkole średniej  
w ujęciu Bolesława Gaweckiego

Bolesław Gawecki wyrażał przekonanie, że losy propedeutyki filozofii 
„są w rękach jej nauczycieli. Jeżeli praca ich będzie dobra i okaże się 
owocną, sprawa będzie wygrana”4. Tak radykalny pogląd był źródłem 
dużych oczekiwań względem profesji nauczycielskiej. Gawecki prze-
konywał, że nauczyciel powinien być człowiekiem umiejącym zdo-
być sobie zaufanie i  szacunek, gruntownie wykształconym i w swej 
pracy rozmiłowanym. Te cechy gwarantowałyby wysoki status prope-
deutyki filozofii jako przedmiotu w szkole i nauczanie jej na najwyż-
szym poziomie. Gawecki podkreślał również społeczną wartość pracy 
nauczyciela. Twierdził, że nauczyciele mogliby i powinni wypowie-
dzieć skuteczną walkę z umysłową lekkomyślnością, skłonnością: „do 
powierzchowności i blagi, niewytrwałości w myśleniu i działaniu”5. 
Akcentując kluczową rolę nauczycieli, Gawecki twierdził, że w przy-
szłości nauczyciele propedeutyki filozofii mogą być również psycho-
logami szkolnymi: „co najmniej równie niezbędnymi w szkołach, jak 
lekarze”6. Mogą mieć ważny głos przy przyjęciu dziecka do szkoły czy 
przy kierowaniu ucznia do jakiegoś zawodu. Gawecki podkreślał, że 
nauczyciele mogą mieć także wpływ na wychowanie młodych ludzi. 
W  trudnej sytuacji wychowawczej poprzez pogadanki z  rodzicami 
mogą zapobiegać „fatalnym nieraz omyłkom, popełnianym w wycho-
waniu domowym […]”7. Jednakże, zaznaczał, żeby zadania te speł-
nić, trzeba być gruntownie wykształconym pedagogiem. W związku 
z  tym Gawecki apelował o dokształcanie nauczycieli niefachowych, 
o  organizowanie im kursów wakacyjnych. Zwracał również uwagę, 

4 B. Gawecki, W sprawie propedeutyki filozofii, s. 139.
5 Tamże, s. 137.
6 Tamże.
7 Tamże.
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że w nauczaniu propedeutyki filozofii ważne jest, by nauczyciel pro-
wadził lekcje starannie, wykorzystywał zainteresowania młodzieży, 
aktywizował ją, by przygotowywała na przykład różnego rodzaju 
tablice czy proste przyrządy. Rolą nauczyciela, w opinii Gaweckiego, 
jest również gruntowne przygotowanie się do lekcji, opracowywanie 
ćwiczeń, sporządzanie eksperymentów, które mogą ożywić lekcje8. 

W  nauczaniu psychologii (jako subdyscypliny filozoficznej) 
Gawecki zwrócił uwagę, że nauczyciel powinien zaznaczać uczniom 
związki poznawanych faktów z  życiem codziennym9, tak by wyko-
rzystać naturalne zainteresowania młodych ludzi. Podkreślał, że jeśli 
analiza psychologiczna będzie dotyczyła konkretnych wypadków 
z  życia szkolnego, postępowania czy zachowania się osób, to wnie-
sie ona wówczas dużo więcej niż ta, która będzie dotyczyła jedynie 
wymyślonych postaci10. Poza tym Gawecki akcentował, by w naucza-
niu psychologii nauczyciel uwzględniał i wskazywał na lekcjach now-
sze prądy11, by uczniowie poznawali szerszy obraz całości. 

W nauczaniu logiki Gawecki proponował, by nauczyciel mocno 
podkreślał praktyczne znaczenie umiejętności poprawnego rozu-
mowania, poprzez ćwiczenia, analizowanie wypracowań czy arty-
kułów, chociażby z  gazet. Proponował zacząć lekcje logiki od tak 
zwanych czterech zasad myślenia: tożsamości, niesprzeczności, 
wyłączonego środka i  racji dostatecznej. Podkreślał, że bez tych 
podstawowych zasad nie może być mowy o  logicznym myśleniu12. 
Poza tym w nauczaniu logiki nauczyciel może wykorzystywać ćwi-
czenia, analizować wypracowania uczniów i artykuły z gazet. W ten 
sposób uczy młodzież wykrywania błędów logicznych na własnym 
przykładzie, w ich notatkach, mowie potocznej, opiniach, powiedze-
niach. Gawecki zwracał uwagę, że jednym z bardzo ważnych zadań 

8 Zob. tamże, s. 138.
9 Zob. B. Gawecki, W sprawie propedeutyki filozofii, s. 138.
10 Zob. tamże.
11 Zob. tamże.
12 Zob. tamże.
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nauczyciela logiki jest ćwiczenie, uczenie młodzieży poprawnego gło-
śnego czytania13 i przemawiania. Warunkiem skutecznego nauczania 
logiki, według niego, jest również rozwiązywanie różnego typu zadań 
logicznych. Pisał: „Nie lekceważyłbym […] sylogistyki w postaci nie-
mal scholastycznej […], np. redukcja trybów figury II i III do trybów 
figury I. Nie wolno przy tym zapominać o  założeniach klasycznej 
teorii (wykluczenie klas pustych!). Naukę o wnioskowaniu najlepiej 
oprzeć na graficznym przedstawieniu pięciu stosunków, jakie zacho-
dzą pomiędzy dwiema klasami niepustymi [...]. Zagadnienia metodo-
logiczne trzeba powiązać z jakimś konkretnym materiałem, wziętym 
z dziejów nauki; świetnie nadają się do tego np. badania Galileusza, 
Torricellego […]”14. Gawecki uważał, że zadania te należy traktować 
jako podstawową gimnastykę umysłową15. Niezbędną częścią skła-
dową w nauczaniu propedeutyki filozofii jest również posiłkowanie 
się przez nauczyciela lekturą filozoficzną. Autor ten proponował, żeby 
logikę przenieść na pierwsze półrocze i poświęcić na nią, tak samo 
jak na psychologię, po 36 lekcji i 12 godzin przeznaczyć na lekturę 
filozoficzną16 połączoną ze szczegółową dyskusją. 

Gawecki podkreślał w nauczaniu istotną rolę nauczycieli. Uwa-
żał, że dzięki wyszkolonej kadrze przedmiot „propedeutyka filozofii” 
może stanowić podwaliny wykształcenia średniego i ważny czynnik 
w wychowaniu młodych ludzi. Zaznaczał, że dzięki wykształconym 
nauczycielom przedmiot ten może stać się ukoronowaniem i syntezą 
wyników całego nauczania w szkole średniej i ogniskiem, w którym 
zbiegłyby się promienie wiedzy, dotąd przebiegające bezładnie przez 
młode umysły17. 

13 Gawecki miał tu na uwadze akcent logiczny. 
14 B. Gawecki, W sprawie propedeutyki filozofii, s. 138. 
15 Zob. tamże.
16 Zob. B. Gawecki, W sprawie propedeutyki filozofii, s. 139.
17 Zob. tamże, s. 136.
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Rola nauczyciela propedeutyki filozofii w  ujęciu Bolesława 
Gaweckiego to:

– aktywizowanie uczniów; 
– nawiązywanie na zajęciach do zagadnień dnia codziennego;
– wykorzystywanie podczas lekcji zainteresowań uczniów;
– wpływanie na wychowanie młodzieży;
– umiejętne zdobywanie zaufania i szacunku;
– wykorzystywanie różnych pomocy naukowych;
– posiłkowanie się lekturą filozoficzną;
– opracowywanie ćwiczeń i eksperymentów;
– nauczanie poprawnego czytania, rozumowania i przemawiania;
– nauczanie młodzieży logicznego myślenia. 

2.1.2. Nauczyciel propedeutyki filozofii  
w ujęciu Reginy Rajchman-Ettingerowej

Regina Rajchman-Ettingerowa zwróciła szczególną uwagę na pro-
blemy nauczania filozofii związane z  niewykwalifikowaną kadrą 
nauczycielską18. Według niej za niski poziom nauczania i ogólną sytu-
ację filozofii w  szkole odpowiedzialni byli niefachowi nauczyciele, 
którzy obniżali poziom tego przedmiotu i  tym samym przyczyniali 
się do zmniejszenia jego autorytetu w oczach młodzieży. W związku 
z tym postulowała pomoc nauczycielom poprzez organizowanie dla 
nich kursów dokształcających. Rajchman-Ettingerowa wielokrotnie 
podkreślała, że potrzeba ta jest szczególnie paląca zwłaszcza na pro-
wincjach, tam, gdzie nie ma wyższych uczelni. Ponadto twierdziła, 
że od młodych nauczycieli, którzy zaczynają dopiero wstępować 
w  „szranki pracy szkolnej”, należy wymagać od początku pełnych 
kwalifikacji filozoficznych i  odpowiedniego wykształcenia. Sprawą 
nie mniej ważną, na którą zwracała uwagę, była potrzeba szybkiego 
opracowania podręczników szkolnych do nauki propedeutyki filozo-
fii. Za to odpowiedzialność ponoszą, według niej, również nauczy-

18 Zob. R. Rajchman-Ettingerowa, Propedeutyka filozofii w szkole średniej, s. 135.
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ciele tego przedmiotu. Akcentowała ona tym samym, że opracowanie 
podręczników, podobnie jak samo nauczanie propedeutyki filozofii, 
powinno stać się sprawą największej wagi dla nauczycieli, którym nie 
są obojętne losy filozofii w szkole średniej19.

Dla Rajchman-Ettingerowej podwyższenie poziomu kadry 
nauczycielskiej było jednym ze sposobów, żeby propedeutyka filo-
zofii mogła sprostać wszelkim zadaniom, które może i  powinna 
spełnić w  szkole średniej. Propedeutyka filozofii powinna mieć na 
celu: 1. zsyntetyzowanie i uzgodnienie całokształtu materiału fakto-
graficznego, który ma przyswoić sobie młodzież w  szkole średniej; 
2. wdrażanie uczniów do krytycznego, ścisłego i rzeczowego myśle-
nia; 3. wyrabianie, kształtowanie u młodzieży jedności i konsekwen-
cji w działaniu20. 

Posiadanie dobrego programu i  sformułowanie konkretnych 
celów nauczania nie było dla Rajchman-Ettingerowa najważniejsze 
i wystarczające. Zwracała ona nieustannie uwagę, że nie osiągnie się 
zamierzonego celu bez wykwalifikowanych nauczycieli21. Apelowała, 
by zadbać o systematyczne kształcenie nauczycieli. Rajchman-Ettin-
gerowa proponowała szeroko rozwiniętą akcję, która mogłaby być 
poprowadzona w dwóch kierunkach. Z jednej strony miałaby ona na 
celu przyciągnąć szerokie koła fachowców do dyskusji, na posiedze-
niach wspólnych bądź na łamach „Przeglądu Filozoficznego”. W ten 
sposób dochodziłoby do wzajemnej wymiany zdań i skrystalizowa-
nia oraz uzgodnienia własnych poglądów. Z drugiej zaś strony mia-
łaby na celu uzgodnienie programu propedeutyki filozofii w  szkole 
średniej. Ponadto autorka ta sugerowała, odnosząc się do przykładu 

19 Zob. tamże.
20 Zob. R. Rajchman-Ettingerowa, Propedeutyka filozofii w szkole średniej, s. 132-
133. 
21 Do stanowiska Rajchman-Ettingerowej w sprawie poprawy kwalifikacji nauczy-
cieli propedeutyki filozofii przychylał się również Bohdan Kieszkowski, który 
twierdził, że „niekompetentny nauczyciel […] nie potrafi dobrze zrealizować żad-
nego programu, nawet przy wystarczającej ilości godzin”. B. Kieszkowski, Zagadnie-
nie programu propedeutyki filozofii, „Przegląd Filozoficzny” 1931, R. XXXIV, s. 59.
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szerokiego ruchu Towarzystwa Filozoficznego im. Kanta w Berlinie, 
by zadbać o wydawanie pism i w ten sposób również zorganizować 
współpracę i  wymianę poglądów. Rajchman-Ettingerowa propono-
wała również, by organizować kursy nauczania filozofii i powoływać 
do życia wspólnoty pracy w celu przyjścia z pomocą nauczycielom 
propedeutyki filozofii22. Uważała, że wówczas fachowe siły nauczy-
cielskie będą umiały zarówno nauczać, jak i wychowywać młodych 
ludzi. 

W konsekwencji wyniesione ze szkoły średniej odpowiednie 
wyrobienie filozoficzne23 może być dla uczniów nie tylko skarbnicą 
myśli, ale i  zachętą do dalszej pracy i  łączności z  filozofią. Według 
Rajchman-Ettingerowej dobrze wykształcony nauczyciel-filozof bę- 
dzie w stanie zachęcić młodych ludzi, zmotywować i zainteresować 
zagadnieniami filozoficznymi. Będzie umiał wpłynąć na poziom 
tego przedmiotu w taki sposób, by wykrzesać w nich iskrę prawdzi-
wego zapału do pracy. Rajchman-Ettingerowa podkreślała, że dzięki 
dobrym, profesjonalnym nauczycielom filozofia może stać się siłą 
jednoczącą fragmenty w  całość24. Wykształcona kadra nauczycieli 
może mieć znaczący wpływ, by propedeutyka filozofii zaistniała na 
dobre w programie szkoły średniej i mogła spełniać swe zasadnicze  
cele. 

Rola i zadania nauczyciela w ujęciu Reginy Rajchman-Ettingerowej:
– gruntowne przygotowywanie się do zajęć;
– systematyczne dokształcanie się;
– poszerzanie horyzontów;
– opracowywanie podręczników;
– międzyśrodowiskowa współpraca i wymiana poglądów;
– uczestnictwo w dyskusjach oraz posiedzeniach naukowych; 
– wdrażanie uczniów do krytycznego i ścisłego myślenia;

22 Zob. R. Rajchman-Ettingerowa, Propedeutyka filozofii w szkole średniej, s. 131-132.
23 Zob. tamże, s. 133.
24 Zob. tamże, s. 132. 
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– motywowanie młodzieży;
– zachęcanie młodych ludzi do nauki;
– wzbudzanie zainteresowania młodzieży zagadnieniami filo-

zoficznymi. 

2.1.3. Nauczyciel-fachowiec  
w ujęciu Kazimierza Twardowskiego

Na temat nauczyciela propedeutyki filozofii wypowiadał się również 
Kazimierz Twardowski, który przedstawiał program przygotowania 
naukowego do filozofii. W  jego ujęciu zajmowanie się pewną dzie-
dziną zagadnień filozoficznych wymaga od nauczyciela odpowiednio 
dobranego przygotowania naukowego. Według niego do uprawiania 
filozofii potrzebne jest zarówno odpowiednie wykształcenie humani-
styczne, jak i matematyczno-przyrodnicze25. Twardowski uzasadniał 
swój pogląd tym, że w wielu wypadkach nauki niefilozoficzne, czyli 
szczegółowe, dostarczają filozofii materiału do jej badań, odgrywając 
w ten sposób rolę nauk pomocniczych26. Twardowski opisywał ideał 
filozofa, na który składają się zarówno kompetencje intelektualne, jak 
i moralne. Według niego filozofem powinien być człowiek panujący 
nad własnymi skłonnościami, w  naukowych badaniach dokładny, 
ścisły i  odpowiedzialny. Powinien być to człowiek myślący logicz-
nie i krytycznie, który uznaje za ważne jedynie te twierdzenia, które 

25 Twardowski pisał, że „kto się chce poświęcić filozofii, kto pragnie na jej polu 
z pożytkiem pracować, ten winien sobie przyswoić zarówno odpowiednie wykształ-
cenie humanistyczne, jak matematyczno- przyrodnicze. Odpowiednim zaś będzie 
to wykształcenie wtedy, jeśli nie będzie tylko takim w obu dziedzinach wykształce-
niem, jakie daje uwzględniająca je obie szkoła średnia, lecz jeśli nadto obejmie tak-
że dokładniejszą znajomość jednej z nauk humanistycznych, jednej z nauk przyrod-
niczych oraz matematyki. Oto jedyna racjonalne, jak się zdaje, w  sprawie tej 
stanowisko. Stanowisko to wychodzi z  zasadniczego założenia, że do poważnego 
studium i skutecznej uprawy filozofii potrzeba w ogóle naukowego wykształcenia 
także w zakresie wiedzy nie filozoficznej”. K. Twardowski, O przygotowaniu nauko-
wym do filozofii, s. 97-98. 
26 Zob. tamże, s. 98.

2.1. Nauczyciel propedeutyki filozofii jako przewodnik po drodze intelektualnej...



88

 potrafi jasno sformułować i naukowo uzasadnić27. Ponadto powinien 
być odpowiedzialny za każde swe słowo, nie tracić z  oczu związku 
między słowem a  rzeczą oraz mieć orientację w  prądach i  kierun-
kach filozoficznych28. Twardowski podkreślał, że praca filozoficzna 
wymaga od nauczyciela „nie tylko wysiłku umysłowego, lecz także 
rzetelności i poczucia obowiązku, który bierze się na siebie i za któ-
rego wypełnienie jest się odpowiedzialnym”29. Zwracał uwagę, że 
nauczyciel powinien być w swym nauczycielstwie twórczy, traktować 
pracę filozoficzną bardzo poważnie, gromić w niej brak precyzji, jed-
nostronność, symbolomanię oraz pragmatofobię30. Kazimierz Twar-
dowski głosił postulat jasności, zwracał uwagę na formę i styl wypo-
wiedzi, istotne dla niego było nie tylko, jak należy uprawiać filozofię, 
ale również, w jaki sposób powinno się ujmować i przekazywać jej 
treści, by były one jasne i zrozumiałe dla odbiorcy. Zapoczątkował 
on dyskuję na temat uprawiania filozofii, jasności wypowiedzi, pre-
cyzji sformułowań, stylu i sposobu wypowiedzi. Twardowski dążył 
do jak największej precyzji wypowiedzi oraz skrupulatnego uzasad-
niania wygłaszanych twierdzeń. Przestrzegał przed skupianiem się 
w badaniach naukowych na symbolach, operowaniem symbolami 
i uczynienia z nich celu samego w sobie, oderwanie ich od przedmio-
tów, które symbolizują. Postawę taką nazwał symbolomanią. Zwrócił 
również uwagę na postawę, którą określił pragmatofobią, „niechęć do 
rzeczy, tj. do tego, co symbole, będące znakami rzeczy w najogólniej-

27 Zob. T. Czyżowski, Kazimierz Twardowski jako nauczyciel, w: Kazimierz Twar-
dowski nauczyciel – uczony – obywatel. Przemówienie wygłoszone na akademii ża-
łobnej w auli Uniwersytetu J.K. 30  IV 1938, urządzonej przez Senat akademicki, 
Radę Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kazimierza i Polskie Towa-
rzystwo Filozoficzne, Lwów 1938, s. 8-9.
28 Twardowski podkreślał, że obok wiedzy niefilozoficznej filozof powinien mieć 
dokładną znajomość historii filozofii. Jak podawał, studium filozofii musi „iść ręka 
w rękę ze studium historii filozofii”. K. Twardowski, O przygotowaniu naukowym do 
filozofii, s. 99. 
29 T. Czyżowski, Kazimierz Twardowski jako nauczyciel, s. 8-9.
30 Zob. K. Twardowski, Symbolomania i pragmatofobia, „Ruch Filozoficzny”, 1921. 
R. 6, nr 1/2, s. 1-16; http://polona.pl/item/34092114, BN.
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szym tego słowa znaczeniu symbolizują”. Obie te postawy zanegował, 
twierdząc, że negują one właściwy przedmiot filozofii, skupiają się na 
środku do celu, a nie na samym celu badań naukowych31.

Twardowski proponował, żeby od nauczyciela filozofii wyma-
gać dużo, ze względu na to, że „filozofia daje człowiekowi tyle, iż ma 
prawo wymagać za to od niego wiele, prawie za wiele!”32.

Cechy nauczyciela według Kazimierza Twardowskiego:
– wszechstronnie wykształcony;
– myślący logicznie i krytycznie;
– rzetelny;
– dokładny;
– umiejący podtrzymywać uwagę uczniów;
– opanowany;
– odpowiedzialny;
– umiejący łączyć różne fakty;
– mający kompetencje intelektualne i moralne;
– umiejący wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin;
– będący nauczycielem-fachowcem.

2.1.4. Nauczyciel propedeutyki filozofii  
w ujęciu Kazimierza Sośnickiego

Oprócz Kazimierza Twardowskiego i Bolesława Gaweckiego zagad-
nienie roli nauczyciela propedeutyki filozofii poruszał również Kazi-
mierz Sośnicki. Opowiadał się on za nauczycielem-fachowcem, 
wszechstronnie i gruntownie wykształconym, który jest w stanie nie 
tylko zwrócić uwagę uczniów na różne kwestie, ale także zachęcić, 
zainspirować i zaciekawić. Sośnicki zakładał, że propedeutyka filozo-
fii może być przedmiotem, dzięki któremu wiedza zdobyta w innych 

31 Zob. K. Twardowski, Symbolomania i pragmatofobia, w: Wybrane pisma filozo-
ficzne, Warszawa 1965, s. 354. Zob. J. Woleński, Filozoficzna szkoła lwowsko-war-
szawska, Warszawa 1985; J. Zegzuła-Nowak, Postulat jasności w polemikach metafi-
lozoficznych Kazimierza Twardowskiego, „Analiza i egzystencja” (2011) 16.
32 K. Twardowski, O przygotowaniu naukowym do filozofii, s. 99.
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dziedzinach się koncentruje. Z  uwagi na to podkreślał dużo trud-
niejsze zadanie nauczyciela propedeutyki filozofii w  stosunku do 
pozostałych przedmiotów. Akcentował on, że wiedza nauczyciela 
propedeutyki filozofii powinna wybiegać znacznie poza zagadnienia 
filozoficzne. Nauczyciel powinien przynajmniej w ogólnych zarysach 
znać te przedmioty, do których będzie nawiązywał w szkole. Sośnicki 
zwracał uwagę na konieczność harmonijnego nauczania filozofii 
z innymi przedmiotami. Dlatego ważna jest współpraca nauczyciela 
propedeutyki z gronem uczących innych przedmiotów. Według niego 
nauczyciel propedeutyki filozofii powinien być dokładnie poinfor-
mowany, czego i w jaki sposób inni nauczyciele uczą w danej klasie, 
by mógł nawiązać do ich lekcji i wykorzystać odpowiednio treść wie-
dzy przez nich podaną do propedeutyki33. Podkreślał, że informacje 
te są istotne z uwagi na wybór metody nauczania, jaką ma wybrać 
nauczyciel.

Jego zdaniem nauczyciel propedeutyki filozofii powinien być 
pewnego rodzaju przewodnikiem, który wskazuje drogę każdemu 
uczniowi, ale jednocześnie daje mu możliwość własnego wyboru. 
Akcentował, że zadanie to nie jest łatwe, ponieważ na nauczycielu 
spoczywa duża odpowiedzialność, która z  kolei wiąże się z  wiedzą 
i  doświadczeniem. Sośnicki podkreślał nieustannie, że „powinno 
się dążyć, by propedeutyki udzielał tylko fachowiec, wszechstronnie 
wykształcony filozoficznie. Chodzi tu bowiem o to, żeby nauczyciel 
nie tylko nie narzucał swoich poglądów i nie występował arbitralnie, 
ale żeby znał dokładnie różne poglądy na daną kwestię i umiał odpo-
wiednio zwrócić uwagę uczniów, że jeszcze także i inne rozwiązanie 
jest możliwe. Taką wszechstronność i gruntowność wiedzy filozoficz-
nej może mieć tylko fachowiec, bo nauczyciel nie fachowy dzisiaj nie 
jest w stanie ogarnąć całości zagadnień i odpowiedzieć na nie, lecz 

33 Sośnicki podkreślał, że „aby koncentracja przy nauce propedeutyki mogła har-
monizować z nauką innych przedmiotów, nauczyciel propedeutyki musi być w cią-
głym kontakcie z całym gronem uczącym, z nimi współpracować, a jego pracę wy-
zyskać w  klasie dla swoich celów”. K. Sośnicki, Propedeutyka filozofii w  szkole 
średniej, s. 235.
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zna je przeważnie tylko o tyle, o ile mają związek z  jego przedmio-
tem przez siebie uczonym”34. Celem nauczyciela filozofii powinno 
być to, by ucząc, kształcić ucznia. Autor zwracał uwagę, by w trak-
cie nauczania nauczyciel nie narzucał swoich poglądów, by swój 
punkt widzenia zachował dla siebie. Nauczyciel propedeutyki filozo-
fii powinien przede wszystkim mieć na uwadze kształcenie myślowe 
uczniów, samodzielne analizowanie danego zagadnienia i wyciąganie 
przez nich własnych wniosków. Zdaniem Sośnickiego w momencie, 
gdy dana kwestia w nauce bywa jeszcze sporna, kiedy nie ma uzna-
nej ogólnej prawdy, powinna przede wszystkim rozwinąć się dyskusja 
między uczniami. Według niego ułatwia ona młodzieży zapoznanie 
się z danym zagadnieniem poprzez różne punkty widzenia35. Ważne 
wydaje się, by w trakcie omawianego zagadnienia nauczyciel z góry 
nie sugerował uczniom, w  jaki sposób mają oni wyciągać wnioski 
i  dochodzić do rozwiązania danej kwestii. Podczas lekcji młodzi 
ludzie powinni mieć możliwość samodzielnego myślenia i  analizo-
wania w dochodzeniu do prawdy. 

Sośnicki uważał, że dobry nauczyciel propedeutyki filozofii powi-
nien prowadzić lekcje, koncentrując się na sprawach najważniejszych, 
powinien śledzić bieg myśli uczniów, dyskretnie je kontrolować i kie-
rować w  razie potrzeby, nie wnikając w  drobne szczegóły36. Przy 
egzekwowaniu wiedzy powinien zwracać uwagę przede wszystkim na 
pracę ucznia, na jego wkład w zajęcia, dyskusje, ćwiczenia. Sośnicki 
podkreślał, że nauczyciel powinien uwzględniać całość, a nie drobiaz- 
gi37. Odnosząc się do roli nauczyciela, autor zaznaczał, że nauczyciel 
propedeutyki filozofii powinien ograniczyć się jedynie do udzielania: 
„ewentualnych wskazówek, gdzie i  na jakiej drodze należy szukać 

34 Tamże, s. 235. 
35 Zob. tamże.
36 Sośnicki podkreślał, że „w przeprowadzeniu lekcji nauczyciel nie może zapusz-
czać się w zbyt drobne szczegóły, nie może on kłaść zbytniego nacisku na drobiazgi, 
które dla całości mają tylko uboczne znaczenie”. K. Sośnicki, Propedeutyka filozofii 
w szkole średniej, s. 235.
37 Zob. tamże, s. 236.
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rozwiązania danej kwestii, a  samo dociekanie zostawić uczniom”38. 
Rola ucząca nauczyciela powinna zatem ograniczyć się do minimum 
– do czuwania i kontrolowania właściwego przebiegu lekcji.

Sośnicki podkreślał, że praca nauczyciela propedeutyki filozofii 
wymaga nie tylko dobrego przygotowania i wiedzy, ale również dużej 
odpowiedzialności. Według  niego, ucząc filozofii, nie można kon-
centrować się tylko na przedmiocie. Ważne się wydaje, by metody, 
jakimi posługuje się nauczyciel w nauczaniu, kierowały pracą umy-
słową młodzieży39. Według Sośnickiego należy uwzględnić to: „że 
praca ucznia powinna obejmować całą jego osobę, a więc zarówno 
jego stronę umysłową, uczuciową, jak i fizyczną”40. Ważną kwestią 
jest również, by nauczyciel umiał zainteresować uczniów tematem, 
podtrzymać ich uwagę i wzbudzić ciekawość. Sośnicki zaznaczał, że 
nauczyciel powinien starać się rozbudzić umysł ucznia i  kierować 
jego rozwojem, unikając jednak prowadzenia młodzieży za sobą, (tj. 
narzucania swoich racji i poglądów). Nauczyciel propedeutyki filozo-
fii powinien dążyć do uruchomienia możliwie wielorakich czynności 
umysłowych młodych ludzi. Zdaniem Sośnickiego w obrębie nauki 
szkolnej między innymi takie czynności, jak: wykrywanie proble-
mów, próby ich rozwiązywania przez tworzenie hipotez, sprawdzanie 
ich, jasne ujmowanie pojęć i  zasad czy krytyczne rozważania okre-
ślonych zagadnień, powinny zajmować istotne miejsce41. Ważne się 
wydaje, by w szkole nauczyciele przede wszystkim zabiegali o samo-
dzielność młodych ludzi, by dbali o  uruchomienie różnych stron 
myślenia uczniów, przygotowując w ten sposób grunt dla ich pełnego  
rozwoju. 

38 Tamże, s. 233.
39 Sośnicki podkreślał, że wymaga tego dydaktyka współczesna, „natomiast dydak-
tyka szkoły tradycyjnej to samo zagadnienie rozwiązywała inaczej; sądziła ona, że 
zabiegi dydaktyczne nauczycieli są zależne przede wszystkim od obiektywnego ma-
teriału nauki i zarówno nauczyciel, jaki uczeń muszą się do niego dostosowywać”. 
K. Sośnicki, Dydaktyka ogólna, s. 122.
40 Tamże.
41 Zob. tamże, s. 122. 
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Ponadto w  pracy z  uczniami, według Sośnickiego, nauczyciel 
powinien mieć na względzie uczuciowe życie uczniów. Obcując z mło-
dzieżą, powinien być świadomy, że ma przed sobą żywą istotę, czło-
wieka czującego i pragnącego, na którego pracę umysłową wpływają 
różnego pochodzenia stany uczuciowe i woli42. Sośnicki podkreślał, że 
spoza szkoły młody człowiek wnosi na lekcje całą mozaikę różnorod-
nych uczuć i pragnień – swoje radości i troski, nadzieje i zwątpienia, 
lęk, często niepewność siebie. Według niego wszystko to może mieć 
istotny wpływ na bieg nauki, może wywołać zarówno entuzjazm, jak 
i zniechęcenie czy nudę43. Biorąc to pod uwagę, nauczyciel powinien 
być osobą, której nieobce i nieobojętne są problemy i przeżycia mło-
dych ludzi44. Sośnicki podkreślał, że nauczyciel nie może być obojętny 
na uczuciowe przeżycia uczniów. Jak pisał, „musi on je w czas wyczuć 
i zrozumieć, aby je potraktować niepostrzeżenie i delikatnie, łagodząc 
lub podsycając je, przekształcając i  uwznioślając, i  operując niemi 
w ten sposób, aby je można było wyzyskać do podwyższenia poziomu 
duchowego ucznia”45. Jest to sztuka kierowania, w której ujawniają się 
wychowawcze zdolności nauczyciela. Sośnicki zaznaczał, że dzięki 
tym zdolnościom nauczyciel może zyskać dla siebie uznanie, szacunek 
i zaufanie uczniów. Zatem ważne się wydaje, by nauka była dla ucznia 
ścisłym połączeniem zarówno strony uczuciowej, jak i umysłowej. Jak 
pisał Sośnicki – by nauka była dla ucznia przeżyciem. 

42 Zob. K. Sośnicki, Dydaktyka ogólna, s. 123.
43 Sośnicki zaznaczał, że „procesom myślowym towarzyszy także wartościowanie 
treści nauki. Bywa ono rozmaite, praktyczne i utylitarne, moralne, społeczne, este-
tyczne lub inne. Wszystkie te uczucia są silną podnietą, popychającą lub odwodzącą 
do wysiłku i pracy. Wplatając się w procesy myślenia, skierowują je one w tę lub 
inną stronę, nadają im sens i lot, lub czynią z pracy umysłowej bezdusznie odrabia-
ny ciężar pod przymusem”. K. Sośnicki, Dydaktyka ogólna, s. 123. 
44 Sośnicki zwracał uwagę, że nauczyciel, formując życie duchowe młodych ludzi 
według swych własnych ideałów, powinien starać się zmniejszać na każdym kroku 
przepaść pomiędzy sobą – pedagogiem a swoimi podopiecznymi – uczniami. Może 
to robić między innymi poprzez niestanne staranie się i próbowanie żyć ich sprawa-
mi i problemami. 
45 K. Sośnicki, Dydaktyka ogólna, s. 123.
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W nauczaniu troską nauczyciela powinno być również branie 
pod uwagę fizycznej strony ucznia, jego niedyspozycji, stanu zdro-
wia, przemęczenia czy stresu. Nauczyciel, zdaniem Sośnickiego, 
powinien zabiegać o  zapewnienie uczniom właściwych warunków 
pracy, porządku i  ładu w  czasie lekcji46. Autor uważał, że ważne są 
nie tylko fizyczne niedyspozycje młodych ludzi, lecz także pewien 
porządek, umiar, odpowiednie i staranne przygotowanie się do lek-
cji, zarówno ze strony nauczyciela, jak i uczniów. Sośnicki podkreślał, 
że w nauczaniu istotne są zewnętrzne warunki oraz pewien ustalony 
porządek pracy47. 

W wizji nauczyciela, opisanej przez Sośnickiego, należy zwró-
cić uwagę na wielokierunkowość pracy ucznia i nauczyciela na lek-
cji. Nauczanie powinno obejmować „całą osobę ucznia”, jego stronę 
umysłową, uczuciową i fizyczną. Rolą nauczyciela powinno być dba-
nie o „uwagę czynną uczniów”, o ich zainteresowanie zagadnieniami 
poruszanymi w  trakcie lekcji szkolnych. Zatem ważne się wydaje 
zabieganie i  rozbudzanie w uczniach wewnętrznej potrzeby przeła-
mywania wszelkich przeszkód i  dążenia do poszerzania własnych 
horyzontów. Zdaniem Sośnickiego nauczyciel powinien mieć zdol-
ności zarówno dydaktyczne, jak i wychowawcze. Podkreślał przy tym, 
że jest to szalenie istotne z uwagi na to, że na nauczycielu spoczywa 
odpowiedzialność za pełen rozwój młodego człowieka. Sośnicki 
zwracał również uwagę na relacje, jakie powinny łączyć pedagoga 
z uczniami. Twierdził, że pomiędzy nauczycielem a młodzieżą szkolną 
nie powinno być przepaści – powinno być za to zrozumienie i współ-
praca, wtedy nauczanie będzie zmierzać w dobrym kierunku. W pracy 
szkolnej ważny jest nie tylko przedmiot, ale przede wszystkim czło-
wiek, w tym przypadku młody człowiek, który dopiero zaczyna swoją 
drogę pogłębiania i osiągania wiedzy. W związku z tym rolą nauczy-

46 Zob. tamże, s. 123.
47 Jak pisał Sośnicki, „ujednostajnienie ich i niemal zmechanizowanie usuwa wiele 
przeszkód i stwarza korzystną atmosferę, w której energia umysłu i woli ucznia nie 
ma sposobności, aby rozpraszać się wśród drobiazgów, nienależących do nauki”.  
K. Sośnicki, Dydaktyka ogólna, s. 123. 
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ciela powinno być między innymi wspieranie, motywowanie, napro-
wadzanie, umiejętne kierowanie i niesienie pomocy. 

Rola nauczyciela propedeutyki filozofii w ujęciu Kazimierza Sośnic-
kiego:

– czuwanie nad prawidłowym przebiegiem lekcji;
– współpracowanie z innymi nauczycielami; 
– harmonijne nauczanie w korelacji z innymi przedmiotami;
– umiejętne, jasne ujmowanie, przedstawianie zagadnień i po- 

jęć; 
– inspirowanie młodych ludzi do działania;
– zabieganie o samodzielność uczniów;
– zachęcanie do zdobywania wiedzy; 
– motywowanie; 
– subtelne kierowanie młodzieży w dochodzeniu do prawdy;
– stwarzanie młodym ludziom możliwości samodzielnego 

myślenia i analizowania;
– podtrzymywanie uwagi;
– wzbudzanie ciekawości;
– zabieganie i  dbanie o  rozwój intelektualny i  moralny mło-

dzieży; 
– troszczenie się o potrzeby uczniów;
– umiejętne kierowanie tokiem lekcji;
– dbanie o zapewnianie właściwych warunków pracy uczniom.

2.1.5. Profil i zadania nauczyciela propedeutyki filozofii  
według Salomona Igla

Nauczyciel filozofii, według Salomona Igla, musi być kimś wyjąt-
kowym, ponieważ ma on do spełnienia specjalną misję. Zadaniem 
nauczyciela filozofii jest wskazywać drogę do prawdy, „prostować, co 
krzywe, rozjaśniać, co mętne, a jasne być może”48. Do tego niezbędna 

48 S. Igel, Dydaktyka propedeutyki filozofii, s. 449.
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jest szeroka wiedza nie tylko w dziedzinie filozofii, lecz również poza 
jej granicami. Zdaniem Igla nauczyciel filozofii powinien być nauczy-
cielem-fachowcem, wszechstronnie wykształconym, który umysłem 
obejmuje „szerokie widnokręgi” wiedzy, zarówno humanistycznej, 
jak i  matematyczno-przyrodniczej. Według Igla dobrze nauczać 
filozofii może jedynie nauczyciel o  odpowiednich kwalifikacjach. 
Nauczyciel-niefachowiec nie jest w stanie przekazać młodzieży odpo-
wiednich wiadomości. Igel podkreślał tym samym, że wiedza filozo-
ficzna nie jest do opanowania dla każdego, filozofii nie może nauczać, 
kto tylko chce. Wiedza filozoficzna jest „specjalnego gatunku” – musi 
ona w człowieku dojrzewać w trakcie wieloletnich studiów i własnych 
przemyśleń49. Igel zwracał uwagę, że samą pracowitością nie da się 
przyspieszyć czasu potrzebnego na zdobycie odpowiednich kwalifi-
kacji. 

Według Igla nauczyciel w swoim środowisku powinien uchodzić 
za najwybitniejszego specjalistę i  tym samym być autorytetem dla 
młodych ludzi. Igel, podobnie jak Kazimierz Sośnicki, twierdził, że 
nauczyciel filozofii nie może ograniczyć się jedynie do samego naucza-
nia, jego rola jest o  wiele ważniejsza. Nauczyciel filozofii, zważyw-
szy na specyfikę swojego przedmiotu, na treści których uczy, powi-
nien również zająć stanowisko w  sprawie wychowania młodzieży. 
W związku z tym nauczyciel-filozof powinien być również specjalistą 
w sprawach psychologicznych i pedagogicznych, mając na uwadze, że 
zarówno psychologia, jak i pedagogika uchodzą za nauki filozoficzne. 
Igel podkreślał, że stanowisko nauczyciela w  sprawach wychowaw-
czych powinny cechować wyjątkowa powaga i rzeczowość, tak wyjąt-
kowa, jak wyjątkowe jest stanowisko filozofii w  klasyfikacji nauk. 
Nauczyciel nie może tylko koncentrować się na przedmiocie, którego 
uczy, lecz przede wszystkim musi zwrócić się w kierunku młodzieży, 
z  którą ma do czynienia. Zatem żadna sprawa ludzka nie powinna 
mu być obojętna, jako pedagog nie może być obojętny, co dzieje się 
w szkole i co dzieje się wokół niego. 

49 Zob. tamże, s. 445. 
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Igel zwracał uwagę, że wiedza i  kwalifikacje to nie wszystko – 
nauczyciel filozofii powinien być darzony zaufaniem młodzieży, żeby 
można było zwrócić się do niego po radę czy pomoc. Ważne jest, 
by pomoc ta była czymś przyjemnym, a nie przykrym dla młodych 
ludzi50. Nauczyciel powinien dążyć do tego, by młodzież go rozu-
miała, i liczyć się z tym, że młodym ludziom nie zawsze wystarczają 
jasne i ścisłe wywody51. Jak podkreślał Igel, młodzież często zaczyna 
rozumieć w momencie, kiedy się ich aktywizuje do myślenia i dzia-
łania, gdy się wywołuje w nich ogólne poruszenie umysłu52. Z tego 
względu ważne się wydaje, by nauczyciel posługiwał się na lekcjach 
propedeutyki filozofii wieloma przykładami oraz konkretnymi obra-
zami z życia tak, by filozofia zwiastowała nowe zagadnienia. Dla Igla 
nie bez znaczenia były również pomoce naukowe, dobre oraz inte-
resujące podręczniki, które młodzież będzie chętnie czytała. Akcen-
tował przy tym, by wykorzystać w nauczaniu propedeutyki filozofii 
różne środki przekazu, by zachęcać i  inspirować młodych ludzi do 
nauki i poszerzania horyzontów. 

Igel wielokrotnie podkreślał, że praca nad rozwojem intelektu-
alnym młodego człowieka wymaga od nauczyciela propedeutyki 
dużo taktu, wytrwałości i zdolności. Według niego dotrzeć do każ-
dego ucznia w  sposób przystępny i  otwarty może jedynie ten, kto 
czuje prawdziwe powołanie do tego, co robi. Jak pisze, powołanie 
to powinien mieć właśnie nauczyciel-fachowiec, nauczyciel-filozof. 
Igel prezentował własny model nauczyciela propedeutyki filozofii, 
nauczyciela-fachowca, którego pracę dydaktyczną cechować powinna 
rzetelność i profesjonalizm. Rolą nauczyciela-filozofa, według niego, 
jest uczyć i  wychowywać młodych ludzi w  szkole średniej, czyli 

50 Zdaniem Igla, „egzekwowanie wiadomości uczniów odbywać się powinno za-
sadniczo drogą dyskusyjną. Dla kontroli wiadomości poleca się również wprowa-
dzenie klasowych wypracowań piśmiennych, które jednak pożyteczne będą tylko 
w  wypadku, gdy tematy ich dostosowywane będą do poziomu umysłowego 
uczniów”. S. Igel, Dydaktyka propedeutyki filozofii, s. 455. 
51 Zob. tamże, s. 455.
52 Zob. tamże, s. 448. 
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umiejętnie wpływać na ich rozwój, na kształtowanie określonych 
postaw. Jak podkreślał, wychowywać można albo za pomocą przy-
musu, albo przykładu. W obu przypadkach potrzebne są autorytety. 
Autorytetem w szkole dla młodzieży może być nauczyciel, zwłaszcza 
nauczyciel filozofii, który powinien, według Igla, być kimś wyjątko-
wym. Powinien być osobą, która dąży do tego, by uczniowie poznali 
swoisty charakter twórczości filozofii, zapoznawali się z tą twórczo-
ścią i sięgali do jej źródeł. Nauczyciel propedeutyki filozofii ma nieść 
pomoc w nauczaniu i dawać wiedzę, pomagać i kontrolować postępy 
uczniów oraz przede wszystkim dokładać wszelkich starań, by mimo 
systematycznej i niekiedy żmudnej pracy zapał i chęci do zdobywania 
wiedzy nie opuszczały młodych ludzi.

Profil nauczyciela według Salomona Igla:
– wszechstronnie wykształcony;
– wyjątkowy;
– wykwalifikowany;
– wybitny specjalista;
– rzetelny;
– odpowiedzialny;
– wrażliwy na potrzeby uczniów;
– wzbudzający zaufanie;
– pomocny;
– taktowny;
– otwarty;
– profesjonalny;
– cierpliwy;
– wytrwały w dążeniu do celu;
– aktywny i aktywizujący;
– inspirujący;
– twórczy;
– dokładny;
– oddany swojej profesji. 
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2.2. Metody nauczania propedeutyki filozofii  
jako sposób kształcenia młodzieży w szkole średniej

Metody nauczania w proponowanym ujęciu wiążą się z określonymi 
celami i koncepcją nauczania. Ważne się wydaje, by prowadziły one 
przede wszystkim do wyrobienia intelektualnego niepokoju i cieka-
wości oraz były zgodne z celami, jakie stawia szkoła średnia. Biorąc 
pod uwagę, iż celem szkoły jest umysłowy rozwój młodych ludzi, 
powinno się stosować takie metody, by po ukończeniu edukacji 
uczniowie byli zdolni do samodzielnej analizy zagadnień, z którymi 
wcześniej nie mieli do czynienia. W związku z tym metody powinny 
przede wszystkim prowadzić do wyrobienia chęci samodoskona-
lenia się. Ważne się wydaje, by w  szkole na plan pierwszy wysunął 
się nie wykład i  szerokie wyjaśnienia nauczyciela, lecz samodzielna 
praca i dociekania młodych ludzi. Środowisko skupione wokół szkoły 
lwowsko-warszawskiej zwróciło uwagę, że nauczanie propedeutyki 
filozoficznej w  szkole doskonale nadaje się, by owo „samouctwo” 
w uczniach wyrobić. Realizacja metod nauczania propedeutyki filo-
zofii wiąże się z określonym sposobem wykładania danych zagadnień 
przez nauczyciela tego przedmiotu, w związku z tym jego funkcja nie 
jest tu bez znaczenia. Sposób przekazywania wiedzy oraz przyswo-
jenie przez uczniów wiadomości zależy w dużej mierze od naucza-
jącego. Zdaniem przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej, 
z Kazimierzem Twardowskim na czele, nauczyciel filozofii powinien 
stosować różnorodne metody i  środki nauczania, wykorzystywać 
ćwiczenia zarówno ustne, jak i  pisemne, często rozmawiać z  mło-
dymi ludźmi, kierować i zachęcać do filozofowania oraz łączyć filo-
zofię z życiem. O metodach nauczania dyskutowali między innymi: 
Kazimierz Sośnicki, Salomon Igel, Władysław Witwicki, Leopold 
Blaustein, Izydora Dąmbska, Kazimierz Twardowski oraz Regina Raj-
chman-Ettingerowa. Ze względu na uniwersalne propozycje zasadne 
się wydaje, by nawiązać do tych metod i bliżej się im przyjrzeć.
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2.3. Projekty programowe filozofów dwudziestolecia  
międzywojennego jako przykład naprawy  

nauczania propedeutyki filozofii

Brak spójnego programu nauczania propedeutyki filozofii był powo-
dem, że środowisko filozofów szkoły lwowsko-warszawskiej, zebrane 
wokół Twardowskiego, usiłowało wpłynąć na programową i meryto-
ryczną jakość nauczania tego przedmiotu w szkole średniej, a także na 
poziom kształcenia ogólnego w Polsce. W związku z tym pojawiły się 
dyskusje, którym warto się dokładniej przyjrzeć. Na temat programu 
nauczania propedeutyki filozofii wypowiedzieli się między innymi 
Regina Rajchman-Ettingerowa, Bohdan Kieszkowski oraz Salomon 
Igel.

2.3.1. Projekt programowy  
Reginy Rajchman-Ettingerowej

Regina Rajchman-Ettingerowa apelowała o stworzenie nowego pro-
gramu nauczania propedeutyki filozofii w szkole średniej. Propono-
wała możliwie szeroko rozwiniętą akcję, która powinna być poprowa-
dzona w dwóch kierunkach. Z jednej strony należałoby przyciągnąć 
do dyskusji fachowców z wielu dziedzin, zarówno na posiedzeniach 
wspólnych, jak i  na łamach „Przeglądu Filozoficznego”53. Z drugiej 
zaś strony należałoby, mając jasno obrany cel (wyraźny program 
propedeutyki filozofii dla przyszłej szkoły średniej), wpłynąć mia-
rodajną, fachową opinią na przebieg i wyniki prac programowych54. 
Rajchman-Ettingerowa proponowała wydawanie pism i  powołanie 
do życia Towarzystwa Nauczania Filozofii, które mogłoby stać się  
placówką wzajemnej wymiany myśli, służyć celowemu zorganizo-
waniu współpracy filozoficznej wśród nauczycieli-zawodowców, jak 

53 Zdaniem Rajchman-Ettingerowej takiego typu dyskusje ustne mogłyby posłużyć 
zarówno wymianie zdań, jak i skrystalizowaniu i uzgodnieniu swoich poglądów.
54 Zob. R. Rajchman-Ettingerowa, Propedeutyka filozofii w szkole średniej, s. 131. 
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również pożądanemu pogłębianiu filozoficznemu poszczególnych 
przedmiotów w szkole55. 

Utworzenie Towarzystwa zapowiadałoby również organizowanie 
kursów nauczania filozofii i  wspólnot pracy, które mogłyby służyć 
nauczycielom potrzebującym wsparcia i dokształcenia się. Rajchman-
-Ettingerowa nawoływała do akcji na rzecz krzewienia propedeutyki 
filozofii w  szkole średniej i  do dyskusji. Odwołując się do akcji na 
rzecz propedeutyki filozofii, ustosunkowywała się do ówczesnych 
głosów dyskusyjnych zamieszczonych na łamach „Przeglądu Filozo-
ficznego”56. Podobnie jak Stanisław Ossowski i  Bogdan Zawadzki, 
popierała ona konieczność wyodrębnienia dwóch oddzielnych kur-
sów psychologii i  logiki oraz potrzebę zmodyfikowania ówczesnego 
programu logiki. Ponadto zwracała uwagę na konieczność uświa-
domienia sobie wyraźnego celu zamierzeń i poczynań. Wskazywała 
metodykę naprawy programu. Uważała, że należy mając zapewnioną 
podstawę, rozwinąć zagadnienie propedeutyki filozofii w szkole śred-
niej w  całej jego rozciągłości i  dopiero wówczas ułożyć postulaty, 
choćby początkowo udało się osiągnąć tylko część zakładanego pro-
gramu. Rajchman-Ettingerowa twierdziła, że „należyte postawienie 
propedeutyki filozofii w  programie średniej szkoły ogólnokształcą-
cej jest sprawą pierwszorzędnej wagi nie tylko z  punktu nauczania 
i wychowania, lecz również z punktu widzenia podniesienia kultury 

55 Rajchman-Ettingerowa zwracała uwagę na akcję zainicjowaną już przez Sekcję 
Propedeutyki Filozofii przy oddziale Warszawskiego Związku Zawodowego Na-
uczycielstwa Polskiego Szkół Średnich oraz szeroki ruch w Niemczech. Podkreślała 
działalność ruchu rozwijanego zbiorowymi siłami w porozumieniu z Centralnym 
Instytutem Wychowania i Nauczania w Berlinie z Towarzystwem Filozoficznym im. 
Kanta, gdzie przedstawiciele różnych przedmiotów omawiali stosunek swego 
przedmiotu do propedeutyki filozofii. Proponowała, by tego typu akcję przenieść 
również na swój grunt i wszcząć dyskusje na rzecz propedeutyki filozofii w szkole. 
R. Rajchman-Ettingerowa, Propedeutyka filozofii w szkole średniej, s. 131-132.
56 R. Rajchman-Ettingerowa odnosiła się do dyskusji S. Ossowskiego i B. Zawadz-
kiego w sprawie propedeutyki filozofii w roczniku 29 i 30 „Przeglądu Filozoficzne-
go”, i przedstawiała swoje uwagi. 
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umysłowej kraju i skoordynowania rozbieżnych jej stron”57. Uważała 
ona, że celem propedeutyki filozofii w szkole średniej powinno być 
przede wszystkim zsyntetyzowanie i  uzgodnienie całokształtu wie-
dzy, którą młodzi ludzie mają przyswoić podczas nauki58. Rajchman- 
-Ettingerowa twierdziła, że przed propedeutyką stoi olbrzymie zada-
nie stworzenia pewnego rodzaju mostu, który mógłby połączyć ze 
sobą daleko idącą specjalizację i  „zwężenie indywidualnego pola 
działania” z  najogólniejszymi oraz najistotniejszymi składnikami 
kultury59. Celem propedeutyki filozofii w  szkole średniej powinno 
być wychowanie i  wykształcenie młodego człowieka, nauczenie go 
krytycznego, ścisłego i  rzeczowego myślenia, logicznego wyciąga-
nia wniosków, dokonywania analizy i  syntezy. Rajchman-Ettinge-
rowa, biorąc pod uwagę zadania, jakie stawiała przed propedeutyką 
filozofii, poddawała krytyce ówczesny program. Zwracała uwagę, 
że kondycja polskiej szkoły średniej pozostawia wiele do życze-
nia, między innymi z  powodu braku dobrego programu. Pisała, że 
„wąskość programu zredukowanego do psychologii i  logiki oraz 
skąpa ilość 3 godzin tygodniowo, umieszczonych w jednej klasie i to 
w klasie 8-ej, maturalnej, nie może pod żadnym warunkiem podołać 
zadaniu, jakie filozofia ma tu do spełnienia”60. Zwracała uwagę, że 
młodzi ludzie, pochłonięci ogromem licznych zadań przed maturą, 
nie mają odpowiedniego „nastawienia psychicznego”. Według niej 
w takich warunkach trudno jest rozbudzić w młodzieży zaintereso-

57 R. Rajchman-Ettingerowa, Propedeutyka filozofii w szkole średniej, s. 132. 
58 Zob. tamże, s. 132-133.
59 Rajchman-Ettingerowa wskazywała na potrzebę połączenia fragmentów z cało-
ścią. Pisała, że „chodzi o stworzenie, urobienie «całego» człowieka w celu zespole-
nia odmiennych, rozbieżnych stron kultury i umożliwienia wzajemnego oddziały-
wania. Któraż gałąź wiedzy ludzkiej powołaną jest bardziej do spełnienia tego 
ważnego zadania, aniżeli filozofia, ta nauka o wszechbycie? Jedną zaś z najważniej-
szych placówek w naszym społeczeństwie, na której można i należy to olbrzymie 
i doniosłe zadanie choć częściowo urzeczywistnić, jest bezsprzecznie ogólnokształ-
cąca szkoła średnia”. R. Rajchman-Ettingerowa, Propedeutyka filozofii w szkole śred-
niej, s. 133. 
60 R. Rajchman-Ettingerowa, Propedeutyka filozofii w szkole średniej, s. 133-134.
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wanie zagadnieniami filozoficznymi i wykrzesać iskrę prawdziwego 
zapału do pracy61. Z  tego powodu Rajchman-Ettingerowa postulo-
wała gruntowną zmianę w  programie nauczania propedeutyki filo-
zofii i usunięcie zasadniczych wad. W ramach jego ulepszenia propo-
nowała ona usunięcie przeładowania programu przez zmniejszenie 
i  okrojenie materiału faktograficznego poszczególnych przedmio-
tów oraz rozszerzenie programu propedeutyki filozofii poza ramy 
psychologii i  logiki. Twierdziła, że dyscyplinami, które dostarczyć 
mogą najistotniejszych, najgłówniejszych i najważniejszych elemen-
tów filozofii w szkole średniej powinny być wstęp do filozofii62 oraz 
etyka z  pedagogiką63. Według Rajchman-Ettingerowej wstęp do 
historii filozofii, który obejmowałby zagadnienia i  kierunki episte-
mologiczne, ontologiczne oraz socjologiczne, mógłby zapoznać mło-
dzież w  szkole średniej z  podstawowymi problemami filozofii oraz 
z  głównymi, typowymi próbami ich rozwiązania. Natomiast etyka 
połączona z pedagogiką mogłaby dać nie tylko mocne, teoretyczne 
podstawy wychowaniu moralnemu, ale również mieć doniosłe zna-
czenie w  samowychowaniu. Mogłaby między innymi pomóc dora-
stającym młodym ludziom przygotować ich do późniejszego życia64. 
Poza wymienionymi dyscyplinami, według tej autorki, w  nowym 
programie propedeutyki filozofii powinna znaleźć się również lek-
tura jednego z autorów filozoficznych. Rajchman-Ettingerowa propo-
nowała, by w klasie siódmej nauczać psychologii i  logiki, natomiast 
w klasie ósmej wstępu do filozofii oraz etykę z pedagogiką. Tego typu 

61 Zob. tamże.
62 Rajchmann-Ettingerowa polecała bardziej wprowadzenie wstępu do filozofii niż 
historię filozofii, ponieważ uważała, że w szkole średniej, z uwagi na brak czasu, 
metoda rzeczowo-logiczna, jaką posługuje się wstęp do filozofii, osiąga swój cel 
przy mniejszym nakładzie pracy. Natomiast metoda historyczna, jaką posługuje się 
historia filozofii, wymaga większego nakładu pracy i wymiaru czasu. Według Raj-
chman-Ettingerowej istnieje zagrożenie, że można stosując ją w  szkole średniej, 
z konieczności i pośpiechu upraszczać zagadnienia i przedstawiać je w sposób po-
wierzchowny, co mogłoby prowadzić do werbalizmu. 
63 Zob. R. Rajchman-Ettingerowa, Propedeutyka filozofii w szkole średniej, s. 134.
64 Zob. tamże.
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program, w skład którego wchodziłyby: psychologia, logika, wstęp do 
filozofii oraz etyki z pedagogiką, według niej mógłby dawać rękojmię, 
że nauczyciele będą uwzględniać w nauczaniu najistotniejsze, najo-
gólniejsze i najważniejsze elementy filozofii. Poza tym program ten 
mógłby również posłużyć jako drogowskaz i wytyczna dla młodszych 
nauczycieli, którzy mają mniejsze doświadczenie w nauczaniu. 

Aby wyjść naprzeciw indywidualnym zainteresowaniom filo-
zoficznym młodzieży, Rajchman-Ettingerowa proponowała dalsze 
modyfikacje programu nauczania propedeutyki filozofii – wprowa-
dzenie programu poszerzonego, uzupełniającego, złożonego dodat-
kowo z  trzech przedmiotów: historia filozofii, socjologia i  estetyka. 
Uważała, że można by było wybrać dobrowolnie jeden z nich i opra-
cowywać go w kółku filozoficznym, na które uczęszczałaby młodzież 
szczególnie zainteresowana65. Według niej nowy program miałby 
wówczas również na względzie rozwijanie dodatkowych zaintereso-
wań filozoficznych młodzieży w szkole średniej. 

Rajchman-Ettingerowa, odnosząc się do metodyki propedeutyki 
filozofii w szkole średniej, stwierdzała, że powinna być ona w zgodzie 
zarówno z ogólnymi postulatami dydaktycznymi, jak i uwzględniać 
specjalny charakter przedmiotu66. Z tego powodu metodyka pro-
pedeutyki filozofii w szkole średniej powinna „polegać zarówno na 
wykładzie i przerabianiu odpowiednich doświadczeń i ćwiczeń prak-
tycznych, jak i na szerzeniu stosowania heurezy i metody samodziel-
nego wysiłku”67. Rajchman-Ettingerowa proponowała również, by 
nauczyciele propedeutyki filozofii zadawali młodzieży do przeczyta-
nia wybrane teksty filozoficzne z podręczników oraz kontrolowali na 
bieżąco wiadomości uczniów. Projekt programowy Rajchman-Ettin-
gerowej zakładał przede wszystkim, aby młodzież w szkole średniej 
nauczyć poprawnego, krytycznego myślenia, wyciągania wniosków, 
analizowania, pogłębiania zainteresowań oraz poszerzania horyzon-

65 R. Rajchman-Ettingerowa, Propedeutyka filozofii w szkole średniej, s. 134-135.
66 Zob. tamże, s. 135.
67 Tamże.
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tów. Owo wyniesione ze szkoły wyrobienie filozoficzne miało pomóc 
młodzieży w  dorosłym życiu. Rajchman-Ettingerowa wielokrot-
nie podkreślała, że nauczanie i  zarazem wychowywanie młodzieży 
w  szkole średniej polega przede wszystkim na omawianiu i  dysku-
towaniu z młodzieżą zagadnień filozoficznych. Istotne było dla niej, 
by nauczyciele, podejmując zagadnienia, opierali się na codziennych 
doświadczeniach, by uczniowie mieli świadomość, że propedeu-
tyka filozoficzna ma ścisły związek z  życiem. Wydaje się zatem, że 
nauczanie propedeutyki filozofii w  szkole średniej powinno zmie-
rzać do tego, by uświadomić i  przekonać młodzież, że wiedza filo-
zoficzna może być zarówno teoretyczna, jak i praktyczna. Uczniowie 
powinni dostrzec, że wykształcenie filozoficzne może być pomocne 
w codziennym życiu, że filozofia nie jest oderwana od rzeczywistości, 
lecz w pełni jej dotyczy. 

2.3.2. Projekt programowy propedeutyki filozofii  
w ujęciu Bohdana Kieszkowskiego

Swoje uwagi na temat programu nauczania propedeutyki filozo-
fii przedstawił również Bohdan Kieszkowski. Punktem wyjścia jego 
rozważań był obowiązujący w  jego czasach program propedeutyki 
filozofii dla gimnazjum państwowego typu humanistycznego. Kiesz-
kowski zakładał, że podobnie jak program każdego wykładanego 
w  szkole średniej przedmiotu, tak i  program propedeutyki filozofii 
powinien spełniać trzy podstawowe warunki, mianowicie: „1) odpo-
wiadać przyjętym celom nauczania filozofii w  szkole średniej, 2) 
być w  zgodzie z  obecnym stanem nauk filozoficznych, 3) formuło-
wać w sposób jasny i nie budzący wątpliwości poszczególne zagad-
nienia, które mają dostarczyć młodzieży podstawowych wiadomo-
ści z  dziedziny nauk filozoficznych”68. Kieszkowski dokonał analizy 
programu już istniejącego i  stwierdził, że  program nie odpowiada 
celom, jakie stawia się ówcześnie przed nauczaniem propedeutyki  

68 B. Kieszkowski, Zagadnienie programu propedeutyki filozofii, s. 53. 
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filozofii69. Podkreślił on, że program dla propedeutyki filozofii jest za 
wąski, brak w  nim jakichkolwiek wskazówek w  sprawie pogłębiania 
i rozwijania pierwiastków filozoficznych oraz dostarczania młodzieży 
potrzebnych wiadomości. Apelował, by poważnie się zastanowić, 
w jaki sposób można byłoby istniejący program uzupełnić, by czynił on 
zadość postulatom dydaktycznym. Zaznaczał, że błędny program przy-
nosi jedynie wiele szkód i naraża naukę propedeutyki filozofii na pewną 
chaotyczność70. Kieszkowski wysunął kilka propozycji, które miały na 
celu modyfikację i uzupełnienie obecnego programu. Zaproponował, 
by wziąć pod uwagę braki w nauczaniu propedeutyki filozofii, sprawę 
liczby godzin oraz kursów dokształcających dla nauczycieli. Według 
niego nauczanie filozofii nie powinno odbywać się fragmentarycznie 
i niesystematycznie. W programie, który jest często przypadkowy i źle 
sformułowany (szczególnie program logiki), należy przede wszystkim 
zwrócić uwagę na dobór zagadnień. Kieszkowski podkreślał, że pro-
gram logiki jest chaotyczny, zawarto w nim przypadkowe zestawienia, 
bez określonego porządku, nieprecyzyjnie sformułowane71. Taki stan 
rzeczy, jego zdaniem, stał w sprzeczności do postulatu, który zakładał, 
że „nauka propedeutyka filozofii ma dać uczniowi pogląd na całość 
o zwartych konturach, systematycznie ujętą”72. Ponadto brak uwzględ-
nienia w programie logiki elementów semantyki i logiki matematycz-
nej świadczył również, że współczesny mu program propedeutyki 
filozofii nie był w zgodzie z ówczesnym stanem nauk filozoficznych73. 

69 Cele, jakie stawiano przed nauczaniem propedeutyki filozofii w szkole, były na-
stępujące: „1) wyćwiczenie młodzieży w myśleniu jasnym, ścisłym i krytycznym,  
2) dostarczenie podstawowych wiadomości z dziedziny logiki i psychologii, 3) po-
głębienie i rozwinięcie pierwiastków filozoficznych, tkwiących w innych przedmio-
tach nauczania, 4) rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania filozoficznego”. 
B. Kieszkowski, Zagadnienie programu propedeutyki filozofii, s. 54. 
70 Zastrzeżenia te zostały wypowiedziane również przez samego Kazimierza Twar-
dowskiego. 
71 Zob. B. Kieszkowski, Zagadnienie programu propedeutyki filozofii, s. 54-55.
72 Tamże, s. 57.
73 Z uwagi na ograniczanie się do logiki tradycyjnej bez podania krytyki jej form 
rozumowania. 
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Z tego powodu Kieszkowski zaproponował, by program logiki uzupeł-
nić o zasadnicze pojęcia semantyki (na przykład wyrażanie, oznacza-
nie, znaczenie) czy podział wyrazów pod względem semantycznym (na 
przykład nazwy i ich podział). Uważał on, że zagadnienia semantyczne 
mogą nauczyć młodych ludzi umiejętnego formułowania myśli bez 
używania „mętnych wyrazów”, niejasnych i wieloznacznych74. Odwo-
łując się do zagadnień semantyki, Kieszkowski proponował łącznie 
z  nimi omawiać definicję, kładąc nacisk na definiowanie nazw (nie 
pojęć i  rzeczy)75. Za wskazane uważał również uwzględnienie głów-
nych zagadnień teorii poznania76, mianowicie z takimi zagadnieniami,  
jak prawdziwość, fałszywość czy rzeczywistość. Ponadto Kieszkowski 
proponował wyjaśnianie takich pojęć, jak: idealizm, realizm, kryty-
cyzm, dogmatyzm, sceptycyzm, racjonalizm czy konwencjonalizm. 
Postulował również, by w programie logiki nawiązywać do logiki mate-
matycznej77. 

Kieszkowski poddał również analizie ówczesny program psy-
chologii78. Twierdził, że program ten w  porównaniu z  programem 

74 B. Kieszkowski, Zagadnienie programu propedeutyki filozofii, s. 57.
75 Zob. tamże.
76 Kieszkowski uważał, że uwzględnienie głównych zagadnień teorii poznania 
sprawi, iż nawiązanie do poszczególnych nauk nie będzie dorywcze i przypadkowe. 
77 Kieszkowski pisał, że „nauczanie logiki formalnej, które obok teoretycznego sta-
wia sobie praktyczny cel wyćwiczenia młodzieży w umiejętności poprawnego rozu-
mowania i wykrywania błędów, nie powinno się ograniczać do nauki wnioskowa-
nia bezpośredniego i sylogistyki, lecz uwzględniać zasadnie wiadomości z dziedziny 
teorii dedukcji. […] Sylogizm hipotetyczny, hipotetyczno kategoryczny i dysjunk-
tywny daje okazję do nawiązywania do logiki matematycznej. Można by zatem za-
chować w kursie naukę sylogistyki, uzupełniając ją krytyką form rozumowania lo-
giki tradycyjnej i  ograniczając jej zakres na rzecz elementarnych wiadomości 
z  teorii dedukcji”. B. Kieszkowski, Zagadnienie programu propedeutyki filozofii,  
s. 57-58. 
78 Na program psychologii składały się następujące zagadnienia: „1) Zjawiska fi-
zyczne i psychiczne. Ich charakterystyka. (Życie psychiczne i fizyczne. Wzajemny 
stosunek życia psychicznego i fizycznego). Dyspozycje psychiczne i psychofizyczne 
w odróżnieniu od zjawiska aktualnych. 2) Krótki przegląd i najogólniejsza charak-
terystyka głównych rodzajów i  najważniejszych gatunków zjawisk i  dyspozycji  
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logiki ma nieco lepsze sformułowanie, jednakże, jak pisał, „należałoby 
dążyć do bardziej dokładnego a czasem i poprawniejszego określenia 
poszczególnych zagadnień, które mają stanowić podstawę wiadomości 
psychologicznych młodzieży”79. Uważał, że należałoby również roz-
wiązać problem, w jakim stopniu współczesne prądy psychologiczne80 
powinny być brane pod uwagę przy wyjaśnianiu faktów psychicznych. 
Proponował, by starać się systematycznie wykładać uczniom sze-
reg faktów psychicznych, podawać ich opis, analizę i wyjaśnienia bez 
odwoływania się do najogólniejszych ówczesnych stanowisk w  psy-
chologii81. Ponadto zwracał uwagę, że eksperyment w nauczaniu psy-
chologii może być traktowany jedynie jako uzupełnienie teoretycznie 
sformułowanych wiadomości. Podkreślał tym samym, że sprawa teo-
retycznego czy eksperymentalnego nauczania psychologii została roz-
wiązana zarówno przez sam program, jak i przez opinię wykładających.

Kieszkowski zwrócił również uwagę, że obok wyboru tematów 
program nie powinien pozostawiać bez odpowiedzi zagadnień filozo-
ficznych. Zwracał uwagę na dwa możliwe rozwiązania, które mogłyby 
być uwzględnione. Pierwsze z nich zakładało, by logikę i psychologię 
traktować jako dwa różne przedmioty nauczania szkolnego, objęte 
ewentualnie wspólną nazwą propedeutyki filozofii. Drugie rozwią-
zanie zakładało, by z  zagadnień różnych dziedzin filozofii, głównie 
logiki, psychologii, teorii poznania i  metodologii stworzyć pewną 
całość, która obejmowałaby podstawowe problemy filozoficzne. 

psychicznych, oraz rządzących nimi praw z  uwzględnieniem zastosowania prak-
tycznych wiadomości psychologicznych”. B. Kieszkowski, Zagadnienie programu 
propedeutyki filozofii, s. 55. 
79 Tamże, s. 58.
80 Kieszkowski miał tu na uwadze powstałe wówczas nowe stanowiska i  metody 
w psychologii, na przykład psychoanalizę, behawioryzm czy teorię Adlera. 
81 B. Kieszkowski pisał, że „Jest w prawdzie rzeczą zrozumiałą, że omawiając wza-
jemny stosunek życia psychicznego i fizycznego nauczyciel, chcąc zająć w tej spra-
wie jakieś stanowisko, natrafi na duże trudności, jednakże nie zdaje się być rzeczą 
konieczną przeprowadzanie analizy założeń zwolenników interakcjonizmu, parale-
lizmu, czy behawioryzmu w szkole średniej”. B. Kieszkowski, Zagadnienie progra-
mu propedeutyki filozofii, s. 56.
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Według Kieszkowskiego za wyborem pierwszego rozwiązania 
przemawiałby fakt, że logika i  psychologia zarówno pod względem 
przedmiotu, jak i  metody znacznie się różnią. Natomiast uważał, 
że drugie rozwiązanie „ma swoje uzasadnienie w  tym, że dawałoby 
większe możliwości wyboru najważniejszych tylko zagadnień filo-
zoficznych i  dostosowania się do tych założonych celów, którym 
nauka propedeutyki filozofii ma służyć”82. Wysunięcie tych postula-
tów, zmierzających do rozwinięcia ówczesnego programu w  czasie,  
mogło budzić zastrzeżenia, jednak Kieszkowski podkreślał, że „nie cho-
dzi tu o przeładowywanie programu różnymi wiadomościami szczegó-
łowymi, lecz o właściwy wybór spośród zagadnień filozoficznych”83. 

Powodem trudności, jakie napotykała propedeutyka filozofii 
w  szkole, zdaniem Kieszkowskiego, była nie tylko niedoskonałość 
programu, ale i brak wskazówek metodycznych. Dlatego też po opra-
cowaniu programu jedną z  najważniejszych rzeczy powinno być 
również opracowanie metodyki propedeutyki filozofii. Kieszkowski 
postulował zarówno o przeredagowanie programu, jak i opracowanie 
wskazówek metodycznych. Twierdził, że metodyka mogłaby pomóc 
w uwzględnieniu pierwiastków filozoficznych, które tkwią w innych 
przedmiotach nauczanych w szkole. Podkreślał przy tym, że współ-
czesny mu program pod tym względem nie dawał niemal żadnej 
wyraźnej wskazówki84. Nawoływał do wspólnych dyskusji nauczy-
cieli różnych przedmiotów nad programem propedeutyki filozofii.  
Kieszkowski promował korelację przedmiotów w  szkole średniej. 
Uważał, że odpowiedni projekt programowy propedeutyki filozofii 
powinien uwzględniać wszystkie przedmioty szkolne85. Podkreślał,  

82 Tamże, s. 58.
83 Tamże, s. 58-59.
84 Tamże, s. 59.
85 Kieszkowski, podobnie jak Salomon Igel, opowiadał się za tym, by program pro-
pedeutyki filozofii w szkole średniej obejmował wszystkie przedmioty szkolne. Ko-
relacja przedmiotów w szkole wydaje się niezwykle istotna, a młodzież powinna 
mieć możliwość spojrzenia na wiedzę całościowo, a nie fragmentarycznie. 
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że nauczanie propedeutyki filozofii może stanowić pogłębianie i uzu-
pełnianie zdobytej przez uczniów wiedzy86. 

Zdaniem Kieszkowskiego, aby zrealizować omówione projekty 
i osiągnąć założone cele, warto powołać instruktora dla propedeutyki 
filozofii87. Mógłby on czuwać nad opracowaniem projektów zmian pro-
gramowych, wizytować szkoły, organizować konferencje lub kursy88. 
Według Kieszkowskiego projekty programowe powinny być przedkła-
dane wydziałowi programowemu, który odgrywałby decydującą rolę. 
Opracowywanie projektów i ich uzasadnianie powinno również nale-
żeć do towarzystw filozoficznych Kieszkowski podkreślał, że zadaniem 
towarzystw filozoficznych, profesorów wyższych uczelni i nauczycieli 
propedeutyki filozofii powinna być współpraca z ministerstwem89. 

Kieszkowski, dokonując analizy ówczesnego programu prope-
deutyki filozofii, dążył do odpowiedzi na kilka pytań, mianowicie: 
a)  czy program odpowiada założonym celom nauczania propedeu-
tyki filozofii w  szkole średniej; b)  czy program obejmuje istotnie 

86 Kieszkowski twierdził, że na przykład „nauka semantyki mogłaby stanowić pogłębia-
nie i uzupełnienie zdobytej w szkole wiedzy filologicznej, teoria dedukcji sprecyzowała-
by znane młodzieży z nauki matematyki wiadomości o aksjomatyzacji i metodach do-
wodzenia, nauka metodologii nawiązałaby do nauk przyrodniczych i humanistycznych”. 
B. Kieszkowski, Zagadnienie programu propedeutyki filozofii, s. 59. 

87 Kieszkowski uważał, że praca instruktora ministerialnego wespół z komisją do-
radczą mogą przynieść w  krótkim czasie pewne rezultaty w  postaci na przykład 
projektu biblioteki podręcznej dla nauczycieli i spisu pomocy naukowych. 
88 Kieszkowski uzasadniał, że powołanie instruktora może dać podstawy do przy-
puszczeń, że propedeutyka filozofii uzyska wśród wykładanych przedmiotów na-
leżne jej miejsce i stanie na odpowiednim poziomie”. B. Kieszkowski, Zagadnienie 
programu propedeutyki filozofii, s. 59.
89 Kieszkowski pisał, że „byłoby rzeczą bardzo pożądaną, gdyby w obrębie każdego 
towarzystwa filozoficznego rozpoczęły się dyskusje na temat propedeutyki filozofii 
celem przedłożenia ich ostatecznych wyników Ministerstwu. Byłoby również rze-
czą ze wszystkich miar pożyteczną, gdyby poszczególni specjaliści różnych dziedzin 
nauk filozoficznych wypowiedzieli się w sprawie: co z zakresu ich specjalności po-
winno być uwzględnione w nauce propedeutyki filozofii; wypowiedzi te byłyby spe-
cjalnie pożądane ze strony specjalistów semantyki, logiki matematycznej i metodo-
logii nauk”. B. Kieszkowski, Zagadnienie programu propedeutyki filozofii, s. 60.
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najważniejsze zagadnienia, biorąc pod uwagę obecny stan nauk filo-
zoficznych; c) jeśli nie, to w jaki sposób należałoby program ten zmo-
dyfikować i ewentualnie dokładniej go opracować; d) do kogo należą 
zadania zreformowania obecnego programu i jakie one powinny być. 
Kieszkowski pragnął zwrócić uwagę na braki w programie propedeu-
tyki filozofii w szkole średniej. Podkreślał, że należy go uzupełnić, by 
czynił zadość postulatom dydaktycznym wyrażonym w  dotychczas 
obowiązującym programie i był w zgodzie z ówczesnym stanem nauk 
filozoficznych. 

2.3.3. Program nauczania propedeutyki filozofii  
proponowany przez Salomona Igla

Salomon Igel zwrócił uwagę na pięć ówczesnych projektów progra-
mów nauczania propedeutyki filozofii, które poddał własnej oce-
nie, mianowicie na: „1)  program uwzględniający tylko psychologię 
i logikę, 2) wszystkie działy filozofii z wyjątkiem psychologii i logiki, 
3)  program uwzględniający wszystkie działy filozofii wraz z  logiką 
i  psychologią, 4)  tylko historię filozofii oraz 5)  projekt opierający 
nauczanie filozofii na  lekturze dzieła filozoficznego”90. Odwołując 
się do pierwszego projektu, Igel przyznawał, że za nauczaniem logiki 
i  psychologii przemawia kilka ważnych argumentów. Po pierwsze, 
logika i psychologia są naukami, których wyniki dostarczają uczniom 
solidnych wiadomości, po drugie, wyłączenie nauczania logiki i psy-
chologii przyczyniłoby się do pozbawienia solidnej podbudowy 
naukowej cały kurs filozofii. Ponadto kolejny argument wskazuje, 
że znajomość zasadniczych elementów logiki i psychologii (o czym 
pisał również Kazimierz Twardowski) jest niezbędnym składnikiem 
wykształcenia ogólnego. Igel zwracał uwagę, że nic nie przemawia 
za usunięciem zarówno psychologii, jak i  logiki z programu szkoły 
średniej. Podkreślał jednak, że nie należy ograniczać propedeutyki 
filozofii do logiki i psychologii z kilku względów. Według niego logika 

90 S. Igel, Dydaktyka propedeutyki filozofii, s. 433.
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i psychologia nie zadowalają w pełni potrzeb młodych ludzi w szkole 
średniej, ponieważ ich zainteresowania sięgają w  dziedzinę metafi-
zyki, etyki i filozofii kultury91. Igel, przyrównując młodzież, za Artu-
rem Schopenhauerem, do animal metaphysicum, zwracał uwagę, że 
umysły młodych ludzi w okresie dojrzewania zaprzątają pytania na 
temat wieczności, nieskończoności, miłości, zła, szczęścia czy celo-
wości ludzkich wysiłków. Ponadto nauczanie propedeutyki filozofii, 
ograniczone jedynie do logiki i psychologii, nie spełniłoby, zdaniem 
Igla, jednego z  najważniejszych zadań filozofii w  szkole średniej. 
Propedeutyka filozofii „nie dostarczyłaby młodzieży syntetycznego 
poglądu na nauki specjalne i  nie wskazałaby dróg, wiodących do 
urobienia sobie poglądu na świat i życie”92. Według Igla, ogranicza-
jąc propedeutykę filozofii do logiki i psychologii, oferowano by mło-
dzieży fałszywy obraz filozofii, ponieważ między innymi ukrywano 
by przed nią wspaniałe wysiłki wielkich myślicieli ludzkości93. Tym 
samym, jak zaznaczał, pozbawiano by młodych ludzi możliwości traf-
nego ustosunkowania się do zjawisk kulturalnych, ekonomicznych, 
społecznych czy politycznych94. 

Igel opowiadał się również za tym, by nie ograniczać propedeu-
tyki filozofii do historii filozofii i czytania dzieł filozoficznych. Mając 
na uwadze historię filozofii, podkreślał, że może ją studiować osoba, 
która ma odpowiednią wiedzę, najlepiej mająca wykształcenie filo-
zoficzne. Podobnie jak historię matematyki czy fizyki powinna stu-
diować osoba, która ma odpowiednią wiedzę z tego zakresu. Według 

91 Igel uważał, że: „wzburzone […] dojrzewaniem życie emocjonalne, odkrycie 
świata wewnętrznego i świata wartości, uświadomienie sobie rozbieżności między 
obowiązkiem a  skłonnością, stawiają młodego człowieka wobec nowej i  bogatej 
problematyki”. S. Igel, Dydaktyka propedeutyki filozofii, s. 433.
92 Tamże, s. 434.
93 Zob. tamże.
94 Igel podkreślał, że wielcy myśliciele mogą wywierać wpływ na pogląd na świat 
i życie. Pisał, że „wpływem swoim sięgają daleko poza filozofię, wyciskając swoje 
piętno na nauce, sztuce, życiu prywatnym, społecznym czy politycznym”. S. Igel, 
Dydaktyka propedeutyki filozofii, s. 434. 
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Igla młodzież w szkole średniej nie jest przygotowana, by rozpoczy-
nać studium filozofii od historii filozofii95. Jak zaznaczał, to jednak nie 
przemawia za tym, aby omijać wiadomości z zakresu historii filozofii 
w ogóle. Natomiast, według Igla, nie było wskazane ograniczenie pro-
pedeutyki filozofii do czytania dzieł filozoficznych, ponieważ źródłem 
wiedzy powinien być nie nauczyciel czy podręcznik, lecz doświad-
czenie i eksperyment96. Według Igla czytanie dzieł filozoficznych jako 
metoda i  program budzi wiele zastrzeżeń. Podkreślał, że młodzież 
w szkole średniej nie jest ani duchowo dojrzała, ani naukowo przy-
gotowana97 do takiej metody. Igel zwrócił uwagę, że z samego czyta-
nia dzieł filozoficznych młodzi ludzie nie są w stanie przyswoić sobie 
najniezbędniejszych dla wykształcenia ogólnego pojęć filozoficznych 
oraz bez wcześniejszego przygotowania z  filozofii rozwinąć zmysłu 
krytycznego i samodzielności czy swojej aktywności.

Igel opowiadał się za tym, by program propedeutyki filozo-
fii uwzględniał wszystkie dyscypliny filozoficzne, by nie ograniczać 
nauczania ani do psychologii i logiki, ani do historii filozofii czy do 
czytania dzieł filozoficznych. Zaproponował, by materiał naukowy 
rozbić na szereg zagadnień filozoficznych. Igel uważał, że najod-
powiedniejszym programem jest program uwzględniający wszyst-
kie dyscypliny filozoficzne98. Autor ten dokonał podziału materiału 
naukowego z filozofii na dwie grupy zagadnień: zagadnienia z filozofii 

95 Tego samego zdania był również Bohdan Kieszkowski, który podkreślał, że na-
uka historii filozofii w szkole średniej nie jest możliwa z uwagi między innymi na 
brak wystarczającej ilości godzin. Uważał, że nie powinno się uczyć młodzieży po-
bieżnie i byle jak. Jeśli nie ma warunków ku temu, wówczas należy zrezygnować, 
a nie narażać uczniów na powierzchowność.
96 Igel podkreślał, że „źródłem zagadnień filozoficznych są nie dzieła filozofów, 
lecz rzeczywistość sama. Czytanie «źródeł filozoficznych» byłoby w szkole średniej 
uzasadnione, gdyby propedeutyką filozofii była historia filozofii. Lecz i  w  tym 
ostatnim nawet wypadku źródła filozoficzne nie usunęłyby ze szkoły ani wykładów 
nauczyciela, ani też podręcznika, podobnie jak nie udało się to tekstom źródłowym 
z historii”. S. Igel, Dydaktyka propedeutyki filozofii, s. 435. 
97 Tamże, s. 435.
98 Zob. tamże, s. 435-437.
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poznania i zagadnienia z filozofii wartości. Twierdził, że do pierwszej 
grupy powinny wejść zagadnienia: „1. subiektywności i obiektywno-
ści poznania zmysłowego, 2. realizmu i dualizmu, 3. prawdy formalnej 
i 4. zagadnienie nauki99. Natomiast do grupy drugiej powinny wejść: 
5. zagadnienie osobowości ludzkiej, 6. społeczeństwa, 7. zagadnienie 
dobra, 8. piękna, 9. pracy, 10. zagadnienie kultury i 11. państwa”100. 
Igel proponował, by w dziale filozofii poznania znajdowała się psy-
chologia poznania, logika, metodologia i teoria poznania. Natomiast 
w skład filozofii wartości weszłaby psychologia uczuć, życia popędo-
wego, woli i charakterologia oraz najważniejsze zagadnienia z socjo-
logii, estetyki, etyki i filozofii kultury101.

Schemat 9. Podział materiału nauczania propedeutyki filozofii w  szkole średniej 
w ujęciu Salomona Igla. Opracowanie własne.

Igel twierdził, że cały kurs filozofii należy przeplatać ważniejszymi 
wiadomościami z  historii zagadnień, by w  toku nauczania ucznio-
wie mogli zapoznać się z  najważniejszymi nazwiskami filozofów 
i  ich poglądami102. Postulował, by nauczanie w szkole zmierzało do 

99 Tamże, s. 436.
100 Tamże.
101 Zob. tamże.
102 Zob. tamże, s. 436.

Materiał nauczania propedeutyki filozofii

Zagadnienia z filozofii poznania
• subiektywność i obiektywność poznania 
   zmysłowego
• realizm i idealizm
• prawda formalna
• zagadnienie nauki

Zagadnienia z filozofii wartości
• osobowość ludzka
• społeczeństwo
• dobro
• piękno
• praca
• kultura
• państwo
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poszerzania horyzontów młodych ludzi. Uważał, że przy okazji nauki 
filozofii należy stwarzać młodzieży okazję i sposobność do przyswa-
jania sobie nowych pojęć i poglądów wybitnych myślicieli. Poza tym 
Igel proponował, by lekcje propedeutyki filozofii odwoływały się do 
zagadnień, tematów i wiedzy uczniów z innych przedmiotów szkol-
nych, by mogły ze sobą korelować103. Twierdził, że tematyka poruszana 
na lekcjach powinna płynnie przechodzić i nawiązywać do kolejnych 
zagadnień104. Igel polecał, by prowadzić z młodzieżą dyskusje, wspól-
nie z uczniami zastanawiać się, jakie można wysnuć z poznanych fak-
tów konsekwencje dla omawianego zagadnienia. 

Poza tym podkreślał, że filozofii należy uczyć przez ostatnie dwa 
lata szkoły średniej trzy godziny tygodniowo. Proponował, by pierw-
szy rok poświęcić w całości filozofii poznania, natomiast drugi filozo-
fii wartości. W ostatnich dwóch miesiącach nauki zalecał zajęcie się 
powtarzaniem materiału, proponował dyskusje na temat roli nauki, 
moralności, piękna i pracy w życiu czy religii. Oprócz tego Igel uwa-
żał, że należy zobowiązać uczniów do przeczytania przynajmniej jed-
nej rozprawy filozoficznej, której treść powinna pozostawać w ścisłym 
związku z omawianą tematyką105. Podkreślał, że rozprawy te należy 
szczegółowo omawiać z młodzieżą na lekcjach szkolnych. Poza tym 
uważał, że nauczyciel powinien wygłosić poza godzinami lekcyjnymi, 
ale w związku z omawianym materiałem, wykład o życiu i poglądach 
jednego z myślicieli106 lub o wpływowej szkole filozoficznej. Igel pod-
kreślał, że młodzież powinna mieć świadomość i orientację, że żyli 

103 Wydaje się istotne, by nauczyciele różnych przedmiotów współpracowali ze 
sobą, dyskutowali i  śledzili tematykę oraz poruszane przez siebie zagadnienia. 
Wszystkie te zabiegi powinny prowadzić do wspólnego i wzajemnego nawiązywa-
nia do innych przedmiotów szkolnych. Nauczyciele powinni przede wszystkim 
mieć na uwadze dobro uczniów i rzetelne nabywanie przez nich wiedzy. Ważne za-
tem wydaje się promowanie nauczania zintegrowanego – holistycznego. 
104 S. Igel, Dydaktyka propedeutyki filozofii, s. 436-437. 
105 Tamże, s. 437.
106 Igel proponował, by uwzględnić przede wszystkim Platona, stoików, św. Augu-
styna, Kartezjusza, Milla, Spinozę, Nietzschego i Spencera. 
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kiedyś wielcy ludzie, którzy w  uporządkowany sposób zastanawiali 
się nad najważniejszymi problemami107. 

Igel zwrócił uwagę, że nauczanie filozofii jako przedmiotu odręb-
nego tylko w dwóch najwyższych klasach szkoły średniej nie oznacza, 
że młodzież nie powinna mieć styczności z zagadnieniami filozoficz-
nymi wcześniej. Polecał, by już w gimnazjum, na lekcjach języka pol-
skiego, historii czy matematyki, zapoznawać uczniów z filozofią. Igel 
twierdził, że „filozofia zbyt poważną stanowi pozycję w dziejach myśli 
ludzkiej, by człowiek z ukończonym gimnazjum […] ani razu […] 
nie słyszał wyrazu „filozofia” i nie łączył z nim prymitywnych cho-
ciażby wiadomości”108. Igel uważał, że uczniowie gimnazjum powinni 
mieć chociaż elementarne wiadomości z filozofii. Zwrócił uwagę, że 
elementarne wiadomości z logiki pojęć młodzież mogłaby przyswoić 
sobie na lekcjach języka polskiego109, z  zasadami podziału mógłby 
zaznajomić uczniów biolog, a geograf mógłby uczestniczyć w proce-
sie precyzacji pojęć. 

2.4. Wychowawcza i społeczna doniosłość  
propedeutyki filozofii

Nauczanie propedeutyki filozofii różni się od innych przedmiotów 
szkolnych tym, że potrafi oddziaływać na życie i postępowanie mło-
dego człowieka i odgrywać znaczącą rolę wychowawczą. Jak zazna-
czał Kazimierz Twardowski, propedeutyka filozofii ze względu na to, 
że prowadzi do wyrabiania wrażliwości i sumienności logicznej oraz 
wdrażania do samodzielnego zastanawiania się nad własnym życiem: 

107 Zob. S. Igel, Dydaktyka propedeutyki filozofii, s. 437. 
108 Tamże, s. 437.
109 Igel pisał, że „czytanki polskie zawierać powinny zajmujące i popularnie napisa-
ne ustępy o pamięci, fantazji, afektach i mimice, o kształceniu charakteru, altru-
izmie i egoizmie, o psychologii masy i reklamy oraz o różnych formach życia spo-
łecznego. Należałoby również uwzględnić w  nich ustępy o  życiu i  poglądach 
niektórych myślicieli, które przyczyniłyby się niewątpliwie do głębszego zrozumie-
nia niejednej epoki historycznej”. S. Igel, Dydaktyka propedeutyki filozofii, s. 438. 
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„posiada […] niezmierną doniosłość nie tylko pod względem dydak-
tycznym, lecz także pod względem wychowawczym, a przeto i spo-
łecznym”. Twardowski podkreślał, że propedeutyka filozofii może 
odgrywać w szkole średniej rolę systematycznego ujęcia i pogłębie-
nia wszystkich czynników uczących młodzież samodzielnego i kry-
tycznego myślenia. Tym samym może dostarczać pokoleniom, do 
których należy przyszłość, jednej z  najsilniejszych broni w  walce 
z obskurantyzmem i jednej z najpotężniejszych dźwigni umysłowego  
postępu110.

Olbrzymią doniosłość wychowawczą propedeutyki filozofii pod-
kreślał również Salomon Igel. Zwracał on uwagę, że problematyka 
filozoficzna bliska jest zadaniom wychowawczym szkoły, a miano-
wicie wychowaniu intelektualnemu, religijno-moralnemu, obywatel-
skiemu i estetycznemu. Uważał, że trudno jest nauczając filozofii, nie 
oddziaływać wychowawczo w  każdym z  tych kierunków. Igel pod-
kreślał, że filozofia nie jest jedynie nauką teoretyczną, lecz wpływem 
swoim może sięgać głęboko w życie, oddziałując na charakter jedno-
stek i grup społecznych, jak również epok historycznych111. Zwracał 
on uwagę, że poprzez nauczanie logiki i  metodologii oraz psycho-
logii filozofia może mieć oddziaływanie intelektualnie. Igel pisał, że 
„nauczanie logiki i  metodologii daje nauczycielowi możność pielę-
gnowania wśród młodzieży kultu rozumu, którego wartość młodzież 
uniezależnić powinna od technicznych wyczynów nauki”112. Według 
niego lekcje te mogą między innymi wskazać młodzieży, że w sprawie 

110 K. Twardowski, Filozofia w szkole średniej..., s. 6.
111 Jak pisał Igel, że „ogromny wpływ wychowawczy filozofii jest […] wynikiem 
faktu powszechnie znanego, że filozofia, jako zjawisko historyczne, nie zadowala się 
stanowiskiem nauki teoretycznej[…] Jedną bowiem z istotnych cech filozofii jest to, 
że pierwsze badania rozpoczyna od rzeczy teoretycznych, z punktu widzenia życia 
ludzkiego pozornie obojętnych, aby w miarę oddalania się od pierwotnego punktu 
wyjścia zbliżać się do człowieka i jego spraw. Żaden wielki myśliciel nie pozostaje 
na stałe w sferze czysto teoretycznej, lecz każdy z nich odbywa jak gdyby lot w sfery 
kosmiczne, aby ze zdobytym przez się światłem prawdy wrócić między ludzi”.  
S. Igel, Dydaktyka propedeutyki filozofii, s. 438. 
112 Tamże, s. 438.
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prawdy i fałszu istnieje instancja najwyższa i bezapelacyjna bądź że 
wygłaszanie przekonań jest rzeczą bardzo odpowiedzialną113. Nato-
miast na lekcjach psychologii młodzież może dowiedzieć się, jaką 
wartość ma prawda: „jak wzniosłą ozdobą jest bezinteresowne dąże-
nie do poznania prawdy i  jak wielka jest potęga poznania […]”114. 
Lekcje psychologii mogą pomóc uczniom zrozumieć i zauważyć, jak 
często człowiek, kierując się uczuciami lub własnym interesem, może 
mylnie przyswajać sobie przekonania. Z tego powodu, obowiązkiem 
każdego jest nie tylko kontrola tego, czy nasze czyny odpowiadają 
przekonaniom, lecz również, czy nasze czyny są uzasadnione. Lek-
cje psychologii mogą być również sposobnością, by młodzież zro-
zumiała, że każdy człowiek w  swoim życiu powinien kierować się 
prawdą i  prawdy w swoim życiu szukać115. Zdaniem Igla ugrunto-
wany w młodych ludziach kult prawdy może dać również rękojmię, 
że w przyszłości przedstawicieli różnych poglądów łączyć będzie wza-
jemny szacunek w dążeniu do prawdy. 

Według Igla, biorąc pod uwagę, że centralnym zagadnieniem 
wszelkiej filozofii jest człowiek i  jego sprawy, mianowicie poznanie, 
moralność, piękno czy kultura, filozofia może również pomóc mło-
dym ludziom w  uświadomieniu sobie rzeczywistości pierwiastka 
duchowego i nauczyć docenić jego wartość116. Jak zauważał Igel, „ten 
antropocentryzm filozofii będzie równocześnie silną dawką humani-
zmu […]”117. Wydaje się, że dzięki filozofii młodzież może zrozumieć 
nie tylko siebie, drugą osobę, lecz może mieć także okazję do pogłę-
bienia życia religijnego118. Według Igla w żadnym innym przedmiocie 

113 Zob. tamże.
114 Tamże.
115 Zob. tamże.
116 Tamże, s. 439.
117 Tamże.
118 Igel podkreślał zadania wychowawcze filozofii na przykładzie trzech jej oddzia-
ływań: intelektualnego, religijno-moralnego i obywatelskiego. Akcentował olbrzy-
mie znaczenie i rolę, jaką odgrywa filozofia, oraz dał wyraz temu, że z przemożnej 
siły wychowawczej filozofii rezygnować nie wolno. Twierdził, że krzewienie przez 
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szkolnym nie znajdzie się tylu okazji do pogłębiania życia religijnego, 
ilu w nauczaniu filozofii. Nauczyciel, mówiąc młodym ludziom „o gra-
nicach poznania ludzkiego, o rzeczywistości pierwiastka duchowego, 
o uczuciach religijnych, o zagadnieniach etycznych, obraca się […] 
w terenach wspólnych z religią i w najważniejszych dla powyższych 
zagadnień momentach wywołuje nastroje religijne”119. Igel zwracał 
uwagę, że nauczyciel filozofii może mieć decydujący wpływ na życie 
religijne młodych ludzi. Poprzez swój przekaz przyczynia się do tego, 
że młodzież może indywidualnie ustosunkować się do religii, prze-
konać się, że nauka nie zastępuje religii. Ponadto uczniowie, słysząc 
z ust nauczyciela-filozofa wyrazy czci dla życia religijnego, mogą zro-
zumieć również, że religia to sprawa arcyludzka, której płytką krytyką 
zbyć nie można120. 

Igel twierdził, że poglądy filozoficzne, podobnie jak religijne, 
mogą wpływać silnie na  kształtowanie się polityki państwa i  życia 
społeczeństwa, z uwagi na wielki ładunek emocjonalny, jaki im towa-
rzyszy121. Podkreślał, że kultura filozoficzna jest niezbędnym składni-
kiem kultury państwowej122, ponieważ pojęcie państwa jest tak dalece 
abstrakcyjne, przeto jest dostępne tylko dla niewielu123. Igel zwracał 
uwagę, że różnorodne sytuacje, z jakimi mamy do czynienia w pań-
stwie, wymagają od obywateli przede wszystkim krytycyzmu, który 
jest niezbędny: „dla zorientowania się i rzeczowego ustosunkowania 

filozofię wartości człowieka, pielęgnowanie kultu rozumu oraz prawdy, uczenie 
młodzieży krytycznego myślenia, pogłębianie życia religijnego oraz świadomości 
państwowej jest niezmiernie ważne.
119 S. Igel, Dydaktyka propedeutyki filozofii, s. 439.
120 Zob. tamże.
121 Tamże.
122 Tamże.
123 Pisał on, że „nie jest rzeczą przypadku, że Platon najwyższą władzę w państwie 
oddaje filozofom, albowiem dla nich raczej, niż dla każdego innego, to, co ogólne, 
będzie rzeczywiste, godne wysiłku i poświęcenia. Jednostka bez wykształcenia filo-
zoficznego rzadko wzniesie się na wyżyny, na których państwa nie utożsamia się 
z jednym z jego składników”. S. Igel, Dydaktyka propedeutyki filozofii, s. 439.
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się do pozornej chaotyczności”124. Jak zaznaczał, owego krytycyzmu 
uczy filozofia – nauczanie filozofii sprowadza się przede wszystkim do 
krytycznego myślenia, które pozwala obywatelom ustosunkować się 
do różnych elementów, interesów i tendencji, jakie kształtują państwo. 
W związku z  tym wydaje się ważne, by krytycznego myślenia uczyć 
od samego początku, zaczynając od młodzieży w szkole średniej. Igel 
podkreślał, że zdolność krytycznego myślenia pozwala każdemu czło-
wiekowi dokonywać analiz, wyciągać wnioski i ustosunkowywać się do 
zaistniałej sytuacji w państwie, że „obywatel niekrytyczny obojętnieje 
z czasem dla spraw państwowych albo staje się ofiarą haseł dogmatycz-
nych lub radykalnych”125. Dlatego też należy już od najmłodszych lat 
na lekcjach szkolnych uczyć młodzież krytycznego myślenia, wyma-
gając od nich decyzji i rozwiązań. Zdaniem Igla krytycznego myśle-
nia młodzi ludzie mogą nauczyć się jedynie na lekcjach, na których 
nie będą odgrywać roli wdzięcznego odbiornika126. Igel podkreślał, że 
młodzież nie nauczy się krytycznego myślenia, jeśli będą jej podawane 
gotowe wyniki, reguły bądź zasady, jak ma to miejsce na przykład na 
lekcjach matematyki czy fizyki. Według niego krytycznego myślenia 
młodzi ludzie mogą nauczyć się przede wszystkim na lekcjach filozo-
fii. Lekcje psychologii grupy społecznej, etyki, teorii kultury i państwa 
mogą być okazją do kształtowania krytycyzmu127, pogłębienia poczu-

124 Tamże.
125 Tamże.
126 Igel podkreślał, że „krytycznego […] myślenia nie nauczy się młodzież na lek-
cjach nauk specjalnych, które podają wyniki gotowe (nauki opisowe) albo też pro-
wadzą uczniów drogą pewną, przez innych utorowaną (matematyka, fizyka). Ani 
gotowe wyniki ani też utorowane drogi nie wywołują u młodzieży sprzeciwu […]. 
Zdolności krytycznego myślenia można nabyć tylko w sytuacji, która stawia jed-
nostkę wobec przeciwieństw, domagających się decyzji lub rozwiązania, albowiem 
tylko sytuacje nieuporządkowane prowokują krytykę”. S. Igel, Dydaktyka propedeu-
tyki filozofii, s. 440. 
127 Igel twierdził, że nauczyciel na lekcjach tych może mieć możliwość, by kryty-
cyzm młodzieży skierować między innymi na takie zagadnienia, jak: „a) stosunek 
teraźniejszości do przeszłości, dla zajęcia krytycznego stanowiska wobec konserwa-
tyzmu i nowatorstwa, b) stosunek różnych składników organizmu państwowego do 
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cia sprawiedliwości czy do ustosunkowania się do aktualnych zagad-
nień128. Zdaniem Igla doniosłą rolę w wychowaniu obywatelskim ode-
grać może również nauczanie metodologii nauk129, pogłębianie pojęcia 
prawa i  norm oraz nauka o  państwie. Według niego wprowadzenie 
teorii państwa do programu filozofii może przyczynić się do pogłębie-
nia świadomości państwowej oraz ugruntować przekonanie, że pań-
stwo jest nie tylko terenem walk i sprzecznych interesów, lecz przede 
wszystkim najwyższą formą organizacyjną życia kulturalnego130. Igel 
podkreślał, że jednostka solidnie na  filozofii kształcona potrafi kry-
tycznie ustosunkować się do poglądów i prądów, jakie pojawiają się 
w  państwie, potrafi uświadomić sobie ich strony dodatnie i  ujemne 
oraz wybrać dla siebie odpowiednią drogę w życiu131.

Przywołane ujęcia ukazują, że nauczanie filozofii może mieć 
wymiar zarówno dydaktyczny, jak i  wychowawczy. Filozofia może 
odegrać znacząca rolę w pielęgnowaniu kultu rozumu, prawdy, świa-
domości państwowej i odpowiedzialności. Nauczanie filozofii może 
wpłynąć na wychowanie intelektualne, religijno-moralne i społeczne. 
Filozofia nauczana w szkole średniej może pomóc młodym ludziom 
uświadomić sobie rzeczywistość pierwiastka duchowego, docenić 
jego wartość oraz pomóc ustosunkować się do pozornej chaotyczno-
ści. Wydaje się, że filozofia traktowana poważnie przyczynia się do 
wykształcenia, jak pisał Twardowski, zastępu prawdziwie światłych 

siebie, c) stosunek jednostki do grup społecznych, d) stosunek państwa do państw 
innych”. S. Igel, Dydaktyka propedeutyki filozofii, s. 440. 
128 Igel podkreślał, że: „wdrażanie do krytycznego myślenia doprowadzić może 
uczniów w istotnych dla państwa sprawach do umiaru, który jest dowodem dojrza-
łości i jedną z najcenniejszych zalet obywatelskich”. S. Igel, Dydaktyka propedeutyki 
filozofii, s. 440.
129 Jak pisał: „Na niej uświadomi sobie młodzież, na czym polega metoda pracy 
i  zrozumie jej doniosłości. Pozna również, że metodyczność pracy jest jednym 
z warunków jej owocności. Metoda zaś zakłada ścisłość i sumienność, a tym samym 
pogłębia poczucie odpowiedzialności wykonawców”. S. Igel, Dydaktyka propedeu-
tyki filozofii, s. 440. 
130 Zob. S. Igel, Dydaktyka propedeutyki filozofii, s. 441.
131 Tamże, s. 440.

2.4. Wychowawcza i społeczna doniosłość propedeutyki filozofii
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obywateli132. Filozofia, ucząc młodych ludzi samodzielnie i krytycznie 
myśleć, może dostarczyć im „jednej z najsilniejszych broni w walce 
z obskurantyzmem i jednej z najpotężniejszych dźwigni umysłowego 
postępu”133. Zetknięcie się młodzieży z propedeutyką filozofii może 
być, jak to ujął Twardowski, nie tylko chwilą rodzącej się naukowej 
samowiedzy, ale również chwilą, w  której młodzi ludzie zaczynają 
rozumieć to, do czego wychowanie zmierza i dlaczego obiera tę, a nie 
inną drogę. Wydaje się, że nauczanie filozofii w szkolne średniej może 
nie tylko pomóc młodemu człowiekowi stworzyć harmonijny pogląd 
na świat i życie134, ale również spełnić funkcję wychowawczą – mia-
nowicie przygotować młodzież do dojrzałego i twórczego uczestnic-
twa zarówno w życiu intelektualnym, kulturowym, jak i społecznym. 
Z tego powodu, ważne jest, by filozofię w szkole traktować jako nie-
zbędny przedmiot, który może odegrać rolę pożądanego ogarnię-
cia końcowego135 całej dotychczasowej wiedzy i  stanowić podstawę 
wykształcenia ogólnego młodych ludzi.

Podsumowanie rozdziału drugiego

Odwołując się do postulatów Twardowskiego, który głosił koniecz-
ność gruntownego i systematycznego nauczania propedeutyki filozo-
fii w  szkole średniej, grono filozofów szkoły lwowsko-warszawskiej 
wielokrotnie podkreślało stanowisko w sprawie odpowiedniego przy-
gotowania nauczycieli tego przedmiotu. Zwrócono uwagę, że brak 

132 K. Twardowski, Filozofia w szkole średniej..., s. 2. 
133 Tamże, s. 6.
134 Jak pisał Twardowski, „dokonując w  umysłach uczniów, bliskich skończenia 
szkoły średniej, prawdziwej koncentracji całej poprzedniej nauki szkolnej, ujmując 
wszystko, czego się nauczyli i  czego się dowiedzieli, z punktu widzenia kategorii 
i kryteriów logicznych […] zarówno wszelkich nauk humanistycznych […], jak też 
wszelkich dzieł literatury i  wszelkich w  historii zapisanych działań ludzkich”.  
K. Twardowski, Filozofia w szkole średniej..., s. 2.
135 Jak pisał Bogdan Nawroczyński, „owym tak pożądanym w szkole średniej ogar-
nięciem końcowym”. B. Nawroczyński, Zasady nauczania, s. 415.
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zrozumienia doniosłości propedeutycznego wykształcenia filozo-
ficznego często wynikało z braku odpowiednich kwalifikacji nauczy-
cieli. Między innymi Kazimierz Sośnicki, Salomon Igel czy Regina 
Rajchman-Ettingerowa opowiadali się za nauczycielem-fachowcem, 
wszechstronnie wykształconym, pełniącym funkcję przewodnika, 
który pomaga uczniom odnaleźć „równowagę życia”. Zwrócono 
uwagę, że filozofii w  szkole średniej powinny nauczać autentyczne 
autorytety, otwarci i wrażliwi na potrzeby uczniów nauczyciele, któ-
rych zadaniem jest prostować, tłumaczyć oraz wyjaśniać skompliko-
wane zjawiska i trudne pojęcia. Nauczyciel tego przedmiotu powinien 
wprowadzać młodych ludzi w świat filozofii (za Platonem), wskazać, 
że mądrość filozoficzna (jak sądził Arystoteles) jest trwałą dyspozycją 
intelektualną, która pozwala człowiekowi odkrywać w świecie to, co 
jest w nim istotnego i ważnego.

Jeżeli propedeutyka filozofii będzie nauczana przez odpowiednio 
wykwalifikowanych nauczycieli, przedmiot ten może: 

– stanowić podwaliny wykształcenia średniego;
– stanowić ważny czynnik w wychowaniu młodych ludzi;
– stać się ukoronowaniem i syntezą wyników całego nauczania 

w szkole średniej;
– być ogniskiem, w którym zbiegłyby się płomienie wiedzy, 

palące się dotąd bezładnie w młodych umysłach;
– zsyntetyzować i uzgodnić całokształt materiału faktograficz-

nego, który ma przyswoić sobie młodzież w szkole średniej;
– wdrożyć uczniów do krytycznego, ścisłego i rzeczowego 

myślenia;
– kształtować u młodzieży jedność i konsekwencję w działaniu;
– zachęcać do dalszej pracy i łączności z filozofią; 
– dawać sposobność do przyswajania sobie nowych pojęć 

i pogładów wybitnych myślicieli; 
– jednoczyć fragmenty w całość; 
– stanowić pogłębianie i uzupełnianie zdobytej przez uczniów 

wiedzy;
– korelować z innymi przedmiotami w szkole średniej;

Podsumowanie rozdziału drugiego
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– być przedmiotem, dzięki któremu wiedza zdobyta w innych 
dziedzinach się koncentruje;

– stanowić most, który mógłby połączyć ze sobą daleko idącą 
specjalizację i „zawężenie indywidualnego pola działania” 
z  najogólniejszymi oraz najistotniejszymi składnikami kul-
tury.

W trakcie dyskusji filozofowie międzywojnia zwrócili uwagę na zada-
nia nauczyciela propedeutyki filozofii, na rolę, jaką ma on do odegra-
nia oraz na cechy, jakimi powinien się odznaczać prawdziwy pedagog, 
nauczyciel i wychowawca. Przedstawione poglądy wskazują na profil 
osobowości nauczyciela propedeutyki filozofii, na rzetelność w wyko-
nywaniu swojego zawodu, na profesjonalizm w  pełnym tego słowa 
znaczeniu, wszechstronne wykształcenie oraz kompetencje zarówno 
intelektualne, jak i moralne nauczycieli. Warto również wyakcento-
wać pojawiający się stosunkowo nowy element: rola wychowawcza 
nauczyciela filozofii, przewyższająca innych nauczycieli. Nauczyciel-
filozof może uczyć i wychowywać młodych ludzi, czyli umiejętnie 
wpływać na ich rozwój, na kształtowanie określonych postaw. W trak-
cie zajęć z filozofii młodzi ludzie mają znacznie więcej okazji do zada-
wania pytań niż podczas lekcji innych przedmiotów, poszukiwania, 
rozumowania i poruszania zagadnień m.in. natury egzystencjalnej.

Dla środowiska szkoły lwowsko-warszawskiej istotne były rów-
nież podstawy programowe oraz sposoby prowadzenia zajęć w postaci 
wykładów, wymiany poglądów, samouctwa uczniów i wspólnej pracy 
z  nauczycielem. Przedstawiciele międzywojnia przedstawiali kon-
kretne postulaty i  prezentowali programy nauczania propedeutyki 
filozofii w szkole średniej. Ich celem była naprawa sposobu nauczania 
tego przedmiotu, dlatego też filozofowie podkreślali oraz wskazywali, 
że nauczanie filozofii jest chaotyczne, program nauczania tego przed-
miotu jest zbyt powierzchowny, brak w nim jakichkolwiek wskazó-
wek w sprawie pogłębiania i rozwijania pierwiastków filozoficznych 
oraz dostarczenia młodzieży potrzebnej wiedzy. Ponadto nauczanie 
propedeutyki filozofii ograniczone do historii filozofii i czytania dzieł 
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filozoficznych często jest niezrozumiałe dla młodzieży, bądź jest zbyt 
wąskie, jeśli zostaje zredukowane do psychologii i  logiki. Propono-
wali oni rozszerzenie programu nauczania o wstęp do filozofii, etykę 
i  pedagogikę. Tego typu program, w  skład którego wchodziłyby: 
psychologia, logika, wstęp do filozofii oraz etyka z pedagogiką, miał 
dawać rękojmię, że nauczyciele będą uwzględniać w nauczaniu naj-
istotniejsze, najogólniejsze i najważniejsze elementy filozofii. Postu-
lowali też, by logika zawierała elementy semantyki i logiki matema-
tycznej i byli za opracowaniem metodyki propedeutyki filozofii, jako 
koniecznego elementu dobrego nauczania. Opowiadali się, by pro-
gram propedeutyki filozofii uwzględniał wszystkie dyscypliny filozo-
ficzne, by nie ograniczać nauczania ani do psychologii i logiki, ani do 
historii filozofii czy do czytania dzieł filozoficznych. Autorzy zapro-
ponowali, żeby materiał naukowy rozbić na szereg zagadnień filozo-
ficznych z  uwzględnieniem w  nim wszystkich dyscyplin filozoficz-
nych. Nie wszyscy filozofowie byli zgodni co do programu nauczania 
propedeutyki filozofii. Twardowski był za logiką i psychologią, inni 
mieli odmienne zdania, przedstawiali własne projekty.

Projekt programowy Reginy Rajchman-Ettingerowej:
– organizowanie wspólnych posiedzeń fachowców;
– wyodrębnienie dwóch oddzielnych kursów psychologii 

i logiki oraz zmodyfikowanie programu logiki;
– zmniejszenie materiału faktograficznego poszczególnych 

przedmiotów;
– rozszerzenie programu propedeutyki filozofii poza ramy 

psychologii i logiki o wstęp do filozofii (zagadnienia episto-
mologiczne, ontologiczne, socjologiczne – w klasie siódmej) 
oraz etykę z pedagogiką ( podstawy wychowania – w klasie 
ósmej);

– uzupełnienie programu nauczania o możliwość wyboru jed-
nego z trzech przedmiotów, (historia filozofii, socjologia lub 
etyka);

– omawianie lektury autorów filozoficznych.
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Projekt programowy Bohdana Kieszkowskiego:
– zwiększenie liczby godzin nauczania propedeutyki filozofii;
– prowadzenie kursów doszkalających dla nauczycieli;
– uzupełnienie programu logiki o zasadnicze pojęcia seman-

tyki;
– połączenie semantyki z definiowaniem nazw;
– uwzględnienie głównych zagadnień teorii poznania;
– wyjaśnianie pojęć (idealizm, realizm, krytycyzm, itp.);
– uwzględnienie w programie logiki matematycznej;
– uwzględnienie w programie psychologii omawianie faktów 

psychicznych;
– traktowanie logiki i psychologii jako dwóch różnych przed-

miotów nauczania objętych ewentualnie wspólną nazwą pro-
pedeutyki filozofii, (pierwsze rozwiązanie);

– wprowadzenie podstawowych problemów filozoficznych, 
obejmujących logikę, psychologię, teorię poznania i metodo-
logię, (drugie rozwiązanie);

– powołanie dla propedeutyki filozofii instruktora czuwają-
cego nad opracowywaniem projektów zmian programowych, 
wizytowaniem szkół, organizowaniem konferencji;

– przedkładanie projektów programowych wydziałowi progra-
mowemu;

– udział towarzystw filozoficznych w opracowywaniu projek-
tów programowych;

– współpracowanie profesorów wyższych uczelni i nauczycieli 
propedeutyki filozofii z ministerstwem.

Projekt programowy Salomona Igla:
– uwzględnienie logiki i psychologii jako niezbędnych składni-

ków wykształcenia ogólnego;
– poszerzenie programu nauczania propedeutyki filozofii 

o metafizykę, etykę i filozofię kultury;
– uwzględnienie w programie propedeutyki filozofii wszyst-

kich dyscyplin filozoficznych;
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– rozbicie materiału naukowego na dwie grupy zagadnień: zagad-
nienia z filozofii poznania, (psychologia poznania, logika, 
metodologia i teoria poznania) i zagadnienia z filozofii warto-
ści, (psychologia uczuć, życia popędowego, woli, charakterolo-
gia oraz najważniejsze zagadnienia z socjologii, estetyki, etyki  
i filozofii kultury);

– nauczanie filozofii przez ostatnie dwa lata szkoły średniej,  
(3 godziny tygodniowo);

– nauczanie filozofii poznania przez pierwszy rok nauki;
– nauczanie filozofii wartości przez drugi rok nauki;
– powtarzanie materiału, dyskuje na temat roli nauki, moral-

ności, piękna w ostatnich dwóch miesiącach nauki;
– odwoływanie się w trakcie nauczania propedeutyki filozofii 

do zagadnień i wiedzy uczniów z innych przedmiotów szkol-
nych, (korelacja międzyprzedmiotowa).

Kolejnym problemem, poruszanym zarówno przez filozofów okresu 
międzywojennego, jak i współczesnych, był i jest brak odpowiednich 
podręczników do nauki tego przedmiotu. Poczynione obserwacje 
wykazują, że jest ich wciąż mało, a treści programowe zbyt swobod-
nie i dowolnie dobrane. Wprawdzie niektórzy dydaktycy podkreślają 
możliwość swobodnego doboru treści w prowadzeniu zajęć, ale nie 
każdy nauczyciel, jak wskazuje praktyka, jest w stanie z takiej zdol-
ności skorzystać. Zwolennicy ścisłego przestrzegania programu filo-
zofii uważają, że taką swobodę można zostawić jedynie wykwalifiko-
wanym nauczycielom, mającym duże doświadczenie pedagogiczne, 
a nie młodym i początkującym wykładowcom. Wydaje się, że filozo-
fia powinna mieć spójny program nauczania, aby młodzież w szkole 
średniej mogła mieć wiedzę przekazaną w sposób uporządkowany. 

Porównując sytuację filozofii w  szkole w  okresie dwudziestole-
cia międzywojennego z dzisiejszą, na pierwszy rzut oka wydaje się, 
że niewiele się ona różni, że w dalszym ciągu filozofia nie jest rozu-
miana i  doceniana, czego rezultatem jest brak funkcjonowania jej 
jako samodzielnego obowiązkowego przedmiotu. Czy tak jest istot-
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nie? We współczesnej szkole średniej mamy do czynienia z okazjo-
nalnym nauczaniem filozofii, ma ona jednak coraz wyższy status, bio-
rąc pod uwagę wprowadzenie matury z filozofii od 2009 roku. Każdy 
uczeń szkoły średniej może zdawać filozofię na egzaminie matural-
nym. Dzięki tej systemowej zmianie filozofia stała się samodzielnym 
przedmiotem, z  własnym programem i o  odpowiednim wymiarze 
godzin. Czy ten odmienny status przedmiotu wpłynął na zmiany uję-
cia dydaktyki filozofii? Zagadnienie to będzie przedmiotem rozważań 
w następnym rozdziale. 

Rozdział II. Dydaktyka filozofii jako problem filozoficzny...



ROZDZIAŁ III

Edukacja filozoficzna w polskiej szkole  
w dobie transformacji ustrojowej1

1 Dyskusje wokół nauczania filozofii w szkole średniej po 1990 r. do 2015 r.
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3.1. Kondycja współczesnej polskiej szkoły średniej  
w świetle literatury przedmiotu 

3.1.1. Kryzys współczesnej2 szkoły średniej 

Współczesny wizerunek polskiej szkoły w świetle badań3 i poglądów 
dydaktyków4 nie napawa optymizmem. Mnożą się głosy krytyczne 
zarówno pośród dydaktyków, jak i nauczycieli wykonujących swoją 
codzienną pracę. Zdaniem Zdzisława Kality problem szkoły polega 
między innymi na tym, że „nie edukuje ona, a jedynie uczy i przeka-
zuje wiedzę. Nie odsłania wartości i nie wskazuje dróg ich urzeczy-
wistnienia, nie wypracowuje i nie podpowiada technik wprowadzania 
wartości w  życie”5. Szkoła spięta jest „gorsetem” instrumentalizmu, 
encyklopedyzmu i konformizmu. Podkreśla to, co praktyczne, modne, 
użyteczne, a odrzuca to, co trudne lub niewykonalne. Szkoła często 
oczekuje od uczniów bezkrytycznego stosowania się do panujących 
w niej zasad i wartości, biernej uległości. Wydaje się, że realizowany 
model nauczania w szkole polega jedynie na dostarczaniu uczniom 
jak największej ilości encyklopedycznych informacji, często dla 
nich zbędnych. Szkoła nie potrafi zaciekawić młodych ludzi wiedzą 
techniczną, literaturą czy sztuką, nie umie kształtować osobowo-
ści uczniów, wykorzystywać ich uzdolnień, zainteresowań i  aspira-
cji. Często wiedza przekazywana w  szkole wywołuje jedynie zamęt 

2 Ramy czasowe współczesności prezentowane w podrozdziale to lata 1990–2015.
3 Zob. http://www.ibe.edu.pl/pl/o-instytucie/aktualnosci/293-pisa-2012-wyniki 
[pobrano: 25.02.2015].
4 Zob. Filozofia – Etyka – Wiedza o demokracji w edukacji współczesnej. Teoria – 
Praktyka – Prognoza, red. J. Szmyd, A. Komendera, Kraków 1999; Filozofia w szkole 
II. Filozofia a  nauki szczegółowe. Materiały konferencji naukowej, Kielce 22-23 
września 2000, red. B. Burlikowski, W. Słomski, Kielce–Warszawa 2001; Filozofia 
w szkole III. Filozofia jako podstawa integracji nauczania i wychowania. Materiały 
konferencji naukowej, Kielce 21-22 września 2001, red. B. Burlikowski, W. Słomski, 
Kielce–Warszawa 2002.
5 Z. Kalita, Filozofia i paideia – historia i współczesność, w: Pasja czy misja? O ucze-
niu filozofii, red. D. Probucka, A. Olech, M. Woźniczka, Częstochowa 2001, s. 21.
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w głowach młodych ludzi, a cały trud jej opanowania leży na barkach 
uczniów. Można zauważyć pewne „atomizowanie wiedzy”, gubienie 
się w niezliczonych drobiazgach i brak spojrzenia na całość6. Wydaje 
się, że im więcej gromadzi się szczegółów, często zbytecznych i obcią-
żających pamięć, tym większy chaos może powstać w głowie młodego 
człowieka, który jeszcze nie zna sztuki orientowania się w „labiryncie 
wiedzy”7. Z całą pewnością taki sposób nie prowadzi do wychowa-
nia osobowości, mającej poczucie swej roli w otaczającym ją świecie 
i świadomej swego przeznaczenia, lecz przygotowuje jedynie pewien 
„trybik” do pracy w mechanizmie społecznym8.. 

Należy zwrócić uwagę, że zadaniem szkoły powinno być stworze-
nie takich możliwości, by pomóc młodzieży zorientować się w wie-
dzy. Ważne jest, by przekazywać młodym ludziom pewną syntezę 
wszystkiego, co jest przedmiotem nauki szkolnej. Niestety obserwuje 
się coś zupełnie odwrotnego – współczesna szkoła nie daje poglądu 
na całość w  celu usprawnienia uczniów w  rozumieniu9. W  rezul-
tacie często wzbudza w  młodych ludziach negatywne reakcje, staje 
się nudna i  wroga do tego stopnia, że młodzież uczęszcza do niej 

6 Na nadmiar informacji, tak zwaną dydaktykę drobienia, detalizację nauki, ko-
lekcjonowanie informacji, komasację oddzielnych informacji w edukacji zwracają 
uwagę między innymi: J. Czerny, Koncepcje kształcenia w świetle zjawiska „eksplozji 
informacji”, w: Filozofia w szkole. Filozofia jako podstawa integracji nauczania i wy-
chowania. Materiały konferencji naukowej, Kielce 21-22 września 2001, red. B. Bur-
likowski, W. Słomski, Kielce–Warszawa 2002, s. 163-170; Z. Kalita, Filozofia i pa-
ideia – historia i  współczesność; R.  Miszczyński, A. Tarnopolski, Metodologiczne 
i filozoficzne problemy nauczania. Kwestia akceptacji zasad intelektualizmu, w: Filo-
zofia w  szkole. Materiały konferencji naukowej, Kielce 10-11 września 1999, red.  
B. Burlikowski, W. Słomski, Kielce–Warszawa 2000, s. 207-220.
7 Zob. K. Kalka, Filozoficzna antropologia tomistyczna okresu międzywojennego 
w Polsce jako podstawa kształtowania charakteru, Bydgoszcz 2000, s. 7-9. 
8 Zob. tamże.
9 Zob. J. Czerny, Koncepcje kształcenia w świetle zjawiska „eksplozji informacji”, w: Fi-
lozofia w szkole. Filozofia jako podstawa integracji nauczania i wychowania. Materiały 
konferencji naukowej, red. B. Burlikowski, W. Słomski, Kielce-Warszawa 2002, s. 163-
170; Z. Kalita, Filozofia i paideia – historia i współczesność, w: Pasja czy misja? O ucze-
niu filozofii, red. D. Probudzka, A. Olech, M. Woźniczka, Częstochowa 2001, s. 17-23.
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z przymusu. Jak pisze Mariusz Wojewoda, „uczniowie często uczą się 
z przymusu, przyzwyczajenia narzucanego im od najwcześniejszych 
lat szkolnych, często uczą się dla ocen, a nie dla wiedzy. […] szkoła 
stępia w uczniu jego naturalną ciekawość świata. Wyrabia skłonność 
do uczenia się dla odpowiedniej noty w  dzienniku. Młodzi ludzie 
przyswajają pamięciowo ogromną ilość informacji, których z niczym 
nie potrafią skojarzyć, uczą się na klasówki, żeby po niedługim czasie 
prawie wszystko zapomnieć. […] Dzieci i młodzież zmusza się często 
do przyswajania ogromnych ilości informacji, co przekracza ich inte-
lektualne możliwości”10. 

Jak podkreśla Aleksander Nalaskowski, „szkoła staje się rytuałem, 
którego nie można zrozumieć do końca, a którego trzeba przestrzegać. 
Do ucznia wreszcie dociera przekonanie, że ze szkołą się nie wygra, 
a jedynie czego od niej można oczekiwać, to święty spokój”11. Można 
dostrzec, że na początku młodzi ludzie próbują się przeciwstawiać, 
ale z czasem dostrzegają, że nie warto, poddają się i często traktują 
ten okres w swoim życiu marginalnie. Wydaje się, że fundamentem 
niepowodzeń szkoły jest między innymi to, że występują w niej liczne 
rozbieżności. W szkole nie ma zgody co do tego, czy wychowuje ona 
„ku dzisiaj” czy „ku jutru”, nie ma zgody co do tego, czy istnieje Bóg, 
i nie ma zgody, co do granic tolerancji dla młodości. Szkołę można 
określić „czystą formą”, którą wypełniają treści czasami zamierzone, 
a czasami przypadkowe12. Ponadto szkoła ulega również tak zwanej 
technologizacji, w wyniku której młody człowiek schematycznie opa-
nowuje wiedzę i rozwiązuje testy. Można zaobserwować, że w szkole 
coraz częściej liczy się obecność, stopnie, pozorowana aktywność, 

10 M. Wojewoda, Propedeutyka filozofii w szkole średniej, w: Filozofia w szkole. Ma-
teriały konferencji naukowej, Kielce 10-11 września 1999, red. B. Burlikowski, W. 
Słomski, Kielce–Warszawa 2000, s. 233-237. 
11 A. Nalaskowski, Szkoła jako zorganizowane zaprzeczenie przekonaniu o  niepo-
wtarzalności człowieka, w: Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wy-
chowania, red. F. Adamski, Kraków 1999, s. 38. 
12 Zob. A. Nalaskowski, Szkoła jako zorganizowane zaprzeczenie…, s. 37.
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a wszystko wyrażone w liczbach13. Jak zauważa Nalaskowski, „w imię 
realizacji zadań technologicznych […] szkoła odeszła od filozofii roz-
woju, od głębokich spojrzeń w  oczy, od podobieństwa do rodziny 
w stronę nauczania programowego na całkowicie jałową i uśrednioną 
nijakość. Ciekawość świata i nowego miejsca, charakterystyczna dla 
rajskiego okresu pierwszego roku edukacji, jest z tego punktu widze-
nia niewygodna i  zbyteczna. Uczeń ma być posłuszny […] musi 
[…] wyrazić zgodę na przetwarzanie siebie bez siebie, a  nie przez  
siebie”14.

Można zaobserwować, że w szkole nie liczy się indywidualizm, 
uczniowie traktowani są zbiorowo jako grupa, która podczas lekcji 
musi przyjąć do wiadomości pewną partię materiału. Młodzi ludzie 
mają być posłuszni, nie powinni się przeciwstawiać, zadawać pytań 
czy mieć coś do powiedzenia. „Wielu nauczycieli nie przyjmuje nawet 
do wiadomości, że ich zadaniem ma być dbanie o wszechstronny roz-
wój swych wychowanków, że mają z nich uczynić krytycznych, wraż-
liwych, otwartych i pełnych prospołecznych motywacji ludzi. Intere-
suje ich tylko to, aby ich przedmiot był wysoko notowany w rankingu 
przedmiotów szkolnych. […] Nie myślą o  tym, że najważniejszym 
celem szkolnych działań jest dobro ucznia”15. W  konsekwencji 
uczniowie z czasem stają się bierni, wykonują pewne czynności auto-
matycznie, bez analizy i  refleksji16. Sytuacja ta powoduje powstanie 
pokolenia młodzieży uczącej się na pamięć faktów i dat, niezdolnej 
do głębszej autorefleksji, nieodczuwającej potrzeby stawiania sobie 
pytań o swoje miejsce w świecie, rolę, cel i sens istnienia. W wyniku 
tego współczesny człowiek staje się obcy sam sobie i rzeczywistości 

13 Wydaje się, że w szkole nie liczy się osoba ludzka, a priorytetem wychowania i wy-
kształcenia nie jest człowiek, lecz realizowanie pewnych administracyjnych zasad. 
14 A. Nalaskowski, Szkoła jako zorganizowane zaprzeczenie..., s. 39. 
15 R. Miszczyński, A. Tarnopolski, Metodologiczne i filozoficzne problemy naucza-
nia..., s. 216. 
16 Nauczanie i  wychowanie sprowadza się do nakazu, tresury, w  wyniku której 
uczniowie przyswajają wiedzę jedynie w sposób mechaniczny, a nie świadomy i ro-
zumny. 
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życiowej. Sytuacja, z jaką często mamy do czynienia, jest niewątpliwie 
problemem edukacji i  jednocześnie zadaniem człowieka17. Wydaje 
się, że rozwiązaniem może być postawienie w szkole w centrum uwagi 
przede wszystkim osoby, jej dobra, w tym warunków jej dojrzewania. 

Jak zauważa Zygmunt Markocki, „tylko takie postrzeganie pro-
blemu może zaowocować głębszym uświadomieniem rzeczywi-
stych dylematów ludzkich i  społecznych, zrozumieniem warunków 
ich rozwiązania, a  także głębszym, odpowiedzialnym namysłem 
nad możliwością rozwiązywania narastających lawinowo trudno-
ści wychowawczych”18. Biorąc pod uwagę kryzys szkoły, „poszat-
kowane” na poszczególne przedmioty nauczanie oraz zagubienie 
młodzieży, należy zauważyć, że w szkole z pewnością nie wystarczy 
tylko sama fachowa wiedza ekspertów, niezbędna jest również wie-
dza filozoficzna. Istnieje bowiem potrzeba, by znać różne warianty 
rozwiązań i  ich najogólniejsze oraz najbardziej dalekosiężne skutki, 
różne modele społeczeństwa, koncepcje człowieka, celu, sensu życia 
i historii. Można zatem stwierdzić, że pewnym sposobem na kryzys 
współczesnej szkoły średniej jest powszechne nauczanie filozofii19.

Obok edukacji technicznej młodzieży potrzebne jest również 
nauczanie o profilu humanistycznym, które skoncentruje się na war-
tościach nadrzędnych, na drugim człowieku. Istotne wydaje się, by 
wychowanie skierować w stronę filozofii, w stronę refleksji, krytycz-
nego i  logicznego myślenia, pogłębiania rozumienia rzeczywistości, 
a  tym samym bliższego i  głębszego poznania samego siebie20. Jak 

17 Zdaniem Wiesława Sztumskiego sytuacja ta zmierza do tego, że „przekształcamy 
się stopniowo, ale w przyspieszonym tempie, w społeczeństwo robotów, ludzi-ma-
szyn XXI wieku”. W. Sztumski, Miejsce i rola filozofii w systemie edukacji, w: Filozo-
fia w  szkole. Materiały konferencji naukowej, Kielce 10-11 września 1999, red.  
B. Burlikowski, W. Słomski, Kielce–Warszawa 2000, s.101.
18 Z. Markocki, Personalizm filozoficzny…, s. 101.
19 Zob. W. Sztumski, Miejsce i rola filozofii w systemie edukacji, s. 101-109.
20 Zob. J. Czerny, Filozofia w szkole jako przejaw humanizmu w edukacji szkolnej,  
w: Filozofia w szkole. Materiały konferencji naukowej, Kielce 10-11 września 1999, 
red. B. Burlikowski, W. Słomski, Kielce–Warszawa 2000, s. 111-114.
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zauważa Krzysztof Kalka, poznanie samego siebie może być warun-
kiem szczęścia i  powodzenia na świecie, może stanowić najwyższą 
mądrość praktyczną. Z uwagi na to „powinno być zatem zadaniem 
każdego myślącego człowieka i do niego zmierzać winno wychowanie 
i  wykształcenie. Poznać siebie, to znaczy poznać własne przymioty 
i cnoty, ale także wady oraz ułomności”21. Należy zwrócić uwagę, że 
wiek młodzieńczy, czyli wiek przypadający na czas liceum, jest okre-
sem przełomowym w  życiu każdego młodego człowieka. Wówczas 
dochodzi często do głębokich i gwałtownych zawirowań, które wyni-
kają w dużej mierze z ogólnej dezorientacji młodzieży w rozumieniu 
siebie i otaczającego ich świata. Nauczanie filozofii w szkole średniej 
może pomóc młodym ludziom krytycznie przyjrzeć się rzeczywisto-
ści, przebić się przez tak zwaną ścianę chaosu, bezładu, nazwać to, co 
do tej pory było nienazwane i uporządkować swój własny świat. Warto 
podkreślić, że edukacja filozoficzna może pomóc młodym ludziom 
między innymi otworzyć się na siebie i na drugiego człowieka. 

3.1.2. Przyczyny i źródła kryzysu szkoły

Powodów i przyczyn kryzysu polskiego szkolnictwa jest wiele. Tkwią 
one zarówno w  szkole, jak i  poza jej obrębem. Jak zauważa Janusz 
Czerny, mogą one mieć swoje źródła zarówno w niedostatkach teore-
tycznych, jak i społecznej ignorancji zagadnień edukacyjnych. Ponadto 
źródłem kryzysu może być także otaczająca człowieka rzeczywistość 
społeczna, która coraz bardziej się  komplikuje22. Zauważalna jest 
przemoc, agresja, destrukcja społeczna, przestępczość, narkomania 
i nietolerancja. Można zaobserwować widoczny kryzys systemu war-
tości, zakorzeniające się niewłaściwe wzorce sukcesu i  konsumpcji 
oraz pogoń za dobrami materialnymi. Mieczysław Gogacz podkreśla, 

21 K. Kalka, Filozoficzna antropologia tomistyczna..., s. 296.
22 Zob. J. Czerny, Potrzeby nauki wobec wyzwań współczesnej cywilizacji, w: Filozo-
fia w  Szkole V. Filozofia w  życiu. Materiały konferencji naukowej, Kielce 19-20 
września 2003, red. B. Burlikowski, W. Rechlewicz, Kielce 2004, s. 90-94. 
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że współczesna kultura jest zniekształcona23, przeważa w niej myśle-
nie celami i dążenie do tworzenia rzeczy użytecznych. Coraz częściej 
można zauważyć, że w aktualnej kulturze dominują zasady idealizmu, 
które biorą górę nad nurtem realistycznym i wykluczają tym samym 
realizm, metafizykę, wyjątkowość osób i wspaniałość Boga24. Maleje 
w  tym wszystkim rola osób jako jednostkowych bytów, a  na plan 
pierwszy wysuwa się państwo, instytucje, ideologie i technika25. Sytu-
acja ta jest niepokojąca, ponieważ współczesna kultura w wielu swych 
przejawach wręcz atakuje człowieka oraz wpływa również negatyw-
nie na model nauczania i wychowania. Jak zaznacza Gogacz, w szkole 
„proponuje się […] model wychowania i  nauczania głównie przez 
przebywanie człowieka wśród rzeczy, a  nie wśród osób. Nie mówi 
się o powodowaniu i utrwalaniu więzi osobowych”26. Atakowane są 
główne cele kształcenia i wychowania, ponieważ pomija się zaleca-
nie nabywania usprawnień intelektu i woli27. Według Gogacza można 
dostrzec, że całe szkolnictwo podporządkowuje się wyłącznie sposo-

23 Według Gogacza oznacza to, że „jest […] oderwana od osób i kierowana przez 
ideologie do instytucji, a więc do struktur sztucznych oraz do procesów, czego uczy 
myśl Hegla i Whiteheada. […] Wszystko to uczy negacji Boga i negacji człowieka, 
a zarazem negacji miłości”. M. Gogacz, Osoba zadaniem pedagogiki..., s. 151-154. 
24 Zob. A. Gondek, Pedagogika Mieczysława Gogacza – propozycja realistycznego 
wychowania i wykształcenia na tle współczesnej pedagogiki zorientowanej ideali-
stycznie, „Rocznik Tomistyczny 5 (2016), s. 91-112. 
25 Jak pisze Gogacz, „człowiek a także Bóg stają się częścią tych struktur, z czasem 
negowana jest przede wszystkim realność Boga. Dopuszcza się jedynie tworzenie 
przez myśl idei Boga. Często też głosi się, że pod koniec dziejów absolutem staje się 
tworzący się kosmos jako całość”. M. Gogacz, Podstawy wychowania, Niepokala-
nów 1993, s. 11.
26 M. Gogacz, Osoba zadaniem pedagogiki..., s. 149.
27 Jak pisze Gogacz, „nie zachęca się dziś do nabywania usprawnień intelektu 
i  woli, szlachetności wyobrażeń i  uczuć. Tworzone wytwory nie przekazują we-
wnętrznej elegancji człowieka, nie uczą wierności prawdzie i dobru. […] Dopusz-
cza się utożsamienie pojęć z realnymi bytami, tego, co przyrodzone, z tym, co nad-
przyrodzone, tego, co prawdziwe, z tym, co fałszywe. Nawet nazywa się wymyślone 
teorie realnymi bytami, rzeczy i idee Bogiem, fałsz prawdą, zło dobrem”. M. Gogacz, 
Osoba zadaniem pedagogiki..., s. 151.
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bom uzyskiwania erudycji. Niepokojące również jest, że w szkole nie 
zachęca się do troski o bezinteresowną życzliwość, przyjaźń i dobroć. 
W wyniku czego, jak pisze filozof, „całe wychowanie sprowadza się 
do nabycia umiejętności przestrzegania celów instytucji, realizowa-
nia programów i ideologii grup politycznych, wybronienia wolności, 
która utożsamia się z dowolnością jako uprawnieniem do osiągania 
wszystkiego, co ukaże wyobraźnia i niekontrolowane przeżycie. […] 
Nie podkreśla się rozumności, wierności prawdzie i dobru, zdolności 
reagowania na cierpienie, chorobę, śmierć osób bliskich […] Podkre-
śla się spryt […]28. Można zatem stwierdzić, że zagubiło się rozumie-
nie spraw najważniejszych, że wciąż pomijany jest motyw wierności 
prawdzie i dobru. Szlachetność zastępuje się użytecznością i  sukce-
sem, a troskę o dobro ludzi wypiera troska o przewagę ekonomiczną29. 
Należy zwrócić uwagę, że młodzi ludzie, dorastając w zniekształco-
nej kulturze, nie tylko czerpią niewłaściwe wzorce, ale również mają 
przed sobą złudny obraz nowoczesności i postępu30. Za współczesne 
uważają mylnie to, co nowe, dziś użyteczne, obiegowe, ogólnie przyj-
mowane lub dziś cenione, a nie to, co prawdziwe i dobre oraz zgodne 
z  realnie istniejącymi bytami31. W konsekwencji młodzież, pragnąc 
doskonałości i szczęścia, często wybiera w swoim życiu niewłaściwą 
drogę, akceptuje zniekształcony model kultury, kieruje się w stronę 
użyteczności, mody, nowoczesności lub źle pojętej aktualności. Mło-
dzi ludzie mylnie ujmują współczesność, nie postrzegają jej jako to, 
co prawdziwe i dobre, realne, a tym samym aktualne. Jak podkreśla 

28 Tamże, s. 149-150.
29 Zob. tenże, Kościół moim domem, Warszawa 1999, s. 160.
30 Gogacz zwraca uwagę, że: „głosi się nawet, że nowoczesność, zalecana ludziom, 
wyraża się w agnostycyzmie, relatywizmie, woluntaryzmie”. M. Gogacz: Osoba za-
daniem pedagogiki..., s. 101.
31 Gogacz wyróżnia dwa określenia współczesności, ujęcia mylące oraz ujęcia pra-
widłowe. Twierdzi on, że „współczesne jest to, co nam potwierdza filozoficzna iden-
tyfikacja bytowania. Błąd, fałsz, zło, są brakiem bytu, prawdy, dobra. Nie mogą więc 
stanowić rzeczywistości, a  tym samym współczesności. […] Współczesność jest 
więc tym, co prawdziwe i dobre, gdyż tylko to jest realne, a tym samym aktualne, 
wyznaczone bytowaniem a nie myśleniem”. M. Gogacz, Kościół moim domem, s. 99. 
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Gogacz, „w kulturze zawsze tworzy się nurt realizmu i zarazem nurt 
idealizmu”32. Cały problem polega na tym, że we współczesnej kultu-
rze można zauważyć dominację nurtu idealistycznego, który wyklu-
cza realizm. Sytuacja taka powoduje, że człowiek kieruje się nie do 
osób, lecz do teorii, przyzwyczaja się do myślenia pomijającego ich 
realność i realność relacji osobowych, czyli do myślenia pomijającego 
w ogóle realizm. Należy zwrócić uwagę, że wina za taki stan rzeczy 
leży również po stronie szkoły. 

Szkoła powinna stać się miejscem, w  którym młodzież będzie 
mogła wyzwolić się ze swoistych więzów mody, źle rozumianej 
współczesności i tak zwanego postępu. Istnieje zatem pilna potrzeba 
skorzystania z mądrości i zdystansowania się wobec błędnych propo-
zycji. Warto zastanowić się nad koncepcją wykształcenia ogólnego. 
W systemie edukacji należy podkreślić pozycję osoby, a w wychowa-
niu i kształceniu zwrócić uwagę na rolę spotkania i relacji osobowych, 
życzliwości oraz akceptacji, otwartości i  zaufania. Wydaje się, że 
nauczanie i wychowanie powinno promować więzi z osobami. Szkoła 
powinna stawiać młodego człowieka nie wobec wartości, czyli celów, 
zadań, idei, konstrukcji intelektualnych, lecz wobec osób, i zadbać 
przede wszystkim o integralnie rozumiane dobro młodego człowieka. 

3.1.3. Propozycje związane z koncepcją  
wykształcenia ogólnego

Pośród opinii i  propozycji wskazujących, czemu ma służyć wiedza 
ogólna i jakie ma ona spełniać zadania, można odnaleźć kilka wiodą-
cych stanowisk. Biorąc pod uwagę, że wykształcenie ogólne powinno 
zmierzać do lepszego poznania rzeczywistości, wydaje się, że należy 
zadbać między innymi o odpowiedni dobór przedmiotów nauczania, 
ich strukturę i treść. 

Struktura programów nauczania powinna być przede wszystkim 
dostosowana do potrzeb i  możliwości intelektualnych młodzieży. 

32 Tenże, Osoba zadaniem pedagogiki…, s. 55.
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Wiedza, którą uzyskują młodzi ludzie w szkołach, powinna wzbogacać 
ich, ukazywać wychowawcze wzory, pouczające ostrzeżenia, pomóc 
w  podejmowaniu przemyślanych i  dobrych decyzji. Wydaje się, że 
treści programowe powinny być istotne dla osobistej i wewnętrznej 
problematyki, rozwoju osobowości, inspirowania jej sił duchowych, 
poznania świata, siebie i drugiego człowieka. 

Wiedza ogólna nie powinna być sprowadzona jedynie do litera-
tury, należy uzupełniać ją wiadomościami z zakresu sztuk plastycz-
nych, muzyki, architektury lub techniki i  uświadomić znaczenie 
twórczości artystycznej. Wiedza oraz wykształcenie ogólne powinny 
zmierzać do zintegrowania ze sobą różnych przedmiotów w taki spo-
sób, by była zachowana pewna ciągłość pomiędzy różnymi dyscy- 
plinami. 

Ostatecznym celem powszechnego wykształcenia ogólnego nie 
powinno być przekazywanie wiedzy zgromadzonej w  poszczegól-
nych dyscyplinach naukowych, lecz wprowadzanie, dzięki odpo-
wiednio wykorzystanej wiedzy specjalistycznej, na drogi wiodące do 
poznania i rozumienia świata jako całości. Należy zwrócić uwagę, że 
najważniejsze w szkole nie powinno być to, by młodzież miała zna-
jomość fizyki, chemii lub historii, lecz to, by dzięki znajomości tych 
i innych dyscyplin uzyskała zrozumienie najważniejszych praw i pro-
cesów zachodzących w rzeczywistości33. Z uwagi na to sprawą dość 
istotną w kształceniu ogólnym wydaje się zachowanie pewnych pro-
porcji, by uniknąć nieuporządkowania i powierzchowności. Jak pisze 
Bogdan Suchodolski, „kształcenie powszechne nie powinno polegać 
jedynie na przekazywaniu jak najwięcej wiadomości o faktach tylko 
dlatego, że one istnieją lub istniały i są rejestrowane przez różne dys-
cypliny, ani też o to, by przekazywać jak najwięcej formuł uogólnia-
jących, ustalanych w różnych dziedzinach wiedzy”34. W szkole zatem 

33 Wydaje się, że w tym celu w nauczaniu szkolnym pożądana jest korelacja, integracja 
międzyprzedmiotowa. Zagadnienie to poruszane jest w dalszej części książki. 
34 B. Suchodolski, Problemy nowoczesnego wykształcenia, „Studia Filozoficzne” 
1978, nr 5, s. 7.
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należy przestrzegać pewnych proporcji w przekazywaniu wiedzy, by nie 
powodować jedynie zamętu w  umysłach młodych ludzi35. Nasuwa się 
zatem wniosek, że proces wykształcenia oraz wychowania powinien być 
dokładnie przemyślany i uporządkowany36. Wychowanie i wykształcenie 
młodego człowieka nie mogą odbywać się w sposób bezładny i przypad-
kowy. W polskiej szkole należy dążyć do harmonijnego oraz pełnego roz-
woju uczniów, zarówno tego intelektualnego, jak i emocjonalnego37. 

Warto zadać pytanie, do czego potrzebne jest wykształce-
nie ogólne. Może ono nieść ze sobą problematykę bardzo złożoną, 
dotyczącą między innymi celów i zadań powszechnego wykształce-
nia ogólnego. Biorąc pod uwagę olbrzymie potrzeby młodych ludzi, 
które pojawiają się w okresie dojrzewania, „«wielkie» pytania doty-
czące wartości i  sensu życia; problemy stosunków międzyludzkich, 
a zwłaszcza przyjaźni i miłości; konflikty autentycznego i fasadowego 
uspołecznienia, a także perspektywy samotnej drogi życia; doświad-
czenia buntu, przekory, protestu wobec społeczeństwa dorosłych, 
krytyki jego instytucji i  moralności; poszukiwania jakiejś postaci 
szczęścia i pojednania się z życiem na poziomie możliwym do przy-
jęcia; wątpliwości i pokusy wzbudzane przez konsumpcyjny styl życia 
[…]”38. Należy zastanowić się, czy kształcenie młodego człowieka nie 
powinno ułatwiać między innymi odpowiedzi na pytanie: Jak  żyć? 
Wykształcenie ogólne powinno mieć na uwadze nie tylko dojrzałość 
w dziedzinie intelektualnej, ale przede wszystkim cały zakres rozwoju 

35 Jak pisze Suchodolski, należy przestrzegać proporcji „między nagromadzeniem 
faktów a zasobem uogólnień różnego rodzaju, a więc informacją o syntezach lub 
prawach rządzących rzeczywistością. Fakty, które nie prowadzą do uogólnień, prze-
stają być faktami „znaczącymi”, uogólnienia, które wyrastają z faktów, są intelektu-
alnie puste. Oba niebezpieczeństwa grożą kształceniu ogólnemu”. B. Suchodolski, 
Problemy nowoczesnego wykształcenia, s. 7. 
36 Wychowanie i  wykształcenie nie powinno być przypadkowe i  dowolne. Zob.  
M. Gogacz, Osoba zadaniem pedagogiki...; Por. W. Wołoszyn-Spirka, Możliwe impli-
kacje tomizmu konsekwentnego dla formułowania podstaw etyki zawodu nauczyciel-
skiego, Bydgoszcz 2005, s. 188-197. 
37 Mieczysław Gogacz mówi o tak zwanej integracji osobowości.
38 B. Suchodolski, Problemy nowoczesnego wykształcenia, s. 5.
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osobowego, uzyskiwanie tak zwanej umiejętności życia. Biorąc to pod 
uwagę, istotne wydaje się, by w szkole nie tylko uwzględniać zasób 
wiedzy niezbędnej do osiągnięcia wykształcenia, przewidzianego 
przez obiektywne wymagania społeczne, lecz również zwrócić uwagę 
na potrzeby egzystencjalne młodych ludzi. Propozycje treści progra-
mowych nauczania powinny uwzględniać problematykę związaną nie 
tylko z tym, co trzeba wiedzieć, ale również, jakim być39. W kształce-
niu istotne są nie tylko fakty, ale przede wszystkim człowiek, dlatego 
priorytetem wychowania i wykształcenia powinna być osoba ludzka 
i jej dobro40. Edukacja powinna zmierzać do tego, by młody człowiek 
mógł poznać samego siebie, sterować własnym życiem, wzbogacać je 
w przyszłości przez pracę zawodową, działalność społeczną, uczest-
nictwo kulturalne i wspólnotę z innymi ludźmi41. W okresie szkolnym 
potrzeba zrozumienia samego siebie, własnej egzystencji oraz dru-
giego człowieka jest coraz większa. Możliwość kształtowania siebie, 
poznawania własnych przymiotów, wad oraz ułomności umożliwia 
realizowanie się jako osoby. Dlatego też w programie kształcenia ogól-
nego, obok treści wyznaczonych przez nauki szczegółowe, które mają 
znaczenie dla poznania świata przyrody, powinny znajdować się treści  

39 Jak pisze Suchodolski: „nie tylko chodzi o to, aby, dzięki kształceniu człowiek coś 
wiedział, ale i o  to, aby był jakimś”. B. Suchodolski, Problemy nowoczesnego wy-
kształcenia, s. 13.
40 Jak pisze Mikołaj Krasnodębski, „wychowanie należy wypełniać prawdą i miło-
ścią, a przede wszystkim osobą, bez której nie byłoby wychowania, kształcenia i na-
uczania. Wychowanie jest przecież służbą, którą pełni człowiek wobec człowieka”. 
M. Krasnodębski, Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii wychowania, 
Warszawa 2009, s. 335. 
41 Według Gogacza wychowanie i wykształcenie powinny` prowadzić do rozwinię-
cia w  młodym człowieku indywidualnego poznania, postaw i  zachowań prospo-
łecznych, służyć uzyskaniu własnej osobowości. Dzięki wychowaniu człowiek po-
winien móc nawiązać swój niepowtarzalny kontakt z innymi osobami, ze światem, 
ze wszystkim tym, co ceni i  jest dla niego dobre. Kierować się rozumnością oraz 
wolnością i w ten sposób osiągać swoją wewnętrzną integrację fizyczną i psychicz-
ną. Dzięki wychowaniu człowiek powinien realnie osiągnąć mądrość, która pozwo-
li mu nie ulegać fałszowi i złu, często znajdującym się w aktualnej kulturze. Zob.  
M. Gogacz, Podstawy wychowania, s. 22. 
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egzystencjalne, pozwalające zrozumieć siebie jako osobę. Wydaje 
się, że w tym celu w programie nauczania należy znaleźć miejsce dla 
filozofii i potraktować ją jako istotny element powszechnego kształ-
cenia ogólnego. Należy zwrócić uwagę, że umiejętnie wprowadzona 
edukacja filozoficzna może skutecznie podnieść poziom kształcenia 
oraz odegrać istotną rolę zarówno dydaktyczną, jak i wychowawczą42. 
Obecność filozofii w szkole może pomóc nie tylko w rozwiązywaniu 
problemów odkrywania i poznawania świata, siebie i drugiego czło-
wieka, ale także mieć wpływ na postępowanie i  działanie młodych 
ludzi. Odpowiednio dobrane dzieła filozoficzne, wzorce wychowaw-
ców, które przedstawia historia filozofii, mogą kształtować osobo-
wość oraz pomóc w poszukiwaniu wartości najistotniejszych w życiu. 
Ponadto zajęcia z filozofii w szkole mogą uczyć młodzież odpowied-
nich postaw i zachowań, między innymi szacunku, odpowiedzialno-
ści, kreatywności, samodzielności, życzliwości czy otwartości. 

Biorąc pod uwagę problemy związane z  koncepcją wykształce-
nia ogólnego, wydaje się, że problem szkoły polega między innymi 
na tym, że opiera się ona na schematach, odsyła do wybranych pojęć 
i teorii, koncentruje się na programie, na encyklopedycznych wiado-
mościach. Często obserwuje się, że w  szkole nie liczy się człowiek, 
lecz program ujęty w  pewne schematy. W  wyniku tego młodzież 
uzyskuje określoną liczbę twierdzeń, w  których nie dostrzega pro-
blemów, wie dużo, lecz jest to wiedza pobieżna, w ramach martwego 
zbioru pojęć43. Szkolne wychowanie ucieka od dociekań o charakte-
rze ogólnym, boi się uprawiania filozofii, a zwłaszcza metafizyki, (filo-

42 Dowodem na to, że filozofia wychowuje, są chociażby takie wzorce wychowawców, 
które proponuje nam historia filozofii, jak na przykład: Sokrates, Arystoteles, Kar-
tezjusz, św. Tomasz z Akwinu lub Karol Wojtyła – później Jan Paweł II. Wydaje się, że 
w świecie komputerów wychowawcą mogą stać się odpowiednio dobrane dzieła filo-
zoficzne, które mogą spełniać wiele zadań, mogą kształtować osobowość oraz pomóc 
w przyjęciu przez młodego człowieka określonego modelu postępowania. 
43 W efekcie nauczanie nie prowadzi do uzyskania przez uczniów zrozumienia, lecz 
tak zwanego zmechanizowanego myślenia. Młodzież często ma problem z przedsta-
wianiem swoich poglądów, argumentów, racji, umie jedynie odtwarzać wiadomości. 
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zofii bytu)44. Należy zwrócić uwagę, że wychowywać nie mogą teorie 
czy ideologie, lecz tylko osoby45.Dlatego też szkoła powinna mieć na 
uwadze, że zawsze wychowuje człowieka. Wydaje się, że podstawą 
jej działań powinna być zatem filozofia ujęta realistycznie46. Ozna-
cza to, że proces wychowania i wykształcenia nie powinien odsuwać 
od realnego człowieka, lecz go do niego przybliżać. W szkole należy 
wyznaczać taką drogę, która będzie kierować uczniów do osób47, a nie 
do wytworów48. Młodym ludziom należy zwrócić uwagę, że w życiu 
najważniejsze nie są idee czy teorie, lecz drugi człowiek, wskazywać 
im wartości nadrzędne. Młodzież powinna dostrzec rangę powiązań 
z  ludźmi dzięki stałej życzliwości i  zaufaniu49. Należy zauważyć, że 
owe więzi osób z innymi osobami mogą być znakiem prawidłowego 
wykształcenia oraz wychowania. Dlatego też warto zwrócić uwagę 
na edukację filozoficzną w szkołach, podkreślić jej wpływ i znacze-
nie w  procesie nauczania i  wychowania młodych ludzi50. Należy 

44 Zob. K. Kalka, Filozoficzna antropologia tomistyczna..., s. 8-12. 
45 Zob. M. Gogacz, Człowiek i jego relacje..., s. 173-187. 
46 Jak pisze Gogacz, „nie naprawi pedagogiki, a  tym samym wychowania i  wy-
kształcenia człowieka, szukanie podstaw w kulturze lub ideologii. Kultura jest tylko 
zespołem wytworów, które często usprawniają w odejściu od realnych bytów, gdy 
prezentują fałsz i zło. Ideologia jest światopoglądem jako zespołem dowolnie zesta-
wionych twierdzeń, poszerzonych o program nie zawsze słusznych przemian poli-
tycznych i o program społeczny. Podstaw wychowania i wykształcenia człowieka 
należy szukać w bytowej strukturze człowieka. Trzeba więc jej szukać w realistycz-
nie uprawianej filozofii człowieka”. M. Gogacz, Osoba zadaniem pedagogiki..., s. 46. 
47 Pedagogika realistyczna oparta na realistycznej filozofii człowieka, realistycznej 
metafizyce i etyce, kieruje do osób.
48 Pedagogika idealistyczna, która jest oparta na aksjologii, sytuuje w ideologiach 
oraz technice i czyni je celem działań człowieka. 
49 Zdaniem Gogacza wychowanie i wykształcenie młodego człowieka powinno dą-
żyć do trwania relacji osobowych wiary, nadziei i miłości, które wydają się najwła-
ściwszym dla człowieka środowiskiem jego istnienia i działania jako osoby. Zob. M. 
Gogacz, Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie, Warszawa 1997, s. 92-93.
50 Zob. W. Sztumski, Pożytki z nauczania filozofii, w: Pasja czy misja? O uczeniu 
filozofii, red. D. Probucka, A. Olech, M. Woźniczka, Częstochowa 2001, s. 45-48; W. 
Sztumski, Miejsce i rola filozofii w systemie edukacji, s. 101-109. 
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zaakcentować, że filozofia może służyć rozwiązywaniu problemów 
teoretycznych i  praktycznych, może być podstawą zarówno działa-
nia, jak i postępowania człowieka. Proces wychowania i wykształce-
nia młodego człowieka nie powinien polegać na przekazywaniu mu 
niezliczonych informacji i pojęć nie dbając o to, czy są przez niego 
zrozumiane, ale powinien umożliwić doświadczanie, rozumowanie, 
odkrywanie, prawidłowe odczytywanie realnej rzeczywistości oraz 
korespondowanie z osobami. Edukacja filozoficzna w szkole średniej 
może ułatwić to zadanie i przyczynić się, by wychowanie i wykształ-
cenie zmierzały w szkole w dobrym kierunku.

3.2. Edukacja filozoficzna jako sposób na kryzys  
w polskiej szkole średniej

Próbując wykazać, że filozofia może być podstawą kształcenia ogól-
nego w  szkole średniej i  sposobem na współczesny kryzys edu-
kacyjny, warto zwrócić uwagę na kilka funkcji, jakie może pełnić  
filozofia, oraz zaproponować metodykę nauczania51 i  uczenia się 
filozofii. Warto wskazać na pożytki płynące z filozofii i  tym samym 
zachęcić do popularyzacji tej dyscypliny zwłaszcza tych, dla któ-
rych przydatność filozofii nie wydaje się oczywista52. Biorąc pod 
uwagę rolę, jaką może ona odegrać w procesie nauczania i kształce-
nia, należy przedstawić jej funkcje teoretyczne i praktyczne, między 
innymi integrującą, heurystyczną, edukacyjną i społeczną. Natomiast 

51 Metodyka nauczania stanowi dyscyplinę dydaktyki ogólnej, która odwołuje się 
do formułowania i realizowania celów, zasad oraz metod nauczania danego przed-
miotu (w tym przypadku filozofii), często na określonym poziomie i szczeblu edu-
kacji szkolnej. Określony poziom odnosi się tutaj do zaawansowania treści i realiza-
cji danego przedmiotu, natomiast szczebel edukacji odwołuje się do  formalnego 
i  organizacyjnego rodzaju szkoły, inny jest w  szkole podstawowej, gimnazjum,  
liceum lub szkole wyższej.
52 Znaczenie edukacji filozoficznej często trzeba akcentować, podkreślać przedsta-
wicielom nauk empirycznych, wskazując, że wiedza filozoficzna jest elementarną 
podstawą każdego kształcenia.
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podejmując zagadnienie „sztuki nauczania” filozofii, można posłużyć 
się Arystotelesowskim schematem czterech przyczyn53 i  rozważania 
podzielić na pięć pytań, próbując na nie udzielić odpowiedzi.

1) Po co właściwie nauczać filozofii w szkole?54

2) Kiedy zacząć nauczanie filozofii? 
3) W jaki sposób nauczać filozofii w szkole? 
4) Czego uczyć? 
5) Kto ma nauczać filozofii?

Znaczenie filozofii rośnie zwłaszcza wtedy, kiedy można zauważyć 
usamodzielnienie się człowieka. Uprawianie filozofii polega nie tylko 
na próbie rozwiązywania niełatwych zagadnień teoretycznych, ale 
jest to także droga prowadząca do zdobywania prawdziwej mądro-
ści życiowej, doskonalenia moralnego i intelektualnego. Umiejętność 
filozofowania to między innymi umiejętności selekcjonowania infor-
macji, wnioskowania, a także przenoszenia teoretycznych ustaleń do 
praktyki życiowej55. Warto zaakcentować, że nauczanie i uczenie się 
filozofii może oddziaływać na poglądy i  podejmowane przez czło-
wieka decyzje, pełnić zarówno funkcje teoretyczne, jak i praktyczne. 

3.2.1. Teoretyczne i praktyczne funkcje filozofii

Filozofia jako nauka ogólna może odgrywać szczególną rolę w cało-
kształcie wiedzy. Nauczanie tego przedmiotu w  szkole może przy-
sporzyć uczniom wielu korzyści – nie tylko wzbogacić ich wiedzę 
historyczno-filozoficzną, ale także pomóc w  uzyskaniu odpowiedzi 
na nurtujące ich pytania. Na przykład różne stanowiska, poglądy filo-
zofów i podstawowe spory filozoficzne mogą posłużyć do uporząd-

53 1. Przyczyna sprawcza – kto ma nauczać filozofii?; 2. Przyczyna celowa – po co 
nauczać filozofii?; 3. Przyczyna formalna – czego nauczać z filozofii?; 4. Przyczyna 
materialna – w  jaki sposób nauczać filozofii? Posługując się Arystotelesowskim 
schematem, należy dodać jeszcze przyczynę czasową, stąd można zadać piąte pyta-
nie – kiedy zacząć nauczanie filozofii? Zob. Arystoteles: Metafizyka, ks. V, 1013a. 
54 Odpowiedź na to pytanie wskazują między innymi funkcje filozofii.
55 Zob. S. Konstańczak, J. Kwapiszewski, Zachęta do filozofowania, w: Filozofia 
w dydaktyce akademickiej, red. E. Sajdak-Michnowska, Słupsk 2000.
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kowania i  usystematyzowania poglądów oraz myśli młodych ludzi, 
a także pomóc ukształtować spójny pogląd na siebie i świat. Należy 
zwrócić uwagę, że pożytek najczęściej kojarzony jest z  zastosowa-
niami praktycznymi na użytek czynności sprawczych w różnych sfe-
rach działalności, w dziedzinach eksperymentu, techniki, gospodarki 
bądź polityki. Jednak można również mówić o pożytkach w odnie-
sieniu do sfery czynności poznawczych, w rozwijaniu myślenia (kry-
tycznego i refleksyjnego), osobowości, metodologii, w kształtowaniu 
postaw i poglądów. 

Funkcja poznawcza filozofii może wynikać z celu, jaki realizuje 
ona jako nauka. Jest następstwem dążenia do wzbogacenia ludzkiej 
wiedzy o świecie i  różnych aspektach rzeczywistości. Filozofia, sca-
lając osiągnięcia innych nauk w  jednolity obraz świata, może rów-
nież dawać człowiekowi praktyczne wskazówki co do postępowania, 
może być oparciem dla przekonań o  wartościach, które realizuje 
w życiu56. Funkcja praktyczna filozofii przejawia się również w tym, 
że pozwala czynić użytek z wiedzy teoretycznej w codziennym życiu, 
traktując ją jako punkt wyjścia określonego działania57. Filozofia, 
wzbogacając wiedzę o otaczającej rzeczywistości, człowieku, i Bogu 
może pomagać młodzieży w odpowiedzi na pytania o prawdę, dobro 
lub szczęście, być skarbnicą wiedzy i mądrości. Nauczanie i uczenie 
(się) filozofii pomaga w precyzowaniu własnych poglądów, uzupełnia 
wiedzę i daje praktyczne wskazówki co do postępowania58. Filozofia 

56 Wydaje się, że przekonania o wartościach mogą stanowić same w sobie podstawę 
do działania zarówno praktycznego, jak i  teoretycznego, kiedy człowiek próbuje 
opisać rzeczywistość w taki, a nie inny sposób. 
57 Zob. J. Bańka, Być i myśleć. Rozmowy o filozofii, Koszalin 1982, s. 14-15.
58 Jak zauważa Bańka, filozofia „jako sposób odczuwania ludzkiego losu – nie po-
przestaje wyłącznie na formułowaniu pojęć poznawczych, lecz zmierza do budowa-
nia idei kierowniczych, służących człowiekowi jako wskazówka w  postępowaniu 
i  jako oparcie dla przekonań o wartościach, które realizuje w życiu. Przekonania 
o wartościach stanowią same w sobie podstawę zarówno do działania praktycznego, 
jak i teoretycznego, kiedy to próbujemy opisać rzeczywistość w taki a nie inny spo-
sób”. J. Bańka, Wstęp do filozofii. Filozofia w świetle własnej historii i u progu nowej 
epoki systemów, Katowice 2001, s. 20.
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jako wiecznie wartościowe dziedzictwo ludzkości ułatwia uczniom 
poznanie człowieka, świata materialnego i  rzeczywistości transcen-
dentnej. Przedstawiając różne systemy, może umożliwiać wybór wła-
ściwych, odkrycie błędów popełnionych w przeszłości, ich odparcie 
i ich unikanie w przyszłości. Ponadto filozofia uczy ścisłego myślenia 
w dochodzeniu do prawdy, uczy strzeżenia prawdy i uznania granic 
ludzkiego umysłu59. Znajomość filozofii może zatem ułatwiać czło-
wiekowi odkrywanie dobra i piękna oraz umożliwiać właściwą ocenę 
wszelkiej rzeczywistości60. Należy zwrócić także uwagę, że zwłaszcza 
filozofia człowieka ma ścisły związek z takimi najważniejszymi pro-
blemami współczesnego życia, jak: wychowanie do życia w pokoju, 
wychowanie do miłości, wychowanie do demokracji czy wychowanie 
do prawdy. Zasadniczym zadaniem każdego człowieka powinno być 
zabieganie o właściwą wiedzę, jak powinienem żyć. Reguły, jakimi kie-
ruje się w życiu człowiek, nie powinny być zatem dowolne. Powinny 
one być świadome i wewnętrznie spójne oraz wynikać z prawdziwej 
wiedzy o tym, co dobre, szlachetne i piękne. Należy podkreślić, że filo-
zofia może dostarczyć człowiekowi tej wiedzy61. Edukacja filozoficzna 
zachęca do uzyskiwania i  stosowania mądrości, wiary, cierpliwości, 

59 Podkreśla to między innymi W. Pabiasz, Jak uczyć (się) filozofii?, w: Pasja czy 
misja? O uczeniu filozofii, red. D. Probucka, A. Olech, M. Woźniczka, Częstochowa 
2001, s. 51. 
60 Już Arystoteles wskazywał, że „wiedza ta [filozoficzna] jest w zasadzie teoretycz-
na, ale pozwala nam kształtować wszystko podług niej. Bo tak jak wzrok nie tworzy 
i nie kształtuje niczego (gdyż jego zdaniem jest sądzić i ujawniać wszystko, co może 
być widziane), tak wiedza umożliwia nam za swoim pośrednictwem działanie i daje 
nam największą w nim pomoc (bez niej bowiem bylibyśmy zupełnie niezdolni do 
działania), jest przeto jasne, że mimo iż wiedza jest teoretyczna, to jednak dokonu-
jemy wielu rzeczy według niej, pewne działania podejmujemy, innych unikamy, 
a w ogóle wszystko, co dobre, uzyskujemy dzięki niej”. Arystoteles, Zachęta do filo-
zofii. Fizyka, tłum. K. Leśniak, Warszawa 2010, s. 25. 
61 Gogacz podkreśla, że pod warunkiem, iż to będzie filozofia realistyczna, a nie 
idealistyczna, która będzie sytuować człowieka w realistycznej teorii poznania, re-
alistycznej metafizyce i  etyce. Zob.  M.  Gogacz w: Osoba zadaniem pedagogiki...,  
s. 50-51.
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pokory lub posłuszeństwa w stosunku do innych osób62. Wychowuje, 
sytuuje człowieka w realnej teraźniejszości, w świecie osób i uszczę-
śliwia63. Dlatego też warto, rozpatrując wprowadzenie filozofii jako 
przedmiotu nauczania w  polskiej szkole średniej, zwrócić uwagę 
zarówno na jej teoretyczne, jak i praktyczne znaczenie w życiu mło-
dego człowieka. 

Schemat 10. Funkcje filozofii. Opracowanie własne. 

Filozofia jako przedmiot nauczania w  szkole, dziedzina dyskusji, 
refleksji i  wymiany poglądów, może spełniać funkcję edukacyjną. 
W  przypadku kompetentnego oraz  umiejętnego dydaktyczno-wy-
chowawczego spożytkowania filozofia może spełnić odpowiednie, 
właściwe dla tej specyficznej sfery ludzkiego myślenia, poznania 
i wartościowania, funkcje kształcące i sprawnościowo-intelektualne. 
Ponadto może przyczyniać się do scalenia w szersze całości rozpro-
szonej wiedzy podmiotowej ucznia nabywanej w ramach przedmio-

62 Zob. A. Gondek, Pryncypia (zasady) wychowania i wykształcenia w ujęciu reali-
stycznej filozofii Mieczysława Gogacza, „Paideia” 2 (2020), s. 85-106. 
63 Zob. tamże. 

Funkcje filozofii

Teoretyczne
• Pobudzanie zainteresowań poznawczych  
   światem i człowiekiem
• Skłanianie do refleksyjności
• Dostarczanie inspiracji intelektualnych
• Wychodzenie naprzeciw potrzebom  
    metafizycznym
• Stymulowanie potrzeby refleksji etycznej  
   i egzystencjalnej
• Istotny element przekonań światopoglą- 
   dowych, moralnych i społecznych

Praktyczne
• Dawanie praktycznych reguł postępowania
• Czynienie użytku z wiedzy teoretycznej  
    w życiu codziennym
• Rozwijanie samodzielnego i krytycznego  
    myślenia
• Umożliwianie właściwej oceny  
    rzeczywistości
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tów humanistycznych, przyrodniczych i  matematycznych64. Może 
ona stać się pożądaną osią integracji elementów wiedzy naukowej 
i  praktycznej, ukazując różne typy i  sposoby poznawczej aktywno-
ści człowieka oraz jego rozumiejącego kontaktu z  otaczającym go 
światem, na przykład związki i  odmienności poznania naturalnego 
(potocznego), naukowego, filozoficznego, symboliczno-mitycznego 
lub religijnego. 

Wydaje się, że poprawne i umiejętne nauczanie filozofii, zwłasz-
cza elementów logiki, epistemologii, metodologii ogólnej oraz histo-
rii filozofii, przyczynia się do  wyrabiania u  młodzieży sprawności 
myślenia, między innymi umiejętności językowo-logicznych: prawi-
dłowych rozumowań, logicznego dowodzenia oraz argumentowania. 
Ponadto nauczanie filozofii może wpłynąć także na zasady popraw-
nego dyskutowania, na ścisłość wyrażania myśli, kształtowanie myśle-
nia racjonalnego i krytycyzmu65. 

Warto podkreślić, że jeśli tylko zaistnieją odpowiednie warunki 
organizacyjne, to programowe nauczanie filozofii66 może spełniać 
również inne funkcje. Zajęcia z filozofii, wychodząc naprzeciw okre-
ślonym i  na ogół bardzo żywym zainteresowaniom filozoficznym 
dzieci i młodzieży, zaspokajają nie tylko pewien krąg specyficznych 
potrzeb metafizycznych, ale również dostarczają młodym ludziom 
inspiracji intelektualnych do indywidualnego rozwoju umysłowego 
inspiracji intelektualnych, pobudzają w nich głębsze zainteresowania 
poznawcze światem i  sobą samym oraz skłaniają do  refleksyjności 
i  autorefleksyjności67. Filozofia może także wzbudzać u  młodzieży, 
bardziej wrażliwej intelektualnie i moralnie, potrzebę refleksji etycz-

64 Zob. J. Szmyd, Edukacja filozoficzna w szkole współczesnej – aktualność zagadnie-
nia, „Edukacja Filozoficzna” 1994, nr 18, s. 188-189.
65 Zob. tamże.
66 Zwłaszcza z zakresu etyki, estetyki lub filozofii człowieka. 
67 Zdaniem między innymi Jana Szmyda bez tych funkcji filozofii proces kształce-
nia nie może uzyskać pogłębionych rezultatów. Zob. J. Szmyd, Edukacja filozoficzna 
w szkole współczesnej - aktualność zagadnienia, „Edukacja Filozoficzna” 1994, nr 18, 
s. 188-191. 
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nej i  egzystencjalnej. Dostarcza przesłanek poznawczych i  aksjo-
logicznych dla dojrzalszych wyborów w  świecie wartości i  stylów 
życia68. Filozofia może także uczyć bycia człowiekiem wrażliwym na 
los i problemy innych osób. 

Część z  wymienionych funkcji edukacyjnych filozofii pojawia 
się także na poziomie tak zwanej filozofii dla dzieci lub filozofowa-
nia z dziećmi. Inicjatywę tę zapoczątkowali już kilkadziesiąt lat temu 
amerykańscy filozofowie i pedagodzy. Głównymi jej reprezentantami 
są Matthew Lipman, Gary Mathews oraz Roland Reed. U podstaw tej 
inicjatywy tkwi przekonanie o możliwości i potrzebie różnych form 
dialogu filozoficznego z dziećmi (począwszy od wieku wczesnoszkol-
nego, a nawet przedszkolnego)69, rozmowy, która może być podejmo-
wana w relacji rodziców z dziećmi, zabaw, opowiadania, baśni oraz 
przede wszystkim w  toku nauczania elementów filozofii w  szkole. 
Zwolennicy filozofii dla dzieci uważają, że są one urodzonymi filo-
zofami, mogą myśleć filozoficznie i wyposażone są w pewien „zmysł 
metafizyczny”70. Zwracają uwagę, że dzieci mają właściwą sobie cha-
rakterystyczną dociekliwość, która ma zabarwienie filozoficzne, 

68 Jak podkreśla Szmyd, „poprzez ułatwienie rozumienia świata rzeczy i  kultury 
oraz siebie samego, rozwijanie samodzielnego i krytycznego myślenia, filozofia wy-
zwalać może jednostkę ludzką od różnych form ciasnego dogmatyzmu, uproszczo-
nych form myślenia i postrzegania rzeczywistości, a przez to uwalniać ją od różnych 
postaci alienacji duchowych i od takiej czy innej jednowymiarowości, czyli przy-
czyniać się do rozszerzenia sfery jej immanentnej wolności i niezawisłości, do […] 
«bycia człowiekiem» […]”. J. Szmyd, Edukacja filozoficzna w szkole współczesnej..., 
s. 189. 
69 Zob. programy edukacyjne: Filozoficzne dociekania z dziećmi i młodzieżą, B. El-
wich, A. Łagocka, B. Pytkowska-Kapulkin (DKW-4014-28/99) – program eduka-
cyjny przeznaczony dla szkół podstawowych i gimnazjów; Filozofowanie z dziećmi 
i młodzieżą, Filozofia dla dzieci, M. Lipman; Stowarzyszenie Edukacji Filozoficznej 
PHRONESIS www.phronesis.republika.pl – organizacja pozarządowa powstała 
z inicjatywy absolwentów Podyplomowego Studium dla Nauczycieli „Nowoczesna 
Dydaktyka w Szkole”. Dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą przy Kolegium 
Nauk Społecznych i  Administracji Politechniki Warszawskiej, który to program 
propaguje wprowadzenie praktyki filozoficznej na różnych etapach kształcenia.
70 Zob. J. Szmyd, Edukacja filozoficzna w szkole współczesnej..., s. 190-191. 
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a  także ujawniają one, jak każdy dorosły człowiek, pewne przejawy 
„metafizycznej potrzeby”. U podstaw tej inicjatywy tkwi przekonanie, 
że filozofia wiele zawdzięcza dziecięcym i młodzieżowym doświad-
czeniom oraz ich pytaniom typu metafizycznego. Z tego powodu 
wydaje się, że w interesie prawidłowego rozwoju osobowości młodego 
człowieka powinno się odpowiednio wcześnie rozwijać pierwiastki 
filozoficzności dziecięcej. Nic bowiem nie stoi na przeszkodzie, by 
pierwiastki te rozwijały się już od najmłodszych lat71.

Filozofia może pomóc młodemu człowiekowi zapoznać się z wie-
lością prawd ogólnych, przejść wiele dróg, poznać wiele racji, uświa-
domić sobie niepewność i pluralizm światopoglądów. Kontakt z filo-
zofią powoduje, że uczniowie uświadomią sobie, że nie są nieomylni, 
że istnieją różne przekonania, które należy traktować z szacunkiem72. 
Filozofia zatem może uczyć pokory i  tolerancji, otwartości na dru-
giego człowieka i jego racje. Nauczanie i uczenie się tego przedmiotu 

71 Zob. M. Lipman, A.M. Sharp, F.S. Oscanyan, Filozofia w szkole, tłum. B. Elwich, 
A. Łagocka, Warszawa 1997; A. Pobojewska, Filozofowanie – nowy wymiar edukacji, 
w: Pasja czy misja? O uczeniu filozofii, red. D. Probucka, A. Olech, M. Woźniczka, 
Częstochowa, 2001, s. 23-33; H. Diduszko, Filozoficzne dociekania z dziećmi i mło-
dzieżą w szkole podstawowej, w: Pasja czy misja? O uczeniu filozofii, red. D. Probuc-
ka, A. Olech, M. Woźniczka, Częstochowa, 2001, 67-76; J. Szmyd, Filozofia dla dzie-
ci – o przesłaniach teoretycznych, sposobie uprawiania i pożytkach pedagogicznych, 
w: Filozofia – etyka i wiedza o demokracji w edukacji współczesnej. Teoria – Praktyka 
– Prognoza, red. J. Szmyd, A. Komendera, Kraków 1999, s. 288-300; H. Diduszko,  
B. Elwich, A. Łagocka, B. Pytkowska-Kapulkin, Filozoficzne dociekania z dziećmi 
i młodzieżą. Philosophical investigations with children and youth, w: Filozofia w szko-
le. Materiały konferencji naukowej, Kielce 10-11 września 1999, red. B. Burlikow-
ski, W. Słomski, Kielce–Warszawa 2000, s. 329-342; S. Folaron, Edukacja filozoficz-
na w  procesie dydaktycznym szkoły podstawowej, w:  Filozofia – etyka i  wiedza 
o demokracji w edukacji współczesnej. Teoria – Praktyka – Prognoza, red. J. Szmyd, 
A. Komendera, Kraków 1999, s. 301-307. 
72 Można odnieść się do Sokratejskiego „wiem, że nic nie wiem”. Za pomocą filozo-
fii człowiek jest w stanie uświadomić sobie swoją niewiedzę, dostrzec, że nie wie 
jeszcze wszystkiego, że nadal potrzebuje poszukiwać coraz to lepszych rozwiązań. 
Wiele zagadnień musi jeszcze zgłębić, na wiele pytań potrzebuje jeszcze znaleźć 
odpowiedź. 
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wyrabia u  młodzieży tak zwaną zdrową tolerancję filozoficzną73, 
która nie zaciera różnicy między prawdą a  fałszem, bytem a nieby-
tem, między wartością a  antywartością, dobrem a  złem moralnym. 
Ponadto podczas zajęć z filozofii młodzi ludzie mogą mieć możliwość 
nauczenia się między innymi pisania, dyskutowania w taki sposób, by 
nie narzucać swego zdania partnerowi, unikać przekory, poniżania 
czy manifestacji triumfu. Mogą nauczyć się okazywać szacunek dla 
odmiennych poglądów, dostrzec jedyność, wyjątkowość i niepowta-
rzalność drugiej osoby. Wydaje się, że filozofia jako przedmiot szkolny 
daje uczniom o wiele większe możliwości i wywiera nieco inny wpływ 
niż pozostałe przedmioty. Zajęcia mogą sprzyjać rozwojowi emocjo-
nalnemu i społecznemu, mogą mieć wymiar filozoficzny, społeczny, 
emocjonalny i etyczny74. 

Edukacja filozoficzna pomaga uczniom krytycznie ustosunko-
wać się do siebie samego, do swych wiadomości i zdolności. Kontakt 
z filozofią wyzwala umysł młodego człowieka z kręgu własnych racji 
oraz otwiera na nowe fakty75. Wydaje się, że pewna świadomość nie-
wiedzy, Sokratejskie „wiem, że nic nie wiem”, może być także warun-
kiem, by nadal poszukiwać coraz to lepszych rozwiązań, kształcić się 
oraz poszerzać swoje horyzonty. Na przykład uczniowie podczas dys-
kusji filozoficznych i wymiany poglądów mają okazję do refleksji, do 
uporządkowania wiedzy oraz jej odkrywania. Wzajemne spotkania 
służą poznaniu i  konfrontowaniu swych postaw, uczuć i  poglądów, 
prowadzą do poszerzenia rozumienia spraw, którymi żyją inni ludzie. 
Podjęcie dialogu edukacyjnego podczas zajęć z  filozofii uczy mło-
dzież wzajemnej otwartości, przejawiającej się gotowością do sko-
rygowania własnych błędów myślowych lub niewłaściwych postaw. 
Ponadto wymaga od nich także uczciwości, życzliwości i cierpliwości, 

73 Zob. W. Pabiasz, Jak uczyć (się) filozofii?, s. 54.
74 Warto podkreślić, że oprócz procesu dydaktycznego na zajęciach z filozofii za-
chodzi ściśle z nim zintegrowany proces wychowania. 
75 Zob. S. Opara, Pożytki z  filozofii, w: Filozofia – Etyka – Wiedza o  demokracji 
w edukacji współczesnej. Teoria– Praktyka – Prognoza, red. J. Szmyd, A. Komendera, 
Kraków 1999, s. 36-41. 
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na przykład w przezwyciężaniu własnego narcyzmu. Zajęcia z filozo-
fii mogą uczyć młodych ludzi akceptacji drugiej osoby, przyjęcia roz-
mówcy jako autonomicznego bytu, a także odpowiedniego wyrażania 
samych siebie, przez wyraz twarzy, gest czy sposób zachowania się, 
oraz odpowiedzialności. Owa odpowiedzialność może przejawiać się 
między innymi poprzez styl wzajemnych odniesień i kultury osobi-
stej. Z kolei kultura wzajemnych kontaktów może być wyrazem sza-
cunku i uznania godności osobistej drugiej osoby. 

Jak zauważa Stefan Konstańczak, nigdzie bardziej niż w filozofii 
uwidacznia się potęga ludzkiego rozumu. Poprzez refleksję filozo-
ficzną młody człowiek staje się zdolny do poznawania samego siebie 
i  odkrywania prawdy. Filozofia może stwarzać uczniom możliwość 
samookreślenia się wobec świata. Nauczanie tego przedmiotu w szkole 
jest pomocne w uporządkowaniu wiedzy i problemów z własnym ist-
nieniem. Należy zwrócić uwagę, że filozofia, „rozjaśniając pytania”, 
jest szczególnie predysponowana do porządkowania ludzkiej wiedzy, 
będąc pewnego rodzaju drogowskazem dla człowieka w podejmowa-
niu świadomych i racjonalnych decyzji76. Może odegrać niezastąpioną 
rolę w zwalczaniu niejasności, bezładu – być pomocna w rozjaśnia-
niu i porządkowaniu zagmatwanego obrazu współczesnej cywilizacji, 
między innymi zaskakujących efektów dynamicznego rozwoju cywi-
lizacyjnego, urbanizacji, industrializacji, przemian demograficznych, 
gospodarczych lub politycznych77. Takie zjawiska, jak zanieczyszcze-
nie środowiska, bezrobocie, „bomba demograficzna”, kryzys instytu-
cji społecznych czy kryzys wartości zmuszają do pogłębionej analizy 
sytuacji. Filozofia może być w tym pomocna – w odkrywaniu prze-
mian, ustalaniu fundamentalnych związków przyczynowych, w ujaw-

76 Jak pisze Stefan Konstańczak, „filozofia rozjaśnia pytania, a rozjaśnienie pytań 
jest pożyteczne, kiedy stajemy w obliczu realnych życiowych wyborów. Zatem dzię-
ki filozofii możemy uświadomić sobie własne ograniczenia, które mają przede 
wszystkim na celu ograniczenie zakresu swej racjonalnie zakreślonej niekompeten-
cji odczuwanej w obliczu zagadek świata”. S. Konstańczak, J. Kwapiszewski, Zachęta 
do filozofowania, s. 276.
77 Zob. S. Opara, Pożytki z filozofii, s. 39. 
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nianiu istoty problemów lub rozpoznawaniu dynamiki procesów 
rozwojowych. Filozofia daje narzędzia, by opanować myślowo róż-
norodność współczesności i dokonać pewnej analizy i syntezy tego, 
co nas otacza. Warto podkreślić, że ścisłe i krytyczne myślenie może 
pomóc młodemu człowiekowi ustosunkować się do tego, co dzieje się 
wokół niego, dawać mu pewne podstawy, wiedzę, które umożliwią 
działanie i postępowanie78. 

Filozofia niesie ze sobą także heurystyczne pożytki. Biorąc pod 
uwagę, że wyrasta ze zdziwienia, z poczucia niejasności i z rozpozna-
wania niewiedzy, może być w naszej kulturze macierzą trudnych pytań 
i różnorodnych racjonalnych hipotez. Można dostrzec liczne związki 
filozofii między innymi z  naukami szczegółowymi. Często wielcy 
przedstawiciele współczesnej fizyki, astronomii, biologii, socjologii, 
psychologii lub językoznawstwa składają jawne hołdy tradycji filo-
zoficznej79. Na przykład fizyk Max Planck lub chemik Ilya Prigodine 
zajmowali się metafizyką. Wydaje się, że bez setek lat rozwoju onto-
logii i wypracowanych przez nią pojęć nie byłaby również możliwa 
teoria względności, czasoprzestrzeni, mikroświata, genezy czy granic 
kosmosu. Należy zwrócić uwagę, że sam Albert Einstein w  swoich 
wspomnieniach pisał o znaczeniu fundamentalnych pytań formuło-
wanych przez filozofię. Podobnie Stephen Hawking, stawiając pytania 
o tajemnice wszechświata, powtarzał je, często dosłownie, za trady-
cją ontologiczną. Nawrót do pytań filozoficznych można zauważyć 
również w wybitnych pracach współczesnych biologów. Przykładem 
mogą być między innymi takie książki, jak: Ślepy zegarmistrz Richarda 
Dawkinsa lub Znikąd donikąd Władysława Kunickiego-Goldfingera. 
Poza tym z  inspiracji filozoficznych czerpie również współczesna 
humanistyka. Dostrzec je można w  każdej poważnej dwudziesto-

78 Jak pisał Arystoteles, filozofia może powodować, że „pewne działania podejmu-
jemy, innych unikamy, a w ogóle wszystko, co dobre, uzyskujemy dzięki niej”. Ary-
stoteles, Zachęta do filozofii, s. 25.
79 Filozofia koreluje z innymi dziedzinami wiedzy, wykorzystuje ich wyniki badań. 
Na właściwości korelacyjne filozofii zwrócił uwagę już Salomon Igel w okresie dwu-
dziestolecia międzywojennego.
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wiecznej rozprawie psychologicznej, pedagogicznej, socjologicznej, 
historycznej, językoznawczej lub etnograficznej80. Według niektórych 
nurtów humanistycznych: egzystencjalizmu, personalizmu czy neo-
psychoanalizy, filozofia jest także użyteczna w rozwiązywaniu pro-
blemów życiowych. Teksty z  tego zakresu mogą być źródłem zasad 
etycznych, wzorców osobowych lub  hierarchii wartości. Filozofia 
służy nawet jako środek terapeutyczny81 w przypadku kryzysów indy-
widualnych i  społecznych, kształtuje „autentyczny” obraz egzysten-
cji oraz wpływa na postępowanie człowieka82. Natomiast w nurtach 
scjentystycznych, zwłaszcza w  neopozytywizmie i  pragmatyzmie, 
filozofia jest użyteczna, gdyż zajmuje się analizą języka lub oceną jej 
metod. Filozofia staje się swoistym strażnikiem poprawności teorii 
naukowych, zwłaszcza wtedy, kiedy jest poruszany między innymi 
problem weryfikacji oraz falsyfikacji twierdzeń.

Warto zwrócić uwagę, że filozofia może także pełnić funkcje 
integrującą. Jako przedmiot nauczania w  szkole średniej staje się 
szczególną dziedziną wiedzy, która potrafi łączyć w sobie dwie funk-
cje, mianowicie przekazywanie wiedzy i kształtowanie postaw. Pełni 
wówczas funkcję integrującą nauczanie i wychowanie. Filozofia jest 
nie tylko wiedzą o świecie, lecz także mądrością, która może wpły-
nąć na „sposób życia” i postępowania człowieka83. Jak zauważa Paweł 
Walczak, w szkole funkcjonują dwa podejścia do filozofii jako przed-
miotu nauczania: uczenie o filozofii i uczenie filozofii. Pierwsze polega 
na nauczaniu filozofii przez przekazywanie informacji o  filozofach,  

80 Zob. S. Opara, Pożytki z filozofii, s. 38.
81 Warto zwrócić uwagę na terapeutyczną rolę filozofii, dla przykładu na gabinet 
filozoficzny dr Urszuli Wolskiej – terapia filozoficzna, na jej książki i tomiki, które 
świadczą o tym, że filozofia, kontakt z umiłowaniem mądrości, może być pomocna 
przy rozpatrywaniu różnych problemów i zagadnień, m.in. natury egzystencjalnej. 
Zob. U. Wolska, Terapeutyczne aspekty filozofii Sokratesa i Epikura, tomik 1-2; Tera-
pia filozoficzna, od umiłowania mądrości do dobrego i spełnionego życia, tomik 1-4.
82 Zob. S. Opara, Pożytki z filozofii, s. 39-40. 
83 Filozofia może zarówno kształcić, jak i wychowywać człowieka. Warto odnieść 
się do tomizmu konsekwentnego M. Gogacza, do jego realistycznej pedagogiki. 
Zob. M. Gogacz, Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie, Warszawa 1997.
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doktrynach lub faktach. Celem takiego nauczania będzie wówczas 
poszerzanie i  przekazywanie wiedzy uczniom. Natomiast uczenie 
filozofii polega na kształtowaniu pewnej umiejętności filozofowa-
nia, poprawnego rozumowania, wyciągania wniosków, formułowa-
nia pytań lub problemów. Biorąc to pod uwagę, można wskazać na 
funkcję kształcącą i wychowawczą filozofii. Uczenie o filozofii spro-
wadza się do przekazywania wiedzy uczniom, czyli do nauczania, 
natomiast uczenie filozofii staje się wychowywaniem młodzieży do 
osiągnięcia przez nich zdolności samodzielnej refleksji. Edukacja 
filozoficzna zarówno poszerza wiedzę i integruje zdobyte informacje 
o świecie na innych przedmiotach, jak i kształtuje postawy młodych 
ludzi wobec poznawanego świata. Jako szczególny rodzaj „wiedzy 
wychowującej” filozofia pozwala na spójną realizację w szkole celów 
kształcenia i  wychowywania.84. Jak zauważa Jan Czerny, filozofia 
może stanowić punkt wyjścia szeroko rozumianej edukacji humani-
stycznej, dając: „naturalną podstawę do wszelkiej edukacji i kształ-
cenia wszelkich umiejętności, czyli stanu, który pedagodzy i dydak-
tycy nazywają integracją nauczania”85. Filozofia spełnia bardzo ważną 
funkcję, którą dydaktycy nazywają procesem integracji nauczania, 
a filozofowie humanizacją edukacji. W filozofii, dzięki swoistej inter-
dyscyplinarności znika granica między tak zwanymi naukami nieści-
słymi a ścisłymi86. Ponadto filozofia łączy osiągnięcia innych dziedzin 
wiedzy w całość, pełni funkcję tak zwanego katalizatora edukacji87. 
Jak podkreśla Jan Szmyd, filozofia może przyczynić się zarówno 
do scalania w  większe części rozproszonej wiedzy przedmiotowej  

84 Zob. P. Walczak, Integrująca funkcja filozofii, s. 562-563.
85 J. Czerny, Filozofia w szkole jako przejaw humanizmu..., s. 111. 
86 Zob. tamże, s. 112.
87 Warto zwrócić uwagę, że już Salomon Igel w dwudziestoleciu międzywojennym 
podkreślał integrującą funkcję filozofii. Twierdził, że filozofia dąży do stworzenia 
harmonijnego poglądu na świat i życie, ma właściwości syntetyzujące. Ponadto ma 
również właściwości koncentracyjne – ujmuje zdobytą widzę w całość. Twierdzenia 
takie obecne są także u innych przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej, mię-
dzy innymi Kazimierza Twardowskiego. 
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uczniów88 w ramach nauk humanistycznych, przyrodniczych i mate-
matycznych, jak i stać się pożądaną osią integracji elementów wie-
dzy naukowej i praktycznej: „może ukazywać różne typy i  sposoby 
poznawczej aktywności człowieka i  jego rozumiejącego kontaktu 
z otaczającym go światem, np. związki i odmienności poznania natu-
ralnego (potocznego), naukowego, filozoficznego, symboliczno-mi-
tycznego, religijnego […]”89.

Należy zwrócić uwagę, że słabością wielu współczesnych nauk 
jest tendencja do zacieśniania przedmiotu swoich rozważań, do roz-
członkowania analizowanych treści na  poszczególne dziedziny lub 
poddziedziny. Konsekwencje te widoczne są w nauczaniu szkolnym, 
gdzie wiedza bywa podzielona na poszczególne przedmioty w  taki 
sposób, że często uczniowie nie potrafią jej połączyć w całość. Obec-
ność filozofii w szkole średniej może pomóc młodym ludziom w syn-
tetyzowaniu wiedzy oraz  dostrzeganiu zależności między różnymi 
obszarami życia90. Łączenie wiedzy za pomocą filozofii w  spójną 
konstrukcję przyczynia się do tego, że młodzież w  szkole uczy się 
dostrzegać istotę problemów, samodzielnie rozszerzać obszar swojej 
wiedzy i uzupełniać go o nowe elementy. 

Mówiąc o  funkcjach filozofii, można również wskazać na jej 
rolę społeczną. Filozofia umożliwia człowiekowi między innymi 
realne, dojrzałe uczestnictwo w  życiu społecznym, świadome dzia-
łanie i  decydowanie. Wydaje się, że bez  filozoficznej refleksji nie 
jest możliwe wyrażenie własnego poglądu, zarówno moralnego, 
politycznego, etycznego, jak i  religijnego oraz stanowiska wobec  

88 Wiedzę tę można porównać, zdaniem Janusza Czernego, do porozrzucanych 
w przedszkolu klocków. Zob. J. Czerny, Filozofia w szkole jako przejaw humanizmu 
w edukacji szkolnej, w: Filozofia w szkole. Materiały konferencji naukowej, Kielce 
10-11 września, red. B. Burlikowski, W. Słomski, Kielce-Warszawa 2000, s. 111-115. 
89 J. Szmyd, Edukacja filozoficzna w szkole współczesnej..., s. 189.
90 Jak pisze Janusz Czerny, filozofia może być „katalizatorem edukacji”. Zob.  
J. Czerny, Filozofia w szkole jako przejaw humanizmu w edukacji szkolnej, w: Filozo-
fia w szkole. Materiały konferencji naukowej, Kielce 10-11 września, red. B. Burli-
kowski, W. Słomski, Kielce-Warszawa 2000, s. 114.
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świata91.Warto podkreślić, że nauczanie i  uczenie się filozofii może 
pobudzać młodzież do aktywności, wspomagać poznawanie, rozu-
mienie czy akceptowanie otaczającej rzeczywistości. Należy zwrócić 
uwagę, że celem nauczania filozofii jest między innymi kształtowa-
nie postawy dociekliwości i refleksyjności92, ułatwianie odnajdywania 
własnej tożsamości i  formowanie pozytywnego stosunku do świata 
oraz ukształtowanie aktywnej postawy młodych ludzi wobec niego93. 
Jedną z najważniejszych funkcji filozofii jest wdrażanie do uporząd-
kowanego i  krytycznego myślenia, rozwijanie ogólnej sprawności 
intelektualnej i ciekawości poznawczej. Należy podkreślić, że spraw-
ność ta pomaga człowiekowi ustosunkować się do aktualnych pro-
blemów życia społecznego, dostrzec je, przeanalizować, dokonać 
oceny i  przedstawić swoje racje. Zatem edukacja filozoficzna może 
pomóc młodym ludziom lepiej zrozumieć zarówno siebie, jak i rze-
czywistość, w której żyją94. Nauczanie filozofii umożliwia tym samym 
rozwój aktywności życiowej, ułatwia uczniom wyrażanie własnych 
poglądów oraz opinii, pozwala na zrozumienie między innymi 
ludzkiej wolności, sprawiedliwości czy prawdy95. Może wpływać na 
postawy i działania młodych ludzi, sposób ich myślenia i rozwiązy-

91 Zob. J. Šlosiar, Wychowanie do życia obywatelskiego, tłum. S. Konstańczak,  
w: Miejsce filozofii w procesie edukacji, red. J. Kwapiszewski, Słupsk 2003, s. 65. 
92 Edukacja filozoficzna ma na celu rozwijać myślenie, stwarzać możliwości ku 
temu, by uczeń myślał w  sposób samodzielny i  odpowiedzialny, by radził sobie 
z analizowaniem trudnych do zdefiniowania pojęć i problemów, stopniowo uczył 
się dostrzegać ich istnienie we współczesnym świecie. 
93 Zob. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Reforma systemu edukacji, Warszawa 
1998, s. 150-151, 161-169. 
94 Jak pisze Šlosiar, „młody człowiek, szukając własnej tożsamości, wkracza w sferę 
możliwości nie skrępowanego samookreślenia się, gdzie kultura filozoficznego my-
ślenia wypełnia przestrzeń, w której urzeczywistnia się owo samookreślenie. Brak 
filozoficznego przygotowania jest tutaj przyczyną, która pozbawia możliwości  
alternatywnego wyboru własnej drogi życia oraz tym, co uniemożliwia przydanie 
sensu własnej aktywności życiowej”. J. Šlosiar, Wychowanie do życia obywatelskie- 
go, s. 65.
95 Arystoteles, Zachęta do filozofii, s. 13. 
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wania konfliktów96. Zajęcia z filozofii uczą tolerancji, odpowiedzial-
ności, cierpliwości, lojalności, wskazują na potrzebę uczciwości, wza-
jemnej otwartości oraz doświadczenie wolności wyborów97. Warto 
podkreślić, że umiejętności te umożliwiają człowiekowi prawidłowe 
współistnienie z innymi w społeczeństwie. Ponadto coraz to dosko-
nalsze myślenie, wyciąganie wniosków, analizowanie pozwala mło-
dym ludziom nie tylko pełniej i wnikliwiej przyglądać się otaczającej 
rzeczywistości, ale także wiarygodniej oceniać konsekwencje przyj-
mowania postaw i podejmowania własnych działań. W dobie medio-
kracji i postpolityki edukacja filozoficzna może być również obroną 
przed propagandą, manipulacjami politycznymi, medialnymi oraz 
zakłamaniem. Logiczne i krytyczne myślenie, niewątpliwie pomaga 
człowiekowi oceniać i odczytywać rzeczywistość wokół siebie.

Schemat 11. Społeczna funkcja filozofii. Opracowanie własne.

96 Nauczanie filozofii może dawać młodym ludziom wiedzę uniwersalną, wskazy-
wać podstawowe wartości, pogłębiać rozumienie rzeczywistości i własnego w niej 
miejsca. 
97 Na przykład umiejętności te i postawy młodzież może kształtować na zajęciach 
z filozofii między innymi podczas wykorzystywania metody dialogu i dyskusji. 

Społeczna funkcja filozofii

Rozwój krytycznego i dialektycznego myślenia

Wpływ na postawy i działania

Możliwość analizowania otaczającej rzeczywistości

Pobudzanie do refleksyjności

Rozwijanie ciekawości poznawczej

Umożliwianie wyrażania poglądów i własnych opinii
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 3.2.2. Problemy natury  
dydaktyczno-organizacyjnej 

Biorąc pod uwagę teoretyczne i  praktyczne funkcje, jakie filozofia 
może pełnić w życiu młodego człowieka, warto zadać pytanie, kiedy 
można zacząć nauczanie filozofii. Należy podkreślić, że pytanie to 
wywołuje wiele emocji i wzbudza liczne dyskusje. Zdania na temat 
tego, w  jakiej fazie szkolnej edukacji powinny zostać wprowadzone 
zajęcia z filozofii, bywają często podzielone. Jedni uważają, że nie ma 
żadnych przeciwwskazań, żeby filozofii nauczać już w szkole podsta-
wowej. Natomiast inni twierdzą, że edukacja ta powinna być najwcze-
śniej wprowadzona dopiero w szkole średniej, między innymi z uwagi 
na to, że recepcja filozoficzna wymaga pewnej dojrzałości intelektu-
alnej. Dlatego też zajęcia z filozofii powinny mieć miejsce w drugiej 
fazie nauczania – łatwiej wówczas jest dotrzeć do młodzieży z wszel-
kim typem argumentacji. Uczniowie w  starszym wieku są bardziej 
samokrytyczni, zmotywowani i mają więcej tak zwanego doświadcze-
nia życiowego98. Podejście to zakłada, że nauczanie filozofii, porusza-
nie zagadnień filozoficznych zbyt wcześnie może być niezrozumiałe99 
i wywołać jedynie zniechęcenie uczniów do tego przedmiotu. Mło-
dzież powinna być uprzednio przygotowana, dysponować elementar-
nymi sprawnościami i wiedzą, które uzyska podczas kształcenia pod-
stawowego, być bardziej świadoma, zdolna do głębszego rozumienia 
przekazywanych treści i problemów100. Na proces nauczania i uczenia 
się filozofii ma zatem wpływ poziom intelektualny oraz samodziel-
ność poznawcza, dlatego też uczniowie szkoły podstawowej nie są 

98 Zob. A. Baron, Filozofia w  szkole jako imperatyw współczesnego kształcenia,  
w: Filozofia w  szkole. Filozofia jako podstawa integracji nauczania i  wychowania. 
Materiały konferencji naukowej, Kielce 21-22 września 2001, red. B. Burlikowski, 
W. Słomski, Kielce–Warszawa 2002, s. 129-135.
99 Argumentem jest tu chociażby język, specyficzna terminologia filozoficzna.
100 Zob. J. Wojtysiak, Zanim zaczniemy nauczać… (Pierwsze pytania dydaktyka filo-
zofii). Before we start teaching…, w: Filozofia w szkole. Materiały konferencji nauko-
wej, Kielce 10-11 września 1999, red. B. Burlikowski, W. Słomski, Kielce–Warszawa 
2000, s. 228-230.
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jeszcze przygotowani do filozofii. Jednak takie założenia sprowadzają 
nauczanie filozofii wyłącznie do przekazywania określonej wiedzy 
i  zakładają, że filozofią mogą zajmować się dopiero uczniowie klas 
starszych, że z dziećmi nie da się filozofować. Różnica zdań wynika 
z podejścia do nauczania tego przedmiotu. Jeśli bowiem założy się, że 
nauczanie filozofii to wyłącznie przekazywanie młodzieży informa-
cji o poglądach i życiu filozofów, to faktycznie czasem warto pocze-
kać z nauczaniem tego przedmiotu kilka lat, by młodzież dojrzała do 
przyjęcia tego typu informacji w sposób dla siebie zrozumiały. Nato-
miast jeśli nauczanie filozofii potraktuje się jako dialog nauczającego 
z  nauczanym, wówczas nie ma jakichś określonych granic, które 
decydują, od kiedy można zacząć edukację filozoficzną. Z chwilą, gdy 
dziecko jest zdolne do samodzielnego myślenia i  chcenia, jest rów-
nież zdolne do filozofowania, odkrywania i  działania. Zakładać na 
początku, że z dziećmi nie da się filozofować, to tak jakby stwierdzić, 
że nie da się z nimi w ogóle rozmawiać.

Warto zwrócić uwagę, że już małe dzieci mogą być nie tylko 
odbiorcami treści filozoficznych, ale także ich podmiotem101. Dzieci 
pytają, mają naturalną skłonność do dziwienia się, chęć poszuki-
wania, potrzebę zrozumienia świata. Odczuwają również potrzebę 
wiedzy, poszanowania godności osobistej, wiary, samodzielności 
działania oraz samodzielnego krytycznego wartościowania102. Dzieci 
poszukują sensu, który można nazwać rozumieniem filozoficznym103, 
zadają wiele pytań domagających się filozoficznej odpowiedzi. Najczę-
ściej są to pytania metafizyczne, najdalej idące, najszersze i najtrud-
niejsze do uchwycenia104, ale stawiają też pytania logiczne, popraw-

101 Zob. S. Folaron, Edukacja filozoficzna w procesie dydaktycznym szkoły podstawo-
wej, s. 303-307.
102 Na te predyspozycje i oczekiwania dzieci zwraca uwagę między innymi Między-
narodowy Komitet Obrony Praw Dziecka, podkreślając, że te potrzeby dzieci po-
winny być spełnione. 
103 Zob. M. Lipman, A.M. Sharp, F.S. Oscanyan, Filozofia w szkole, s. 53. 
104 Można wymienić kilka pytań: Co to jest sens? Co to jest życie? Co to jest liczba? 
Co to jest umysł? 
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ności rozumowania105, i pytania etyczne. Dzieci chcą wiedzieć między 
innymi, czym jest dobro, sprawiedliwość i jak należy postępować. Inte-
resują je problemy moralne, chcą wiedzieć, co ma w życiu znaczenie, 
które rzeczy są ważne. Mają naturalną potrzebę zdobywania wiedzy 
i przyswajania umiejętności. Biorąc pod uwagę, że dzieciom towarzy-
szy nienasycona ciekawość, stan nieustannego podziwu i  zdumienia, 
należy udzielać wyjaśnień, odpowiedzi na pytania, pomagać odkrywać 
sens, zaspokajać ciekawość umysłu. Edukacja filozoficzna może przy-
czynić się między innymi do kształtowania i rozwijania samodzielnego 
myślenia, zaangażowania bez względu na wiek. Zwolennicy filozofii dla 
dzieci106 podkreślają, że mają one zainteresowania i możliwości, które 
pozwalają im aktywnie uczestniczyć w filozofowaniu107. Istnieją różne 
sposoby wciągania dzieci w zajmowanie się problemami filozoficznymi. 
Można to robić za pomocą bajek, oglądania filmów, słuchania opowie-
ści. Dziecięce filozofowanie może zatem przybierać różne formy108. 

105 Na przykład: Co z tego wynika? Co z tego? Co możemy wymyśleć, opierając się 
na tym, co już wiemy?
106 Zob. J. Szmyd, Filozofia dla dzieci – o przesłaniach teoretycznych, sposobie upra-
wiania i pożytkach pedagogicznych, w: Filozofia – etyka i wiedza o demokracji  
w edukacji współczesnej. Teoria – Praktyka – Prognoza, red. J. Szmyd, A. Komende-
ra, Kraków 1999, s. 288-300.
107 Jak piszą Matthew Lipman, Ann Margaret Sharp i Frederick S. Oscanyan, „para-
doks tego co pozorne i  rzeczywiste, stałe i  zmienne, paradoks jedności wielości  
fascynują dzieci już we wczesnym dzieciństwie, oczarowują je, choć nie są one 
w stanie zajmować się Heraklitem czy Parmenidesem. Dzieci, tak jak presokratycy, 
mają skłonność wyrażania się w zwięzłej, lapidarnej formie. Oszczędność, skróto-
wość wypowiedzi dodaje blasku ożywionemu klasowemu dialogowi, w  którym 
dzieci uwielbiają uczestniczyć. Dzieci, dla których prezentacja problemów filozo-
ficznych w formie wykładu byłaby klątwą, interesują się zagadnieniami i ideami fi-
lozoficznymi wtedy, gdy stanowią one element czytanych przez nie powieści. Dzie-
ci, dla których pisanie filozoficznych esejów jest czymś nie do pomyślenia, można 
pobudzić do wyrażania swych przekonań w formie wiersza, ponieważ ta forma wy-
powiedzi budzi u nich dużo mniejszą niechęć”. M. Lipman, A.M. Sharp, F.S. Os- 
canyan, Filozofia w szkole, s. 58. 
108 Na przykład podczas zajęć można korzystać z baśni Andersena, bajek Ezopa, 
mitologii. Inne pozycje to: M. Wojtyszko, Bromba i  filozofia, Warszawa 2004;  
M. Bała, Filozofia w ćwiczeniach, Pelplin 2003; M. Bała, J. Jeziorska, S. Zalewska, 
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Z badań socjologiczno-pedagogicznych, przeprowadzonych w la- 
tach 1990–1995 (w rejonie częstochowskim, w  grupie tysiąca dzieci 
w wieku 7-10 lat)109, wyłania się wielkie bogactwo dziecięcej świado-
mości, dziecięcego światopoglądu oraz dziecięcej filozofii. W  świa-
domości dzieci obecne są między innymi: natura, przyroda, świat 
jego istnienie i mechanizmy jego funkcjonowania, zagadnienie wol-
ności, wartości, odpowiedzialność za siebie i innych, życie społeczne  
(w znaczeniu mikro, na przykład rodziny; w  znaczeniu makro, na 
przykład narodu), samookreślenie się czy problemy życia i  śmierci. 
Dzieci potrafią te treści sprowadzać do wymiaru konkretnych faktów, 
zdarzeń, działań, zjawisk i  sytuacji. Należy jednak zaakcentować, że 
świadomość tych treści filozoficznych często istnieje w formie zalążko-
wej, dlatego też powinno się owe zalążki „rozwijać, wzbogacać, wspo-
magać dziecko w jego borykaniu się z poszukiwaniem odpowiedzi na 
coraz to nowe, coraz bardziej złożone pytania, pomagać mu w rozwią-
zywaniu jawiących się problemów, skądinąd filozoficznych, mając na 
względzie dobro człowieka w ogóle i tego konkretnego – dziś dziecka 
– w przyszłości dojrzałego człowieka, uwikłanego w złożone problemy 
współczesnego świata”110. W  celu prawidłowego i  pełniejszego roz-
woju osobowości dziecka należy odpowiednio pielęgnować i rozwijać 
pierwiastki filozoficzności dziecięcej111 już od najmłodszych lat. 

Pokochać mądrość. Zarys filozofii i etyki, Warszawa 2009; E. Podrez, W kręgu dobra 
i zła. Wybór tekstów klasycznych z etyki od Sokratesa do Kanta dla uczniów i studen-
tów, Warszawa 1993; E.E. Schmitt, Oskar i  Pani Róża, Kraków 2011; film Oskar 
i Pani Róża (2009), reż. Michele Laroque; film Cyrk motyli (2009), reż. Joshua Wei- 
gel; G.G. Marqez List do przyjaciół. Gdyby Bóg podarował mi odrobinę życia, tłum. 
Zdzisław Jan Ryn, „Dziennik Polski” 2008, nr 183; R. Piłat, Filozofowanie z dziećmi  
M. Lipmana jako program etyki dla szkół podstawowych, Etyka 1993, nr 26; Program 
„Filozofia w szkole” w nauczaniu etyki (Dwa scenariusze zajęć), Etyka 1994, nr 27.
109 Zob. S. Folaron, Edukacja filozoficzna w procesie dydaktycznym szkoły podstawo-
wej, s. 301-308.
110 S. Folaron, Edukacja filozoficzna w procesie dydaktycznym szkoły podstawowej,  
s. 303-304.
111 Na zagadnienie to zwraca uwagę również J. Szmyd, Edukacja filozoficzna w szkole 
współczesnej – aktualność zagadnienia, „Edukacja Filozoficzna” 1994, nr 18, s. 188-191. 
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Wprowadzenie filozofii do szkół szczebla podstawowego, może 
między innymi przyczynić się do tego, że uczniowie lepiej będą radzić 
sobie z innymi przedmiotami, a potem również z problemami doro-
słego życia. Dzieci mogą również zyskać dodatkowy czas na prze-
myślenie tego, czego uczą się w szkole i mają prawo otwarcie o tym 
dyskutować. Warto podkreślić, że dzieci skłonne są do poznawania 
świata i zwykle z wielką radością i ciekawością wkraczają na trudne 
ścieżki przyjaźnienia się z mądrością. Na ścieżki te chętnie wkracza 
także młodzież, dlatego też edukacja filozoficzna powinna być obecna 
na wszystkich szczeblach kształcenia, począwszy od pierwszego, 
a skończywszy na ostatnim. Szkoła powinna zachęcać do samodziel-
nego i krytycznego myślenia, dyskutowania i poszerzania horyzon-
tów już od samego początku, od podstawówki, po szkołę średnią. 

Należy jednak podkreślić, że prowadzenie zajęć z  filozofii 
z dziećmi wymaga nie tylko dużych umiejętności zarówno ze strony 
zarówno rodziców, jak i  nauczycieli112, ale także odpowiedniego 
podejścia i  organizacji nauczania. Po pierwsze, istotne wydaje się 

112 Jak zaznacza Gogacz, w poczuciu troski o to, by uzyskiwać właściwe skutki na-
uczania i  wychowywania, szkoła wraz z  rodzicami powinna zadbać o  jednolite 
kształtowanie w  młodych ludziach pozytywnego odniesienia do osób. Zdaniem 
Gogacza ważna jest między innymi stała życzliwość, roztropne zaufanie i dążenie 
do sytuowania się w życzliwości i  zaufaniu. Jak pisze, „wiedza, nie jest skutkiem 
mechanicznego przejmowania podawanych informacji. Jest skutkiem wypełniania 
informacją żywej więzi życzliwości i zaufania. Te więzi czynią informację jako na-
ukę częścią życia ucznia. Stają się przez to czymś potrzebnym i oczekiwanym [...] Te 
żywe więzi życzliwości i zaufania wyzwalają najpierw w dziecku jego rodzice. Na-
uczyciel wchodzi w te więzi, kontynuuje je, utrwala i pogłębia. Potrzebuje oddziały-
wania rodziców. Uczy w ten sposób poszerzania świata dziecka o więzi z  innymi 
jeszcze osobami niż rodzice. Jest miarą i sposobem wchodzenia w więzi społeczne, 
które właśnie wymagają szerszej i pełniejszej wiedzy, przekazywanej w szkole. Na-
uczyciel jakby uzasadnia potrzebę wzbogacania się wiedzą o ludziach i o świecie. 
Jest uzasadnieniem kształcenia się i wychowywania. Należy więc pamiętać, że wyj-
ściową wrażliwość na to, co prawdziwe i dobre kształtują w dziecku jego rodzice. 
Rodzina jest pierwszą szkołą dziecka. Uczniowie przechodzą z tej szkoły do zorga-
nizowanych szkół podstawowych i średnich”. M. Gogacz, Osoba zadaniem pedago-
giki..., s. 88.
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odpowiednie przygotowanie wychowawców i  pedagogów113, spe-
cjalnych metod i  programów nauczania oraz nietypowych pomocy 
dydaktycznych. Ponadto, obcując z  dziećmi, nauczyciele powinni 
posługiwać się językiem dostosowanym do wieku swoich uczniów. 
Na przykład w  filozofii dla dzieci powinno unikać się terminologii 
fachowej. Filozofowanie z  najmłodszymi powinno odbywać się za 
pomocą słownictwa, które nie jest im obce i które nie burzy ich poczu-
cia bezpieczeństwa114. Nauczyciel powinien pomagać w dochodzeniu 
do formułowania własnego stanowiska, udzielać wyjaśnień i  odpo-
wiedzi, szanować dziecięcą spontaniczność115, dawać możliwość 
poszukiwania własnych ścieżek na drodze do mądrości116. Dzieciom 
należy dawać szansę na samodzielność, by własnymi drogami docho-

113 Zob. S. Folaron, Edukacja filozoficzna w  szkole w  procesie dydaktycznym szkoły 
podstawowej, w: Filozofia – etyka – wiedza o demokracji w edukacji współczesnej. Teo-
ria – praktyka – prognoza, red. J. Szmyd, A. Komendera, Kraków 1999, s. 301-307. 
114 Zob. M. Lipman, A.M. Sharp, F.S. Oscanyan, Filozofia w szkole, s. 57-59. 
115 Nauczyciel powinien dysponować umiejętnością prawdziwego, pełnego uwagi 
i powagi wsłuchiwania się w dziecięce opinie, argumenty i kontrargumenty. Warto 
podkreślić, że swoją postawą i zachowaniem nauczyciel daje uczniom przykład, jest 
pewnym świadectwem tego, jak się zachowywać i postępować. Pedagog powinien 
zatem odznaczać się nie tylko wiedzą, ale przede wszystkim mądrością, która  
pozwala otworzyć się na drugiego człowieka. Jak pisze Gałkowski, „sytuacja  
wychowawcza nie jest spotkaniem dwóch czystych umysłów, lecz dwóch niepowta-
rzalnych osób, nie da się jej sprowadzić do charakteru czysto racjonalnego. Indywi-
dualność i niepowtarzalność każdej osoby powoduje, że nie możliwe jest zastoso-
wanie jednolitego systemu wychowania wobec wszystkich ludzi. Wychowanie nie 
jest nauką, ale sztuką, która podobnie jak medycyna powinna współpracować z na-
turą. Każdy człowiek jest inny, nie jest więc poddanie przez pedagogikę powszech-
nych zawsze obowiązujących i skutecznych metod oraz technik wychowawczych. 
Tym bardziej rośnie więc rola intuicji pedagogicznej i poznania konkretnej osoby, 
co jest możliwe tylko w bezpośredniej, przepełnionej mądrością i rozsądkiem rela-
cji uczeń-nauczyciel”. S.  Gałkowski, Rozwój i  odpowiedzialność. Antropologiczne 
podstawy koncepcji wychowania moralnego, Lublin 2003, s. 80-81, cyt. za: M. Kras- 
nodębski, Człowieka i paideia. Realistyczne podstawy filozofii wychowania, Warsza-
wa 2009, s. 115. 
116 Należy mieć na uwadze, że ścieżki te często bywają kręte, lecz za to bardziej prze-
konujące, pozostające na dłużej w pamięci i przynoszące więcej satysfakcji młode-
mu człowiekowi. 
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dziły do odkryć i myśli117. Istotne jest również, by nauczanie filozofii 
dostosować do poziomu i potrzeb uczniów118, uwzględniać ich moż-
liwości, predyspozycje i  oczekiwania. Biorąc pod uwagę edukację 
w szkole średniej, należy podkreślić, że powinna ona znacznie różnić 
się od tej, która występuje w szkole wyższej. Bywa jednak, że szkolna 
dydaktyka filozofii jest uproszczoną postacią dydaktyki akademickiej. 
Warto zatem podkreślić, że zajęcia z filozofii nie mogą być przeno-
szone automatycznie, lecz powinny być dostosowane do poziomu 
edukacji. Nie powinno się uczyć dzieci w szkołach tego, czego studen-
tów na uczelniach, tylko bardziej „infantylnie”119. Nauczanie filozofii 
powinno mieć charakter bardziej podmiotowy. W szkole należy skie-
rować większą uwagę na uczniów, starać się zaspokajać ich potrzeby 
intelektualne, moralne, estetyczne i emocjonalne. 

W procesie nauczania filozofii istotna wydaje się warstwa mery-
toryczna (treściowa), warstwa formalna, środki przekazu (meto-
dyczna), warstwa edukacyjno-wychowawcza (motywująca) oraz 
sprawnościowa, polegająca na wytworzeniu umiejętności i rozbudze-

117 Należy dawać uczniom okazję do kartezjańskiego zwątpienia w celu uzyskania 
pewności. Przywołując sceptycyzm metodyczny Kartezjusza, warto zwrócić uwagę, 
że jeśli człowiek wątpi, to myśli, a jeśli myśli, to niewątpliwie jest. Stosując tę mak-
symę do nauczania, możemy powiedzieć, że młodzi ludzie powinni poczuć smak 
filozofii na swój sposób, indywidualnie. Należy zatem dać uczniom szansę myśleć, 
szukać odpowiedzi, kluczyć i błądzić, mylić się w rozumowaniach. Jak podkreślał 
Kartezjusz, świat własnych myśli jest człowiekowi bliższy, lepiej znany i pewniejszy 
od cudzych, gotowych i często narzuconych poglądów. Najważniejszym punktem 
dla filozofii powinna być myśl i samowiedza. Wątpienie jest tylko fazą przejściową, 
która ma posłużyć do tego, by nieuzasadnione i  przez to niepewne przekonania 
przetworzyć w uzasadnione i pewne. W nauczaniu i wychowaniu przede wszystkim 
ważne wydaje się zrozumienie, młodzież powinna rozumieć przyswajane przez sie-
bie wiadomości, być świadoma posiadanej wiedzy. 
118 Zob. B. Markiewicz, Filozofia jako sztuka myślenia, w: Filozofia w szkole. Mate-
riały konferencji naukowej, Kielce 10-11 września 1999, red. B. Burlikowski,  
W. Słomski, Kielce–Warszawa 2000, s. 25-30. 
119 Zob. M. Woźniczka, O profilu kształcenia filozoficznego w szkole średniej i wyż-
szej, w: Filozofia w szkole. Materiały konferencji naukowej, Kielce 10-11 września 
1999, red. B. Burlikowski, W. Słomski, Kielce–Warszawa 2000, s. 185-206.

Rozdział III. Edukacja filozoficzna w polskiej szkole w dobie transformacji ustrojowej



167

niu ciekawości120. Program nauczania powinien być tak dostosowany, 
by nauczyciel mógł nie tylko zainteresować młodych ludzi tematyką, 
lecz także zainspirować ich, by sięgnęli głębiej i chcieli sami do niej się 
odnieść. Warto podkreślić, że młodzież należy umiejętnie motywować 
do działania, rozbudzać w nich ciekawość i chęć do uczenia się oraz 
poszerzania swojej wiedzy121. W tym celu można stosować odpowied-
nio dobrane metody nauczania122. Szczególną uwagę w szkole należy 
zwrócić na spontaniczność, autentyczność, dobry kontakt nauczyciela 
z uczniami i bezpośredniość. W wychowaniu i kształceniu konieczna 
jest współpraca, wzajemna relacja wychowawcy i  wychowanka. 
Nauczanie nie powinno być nauką, lecz sztuką123, w której uczestniczą 
wspólnie zarówno nauczający, jak i nauczani, powinno być autentycz-
nym spotkaniem osób, dialogiem mistrza i ucznia, wzajemną relacją 
opartą na życzliwości i zaufaniu124.

Należy zaznaczyć, że edukacja filozoficzna jest możliwa już od 
najmłodszych lat, można ją prowadzić w  wieku wczesno- i  późno-
szkolnym, częściowo także i  przedszkolnym. Nauczanie filozofii 
należy dostosować do każdego poziomu edukacji, a można robić to 
na wiele sposobów: przekazywać wiedzę o filozofach i ich poglądach, 
rozważać konkretne zagadnienia, których tłem jest świat współcze-
sny bliski młodemu odbiorcy, dyskutować, myśleć w sposób samo-
dzielny i odpowiedzialny, można także bawić się filozofią z dziećmi 

120 Zob. tamże, s. 188-189.
121 Istotne jest między innymi to, by forma przekazu wiedzy była dla uczniów atrak-
cyjna, inaczej szybko się zniechęcą i stracą zainteresowanie. 
122 Odwołując się do tego, warto zastanowić się, czy zajęcia w szkole średniej powin-
ny mieć wyłącznie postać wykładu, jak ma to przeważne miejsce na studiach. 
123 Warto zwrócić uwagę, że nauczanie jest wyrazem kunsztu nauczyciela, jego po-
wołania bądź jego braku, jego zaangażowania w to, co robi, jak pracuje, do czego 
dąży, co chce osiągnąć. Nauczanie i wychowanie to „zajęcie” dla wybranych osób, 
które mają przede wszystkim predyspozycje do zawodu, a nie tylko wyuczone kwa-
lifikacje, (kompetencje twarde).
124 Zob. A. Gondek, Warunki niezbędne w wychowaniu i kształceniu w szkole śred-
niej w ujęciu Mieczysława Gogacza, „Rocznik Tomistyczny” 10 (2021), s. 213-222. 
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za pomocą klocków Lego125, czytania i oglądania bajek, baśni czy słu-
chania opowieści126. 

3.2.3. Koncepcje nauczania filozofii w szkole średniej.  
Próba odpowiedzi na pytanie:  

W jaki sposób nauczać filozofii w szkole?

Biorąc pod uwagę współczesny rozwój cywilizacji i potrzebę zajęcia 
przez młodych ludzi aktywnej postawy w każdej dziedzinie życia spo-
łecznego, warto zastanowić się zarówno nad doborem odpowiednich 
treści, jak i środków nauczania filozofii. Obecne kształcenie powinno 
przygotowywać młodych ludzi do samodzielnego zdobywania wie-
dzy, selekcjonowania, porządkowania i  jej wartościowania. Proces 
dydaktyczno-wychowawczy powinien zmierzać do harmonijnego 
i całościowego rozwoju młodego człowieka. Mając to na względzie, 
należy zatem w  zdecydowany sposób odchodzić od ukierunkowa-
nego, jednostronnego rozwoju intelektualnego młodych ludzi i pod-
jąć próbę kształcenia wielostronnego127.W tym celu zasadne wydaje 

125 Projekt „Lego-Logos” jest autorskim programem nauczania filozofii mgr. Jaro-
sława Spychały, zrealizowanym przy współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacji Filo-
zoficznej Phronesis. Jest to połączenie nauki z zabawą: głównym celem tej metody 
nauczania jest rozbudzenie w uczniach wyobraźni oraz umiejętności samodzielne-
go myślenia i samodzielnej interpretacji tekstów filozoficznych za pomocą klocków. 
126 Nauczanie filozofii jest specyficznym rodzajem edukacji, sposób organizacji 
tego przedmiotu może zależeć między innymi od przyjętej przez nauczającego kon-
cepcji filozofii, od obranego celu nauczania lub od tego, gdzie i w ramach jakiej in-
stytucji społeczno-edukacyjnej realizuje się nauczanie filozofii.
127 Proponowane kształcenie wielostronne ma na celu wszechstronny rozwój bytu 
ludzkiego, integrację procesu nauczania – uczenia się z  procesem wychowania. 
Zwraca się w nim uwagę na harmonijny rozwój sfery intelektualnej, moralnej, este-
tycznej i etycznej uczniów. Na zajęciach z filozofii dotyczy to także odpowiedniego 
doboru norm postępowania dydaktycznego, wzmagania aktywizacji uczniów. 
W prawidłowym przebiegu procesu nauczania i wychowania nieodzowne powinno 
być uwzględnianie przez pedagoga takich podstawowych funkcji człowieka, jak: 
poznawanie, odkrywanie, przeżywanie i zmienianie samego siebie i świata (działa-
nie). U podstaw koncepcji wielostronnego kształcenia młodzieży na zajęciach z fi-
lozofii, oprócz filozofii i dydaktyki ogólnej, należy zwracać uwagę także na rezulta-
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się, by nauczyciel filozofii realizował treści nauczania za pomocą 
zróżnicowanych metod nauczania, które sprzyjają rozwojowi myśle-
nia i twórczego działania, poznawania samych siebie, określania wła-
snego miejsca w świecie wartości oraz w rzeczywistości przyrodni-
czej. Wydaje się, że wykorzystywanie różnych metod może sprzyjać 
rozwojowi aktywności uczniów, zmiany ich postawy z  biernej na 
czynną128 i wspomagać proces nauczania i wychowania. Na zajęciach 
z filozofii powinny pojawić się zatem odpowiednie stymulatory twór-
czości młodzieży129. Nauczyciel powinien brać pod uwagę różne spo-
soby uczenia się, a mianowicie: przyswajanie, odkrywanie, przeżywa-
nie i  działanie. Wybierając koncepcję nauczania wielostronnego130, 
nauczyciel może stosować cztery podstawowe toki nauczania, które 
ułatwiają przekazanie treści programowych: podający, problemowy, 

ty badań współczesnej psychologii, socjologii, sięgać do wiedzy z zakresu neurologii 
czy antropologii fizycznej. Każda bowiem z tych dziedzin może pozwolić na peł-
niejsze zrozumienie nie tylko rozwoju biologicznego, psychicznego i intelektualne-
go człowieka, ale także mieć znaczący wpływ na poszukiwanie właściwych sposo-
bów doskonalenia procesu nauczania i  uczenia się. Uwzględnienie wielu 
wpływających na rozwój człowieka czynników pozwala nauczycielowi stwarzać 
właściwe warunki do pełnego i harmonijnego rozwoju młodzieży. Nauczyciel na 
zajęciach powinien pamiętać między innymi o higienie pracy umysłowej, warun-
kach zewnętrznych, właściwej organizacji zajęć czy wspomaganiu aktywności 
uczniów. Nauczyciel ma realizować treści nauczania w taki sposób, by uczniowie 
mogli posługiwać się rzeczowymi argumentami, rozwijali krytycyzm i mieli możli-
wość korzystania z różnorodnego przekazu informacji. Należy zwrócić uwagę, że 
podjęcie przez pedagoga odpowiednich zabiegów dydaktycznych może pozwolić 
na pogłębianie przez uczniów danej wiedzy, zdobycie odpowiednich umiejętności 
czy odpowiedniej postawy. 
128 Zmiana postawy ucznia sprzyja jego rozwojowi intelektualno-emocjonalnemu. 
Pod wypływem zabiegów nauczyciela młodzież może zmienić swoją postawę z bier-
nej na aktywną, kreatywną, twórczą i otwartą. Takie podejście może przyczynić się 
do samodoskonalenia się, aktualizowania potencjalnych zdolności twórczych. 
129 Stymulatorami tymi mogą być między innymi: atmosfera życzliwości, otwarto-
ści, poszanowanie godności uczniów, umiejętne motywowanie, wzbudzanie zdzi-
wienia, ciekawości czy poczucie wolności i samodzielności podczas zajęć. Można 
dodać, że są to odpowiednie warunki do rozwoju młodych ludzi.
130 Zob. W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1995.
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praktyczny lub eksponujący131. Z każdym z  tych toków lekcyjnych 
łączą się określone ogniwa132 i metody nauczania. Z tokiem podają-
cym wiąże się metoda wykładu, pogadanki, opisu, pokazu, opowiada-
nia czy anegdoty. W toku problemowym nauczyciel może wykorzy-
stywać na lekcji metodę dyskusji, pracę z tekstem, metodę sytuacyjną, 
metodę zwaną burzą mózgów, gry dydaktyczne, metodę biograficzną 
czy metodę trybunału. Natomiast prowadząc zajęcia tokiem ekspo-
nującym, można posłużyć się metodą inscenizacji, dyskusji, pokazem 
lub opowiadaniem. Tok zaś praktyczny wiąże się z metodami, które 
pozwalają nabyć uczniom określonych sprawności i  umiejętności 
praktycznych, mogą to być ćwiczenia, pokaz i obserwacja133. 

Tok podający jest najczęściej stosowanym modelem nauczania 
w polskiej szkole. 

Schemat 12. Cztery toki nauczania filozofii i metody im odpowiadające. 
Opracowanie własne.

131 Zob. K. Śleziński, Zarys dydaktyki filozofii, Kraków 2000, s. 42.
132 Należy zwrócić uwagę, że nauczyciel posługując się daną metodą, powinien zda-
wać sobie sprawę, jakie czynności i zadania potrzebuje podjąć, żeby skorzystać pod-
czas zajęć z danego toku lekcyjnego. 
133 Zob. K. Śleziński, Zarys dydaktyki filozofii, s. 42-43. 

TOK PODAJĄCY
Metody:
– wykład
– pogadanka heurystyczna
– anegdota i dygresje

TOK PROBLEMOWY
Metody:
– „burza mózgów”
– analiza przypadków
– metoda biograficzna
– praca z tekstem

TOK PRAKTYCZNY
Metody:
– ćwiczenia
– inscenizacje
– spory filozoficzne
– mini konferencje
– pokaz i obserwacja

TOK EKSPONUJĄCY
Metody:
– dyskusja
– opowiadanie
– pokaz
– kształtowanie wartości

Rozdział III. Edukacja filozoficzna w polskiej szkole w dobie transformacji ustrojowej



171

Tok ten oznacza nawiązanie do tradycyjnych, sprawdzonych 
i  uzasadnionych sposobów działania przez nauczyciela. Polega na 
przekazywaniu uczniom najistotniejszych treści wiedzy. Częste stoso-
wanie nauczania podającego wzbudza wiele dyskusji. Można spotkać 
się z różnymi opiniami i stanowiskami w tej sprawie. Jedni promują 
tego typu przekaz informacji, wskazując, że jest on niezbędny w pro-
cesie nauczania i uczenia się, drudzy uważają, że w szkole średniej tok 
podający nie powinien być dominujący lub nie powinien mieć miej-
sca w ogóle. Wynika to między innymi z podejścia do sposobu prze-
kazywania wiedzy. Celem nauczania podającego z punktu widzenia 
nauczyciela jest przekaz konkretnych wiadomości, natomiast celem 
uczniów przyjmowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie poznanej 
wiedzy. Biorąc pod uwagę pozycję nauczyciela, w toku podającym jest 
on osobą (podmiotem nauczania), która ustala cele, zasady i metody 
działania zarówno swoje, jak i ucznia. Można stwierdzić, że młodzież 
stanowi jedynie pewne dopełnienie. W  relacji nauczyciel – uczeń 
dominuje zatem nauczyciel, natomiast uczniowie są podporządko-
wani jego działaniom. Postawa nauczyciela przybiera postać czynną 
i  aktywną, natomiast postawa uczniów określana jest jako bierna. 
Polega ona tylko na recepcji podawanych treści i norm, przyswaja-
niu wiedzy i  informacji. Najwięcej kontrowersji wywołuje metoda 
wykładu, która stanowi swoisty monolog wykładającego. Przeciwnicy 
tej metody uważają, że w trakcie zajęć z filozofii nauczyciel jedynie 
narzuca uczniom i przekazuje im wiedzę o życiu i poglądach wielkich 
myślicieli, zgodnie z interpretacją uznaną przez autora podręcznika 
za słuszną. Zajęcia sprowadzają się do podawania gotowych wia-
domości, które często bywają niezrozumiałe, przetworzone i  zapa- 
miętane przez młodzież. Nie są w  stanie zainteresować uczniów 
o nastawieniu niehumanistycznym134. 

Wykład uznawany jest przez wielu za najprostszą metodę naucza-
nia, zawierającą najwięcej informacji, ale przynoszącą w szkole naj-

134 Zob. Z. Dymarski, O sztuce nauczania, w: Pasja czy misja? O uczeniu filozofii, 
red. D. Probucka, A. Olech, M. Woźniczka, Częstochowa 2001, s. 41-42.
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słabsze efekty. Często zarzuty koncentrują się między innymi na tym, 
że nauczanie filozofii nie powinno się sprowadzać do opanowywania 
wiedzy na temat „życia i poglądów” poszczególnych filozofów lub na 
klasyfikowaniu i  opanowywaniu „izmów”. Wiedza ta nie powinna 
być w nauce filozofii najważniejsza135. Na przykład Zbigniew Dymar-
ski zaznacza, że celem nauczania filozofii powinno być samodzielne 
poszukiwanie mądrości, a  wiedza powinna być jedynie środkiem 
pomocniczym w nauce filozofowania. Według niego wymaganie od 
uczniów szczegółowych informacji oraz wtłaczanie nadmiaru wiado-
mości do opanowania nie powinno mieć w szkole miejsca136. Podkre-
śla, że nauczanie filozofii według chronologicznego układu, podobnie 
jak ma to miejsce w nauczaniu historii lub języka polskiego, może nie 
tylko sprowadzać ją do zwykłego szkolnego przedmiotu, ale również 
powodować utratę niepowtarzalnej szansy na ukazanie filozofii jako 
umiejętności wiedzy szczegółowej137. Zajęcia z filozofii powinny mieć 
nieco inny charakter138.

Biorąc pod uwagę liczne zarzuty pod adresem stosowania metody 
wykładu podczas zajęć, należy zwrócić uwagę, że ten sposób prezen-
tacji wiedzy wymaga dużego zaangażowania i  wysiłku zarówno ze 

135 Zob. tenże, Filozofia i film, w: Filozofia w szkole. Filozofia a nauki szczegółowe. 
Materiały konferencji naukowej, Kielce 22-23 września 2000, red. B. Burlikowski, 
W. Słomski, Kielce–Warszawa 2001, s. 39.
136 Jak podkreśla Dymarski: Nie można dopuścić do tego, by filozoficzne zdziwienie 
zostało zagłuszone przez erudycję. Z. Dymarski, Filozofia i film, s. 39.
137 Z. Dymarski, Sprawa człowieka – jako program nauczania filozofii, w: Filozofia 
w szkole IV. Tradycje, przemiany, dążenia w procesie integracji europejskiej. Materia-
ły konferencji naukowej, Kielce 20-21 września 2002, red. B. Burlikowski, W. Re-
chlewicz, W. Słomski, Kielce 2003, s. 446.
138 Dymarski opowiada się za filozofią, która będzie miała bliski kontakt z życiem, „to 
znaczy taką, która będzie próbowała dotykać spraw obchodzących najbardziej mło-
dych. Która szukać będzie teoretycznych podstaw-kluczy do zrozumienia tego, co nas 
otacza i w czym przyszło nam żyć. Która ukaże filozofię od strony bardziej praktycz-
nej”. Z. Dymarski, Jakiej filozofii Polacy potrzebują, czyli kilka uwag do tematu: filozo-
fia w szkole, w: Filozofia w szkole. Materiały konferencji naukowej, Kielce 10-11 wrze-
śnia 1999, red. B. Burlikowski, W. Słomski, Kielce–Warszawa 2000, s. 260.
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strony nauczyciela, jak i  uczniów139. Stosowanie nauczania podają-
cego wymaga od nauczyciela między innymi niezwykłej dyspozycyj-
ności, zaangażowania emocjonalnego140 oraz umiejętności operowa-
nia żywym słowem141, które stanowi podstawowy sposób przekazu 
wiedzy. Natomiast od uczniów umiejętności korzystania ze słowa 
pisanego i mówionego. Warto zwrócić uwagę, że w toku podającym 
młodzież przyjmuje nowe informacje, pojęcia i  sądy. Wykład może 
być pewnym wprowadzeniem uczniów do nauki filozofii, a także do 
dalszej edukacji na kolejnym etapie kształcenia. 

Jak podkreśla Krzysztof Kruszewski, metoda wykładu powinna 
być stosowana w szkole, „nie dlatego, że pasuje ona do zwykłego toku 
szkolnych prac, ale dlatego, że musimy mieć na względzie obowią-
zek przygotowania uczniów do korzystania z wykładu, kiedy objęci 
zostaną formami kształcenia ponad średniego”142. Należy zwrócić 
uwagę, że przy zastosowaniu w  szkole tego typu przekazu wiedzy 
młodzież może nauczyć się słuchania, notowania, korzystania z ksią-
żek, tekstów, przyjmowania wiadomości i  włączania ich do swojej 
wiedzy143. Warto zauważyć, że wbrew pozorom uczniowie podczas 

139 Wbrew panującej często opinii wykład nie jest dla nauczyciela najprostszą meto-
dą nauczania, a dla uczniów jedynie biernym go wysłuchaniu.
140 Istotne wydaje się między innymi gestykulowanie, przyjęcie postawy stojącej, 
prezentowanie treści z  pamięci, kontrolowanie aktywności recepcyjnej uczniów, 
podzielność uwagi nauczyciela czy umiejętność improwizacji. 
141 Efektywność zajęć z filozofii zależy bowiem nie tylko od merytorycznego przy-
gotowania się nauczyciela do zajęć, właściwego doboru treści, lecz także od sposobu 
jej przekazywania. Można stwierdzić, że sztuka nauczania wymaga również od na-
uczyciela wykorzystania ekspresji własnego ciała, a także umiejętnego zaprezento-
wania „siły żywego słowa”. 
142 K. Kruszewski, Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Warszawa 1994, s. 138. 
143 Metody podające umożliwiają porządkowanie treści, usprawniają myślenie ana-
lityczne i dedukcyjne, sprzyjają poznawaniu i kształtowaniu pojęć. Nauczyciel, wy-
chodząc od treści ogólnych, a  kończąc na przykładach szczegółowych, pomaga 
uczniom w przyswajaniu wiedzy ze zrozumieniem. Metody podające mogą mieć 
charakter słowny: odwoływać się do słowa mówionego (np. opowiadanie, wykład), 
do słowa pisanego (wiążą się metodami pracy z tekstem, podręcznikiem) oraz mogą 
mieć charakter pozasłowny (odwołują się do obrazu, np. pokaz, ilustrowanie). 
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zajęć nie są bierni, lecz pracują i intensywnie usprawniają w uczeniu 
się. Jednak żeby sprawność tę mogli osiągnąć, to istotne jest podej-
ście nauczyciela. Podstawowym problemem, z  którym spotyka się 
pedagog na zajęciach, jest przede wszystkim podtrzymanie aktyw-
ności uczniów. Dlatego też ważne jest zachowanie pewnej kolejności 
i  logicznego porządku w  treści wykładu. Na początku należy usta-
lić cel wykładu, do czego ma on zmierzać. Ważne jest, by nauczy-
ciel filozofii uświadomił uczniów, po co mają się uczyć określonych 
treści i czego od nich oczekuje. Zapoznanie młodzieży i akceptacja 
przez nią celów lekcji sprzyja nie tylko koncentracji uwagi, ale także 
mobilizuje do zrozumienia określonych treści oraz podjęcia trudu 
pracy intelektualnej. Odbieraniu wykładu sprzyja także uporządko-
wana struktura treści, dlatego też zadaniem nauczyciela powinno być 
opracowanie nowego materiału w możliwie prostej i jasnej formie144. 
Nauczyciel może się wykazać również kunsztem gry aktorskiej. Warto 
zwrócić uwagę, że istotną rolę w aktywizacji młodzieży odgrywa rów-
nież komunikacja niewerbalna. W celu lepszego odbioru ważne jest 
także, by nauczyciel zaplanował treści wypoczynkowe i  ich miejsce 
w  strukturze wykładu, mogą to być dygresje lub anegdoty z  życia 
słynnych myślicieli145. Należy także dać uczniom możliwość prze-
rywania wykładu pytaniami i uwagami lub sporządzania notatek146. 
Mogą one odciążyć uczniów od wsłuchiwania się w  treść wykładu. 
Istotne jest także uatrakcyjnianie treści przekazu środkami dydak-

Z tego powodu mogą one mieć zasadnicze znaczenie dla systemu komunikacji spo-
łecznej, myślenia wyobrażeniowo-pojęciowego, mogą być pomocne dla uczniów 
w poznaniu, opisie i zrozumieniu świata konkretno-obrazowego.
144 Należy zwrócić uwagę, że przygotowanie wykładu stanowi zarówno czasochłon-
ny, jak i pracochłonny etap pracy dla nauczyciela. Związany jest on z koniecznością 
nabywania przez nauczyciela wiedzy, jej selekcją, jak również opracowaniem. Prze-
kaz wiadomości powinien być odpowiednio uporządkowany, podawany we właści-
wym tempie, tak by uczniowie mogli zrozumieć prezentowane nowe treści. 
145 Nieoceniona w tej mierze może być książka Diogenesa Laertiosa, Żywoty i poglą-
dy słynnych filozofów, która miała w Polsce wiele wydań. 
146 Można zwrócić uwagę na potrzebę urozmaicenia roli uczniów podczas wykładu. 
Podkreśla to między innymi K. Kruszewski, Sztuka nauczania..., s. 157-160.
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tycznymi i  materiałami pomocniczymi, by młodzież miała możli-
wości wielozmysłowego nabywania informacji147.W tym celu można 
między innymi podczas lekcji filozofii korzystać z prezentacji multi-
medialnych a ponadto z filmów148, wykresów, rysunków lub ilustra-
cji149. W trakcie wykładu ważne jest także okazywanie zaangażowania 
emocjonalnego nauczyciela150. 

Zdaniem Kruszewskiego należy przestrzegać kolejności i  po- 
rządku w treści wykładu, ważny jest zarówno początek, jak i dobre 
zakończenie. Dlatego też na zajęciach nauczyciel powinien zadbać 
o utrwalenie i podsumowanie wykładu oraz systematyczną kontrolę 
i ocenę pracy ucznia151. Przykładem utrwalenia materiału jest zada-
nie domowe, które może polegać na poszerzaniu wiadomości wyko-
rzystując inne źródła informacji152. Ponadto nauczyciel filozofii może 

147 Obszerny opis wykładu jako metody nauczania i uczenia się można znaleźć między 
innymi w: K. Kruszewski, Sztuka nauczania..., s. 135-157; M. Bała, J. Jeziorska, S. Zalew-
ska, Pokochać mądrość..., s. 55-68; K. Śleziński, Zarys dydaktyki filozofii, s. 43-52. 
148 Do filmu na zajęciach z filozofii zachęca między innymi Zbigniew Dymarski. 
Proponuje on dzieła takich reżyserów, jak: Krzysztof Kieślowski, Andrzej Tarkow-
ski, Ingmar Bergman, Krzysztof Zanussi. Zob. Z. Dymarski, Filozofia i film, w: Filo-
zofia w szkole. Filozofia a nauki szczegółowe. Materiały z konferencji naukowej, 
Kielce 22-23 września 2000, red. B. Burlikowski, W. Słomski, Kielce-Warszawa,2001, 
s. 35-42; Zob. Z. Dymarski, Film jako szansa dla dydaktyki filozofii, „Zeszyty Filozo-
ficzne” nr 14-15, Poznań (2009), s.165-172.
149 Potrzebę stosowania środków wzrokowo-słuchowych podkreśla między innymi 
K. Kruszewski, Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Warszawa 1994, s. 146-147.
150 Tamże, s. 157-160.
151 Ważne jest korzystanie przez nauczyciela z zasad nauczania. Są one ukazane w wie-
lu publikacjach. Najczęściej wymienianymi zasadami są: zasada systematyczności, 
zasada poglądowości, zasada samodzielności, zasada związku teorii z praktyką, zasa-
da motywacji, zasada stopniowania trudności, zasada indywidualizacji, zasada świa-
domego i aktywnego udziału uczniów w procesie dydaktycznym, zasada operatywno-
ści wiedzy czy zasada trwałości wiedzy. Najbardziej upowszechnianie są koncepcje W. 
Okonia, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej; Cz. Kupisiewicza, Podstawy dydaktyki 
ogólnej, Warszawa 1984 czy K. Kruszewskiego, Sztuka nauczania... 
152 W nauczaniu filozofii istotne wydaje się korzystanie z materiałów źródłowych, 
na co zwraca uwagę K. Kruszewski. Ćwiczenie tej umiejętności w szkole, według 
niego, jest niekiedy ważniejsze niż opanowanie jakiegoś danego fragmentu materia-
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podać uczniom konkretny problem do rozwiązania, który łączy się 
z  omówioną tematyką153. Zabiegi te dają nauczycielowi możliwość 
sprawdzenia, w jakim stopniu uczniowie opanowali podaną wiedzę. 

Przykładem metody podającej, którą można wykorzystać na 
zajęciach z filozofii, jest pogadanka heurystyczna. Ma ona formę roz-
mowy, w której nauczyciel przyjmuje rolę bezpośredniego interloku-
tora, zadaje krótkie pytania uczniom, ale także udziela odpowiedzi na 
pytania zadawane mu przez młodzież. W trakcie tej metody ucznio-
wie mają możliwość nabywania umiejętności formułowania, zadawa-
nia pytań, udzielania odpowiedzi i współodkrywania razem z nauczy-
cielem nowej wiedzy. Pogadanka może być pomocna w opanowania 
materiału, służyć do przekazu informacji, a także wymiany informa-
cji i poglądów. Jako metoda podająca może być odmianą dialogu154, 
ale także uczy toku myślenia problemowego. Porównać ją można do 
dialogów sokratejskich155, w trakcie których nauczyciel posługuje się 
posiadaną już częściowo wiedzą młodzieży między innymi w  celu 
nadania wiadomościom nowych znaczeń, uporządkowania ich czy 
utrwalenia. Przygotowanie materiału nauczania, ustalenie metodycz-
nego celu pogadanki, do czego ma ona prowadzić, kolejności pytań 
i dopasowanie ich do materiału i doświadczeń uczniów, są niezbęd-
nymi składowymi warsztatu nauczyciela.. Czynności te są tak istotne, 
że mogą mieć decydujący wpływ na przebieg zajęć156.

łu nauczania. Podkreśla on, że dzięki niej młodzież może rozwiązywać problemy, 
przygotowywać się do egzaminów lub wykonywać złożone zadania związane z ma-
teriałem nauczania. Korzystając ze źródła jako głównego sposobu poznania wiado-
mości na lekcji, uczniowie mogą również przygotować się do lekcji lub sprawdzić 
w czasie pracy ze źródłem to, czego dowiedzieli się na zajęciach. Pisze on, że „umie-
jętność korzystania ze źródeł informacji jest dla człowieka niezbędna w ciągu całe-
go życia, i to tym bardziej, im bardziej skomplikowane prace wykonuje i im częściej 
musi uzupełniać swoja wiedzę”. K. Kruszewski, Sztuka nauczania..., s. 157. 
153 Zob. M. Śnieżyński, Zarys dydaktyki dialogu, Kraków 1997, s. 50-51.
154 Zob. M. Bała, J. Jeziorska, S. Zalewska, Pokochać mądrość..., s. 83-91. 
155 Zob. K. Kruszewski, Sztuka nauczania..., s. 135-138. 
156 Nauczyciel powinien świadomie kierować rozwiązywaniem problemów zarów-
no indywidualnych, jak i w grupie. 
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We współczesnej szkole na zajęciach z  filozofii można również 
zaproponować młodzieży nauczanie problemowe. Ma ono na celu 
między innymi kształtowanie samodzielności uczniów, aktywnej 
postawy badawczej, odkrywania wiedzy przez ucznia zarówno na 
drodze dochodzenia do wiedzy, jak i osiągniętego wyniku. Prowadze-
nie przez nauczyciela zajęć tokiem problemowym polega na organizo-
waniu, kierowaniu i wspomaganiu uczniów w procesie dydaktyczno-
-wychowawczym. Nauczyciel pełni funkcję obserwatora, moderatora, 
inicjatora lub inspiratora. Podczas zajęć to uczniowie są podmiotem 
aktywnym, natomiast czynności nauczyciela są podporządkowane 
potrzebom i  zainteresowaniom młodzieży. Uczniowie w  tym toku 
mają większy wpływ na cele, tryb czy sposób postępowania. 

Zdaniem Czesława Kupisiewicza nauczyciel, proponując uczniom 
opanowywanie treści nauczania tokiem problemowym, może przy-
czynić się do trwałości przyswajanej wiedzy oraz do zdobywania 
umiejętności zadawania pytań, formułowania na nie odpowiedzi czy 
posługiwania się rzeczowymi argumentami157. Umożliwia młodzieży 
prace indywidualną, grupową i zbiorową. Rolą nauczyciela jest mię-
dzy innymi służenie pomocą i zaufanie uczniom, iż sami mogą dojść 
do rozwiązania określonej trudności158. Uczniowie mają zatem możli-
wość samodzielnego poszukiwania159. 

157 Zob. Cz. Kupisiewicz, O efektywności nauczania problemowego, Warszawa 1973, 
s. 193-229. 
158 Zob. M. Śnieżyński, Zarys dydaktyki dialogu, s. 58.
159 Wydaje się, że młody człowiek najlepiej uczy się nie wtedy, kiedy powtarza goto-
we cudze myśli, lecz gdy sam zadaje sobie trud myślenia, śledzenia i dochodzenia 
do prawdy. Zatem kształcąc i wychowując młodzież, warto dać im szansę i możli-
wość doświadczania trudu oraz radości filozofowania, popełniania błędów, klucze-
nia, błądzenia i zawracania podczas szukania właściwej drogi. Należy przygotowy-
wać uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy, do selekcji, porządkowania 
i wartościowania. W szkole ważne jest, by sprzyjać rozwojowi myślenia i twórczego 
działania. Kształcenie i wychowanie powinno być skierowane ku samodzielnemu 
poznawaniu i odpowiedzialnemu decydowaniu. Uczniowie nie powinni nabywać 
wiedzy w sposób mechaniczny i nieświadomy, na zasadzie nawyku, lecz w sposób 
świadomy i rozumny. Warto podkreślić, że nauczanie nie powinno sprowadzać się 
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Przykładem metody problemowej jest tak zwana burza mózgów. 
Polega ona na tym, że nauczyciel podaje problem, a  następnie spi-
suje na tablicy wszystkie odpowiedzi uczniów na zadany temat. Pod-
czas zajęć nauczyciel filozofii możne na przykład podjąć zagadnienie 
wolności, dobra, prawdy lub wartości życia160. Przy stosowaniu tej 
metody ważne jest, by z szacunkiem wysłuchiwać każdej wypowie-
dzi uczniów. Należy zakładać, że wszystkie opinie są dobre i  warte 
odnotowania na tablicy pod warunkiem, że nie będą się powtarzać. 
Stosując tę metodę, nauczyciel pomaga w zebraniu i zsyntetyzowaniu 
wyjaśnień danego zagadnienia, może również zaproponować metodę 
dyskusji, która będzie pomocna w  wyjaśnieniu trafności danego 
wyboru161. Metoda burzy mózgów zaliczana jest do gier dydaktycz-
nych, jest ona preferowana przez wielu nauczycieli162. Użyteczność 
tej metody podkreśla między innymi Kruszewski, który wskazuje, że 
można się nią posłużyć w momencie, kiedy potrzeba w trakcie zajęć 
wielu pomysłów na temat rozwiązania jakiegoś problemu lub żeby 
sprawdzić, jak dalece użyteczna jest wcześniej opanowana wiedza163. 
Według niego jest to metoda najprostsza i najkrótsza, którą można 
stosować w bardzo łatwy sposób i wydaje się, że uczniowie chętnie 
pracują z nią na lekcji.

Na zajęciach z filozofii, wykorzystując tok problemowy, nauczy-
ciel może także posłużyć się metodą sytuacyjną, zwaną metodą ana-
lizy przypadków i  metodą biograficzną. Metoda sytuacyjna polega 
na bardzo dokładnym rozpatrzeniu jakiegoś przypadku. Przypadek 

do tresury, lecz do świadomego doskonalenia, usprawniania, do integralnego i har-
monijnego wychowania oraz samowychowania młodego człowieka. 
160 Podobna jest również metoda niedokończonych zdań, które nauczyciel spisuje 
na tablicy i prosi uczniów o podanie wszystkich skojarzeń. 
161 Zob. M. Wojewoda, Propedeutyka filozofii w szkole średniej, s. 238. 
162 Użyteczność gier w nauczaniu podkreśla między innymi Krzysztof Kruszewski, 
w: Sztuka nauczania... oraz Janina Jeziorska, w: Wybrane metody nauczania i ucze-
nia się, Warszawa 2004. 
163 Zob. K. Kruszewski, Sztuka nauczania …, s. 169.
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ten powinien być typowy dla dużej klasy zdarzeń164. W trakcie sto-
sowania tej metody uczniom przedstawia się sytuację, która wymaga 
podjęcia decyzji, następnie doprowadza się ich do zaproponowania 
kilku różnych decyzji, po czym omawia się z młodzieżą konsekwen-
cje każdej z  nich165. Metodę tę można zastosować między innymi 
wtedy, kiedy omawia się z uczniami jakieś wydarzenie opisane w pra-
sie lub nagrane166. Rozwiązywanie problemów wpływa na rozwijanie 
myślenia i  samodzielność działań młodzieży. Uczniowie nabywają 
umiejętności słuchania oraz wypowiadania się w związku z  formu-
łowaniem argumentów i  kontrargumentów. Metody rozwiązywania 
problemów mogą nie tylko zachęcać i  motywować młodych ludzi, 
ale także pobudzać i skłaniać do własnej refleksji. Ponadto rozwijają 
kompetencje i pewność siebie, a także uczą młodzież samodzielnego 
myślenia. Należy jednak zwrócić uwagę, że lekcje problemowe bywają 
często wyzwaniem dla większości nauczycieli, ponieważ wymagają 
starannego przygotowania zarówno merytorycznego, jak i metodycz-
nego167. Zdarza się także, że pedagodzy, prowadząc tego typu zaję-
cia, obawiają się o swój autorytet. Wynikać to może z tego, że pod-
czas lekcji problemowej niewiedza szybko wychodzi na jaw. Zajęcia 
wymagają bowiem od nauczyciela nie tylko umiejętności rozwiązy-

164 Zob. tamże, s. 171-172.
165 Jak pisze Kruszewski, „rozwiązanie problemów zawartych w  grze sytuacyjnej 
służy ukształtowaniu umiejętności przydatnych do rozwiązywania często trafiają-
cych się zadań, których główne cechy uczyniono przedmiotem gry”. K. Kruszewski, 
Sztuka nauczania..., s. 171-172.
166 Zob. M. Wojewoda, Propedeutyka filozofii w szkole, w: Filozofia w szkole. Mate-
riały konferencji naukowej, Kielce 10-11 września 1999, red. B. Burlikowski,  
W. Słomski, Kielce–Warszawa 2000, s. 239.
167 Śleziński zwraca uwagę, że przeprowadzanie zajęć tokiem problemowym wyma-
ga prawidłowego następowania po sobie poszczególnych ogniw. Nauczyciel zobo-
wiązany jest na początku do stworzenia sytuacji problemowej (zainteresowanie 
ucznia zaistniałym stanem rzeczy), następnie odkrycia i sformułowania problemu, 
sformułowania hipotez roboczych, zweryfikowania i sfalsyfikowania hipotez robo-
czych, oceny wartościującej przyjętego rozwiązania danego problemu lub proble-
mów. Na końcu zaś kontroli i oceny pracy uczniów. Zob. K. Śleziński, Zarys dydak-
tyki filozofii, s. 52-60. 
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wania problemów w  ramach programu przedmiotu, ale także roz-
wiązywania problemów społecznych, które mogą się pojawić między 
uczniami oraz między uczniem i nauczycielem. Warto podkreślić, że 
jeżeli nauczyciel nie jest twórczy i otwarty na twórczość innych, to 
jego lekcje problemowe mogą być lekcjami bardzo schematycznymi. 

Niektórzy badacze polecają w  nauczaniu i  uczeniu się filozofii 
oraz etyki metodę biograficzną168. Polega ona na odwoływaniu się 
do wzorów osobowych lub autorytetów. Najczęściej bywa ona sto-
sowana na zajęciach języka polskiego, historii, wychowania obywa-
telskiego, muzycznego czy plastycznego. Może być wykorzystywana 
także na fizyce, matematyce, chemii, geografii lub biologii. Szczególne 
miejsce biografii odnaleźć można również w nauczaniu religii, etyki 
i filozofii. Przy zastosowaniu tej metody uczniowie mają możliwość 
poznania życiorysów i dorobku wybranych myślicieli na podstawie 
różnych źródeł i materiałów, odkrywania biografii oraz dostrzegania 
motywacji postępowania, przeżywania emocji i działania danej osoby 
podczas tworzenia. Za pomocą tej metody można w szkole realizo-
wać wielokierunkowe cele nauczania i wychowania169. W nauczaniu 
i uczeniu się metoda ta obejmuje sferę poznawczą, emocjonalno-mo-
tywacyjną i psychomotoryczną170. Jak pisze Janina Jeziorska, metoda 
biograficzna może być sposobem: poznawania, odkrywania, przeży-
wania, wzorowania i naśladowania […]171. Zajęcia sprzyjają nabywa-
niu i doskonaleniu przez uczniów umiejętności badawczych, w tym 

168 Szczególne znaczenie metody biograficznej w nauczaniu filozofii i etyki podkreśla-
ją: J. Jeziorska, Wybrane metody nauczania i uczenia się, Warszawa 2004, s. 99-116; taż, 
Dydaktyka ogólna a dydaktyka szczegółowa w nauczaniu etyki i filozofii, w: Filozofia 
w szkole. Filozofia a nauki szczegółowe. Materiały konferencji naukowej, Kielce 22-23 
września 2000, red. B.  Burlikowski, W.  Słomski, Kielce–Warszawa 2001, s. 59-82;  
K. Kruszewski, Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Warszawa 1994, s. 173-175; 
M. Bała, J. Jeziorska, S. Zalewska, Pokochać mądrość. Zarys filozofii i etyki, Warszawa 
2009, 126-141.
169 Zob. J. Jeziorska, Wybrane metody nauczania i uczenia się, s. 99.
170 Zob. M. Bała, J. Jeziorska, S. Zalewska, Pokochać mądrość..., s. 126.
171 J. Jeziorska, Dydaktyka ogólna a dydaktyka szczegółowa w nauczaniu etyki i filo-
zofii, s. 76.
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czynności obserwacyjnych, rozwijających postrzeganie, oraz czyn-
ności związanych z przekazywaniem wyników poznania172. Ponadto 
wykorzystanie biografii w nauczaniu filozofii pomaga w przyswoje-
niu przez uczniów konkretnej wiedzy o ludziach, jej zrozumieniu lub 
zastosowaniu w powiązaniu z inną wiedzą. Metoda ta umożliwia rów-
nież analizowanie, wyciąganie wniosków oraz ocenianie roli i znacze-
nia wybranych postaci zarówno dla jednostki, jak i dla społeczeństwa. 
Metoda biograficzna może mieć wpływ na nauczanie oraz wychowa-
nie. Wykorzystanie biografii w wychowaniu rozwija współodczuwa-
nie zachowań i postaw, motywuje oraz stanowi inspirację do poszu-
kiwania własnej drogi rozwoju – samowychowania. Wzory osobowe 
i autorytety mogą mieć dla młodzieży jak najbardziej walor wycho-
wawczy173, mogą uczestniczyć w kształtowaniu zachowań i postaw174. 
Metoda biograficzna jest zatem pomocna w  nauczaniu i  wychowa-
niu moralnym, kształtowaniu poglądów oraz postaw filozoficznych, 
a  także przyjmowaniu postaw zgodnie z  przyjętym społecznie sys-
temem wartości. Metodę biografii może być uznana za dość atrak-
cyjną175, jednak warto zwrócić uwagę, że wymaga ona szczególnej 

172 Jeziorska określa te cele jako cele ogólne metody biograficznej. 
173 Zob. J. Jeziorska, Wybrane metody nauczania i uczenia się, s. 116.
174 Zob. M. Bała, J. Jeziorska, S. Zalewska, Pokochać mądrość..., s. 133-135. 
175 W literaturze dydaktycznej polecana jest przez K. Kruszewskiego, który zalicza 
ją do gier dydaktycznych. Według niego stoi ona pomiędzy grą sytuacyjną, tak zwa-
ną metodą przypadków, a grą symulacyjną, czyli taką, w trakcie której uczniowie 
(gracze) mają duże możliwości oddziaływania na model, są współtwórcami tego 
modelu, który wskutek działań podlega zmianom. Według niego metoda biogra-
ficzna zbliża się do metody sytuacyjnej, w taki sposób, że czyjaś biografia jest jakby 
opisem sytuacyjnym, natomiast wyciąganie z niej wniosków po to, żeby wykorzy-
stać je w rozwiązywaniu fikcyjnych problemów, przybliża ją z kolei do gier symula-
cyjnych. Kruszewski, podobnie jak Jeziorska, zauważa wiele korzyści ze stosowania 
w nauczaniu gier dydaktycznych, twierdzi, że mogą one kształtować wiele umiejęt-
ności poznawczych i  społecznych, między innymi: rozwiązywanie problemów, 
strukturyzację, pod kątem zadania, napływających wiadomości, prowadzenie ne-
gocjacji i dyskusji, technikę współpracy i rywalizacji. Ponadto mogą one ćwiczyć 
giętkość i płynność myślenia oraz być okazją do treningu wynalazczości. Uczniowie 
stykając się z wiadomościami podczas gier, uczą się rekonstruować je i samodziel-
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„pieczołowitości” z uwagi na przygotowanie. Do nauczyciela bowiem 
należy: wybór postaci, zebranie materiałów, określenie tematyki, 
przygotowanie zestawu pytań, opracowanie scenariusza i  zadań dla 
uczniów oraz przygotowanie wytycznych do końcowego omówienia. 
Metoda biografii nie jest zbyt trudna dla nauczyciela, jednak wymaga 
ona pracy przygotowawczej od ucznia. Nieobecność lub nieprzygo-
towanie jednego z nich może bowiem doprowadzić do tego, że z gry 
wypadnie rola, bez której ona się nie sprawdzi176. 

Nauczyciel, prowadząc lekcje tokiem problemowym, może 
zaproponować uczniom również pracę z tekstem. Metoda ta polega 
na wybraniu, najlepiej krótkiego, fragmentu tekstu i przygotowaniu 
do niego pytań pomocniczych, w celu lepszego zrozumienia. Praca 
z pomocą tej metody nie jest łatwa, ponieważ młodzież często nie ma 
jeszcze umiejętności wczytywania się w dzieła filozoficzne177. Zajęcia 

nie wytwarzać nowe. W ten sposób łatwiej mogą one być przez nich zapamiętywane 
i w przyszłości wykorzystywane. Zdaniem Kruszewskiego, za dodatkową skutecz-
nością gier przemawia również silna motywacja, jaką wzbudzają. Wydaje się, że 
oprócz tego, iż gry mają istotne znaczenie w nauczaniu młodzieży, to również mogą 
być one pomocne dla nauczycieli, dając „niezwykłą skuteczność pedagogiczną”. 
Projektowanie gry może być nie tylko znakomitym sposobem poznania materiału 
nauczania przez nauczyciela, jego struktury, ale również sposobem na znalezienie 
atrakcyjnej drogi łączącej materiał nauczania z planowanymi zmianami w wiedzy 
młodzieży. Nauczyciel za pomocą gier dydaktycznych może jeszcze lepiej uczestni-
czyć w procesie dydaktycznym. Może on torować, wspomagać w nabywaniu przez 
uczniów nowych wiadomości i sprawności oraz uczestniczyć w poszerzaniu ich ho-
ryzontów. Można stwierdzić, że poprzez zabawę, jeśli tak można określić gry dydak-
tyczne, młodzi ludzie łatwiej i chętniej uczą się nowych rzeczy, lepiej je przyswajają 
i czynniej uczestniczą w lekcji. Zatem edukacja poprzez zabawę jest w szkole nie 
tylko wskazana, ale i całkiem realna, zarówno na poziomie szkoły podstawowej, jak 
i średniej. Zob. K. Kruszewski, Sztuka nauczania..., s. 165-180.
176 Zob. K. Kruszewski, Sztuka nauczania..., s. 174-180. 
177 Metoda ta wymaga od młodzieży takich umiejętności psychomotorycznych, jak: 
czytanie, pisanie i mówienie, poznania podstawowych wiadomości oraz ich zapa-
miętania, zrozumienia i zastosowania. Jak pisze Jeziorska, „analiza tekstów wymaga 
zarówno wiedzy, jak i umiejętności operowania tą wiedzą, stosowania transferów, 
procesów uszczegółowiania i uogólniania”. J. Jeziorska, Dydaktyka ogólna a dydak-
tyka szczegółowa w nauczaniu etyki i filozofii, s. 74. 
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wymagają zarówno od nauczyciela, jak i od uczniów dużego zaanga-
żowania. Chcąc wykorzystać analizę tekstu na zajęciach, nauczyciel 
zobowiązany jest do przygotowania organizacyjnego i  merytorycz-
nego. To od niego zależy wybór tekstu, określenie założeń, celów, zasad 
i procedur działania. W dużej mierze od nauczyciela zależy efekt cało-
ści procedury, ocena skuteczności, prawidłowości, rzetelności oraz 
trafności metody i jej rezultatów. Warto zaznaczyć, że w trakcie zajęć 
nauczyciel ma wpływ kierujący, wspomagający i  nauczający, odpo-
wiedzialny jest za efektywność czytania, analizowania, notowania 
oraz wnioskowania uczniów. Zadaniem nauczyciela jest także rozbu-
dzanie motywacji, właściwych emocji i postaw sprzyjających uczeniu 
się178. Metoda ta zalecana bywa często dopiero na wyższym szczeblu 
nauczania, w szkole średniej i na studiach. Należy jednak podkreślić, 
że stosowanie analizy tekstu na zajęciach z filozofii może przynieść 
młodzieży wiele korzyści. Sprzyja bowiem kształtowaniu umiejęt-
ności analizy tekstu179, podnosi efektywność czytania180, myślenia 
analityczno-syntetycznego oraz notowania181. Metoda analizy tekstu 
często bywa w  szkole niedoceniana i  niezauważana. Warto jednak 
podkreślić jej znaczenie. Na przykład bez analizy tekstów trudno 
byłoby uczniom przygotować się do egzaminu, wykładu, dialogu lub 
dyskusji. Odwołując się do tekstów pisanych, łatwiej jest zrozumieć 
dane zagadnienia i przyswoić sobie nowe wiadomości. Analiza tek-
stu może odegrać również szczególną rolę w zadaniach domowych, 
w samokształceniu i samodoskonaleniu się. Ponadto metoda ta może 

178 Wydaje się, że kierowanie procesem nauczania i wychowania wymaga od na-
uczyciela między innymi ciągłego prowokowania ucznia do podejmowania wy-
zwań, do wysiłku i  aktywnej postawy badawczej. Ważna jest również inspiracja 
młodzieży, by poszukiwała, odkrywała, przeżywała i starała się osiągnąć zamierzo-
ny cel. 
179 Interpretowania, wnioskowania, uogólniania, analizowania, porównywania.
180 Między innymi pod względem szybkości, zrozumienia czy zapamiętywania.
181 Warto zaznaczyć, że notowanie, czyli zapisywania różnych treści, skojarzeń i in-
terpretacji, może służyć koncentracji uwagi podczas poznawania, porządkowaniu 
i  systematyzowaniu zdobywanych informacji oraz zapamiętywaniu i  utrwalaniu 
poznawanych treści. 
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również wykraczać poza lekcje i szkołę. Staje się przydatna młodym 
ludziom na każdym etapie zarówno ich życia prywatnego, jak i zawo-
dowego. Dlatego też w procesie nauczania i wychowania należy zwra-
cać na nią uwagę. 

Na zajęciach z filozofii warto zwracać uwagę także na nauczanie 
przez przeżywanie i kształtowanie postawy otwartości na fundamen-
talne wartości uniwersalne. W procesie dydaktyczno-wychowawczym 
istotne jest uwrażliwianie uczniów na prawdę, dobro i piękno. W tym 
celu nauczyciel może wykorzystać tok eksponujący, który pomaga 
zaprezentować młodzieży określone treści nauczania, zaangażować ją 
w pracę na zajęciach i skłonić do refleksji nad omawianą problema-
tyką. Realizując ten tok, można prezentować uczniom różne wartości 
ukryte w proponowanych treściach kształcenia ogólnego. Odpowied-
nio zaprezentowane treści nauczania wyzwalają u  młodzieży stany 
uczuciowe związane z  solidarnością, koleżeńskością, odpowiedzial-
nością, przyjaźnią, szacunkiem lub współczuciem. Pod wpływem tych 
treści uczniowie podczas zajęć mogą doznawać stanów wzruszenia, 
zachwytu, zadowolenia, niepokoju lub sprzeciwu. Warto podkreślić, 
że tego typu przeżycia i skojarzenie ich z poznawanymi przez mło-
dzież treściami nauczania może mieć wpływ na trwałe ich zapamię-
tywanie i kształtowanie pożądanych zachowań oraz postaw182. Biorąc 
to pod uwagę, na zajęciach z filozofii i etyki należy również korzystać 
z metod kształtowania wartości183, które mają na celu wprowadzenie 
uczniów w świat wartości, eksponowanie wartości etycznych i este-
tycznych, kształtowanie zachowań i  postaw, powstawanie systemu 
wartości, ustalenie hierarchii i rangi systemów wartości czy rozwią-
zywanie dylematów moralnych184. Na proces kształtowania wartości 
na zajęciach filozofii i etyki zwraca uwagę między innymi Jeziorska185. 

182 Zob. K. Śleziński, Zarys dydaktyki filozofii, s. 60-73; M. Śnieżyński, Zarys dydak-
tyki dialogu, s. 60. 
183 Zob. J. Jeziorska, Wybrane metody nauczania i uczenia się, s. 87-89; 
184 Zob. M. Bała, J. Jeziorska, S. Zalewska, Pokochać mądrość..., s. 96-110. 
185 Na zagadnienie wartości zwraca uwagę także K. Kruszewski, Sztuka naucza-
nia..., s. 157-160; M. Bała, J. Jeziorska, S. Zalewska, Pokochać mądrość..., s. 96-110. 
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Wymienia ona cztery poziomy dochodzenia do wartości, zaznacza, 
że dwa pierwsze odpowiadają celom poznawczym, a  dwa następne 
emocjonalno-motywacyjnym. Na początku zatem należy zacząć od 
rozpoznawania wartości, by następnie je zrozumieć, zaakceptować 
i  w  końcu respektować186. Rozpoznawanie wartości może dokony-
wać się na drodze zewnętrznej – zmysłowej, wówczas wykorzystuje 
się metody bazujące na rzeczywistości doświadczalnej człowieka oraz 
na materiałach konkretnoobrazowych. Jeżeli rozpoznaje się wartości 
niejako na drodze wewnętrznej – umysłowej, to można odwoływać 
się do metod introspektywnych, do myślenia refleksyjnego, aksjo-
logicznego. Jak podaje Jeziorska, rozumienie wartości możliwe jest 
przede wszystkim dzięki językowi, ma charakter zdecydowanie wer-
balny. Polega zasadniczo na uchwyceniu sensu i znaczenia wartości. 
Uczniowie łatwiej rozpoznają dobry uczynek, niż potrafią wyjaśnić 
znaczenie słowa dobry. Dlatego też, do jego rozumienia przydatna 
jest wiedza z  codziennych sytuacji, ale także z  dzieł innych ludzi, 
wartościowych pod kątem estetycznym, artystycznym i nadestetycz-
nym. Szczególne znaczenie mają te ostatnie, wartości nadestetyczne, 
gdyż wymagają wiedzy interdyscyplinarnej o  życiu ludzkim, sensie 
istnienia, społeczeństwie i  kulturze. Akceptowanie wartości polega 
na uznaniu norm i dyrektyw wskazujących, na ich wagę. Najczęściej 
jest ono następstwem rozpoznawania i zrozumienia, ale nie zawsze. 
Czasem akceptowanie wartości przyjmowane bywa naśladowczo, 
jako sens i przekaźnik tradycji, idei, poglądów lub autorytetów poko-
lenia wychowującego. Należy zwrócić uwagę, że respektowanie war-
tości często bywa utożsamiane z działaniami zgodnymi z normami 
i dyrektywami wskazującymi te wartości. Zatem pełnia, doprowadza-
jąca ucznia do celu, polega na  występowaniu wszystkich aspektów 
dochodzenia do wartości, czyli jej rozpoznania, zrozumienia, zaak-
ceptowania i respektowania w życiu187. 

186 Zob. J. Jeziorska, Wybrane metody nauczania i uczenia się, s. 87.
187 Zob. J. Jeziorska, Wybrane metody nauczania i uczenia się, s. 87-88.
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Przekaz i  przyjmowanie wartości może odbywać się poprzez 
obserwację codzienności, dzieł i  dorobku kulturalnego wcześniej-
szych pokoleń, a  także oglądanie sztuk teatralnych, filmowych, 
malarstwa, rzeźby lub architektury. Ważna wydaje się również roz-
mowa i dialog oraz ich grupowa forma, dyskusja188. Należy zwrócić 
uwagę, że jeśli uczeń czegoś nie może spostrzec zmysłowo, to może 
się o tym dowiedzieć właśnie tą drogą. Prezentowanie wartości może 
odbywać się również za pomocą wykładu, ale często, ponieważ koja-
rzy się z przekazem narzucającym, przeto nie jest zbyt skuteczny. Dla-
tego też bardziej aktywne przyjmowanie wartości następuje wówczas, 
kiedy młodzież uczestniczy w  inscenizacjach, grach sytuacyjnych 
lub dramie189. Metody te łączą wtedy własne doświadczenia, przeży-
cia oraz emocje. Nauczyciel możę, w celu kształtowania wartościo-
wych postaw, również stosować ćwiczenia pisemne, metodę prób 
i błędów, uczenia się przez wgląd190, poprzez naśladowanie191, a także 

188 Zajęcia przeprowadzone w formie dialogu, klasowe dyskusje, w których każdy 
uczeń może wziąć udział i mówić o tym, co jest dla niego ważne najdłużej pozosta-
ją w pamięci młodych ludzi i są najbardziej pobudzające intelektualnie. Wynika to 
między innymi z tego, że osoby angażujące się w dialog i dyskusję skłaniane są do 
namysłu, skupienia uwagi, rozważania różnych alternatywnych możliwości, uważ-
nego słuchania oraz rozpoznawania poprzednio nieuwzględnionych możliwości. 
Podczas dyskusji i  dialogu uczniowie mogą zwracać większą uwagę na dbałość 
o  znaczenia oraz definiowanie pojęć. Mogą poznawać odmienne stanowiska, 
kształtować postawy społeczne, umiejętność wypowiadania się i wzajemnego ko-
munikowania. Ponadto mają możliwość rozróżniania wartości indywidualnych 
i grupowych. Debatowanie aktywizuje uczniów, uczy krytycznego myślenia, formu-
łowania sądów, koncentracji, obiektywizmu oraz rozumienia i tolerancji dla innych 
punktów widzenia. 
189 Zob. J. Jeziorska, Wybrane metody nauczania i uczenia się, s. 89.
190 Oznacza to odwołanie się do podobnej sytuacji, w której uczeń już się znalazł. 
Bazowanie na indywidualnych doświadczeniach pozwala uczniom na lepszą orien-
tację i podjęcie decyzji, odniesienie się do społecznych i indywidualnych wartości, 
norm lub postaw. 
191 Oznacza to uczenie się od innych, wpływ innej osoby na drugiego człowieka. 
Naśladownictwo można określić jako przyjmowanie wartości i  postaw od osób, 
które są dla nas pewnymi wzorami. Zob. J. Jeziorska, Wybrane metody nauczania 
i uczenia się, s. 89; M. Bała, J. Jeziorska, S. Zalewska, Pokochać mądrość..., s. 106-107.
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opowiadanie192. Warto zauważyć, że przekaz i przyjmowanie warto-
ści wiążą się z całym systemem oddziaływań, wzajemnych wpływów, 
które związane są z kształtowaniem osobowości wychowanka. Można 
stwierdzić, że uczeń wraz z nauczycielem poprzez świadome doświad-
czanie świata i swoją w nim obecność może tworzyć i rozwijać sie-
bie we wspólnocie ludzkiej. Należy jednak zwrócić uwagę, że proces 
powstawania wartości w trakcie nauczania jest słabo zbadany, jest on 
bardzo podatny na zakłócenia oraz na działanie czynników trudnych 
do uchwycenia i  kontrolowania w  toku zajęć193. Warto podkreślić, 
że zmiany wartości są uzależnione od uczniów, ich wiedzy, postaw, 
przyzwyczajeń, zdolności intelektualnych, doświadczeń społecznych. 
Dlatego też trudno jest rozłożyć ten proces na elementy, tym bardziej 
jeszcze trudniej ustalić powiązania między nimi, które pozwoliłyby 
rozmieścić je w  kolejności następowania jako fazy lub  ogniwa194. 

192 Opowieść może mieć charakter komentarza odnoszącego się do danego tekstu, 
który może być zarówno tym, co zapisane, jak i tym, co dokonane (nasze doświad-
czenia lub sytuacje). Należy zwrócić uwagę, że komentarz ten może zawierać w so-
bie pewną wiedzę, być zajęciem stanowiska w  jakiejś sprawie, pewnym punktem 
widzenia danej osoby. Opowiadanie może być świadectwem tego, co dana osoba 
myśli, jakie jest jej zdanie na dany temat. Nauczyciel, inicjując i przysłuchując się 
opowieściom, daje uczniom możliwość samodzielnego wyciągania wniosków, prze-
twarzania i opowiadania o czymś, w taki sposób, w jaki rozumieją i potrafią. Jako 
scenariusze może wykorzystywać zagadnienia etyczne, które pozwalają zróżnico-
wać postawy, określić normy lub granice prawa. Może posługiwać się aktualnymi 
wydarzeniami politycznymi, społecznymi, odwoływać się do tekstów literackich 
lub do doświadczeń samej młodzieży. Sposobów jest wiele. 
193 Zwraca na to uwagę między innymi K. Kruszewski, Sztuka nauczania..., s. 160. 
194 Niemniej jednak Kruszewski proponuje pewien następujący, nieprzypadkowy, 
porządek działań pracy nauczyciela z uczniami. Po pierwsze, istotne jest wywołanie 
nastawienia uczniów, sprzyjające danej wartości, i przygotowanie intelektualne do 
zetknięcia się z  nią. Ważne jest uruchomienie, uzupełnienie posiadanej przez 
uczniów wiedzy oraz stworzenie motywacji do rozpoczęcia działań związanych 
z kształtowaniem danej wartości. Po drugie, istotne jest zetknięcie się z wartością 
i jej spostrzeżenie. Kruszewski zwraca uwagę, że uczniowie mogą zetknąć się z war-
tością poprzez dzieło literackie, utwór muzyczny, krajobraz lub bezpośrednio, oglą-
dając zachowanie się człowieka. Po trzecie, uznanie wartości i przypisanie jej znaku 
dodatniego. Ważne jest, by uczeń zgodził się co do tego, że dany sąd, obiekt lub  
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Metoda kształtowania wartości często wzbudza kontrowersje, między 
innymi z uwagi na wybór wartości, poszukiwanie racji moralnych czy 
indywidualności doświadczeń życiowych. Należy podkreślić także, że 
na nauczycielu spoczywa duża odpowiedzialność za właściwe ukie-
runkowanie rozwoju uczuciowego uczniów. Dlatego też prowadzenie 
zajęć tokiem eksponującym nie cieszy się uznaniem i popularnością 
wśród nauczycieli195. Jednakże propozycja ta pomimo wszystko warta 
jest przypomnienia. 

zachowanie jest pozytywne, że ma wartość. Natomiast zadaniem nauczyciela jest do-
prowadzić do jej nazwania oraz objaśnienia, dlaczego to, a nie inne zdarzenie uważać 
można właśnie za wartość. Po czwarte, ważne jest preferowanie wartości. Polega ono 
na wyróżnieniu przez ucznia pewnej wartości spośród innych. Jest to etap, na któ-
rym dana wartość nabiera siły i znaczenia dla konkretnego ucznia, który ją wybiera. 
Po piąte, kształtowanie wiary w wartość. Kruszewski zwraca uwagę, że do uzasad-
nień racjonalnych dochodzą emocje. Spostrzeżenia przemawiające przeciwko war-
tości będą odczuwane jako przykrość, a nawet mogą być odrzucane jako nieprawdzi-
we. Uczeń czuje się związany z  wartością. Kolejny, szósty etap, to abstrahowanie 
wartości z sytuacji, w której występowała, izolowanie jej od konkretów. Jest to proces 
polegający na generalizowaniu wartości, która niejako uzależnia się od osoby zna-
czącej dla ucznia, na przykład od autorytetu nauczyciela lub pisarza. Uczeń potrafi 
określić wartość w  kategoriach ogólnych. Po siódme, ważne jest tworzenie uwe-
wnętrznionego systemu wartości. Następuje to wówczas, kiedy dana wartość wcho-
dzi w związki z innymi, zajmuje jakieś miejsce w ich hierarchii, zostaje przekształco-
na i  sama powoduje przekształcenia w  innych wartościach. Uczeń zasymilował 
wartość. Po ósme, podporządkowanie działania wartości. Zdaniem Kruszewskiego 
sprawdzianem siły danej wartości może być jej wpływ na działanie ludzkie. W mo-
mencie, kiedy uczeń zachowuje się zgodnie z uznawaną przez niego wartością, moż-
na powiedzieć, że nabrała ona dla niego znaczenia kierunkowego oraz kształtującego 
jego działanie. Na koniec istotne jest kształtowanie światopoglądu. Jeżeli dana war-
tość harmonizuje z innymi, może stać się składnikiem światopoglądu ucznia, okre-
ślającego jego stosunek do świata jako całości. Mając na względzie proces powstawa-
nia wartości poza pewnym porządkiem działania nauczyciela, Kruszewski zwraca 
uwagę również na potrzebę przygotowania materiału nauczania. Według niego waż-
ne jest przygotowanie nośnika wartości, którym może być dzieło literackie, utwór 
muzyczny, krajobraz lub zachowanie się człowieka oraz zaplanowanie tak zwanej 
ekspozycji wartości. Zob. K. Kruszewski, Sztuka nauczania..., s. 158-160. 
195 Śnieżyński wskazuje, że sondaże przeprowadzone wśród 363 nauczycieli dowio-
dły, że tylko 14% badanych wykazało się w ogóle znajomością tego sposobu naucza-
nia. Zob. M. Śnieżyński, Zarys dydaktyki dialogu, s. 61. 
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Na zajęciach z filozofii obok wiedzy teoretycznej uczeń powinien 
nabyć także określonych sprawności i umiejętności w praktycznym 
jej wykorzystaniu. W tym celu nauczyciel może stosować tak zwany 
tok praktyczny, mający na względzie formułowanie ćwiczeń prak-
tycznych, naprowadzanie ucznia na dostrzeganie możliwości prak-
tycznego wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej, rozwój aktyw-
ności praktycznej młodzieży.

Schemat 13. Cele prowadzenia ćwiczeń z filozofii. Opracowanie własne. 

Celem toku praktycznego powinno być wiązanie teorii z  praktyką. 
W porównaniu z innymi proponowanymi metodami i tokami zajęć, 
zabiegi prowadzone przez nauczyciela mają prowokować do samo-
dzielności w działaniu, zachęcać do formułowania problemów prak-
tycznych w sposób twórczy. Przykładem aktywności praktycznej na 
zajęciach z  filozofii może być uczestniczenie młodzieży w  sporach 
filozoficznych, minikonferencjach, wykładach międzyszkolnych, 
ćwiczeniach196 lub pokazach. Tego typu spotkania i przedsięwzięcia 

196 Na przykład prowadzenie ćwiczeń na zajęciach z filozofii może pogłębiać teore-
tyczną wiedzę uczniów, którą uzyskali na wykładach, sprzyjać łączeniu teorii 
z praktyką, służyć nabywaniu sprawności korzystania z literatury lub pomóc w opa-
nowaniu przez uczniów podstawowych zasad prowadzenia dyskusji filozoficznych. 
Ponadto ćwiczenia mogą pomagać kształtować u młodzieży pozytywny stosunek 
do filozofii, ugruntowywać własne przekonania i postawy. Zajęcia tego typu przede 

Cele dydaktyczne
• pogłębianie wiedzy teoretycznej uczniów
• umiejętność łączenia teorii z praktyką
• nabycie sprawności korzystania z literatury
• opanowanie przez uczniów podstawowych  
   wiadomości

Cele pedagogiczne
• kształtowanie pozytywnego stosunku do filozofii
• aktywizacja uczniów
• pomoc w ugruntowywaniu własnych przekonań  
   uczniów
• wyrabianie w uczniach tolerancji i partnerstwa

Cele prowadzenia ćwiczeń z filozofii
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zachęcają uczniów do dyskusji, czynnego udziału, wspólnych docie-
kań, do formułowania krytyki wysuwanych argumentów i  hipotez 
filozoficznych. Ucząc i  nauczając filozofii w  ten sposób, nauczyciel 
opowiada się za praktycznym poznawaniem filozofii. Stosowanie 
niekonwencjonalnych sposobów nauczania filozofii, wykraczają-
cych poza tradycyjne metody przekazywania i  zdobywania wiedzy 
w szkole, może zainspirować młodzież do dalszego pogłębiania wido-
mości z zakresu filozofii. Organizowanie kół filozoficznych, dni filo-
zofii, wycieczek, quizów197 i spotkań z profesorami filozofii oraz etyki 
może zainteresować problematyką filozoficzną198. Młodzież, uczest-
nicząc w tego typu przedsięwzięciach, może żywo dyskutować, dzie-
lić się nowymi pomysłami, uczestniczyć w wykładach, debatach filo-
zoficznych, konkursach i przedstawieniach. Podczas takich spotkań 
uczniowie dostrzegają, że filozofia pełni funkcję nie tylko teoretyczną, 
ale i praktyczną, staje się wiedzą fundamentalną i uniwersalną. Mło-
dzież może dojść do wniosku, że nie ma takiego wycinka ludzkiego 
poznania i  działania, który nie mógłby się stać tematem rozważań 
filozoficznych. Wydaje się, że tego typu zabiegi pomagają uczniom 
zdać sobie sprawę z potrzeby filozofowania, zadawania pytań, szuka-
nia na nie odpowiedzi i wzbudzają pragnienie, aby wiedzieć więcej199.

wszystkim mogą aktywizować młodzież, uczyć krytycznej oceny rzeczywistości, 
partnerstwa i tolerancji względem siebie, swoich i cudzych poglądów. W czasie ćwi-
czeń jest bowiem miejsce na dyskusje, wspólne dociekanie czy roztrząsanie danego 
problemu lub zagadnienia. Zob. W. Pabiasz, Jak uczyć (się) filozofii, s. 49-63. 
197 Poprzez tę swoistą zabawę młodzi ludzie łatwiej i chętniej uczą się nowych rze-
czy, lepiej je przyswajają i  czynniej uczestniczą w  zajęciach. Zabawa z  filozofią 
w szkole jest nie tylko wskazana, ale i całkiem realna zarówno na poziomie szkoły 
podstawowej, jak i średniej. 
198 Warto rozbudzać ciekawość młodych ludzi, rozwijać ich wyobraźnię, zachęcać do 
refleksji nad poznawaną rzeczywistością, aktywizować, motywować, wspierać, pokazy-
wać nowe możliwości. Na zajęciach z  filozofii można wykorzystywać film, audycje, 
dzieła sztuki, prace w grupach, organizować wycieczki, spektakle filozoficzne, inicjować 
wymiany międzyszkolne lub organizować spotkania z ciekawymi, znanymi ludźmi. 
199 Wydaje się, że celem nauczania filozofii powinno być takie przygotowanie 
uczniów, że w momencie, kiedy skończy się „filozofowanie na ocenę”, będą oni mo-
gli i chcieli samodzielnie poszukiwać mądrości. 
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Schemat 14. Niekonwencjonalne sposoby nauczania filozofii w szkole średniej. Opra-
cowanie własne.

Poprzez rzetelne nauczanie filozofii można uświadomić młodym 
ludziom w szkole średniej, że refleksja filozoficzna towarzyszy każdemu 
człowiekowi zawsze i wszędzie, a życie jest ciągłym stawianiem pytań, 
a zadawanie ich i próba odpowiedzi na nie jest właśnie filozofowaniem. 

Wyróżnienie czterech toków zajęć lekcyjnych z  filozofii było 
przykładem idealizacji w  celu zilustrowania niezwykle złożonego 
procesu nauczania i  uczenia się. Miało na względzie uświadomie-
nie, że podczas zajęć z  filozofii warto stosować różne takie formy 
i sposoby nauczania, by uwzględnić całościowy, harmonijny rozwój  
młodzieży. Z podanych przykładów wynika, że proces nauczania 
i  kształcenia, w  którym zostaną wykorzystane zróżnicowane toki  
lekcyjne i metody, może zapewnić właściwe przygotowanie do opano-
wania różnych umiejętności i przyczynić się do wyzwalania wszech-
stronnej aktywności uczniów. 

Wydaje się, że zajęcia z  filozofii, na których nauczyciel będzie 
umiejętnie dopasowywał tok zajęć oraz metody do treści filozoficz-
nych, mogą nauczyć młodych ludzi między innymi współdziałania, 
współpracy, porozumiewania się między sobą, wartościowania wie-
dzy, konstruowania pojęć oraz nieschematycznego rozwiązywania 

Sposoby nauczania filozofii

Debaty

Zachęcanie do udziału w olimpiadzie filozoficznej

Organizowanie dni filozofii

Udział w konferencjach naukowych i wykładach

Koło filozoficzne
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problemów. Należy zwrócić uwagę, że dobór zróżnicowanych form 
pracy wspiera rozwój uczniów i  angażuje ich w  proces własnego 
uczenia się oraz opanowania umiejętności myślenia i  wyciągania 
własnych wniosków. Ponadto sprzyja lepszemu zapamiętywaniu tre-
ści filozoficznych, słuchaniu, wywołuje większe zainteresowanie. Dla-
tego też powinno się, prowadząc zajęcia z  filozofii, wykorzystywać 
różne metody nauczania200. Warto podkreślić, że w szkole potrzebne 
jest zarówno nauczanie podające, jak i aktywizujące. Ważne jest, by 
nauczyciel podczas zajęć przekazywał wiedzę uczniom, ustalał cele, 
zasady, metody, podkreślał najistotniejsze zagadnienia, najważniejsze 
twierdzenia, główne kierunki, nurty filozoficzne i dokonywał syntez. 
Ponadto równie istotne jest, by stwarzał warunki, by młodzież miała 
możliwość samodzielnego odkrywania wiedzy, poszukiwania, bada-
nia, doświadczania jej i przeżywania. Należy podkreślić, że w procesie 
nauczania i uczenia się uczestniczą dwa podmioty: uczeń i nauczyciel, 
w związku z tym system szkolny powinien wziąć pod uwagę potrzeby 
obu stron i stworzyć im warunki czynnego uczestniczenia w rozwoju 
i w samodoskonaleniu się.

3.2.4. Metoda dyskusji w nauczaniu filozofii

Podczas dyskusji na temat nauczania filozofii w szkole średniej poja-
wia się pytanie, czy istnieje jeszcze jakaś metoda, która, używana już 
w nauczaniu innych przedmiotów szkolnych, może szczególnie nadawać 
się do edukacji filozoficznej. Tradycja filozoficzna przypomina o meto-
dzie stojącej u źródeł filozofii naszego kręgu kulturowego, mianowicie 
metodzie heurystycznej, która przybiera postać dialogu lub dyskusji. 
Zainicjowana przez Sokratesa, stała się ona główną metodą uzyskiwa-

200 Na zajęciach z filozofii powinno się wykorzystywać zarówno te najbardziej pod-
stawowe metody nauczania, jak i te niekonwencjonalne, wydające się wykraczać 
poza tradycyjne sposoby przekazywania wiadomości. Inicjatywa należy do nauczy-
ciela, w praktyce powinien on mieć możliwość wykorzystywania dowolnej z nich, 
stosować kilka lub łączyć je ze sobą. Nauczyciel powinien jednak starać się, by tak 
podawać filozofię, aby pomogła ona uczniom w  zdobyciu gruntownej i  solidnej 
wiedzy o człowieku, świecie i Bogu. 
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nia i przekazywania mądrości już w Akademii, Likejonie i innych szko-
łach starożytnych. Jako jeden z najstarszych środków dydaktycznych 
miała ona ogromne znaczenie w szkole platońskiej i arystotelesowskiej, 
rozwinęła się na średniowiecznych uniwersytetach, a w nowożytnej 
nauce stała się jednym z głównych czynników rozwoju.

Rozważając zagadnienie nauczania filozofii w  szkole średniej, 
można sięgnąć po starożytne wzorce i na zajęciach uczyć młodzież 
również dialogu i dyskusji. Warto podkreślić, że metoda dyskusji we 
współczesnej szkole może służyć nie tylko nauczaniu, ale i wychowa-
niu młodzieży. Sprzyjać rozwojowi logicznego i krytycznego myśle-
nia, twórczego działania, zachęca do posługiwania się rzeczowymi 
argumentami i kontrargumentami, uczyć komunikatywności, aktyw-
ności, szczerości, otwartości i szacunku do różnicy zdań i poglądów. 
Stosowanie metody dyskusji i dialogu w nauczaniu filozofii może mieć 
na celu między innymi poznanie odmiennych stanowisk i poglądów, 
umiejętność wypowiadania się, analizowania, wartościowania, słu-
chania, obserwowania, notowania czy dochodzenia do wspólnego 
końcowego porozumienia. Warto zwrócić uwagę, że metoda dyskusji 
służy opanowaniu materiału, a jako umiejętność społeczna jest wyko-
rzystywana we wszystkich wymiarach życia osobistego i publicznego. 
W szkole może być używana w nauczaniu aktywizującym, odkrywa-
jącym i problemowym. Stosowanie metody dyskusji służy także przy-
swajaniu wiedzy, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji. Zajęcia 
z filozofii z wykorzystaniem tej metody mogą być twórcze, zachęcać 
młodzież do przemyśleń, stawiania pytań i szukania na nie odpowie-
dzi oraz formułowania problemów i ich rozwiązań. 

Wyróżnia się kilka odmian dyskusji201, które mogą ukierunko-
wywać pracę nauczyciela i uczniów. Dyskusja panelowa, tak zwana 

201 Można wymienić typ dyskusji naukowej i dydaktycznej. W zależności od celu, zakre-
su, uczestników i dyscypliny można wyróżnić dyskusję społeczną, filozoficzną, dydak-
tyczną, religijną. Rozróżnianie rodzajów i odmian dyskusji wynika z różnych kryteriów. 
Zagadnienie dyskusji opisywane jest w wielu publikacjach zarówno w opracowaniach 
ogólnodydaktycznych, jak i rozważaniach filozofów, prakseologów, pedagogów i psy-
chologów. Zob. M. Bała, J. Jeziorska, S. Zalewska, Pokochać mądrość..., s. 88-91. 
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obserwowana, polega na przysłuchiwaniu się grupie specjalistów 
z różnych dziedzin, dyscyplin czy środowisk naukowych. Uczniowie 
podczas takiej dyskusji mogą obserwować rozpatrywanie danego 
zagadnienia czy problemu z różnych stron. Przyglądają się, słuchają, 
obserwują, towarzyszą zaproszonym do dyskusji gościom lub ewen-
tualnie przejmują rolę specjalistów na forum klasy czy grupy, po 
wcześniejszym ukierunkowanym przygotowaniu się. 

Kolejną odmianą jest dyskusja w  grupach, która każdemu daje 
dużą możliwość uczestniczenia w  niej. Polega ona na tym, że na 
początku nauczyciel zapoznaje uczniów z  tematem i  problemem, 
następnie dzieli uczestników na grupy, a każda z grup przygotowuje 
i przedstawia na forum swoje stanowisko. Nauczyciel dokonuje pod-
sumowania i stara się zaproponować wspólne rozwiązanie. Wyróżnia 
się również dyskusję swobodną, którą nauczyciel może zastosować 
na zajęciach z filozofii po wykładzie, obejrzeniu filmu lub przeczy-
taniu lektury. Ma ona postać luźnych wypowiedzi, podczas których 
każdy z uczniów może zabrać głos, przedstawić swój punkt widzenia 
oraz wnioski. Wadą tej dyskusji jest jednak to, że często nie docho-
dzi w niej do podsumowania, pewnego zamknięcia podejmowanych 
spraw, zagadnień lub problemów. Obok dyskusji swobodnej można 
wymienić także dyskusję swobodną kierowaną – polega ona na tym, 
że nauczyciel zapoczątkowuje i zachęca młodzież pytaniami, czuwa 
nad kolejnością zadawanych pytań i  odpowiedzi oraz nad kulturą 
zachowań. Nie wpływa on jednak zasadniczo na sens czy na treść 
wypowiedzi uczniów, dyskusja ta ma bowiem charakter swobodnej 
wymiany. 

Podczas zajęć z  filozofii nauczyciel może zastosować również 
dyskusję twórczą, tak zwaną burzę mózgów, która jest sposobem na 
generowanie pomysłów i  proponowanie alternatywnych rozwiązań. 
Podaje on jedynie pewne pomysły i  skojarzenia ukierunkowane na 
rozwiązanie omawianego zagadnienia lub problemu, a burza mózgów 
staje się dyskusją otwierającą, która wprowadza do zajęć. Nauczyciel, 
podejmując problematyczne zagadnienie, może także wykorzystać 
dyskusję problemową. Ma ona na celu rozwinięcie danego problemu, 
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by go jednoznacznie zamknąć i rozwiązać. Jeśli w trakcie zajęć osią-
gnie się ten cel, określa się ją dyskusją rozstrzygającą. W dyskusji tej 
można dojść zarówno do jednego, jak i wielu rozwiązań. Ważne jest 
wówczas opisanie młodzieży ich zalet oraz konsekwencji użyteczno-
ści każdego z nich. Na zajęciach z filozofii można zatem wykorzysty-
wać różne rodzaje dyskusji, w zależności od potrzeby, poruszanego 
zagadnienia, celu, jaki chce się osiągnąć, lub uczestników. 

Biorąc pod uwagę czynności nauczyciela, warto zwrócić uwagę, 
że posługiwanie się metodą dyskusji w szkole nie jest łatwe, wymaga 
bowiem między innymi odpowiedniego przygotowania, dużego zaan-
gażowania, odpowiedzialności, decyzyjności i pewnych umiejętności 
kierowniczych202. Stosowanie dyskusji na zajęciach wymaga przygo-
towania materiału nauczania, ustalenia celu, czyli tego, do czego ma 
ona służyć203. Istotny jest również wybór tematu dyskusji i ustalenie 
jej rezultatów. Przez rezultaty można rozumieć wiadomości, umiejęt-
ności i wartości, które są zrozumiałe dla młodzieży. Nauczyciel powi-
nien określić końcową strukturę wiedzy, czyli do czego dana dyskusja 
ma prowadzić. Stosując metodę dyskusji, powinien umieć przewi-
dywać, jakich stanowisk może w niej zabraknąć i zadbać, by w dys-
kusji brało udział jak najwięcej uczniów. W tym celu pomocne dla 
nauczyciela może być opracowanie roboczego scenariusza dyskusji. 
Służy on jako pewnego rodzaju kierunkowskaz i wytyczna w momen-
cie, kiedy w dyskusji pojawią się jakieś luki, które mogą zagrażać jej 

202 Do podejmowania właściwych czynności istotna wydaje się znajomość stylów 
kierowania, zasad i  pewnych etapów, procedur organizacji. Nauczyciel powinien 
umieć przyjąć na zajęciach odpowiednią postawę w stosunku do różnych uczestni-
ków dyskusji. Wśród nich bowiem mogą znaleźć się dyskutanci, jak i obserwatorzy 
bierni i czynni. Mogą być także osoby, które będą miały wpływ na innych, osoby 
poddające się wpływom, uczestnicy pozorni, obojętni oraz zaangażowani lub nie. 
203 Jak podaje Krzysztof Kruszewski, możliwości jest kilka: „rozwiązanie problemu 
(uzupełnianie się wiedzy uczniów), zgłębienie tematu (zestawienie różnych punk-
tów widzenia i  odmiennych poglądów), uzgodnienie stanowiska (wybór między 
racjami, opracowanie stanowiska kompromisowego), wybór jednego stanowiska 
(porównanie racji i  propozycji, wybór ze względu na kryteria opracowane przez 
uczniów lub podane przez nauczyciela)”. K. Kruszewski, Sztuka nauczania..., s. 149. 

3.2. Edukacja filozoficzna jako sposób na kryzys w polskiej szkole średniej



196

celowi. Warto podkreślić przy tym, że nie chodzi bynajmniej o to, by 
nauczyciel posługiwał się na lekcji gotowym scenariuszem i wtłaczał 
dyskusję w pewne ustalone przez siebie ramy. Ważne jest jednak, by 
miał przy sobie pewien pomocniczy konspekt. Stosując metodę dys-
kusji na zajęciach, istotne wydaje się, by nauczyciel umiał umiejsco-
wić materiał dyskusji w obrębie większej całości, zachował związek 
z planowanym programem nauczania204. 

Nauczyciel, stosujący na zajęciach metodę dyskusji, ma za zada-
nie ustalić jej przedmiot i wprowadzić w nią młodzież. Aby metoda 
ta była efektywna, uczniowie powinni być wyposażeni w dostatecz-
nie dużą wiedzę wstępną, umożliwiającą zrozumienie im przedmiotu 
dyskusji205. Powinni również zrozumieć temat dyskusji, to, o  czym 
będą rozmawiać. Istotne jest również wzbudzenie dyskusji. Należy 
zwrócić uwagę, że czasami pojawiają się kłopoty z  jej wywołaniem. 
Dlatego też nauczyciel musi umieć zachęcić uczniów do wzięcia 
udziału w zajęciach, a może to robić między innymi poprzez zadawa-
nie pomocniczych pytań. Podczas dyskusji ważne jest również utrzy-
manie właściwego kierunku dyskusji. Metoda ta wymaga moderatora, 
czyli osoby, która dba o formalną stronę dyskusji, o porządek, która 
czuwa między innymi nad wykorzystaniem czasu rozmowy i  nad 
prawidłowym jej przebiegiem206. Każda dyskusja powinna być podsu-
mowana, a zatem zadaniem nauczyciela powinno być zebranie rezul-
tatów dyskusji. Podsumowanie to powinno mieć przede wszystkim 

204 Zob. K. Kruszewski, Sztuka nauczania..., s. 149.
205 Jak podaje Kruszewski, „dyskusja może przebiegać naturalnie tylko wtedy, kiedy 
jej uczestnicy mają względnie bogatą wiedzę z  zakresu stanowiącego przedmiot 
dyskusji, kiedy ich wiedza się różni i kiedy różnią się poglądami na wartość tej wie-
dzy, na sposób i cele jej wykorzystania”. K. Kruszewski, Sztuka nauczania..., s. 148.
206 Zadaniem nauczyciela jest ustalenie pewnych zasad uczestnictwa, między inny-
mi poprawnych zachowań sprzyjających i pomocnych wszystkim w osiąganiu celu 
dyskusji, stawiania pytań, ustalenie zasad wypowiadania się, argumentowania, pre-
zentacji stanowisk, słuchania, współdziałania. Zob. M. Bała, J. Jeziorska, S. Zalew-
ska, Pokochać mądrość..., s. 92-94; K. Śleziński, Zarys dydaktyki filozofii, s. 99-110; 
Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, s. 137-140. 
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na celu uświadomienie uczniom wyników dyskusji, zarówno w sfe-
rze materiału nauczania, jak i w sferze samego procesu dyskutowania. 
Analiza dyskusji powinna podkreślić nie tylko cel i jej znaczenie, ale 
także zwrócić uwagę młodzieży na przebieg i czynności, jakie miały 
w niej miejsce207. 

Należy zwrócić uwagę, że podczas dyskusji na nauczycielu spo-
czywa duża odpowiedzialność, między innymi za prawdziwość 
przekazywanej uczniom wiedzy, za kształtowanie postaw swoich 
podopiecznych, rzetelność w ujawnianiu niewiedzy, wspólne z mło-
dzieżą poszukiwanie prawdy, za wspieranie ich w  tych poszukiwa-
niach i  stwarzanie warunków sprzyjających w  jej poszukiwaniu208. 
Warto zauważyć, że w  trakcie dyskusji mogą tworzyć się podziały 
ze względu na różnicę stanowisk. Dlatego też zadaniem nauczyciela 
powinno być czuwanie nad tym, by pomiędzy młodymi ludźmi nie 
rodziły się konflikty i niechęć do siebie nawzajem. Prowadzący dys-
kusję powinien przyzwyczajać uczniów do różnicy stanowisk i  tym 
samym uczyć tolerancji wobec cudzych poglądów. Nauczyciel, sto-
sujący tę metodę, zobowiązany jest uczyć młodzież prowadzenia rze-
telnej, racjonalnej i  krytycznej dyskusji. Należy zwrócić uwagę, że 
dyskusja jako narzędzie porozumiewania się może przybrać formę 
współpracy, współzawodnictwa lub walki między młodymi ludźmi209. 
Oczywiście współpraca jest najbardziej pożądana. Dyskusja może 
wówczas służyć osiąganiu wspólnego celu wynikającego z materiału 
nauczania, pomagać w  opanowaniu wiadomości lub rozwiązaniu 
danego problemu. Uczniowie wykorzystują wtedy wiedzę i doświad-
czenie wszystkich uczestników dyskusji, uzupełniają nawzajem swoje 
wiadomości i  czują się członkami zespołu. Natomiast współzawod-
nictwo w dyskusji może przejawiać się tym, że uczniowie, „biorąc pod 
uwagę stanowisko oponentów, dążą do przedstawienia zalet własnego 

207 Zob. K. Kruszewski. Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Warszawa 1994, 
s.150-153.
208 Zob. K. Śleziński, Zarys dydaktyki filozofii, s. 115-116.
209 Zob. K. Kruszewski, Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, s. 152.
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stanowiska, a  obnażania niedostatków konkurencyjnego”210. Pole-
mika może przerodzić się w walkę między uczestnikami, która polega 
na usunięciu zwalczanego stanowiska. Uczniowie mogą wówczas 
używać różnych sposobów i  środków, między innymi ośmieszania, 
argumentów ad personam lub wzbudzania negatywnego nastawienia 
do przeciwnika u osób trzecich. Celem takiej dyskusji nie jest wów-
czas wspólne szukanie rozwiązań, lecz przede wszystkim pokonanie 
przeciwnika. Nasuwa się wniosek, że dyskusje bez kontroli nauczy-
ciela mogą być nie tylko źródłem antypatii, ale również okazją do 
konfliktów między uczniami. Metoda ta wymaga zatem umiejętnego 
zastosowania. Dyskusja powinna być kontrolowana i kierowana przez 
nauczyciela w taki sposób, by uczniowie mogli, używając słowa, osią-
gnąć wzajemne zrozumienie211. 

Warto podkreślić, że w trakcie dyskusji nauczyciel swoją postawą 
może w  istotny sposób oddziaływać i  wpływać na atmosferę oraz 
pracę uczniów. O  powodzeniu dyskusji decyduje między innymi 
wspomniany już sposób kierowania. Nauczyciel podczas zajęć może 
odegrać rolę dominującą, może narzucać poglądy i rozwiązania, eli-
minować niektórych uczestników lub skracać czas ich wypowiedzi212. 
Może również nie wyznaczać celu ani drogi, ani limitów, jedynie zapra-
szać i zachęcać do dyskusji213. Takie kierowanie jest jednak pozorne 
i może spowodować dezorganizację. Nauczyciel powinien kierować 
dyskusją w sposób demokratyczny, pełnić funkcję mediatora, „ster-
nika”, traktować wszystkich jako równouprawnionych uczestników 

210 Tamże, s. 152.
211 Jak zauważa Krzysztof Śleziński, „umiejętne korzystanie z metody dyskusji może 
uczyć tolerancji, a nawet kształtować umiejętność zrozumienia stanowisk przeciw-
nych. […] Z kolei nieumiejętne prowadzenie dyskusji może prowadzić do nietole-
rancji, dzieje się to przykładowo w tych sytuacjach, w których uczestnicy danego 
sporu zgadzają się we wszystkich sprawach, a osoby odmiennie myślące traktuje się 
nie jako przeciwników, lecz jako wrogów”. K. Śleziński, Znaczenie dyskusji w na-
uczaniu filozofii, w: Filozofia w szkole. Materiały konferencji naukowej, Kielce 10-11 
września 1999, red. B. Burlikowski, W. Słomski, Kielce–Warszawa 2000, s. 287-288.
212 Kierowanie dyskusją w sposób autokratyczny.
213 Dyskusja kierowana liberalnie. 
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dyskusji. Od stylu kierowania i umiejętności kierowniczych nauczy-
ciela zależy, czy dyskusja zakończy się powodzeniem czy porażką. 
Nauczyciel, prowadzący dyskusję lub dialog, powinien zadbać przede 
wszystkim o prawidłowe relacje, zarówno pomiędzy sobą i uczniami, 
jak i pomiędzy młodzieżą. W nauczaniu filozofii ważny jest bowiem 
bezpośredni kontakt i przekaz dydaktyczny. Podczas zajęć, przedsta-
wiania informacji, wymiany poglądów istotna jest otwartość na dru-
giego człowieka, poczucie partnerstwa oraz umiejętność nawiązywa-
nia współpracy. W trakcie dyskusji ważne jest również przekonanie 
o równouprawnieniu, które może „otwierać” każdego z rozmówców 
na inność. Owa otwartość powoduje, że uczniowie będą się starać 
wyjść z kręgu własnych przekonań i próbować zrozumieć odmienne 
stanowisko. Nauczyciel filozofii powinien uważać swoich uczniów za 
partnerów, postrzegać ich jako indywidualne i niepowtarzalne osoby 
oraz odejść od wzorca komunikowania autorytatywnego na rzecz 
komunikowania współpracującego z  młodzieżą214. Należy zwrócić 
uwagę, że dociekania filozoficzne powinny być wspólnym przedsię-
wzięciem, w którym zarówno nauczyciele, jak i uczniowie będą mogli 
być partnerami w dyskusji i dialogu215. W szkole warto zadbać „o to, 

214 Zdaniem Ślezińskiego nauczyciel powinien odejść od postawy apodyktycznej, 
kierowniczej, dominującej, na rzecz postawy poszukującej, twórczej i  otwartej. 
Twórcza postawa nauczyciela może wpływać na rozwój twórczej postawy wycho-
wanków. Pisze on, że „Nauczyciel, który na zajęciach jest partnerem, uczy tym sa-
mym tolerancji wobec innych, wprowadza atmosferę zaufania i  bezpieczeństwa, 
docenia twórcze myślenie ucznia. Ponadto inaczej jest odbierany przez zespół kla-
sowy, gdy przestrzega przed negatywnymi autorytetami, wzorcami i  wszelkiego 
typu «izmami»”. K. Śleziński, Zarys dydaktyki filozofii, s. 105. 
215 Potrzebę dialogu edukacyjnego, postawy partnerstwa podkreśla między innymi 
Krzysztof Śleziński. Twierdzi on, że: „Powodzenie dialogu edukacyjnego zależy 
w dużej mierze od pełnego poszanowania prawa do podmiotowości jego uczestni-
ków, połączonego z poszanowaniem prawa do własnych poglądów. Wszelkie próby 
wzajemnego poznania się w  kontaktach interpersonalnych, w  których następuje 
wymiana ról nadawcy i odbiorcy, związana niekiedy ze znaczącym przeżyciem spo-
tkania z innymi ludźmi sprzyja rozwojowi emocjonalnemu i społecznemu ucznia. 
Dzięki wzajemnym spotkaniom osób dokonuje się konfrontacja uczuć, postaw, po-
glądów, co prowadzi do poszerzania rozumienia spraw, którymi żyją ludzie i wzma-
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by znaleźć, bądź poszerzyć to, co jest wspólne, co może być podstawą 
współdziałania216. Można to uzyskać, jeśli zajęcia będą poprzedzone 
doświadczeniem wolności wzajemnych wyborów”217, jeśli będzie 
wola dialogu u nauczających i nauczanych, jeśli potraktuje się dys-
kusję jako jedną z form lepszego porozumiewania się, poznania sta-
nowisk, ustalenia punktów stycznych. Ale też, jeśli będzie wzajemna 
odpowiedzialność zarówno ze strony nauczyciela, jak i  uczniów. 
Nauczyciel powinien być odpowiedzialny za kształtowanie swoich 
podopiecznych, za prawdziwość przekazywanej im wiedzy, natomiast 
uczniowie powinni odpowiedzialnie odnosić się do ukazywanych im 
przez nauczyciela wartości i postaw218. Nie bez znaczenia jest również 
kultura wzajemnych kontaktów, sposób zachowania, gesty, wyraz 
twarzy, postawa szacunku czy uznanie godności osobowej każdego 
uczestnika219. 

Zwracając uwagę na znaczenie dyskusji w  nauczaniu filozo-
fii, należy stwierdzić, iż właściwe przeprowadzenie lekcji tą metodą 
może pomóc w nawiązaniu bliskiego kontaktu nauczyciela z uczniem, 
uczyć młodzież prowadzenia dyskusji, przedstawiania argumentacji 
i wzajemnej krytyki, wyzwalać szczerość i szacunek do różnicy zdań 
i poglądów, uczyć tolerancji oraz otwartości220. Za pomocą tej metody 
można także uczyć młodych ludzi logicznego myślenia, zdobywania 
nowych informacji i korygowania własnych błędów. Metoda dyskusji 
może coś otwierać, wyjaśniać, rozwiązywać bądź zamykać, jednakże 

ga świadomość wspólnego działania w tym celu”. K. Śleziński, Zarys dydaktyki filo-
zofii, s. 102. 
216 M. Śnieżyński, Od monologu do dialogu edukacyjnego, w: Wychowanie na roz-
drożu. Personalistyczna filozofia wychowania, red. F. Adamski, Kraków 1999, s. 126.
217 Wybór tego, z kim i o czym będziemy dyskutować.
218 Zob. K. Śleziński, Zarys dydaktyki filozofii, s. 115-116. 
219 Śleziński wymienia kilka aspektów niezbędnych do powodzenia metody dysku-
sji: aspekt etyczny, aspekt psychologiczny, aspekt ontologiczny, trafny dobór okre-
ślonych treści filozoficznych. Zob. K. Śleziński, Zarys dydaktyki filozofii, s. 110-119. 
220 Pod warunkiem, że nauczyciel będzie stał na straży nienaruszania prawideł dys-
kusji. 
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nie należy jej stosować w  oderwaniu od innych metod nauczania. 
Dyskusja powinna być używana z innymi metodami dydaktycznymi 
i traktowana jako jedno z ogniw w systemie nauczania i wychowania. 
Można ją stosować po wcześniejszym wykładzie lub analizie tekstu, 
po podaniu uczniom wiedzy pewnej lub naukowej, wówczas staje się 
ona uzupełnieniem, dopełnieniem bądź zamknięciem. Dyskusja daje 
możliwość uszczegółowienia, wyjaśnienia, porządkowania, wska-
zania stosowalności i  użyteczności wiedzy bądź rozumowania221. 
Ponadto dyskusja może być wykorzystywana również jako pewne 
wprowadzenie do analizy tekstów, do metod kształtowania wartości 
lub do wykładu. Bazą dyskusji stają się wówczas wcześniejsze obser-
wacje młodzieży, ich doświadczenia lub wiedza. Dyskusja może także 
mieć ścisły związek z metodą rozwiązywania problemów i stanowić 
jej ważną część. Można ją stosować w szkole okazjonalnie, gdy zaist-
nieje ku temu potrzeba, ma ona wówczas wymiar wychowawczy, bądź 
systematycznie, jako sposób rozwiązywania problemów nauczania 
i wychowania. 

3.2.5. Debata nad treścią programu nauczania filozofii

Podejmując dyskusje na temat nauczania filozofii w szkole średniej, 
warto zastanowić się również, czego i jakiej filozofii uczyć. Odpowie-
dzi na to pytanie jest wiele. Obecnie nie jest rozstrzygnięte, którego 
działu filozofii uczyć najpierw, a  którego później. Nie jest uzgod-
nione, czy ma to być ontologia, logika, historiozofia, antropologia 
filozoficzna, estetyka czy etyka filozoficzna. Jedni opowiadają się za 
tym, by nauczanie filozofii było ściśle określone, natomiast drudzy, by 
było dostosowane do potrzeb zarówno szkoły, jak i uczniów, by treści 
edukacji filozoficznej były zróżnicowane programowo222. Biorąc pod 
uwagę ofertę edukacyjną filozofii w szkole, wydaje się, że nie powinna 
ona mieć na celu jeszcze jednego dodatkowego obciążenia ucznia. 

221 Por. M. Bała, J. Jeziorska, S. Zalewska, Pokochać mądrość..., s. 96. 
222 Zob. J. Czerny, Filozofia w szkole jako przejaw humanizmu..., s. 111-115. 

3.2. Edukacja filozoficzna jako sposób na kryzys w polskiej szkole średniej



202

Przedmiot ten powinien być nauczany w taki sposób, by zachęcać do 
siebie zarówno nauczanych, jak i nauczających. Współczesnej szkole 
powinno się zaoferować urozmaicone, zróżnicowane programowo 
treści edukacji filozoficznej, by mogła wybrać dla siebie w  sposób 
nieskrępowany najkorzystniejszy wariant filozoficznego kształcenia 
i  dopasować go do potrzeb i  możliwości uczniów. Edukacja filozo-
ficzna powinna uwzględniać rodzaj szkoły i profil danej klasy223. Na 
zajęciach z  filozofii należy wychodzić naprzeciw zainteresowaniom 
uczniów oraz dawać im możliwość wyboru interesujących tematów. 
Nauczanie filozofii nie musi odbywać się tak, jak innych przedmio-
tów. Można wybrać zagadnienia, które wiążą się z dylematami współ-
czesnego człowieka, jak również te, które są szczególnie istotne dla 
młodych ludzi, często z niepewnością poszukujących swego miejsca 
w świecie. 

Próbując odpowiedzieć na pytanie, jakiej filozofii nauczać 
w szkole, można stwierdzić, że edukacja filozoficzna powinna skupiać 
się nie tylko na zagadnieniach teoretycznych, ale przede wszystkim 
praktycznych. Zajęcia z  filozofii nie należy sprowadzać do przeka-
zywania wiedzy encyklopedycznej z filozofii, lecz przede wszystkim 
do opanowania umiejętności filozofowania i  stawania się mądrym. 
Umiejętność filozofowania powinna oznaczać odnoszenie się do róż-
nych spraw z odpowiednim dystansem i krytycznie. Natomiast naby-
wanie mądrości ma pomagać młodemu człowiekowi dokonywać 
przemyślanych, rozsądnych wyborów i podejmować odpowiedzialne 
decyzje. Edukacja filozoficzna powinna zatem sprzyjać krzewieniu 
oraz rozwijaniu mądrości, kształtowaniu właściwych relacji do siebie, 
do drugiego człowieka, społeczeństwa, środowiska, uczyć tolerancji, 
odpowiedzialności, poszanowania godności, otwartości. Uczniom  

223 Program nauczania filozofii powinien być dostosowany do wieku uczniów, prze-
biegać inaczej w  szkole podstawowej, inaczej w  gimnazjum oraz szkole średniej. 
Ponadto edukacja filozoficzna i metody nauczania powinny być dostosowana do 
predyspozycji, możliwości i zainteresowań uczniów, uwzględniając sytuację w kon-
kretnej szkole i konkretnej grupie. 
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należy przybliżać filozofię w taki sposób, by mogli znaleźć odpowiedź 
na nurtujące pytania związane z codzienną egzystencją224. Młodzież 
powinna uznać nauczanie filozofii za tak samo ważne, jak nauczanie 
innych przedmiotów. 

Nasuwa się wniosek, że filozofia nie może być traktowana jako 
oddzielna dziedzina wiedzy, sama dla siebie, lecz jako nauka, która 
ma służyć uczniom w  rozwiązywaniu problemów towarzyszących 
ich życiu, zapewniać im poczucie bezpieczeństwa zarówno psychicz-
nego, jak i  intelektualnego, pomagać w  rozumieniu istoty człowie-
czeństwa oraz wskazywać możliwości jego zachowania i rozwoju225. 
Zważywszy na to, należy podkreślić, że nauczanie filozofii w szkole 
nie powinno mieć charakteru wyłącznie skróconej wersji historii filo-
zofii226. Warto uczyć młodych ludzi filozofii w taki sposób, by zadbać 
zarówno o doskonalenie intelektualne, jak i moralne. Proces naucza-
nia i wychowania należy potraktować jako nierozerwalną łączność, 
należy zmierzać do całościowego rozwoju uczniów. Nauczanie filozo-
fii, obok samodzielnego i krytycznego myślenia, powinno wyrabiać 
także wrażliwość etyczną w młodych ludziach, która rodzi miłość do 
prawdy, gotowość służenia jej i radość z poznania prawdy. Ucząc filo-
zofii, należy zadbać o wyrabianie w uczniach odpowiednich postaw, 
między innymi tolerancji, szacunku, odpowiedzialności, uczciwości. 
Nauczyciel powinien czuwać, by w  trakcie pisania, dyskutowania 
lub słuchania młodzież nie narzucała swoich racji, nie poniżała się 
nawzajem, by traktowała drugą osobę z szacunkiem. Filozofia, jakiej 
należałoby nauczać w  szkole, to taka, która będzie uniwersalna dla 
wszystkich ludzi i dla wszystkich kultur, wskazująca wartość prawdy,  

224 Zob. W. Sztumski, Jaką filozofię rozwijać i jakiej filozofii nauczać?, w: Filozofia 
w  szkole VII. Współczesne kierunki filozoficzne. Materiały konferencji naukowej, 
Kielce 23-24 września 2005, red. W. Rechlewicz, Kielce 2006, s. 7-13. 
225 Zob. S. Folaron, Edukacja filozoficzna w procesie dydaktycznym szkoły podstawo-
wej, s. 306.
226 Zob. A. Baron, Filozofia w  szkole jako imperatyw współczesnego kształcenia,  
s. 129-137. 
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godność i wolność człowieka, wielość wartości i rzeczywistość w jakiej 
żyją; odznaczająca się humanizmem, personalizmem, ontologicz-
nym pluralizmem, pluralizmem gnoseologicznym, spirytualizmem, 
realizmem czy integralizmem227. Należy podkreślić, że istnieje wiele 
propozycji nauczania filozofii, każda z  nich może być cenna, może 
wnieść nowe spojrzenie na filozofię i jej wartość. Spośród praktycznie 
nieskończonej listy zagadnień można wybrać takie, które są pomocne 
w  zrozumieniu otaczającej człowieka rzeczywistości. Wybór należy 
do nauczającego, który powinien być w pełni odpowiedzialny i zaan-
gażowany w swoją pracę. Odnosząc się do tego, warto podjąć rozwa-
żania nad osobą nauczyciela, podkreślić jego wyjątkowość oraz rolę, 
jaką może odegrać w procesie edukacji filozoficznej. 

3.2.6. Uwarunkowania profesjonalizmu  
nauczyciela filozofii

Poruszając zagadnienie edukacji filozoficznej w polskiej szkole śred-
niej, należy zwrócić uwagę, że w  procesie nauczania i  wychowania 
istotne są nie tylko cele, treści, metody, organizacja i planowanie, ale 
przede wszystkim podmiot nauczania, którym jest zarówno uczeń, 
jak i nauczyciel. Koncentrując się na osobie nauczyciela, warto pod-
kreślić, że prowadzenie zajęć z filozofii wymaga odpowiedniej wiedzy 
z zakresu przedmiotu, ale także wielu umiejętności oraz odpowied-
niej postawy228. Szukając odpowiedzi na pytanie: kto ma nauczać filo-
zofii, dla ułatwienia można wskazać na pewne pożądane cechy osobo-
wości, którymi powinien odznaczać się „dobry pedagog”229. Kontakt 
z młodzieżą zobowiązuje każdego nauczyciela do przyjęcia postawy 
kreatywnej, otwartej i  życzliwej. Osoba, która zarówno naucza, jak 
i  wychowuje młodego człowieka powinna odznaczać się decyzyj-
nością, powinna umieć podejmować własne decyzje, indywidualne 

227 Zob. W. Pabiasz, Jak uczyć (się) filozofii?, s. 50-60.
228 Zob. J. Kwapiszewski, Podmiotowość w  nauczaniu filozofii, w: Miejsce filozofii 
w procesie edukacji, red. J. Kwapiszewski, Słupsk 2003, s. 67-94.
229 Zob. M. Bała, J. Jeziorska, S. Zalewska, Pokochać mądrość..., s. 245-257.
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inicjatywy, planować i  organizować. Umiejętność podejmowania 
wyborów w pracy pedagoga wydaje się istotna między innymi pod-
czas prawidłowego zorganizowania przebiegu dydaktyczno-wycho-
wawczego, posługiwania się układem podręczników lub przy doborze 
metod nauczania. 

W kontakcie z  uczniami nauczyciel filozofii powinien przyjąć 
postawę otwartą, być gotowym na współpracę zarówno z młodzieżą, 
jak i  ich rodzicami230. Warto zwrócić uwagę, że prowadzenie zajęć 
z filozofii wymaga od nauczyciela osobistego zaangażowania, przeła-
mywania stereotypów w relacjach uczeń – nauczyciel oraz odważnego 
samodzielnego myślenia. Nauczyciel filozofii powinien być życzliwy, 
otwarty na młodzież i  jej problemy, pogodny i pomysłowy. W edu-
kacji młodzieży ważne jest autentyczne zaangażowanie nauczyciela 
w wykonywaną pracę. Należy podkreślić, że młodzi ludzie potrzebują 
osoby, która sprzyja ich rozwojowi i zainteresowaniom, potrafi zachę-
cić, wspierać, motywować, aktywizować i  pomagać231. Dlatego też 
istotne jest, by nauczyciel filozofii współtowarzyszył swoim uczniom 
w podróży ku prawdzie, był przewodnikiem na drodze intelektualnej, 
życzliwym przyjacielem, który wspólnie poszukuje i odkrywa z mło-
dzieżą coraz to trafniejsze ujęcia. 

Warto również podkreślić, że nauczyciel powinien trakto-
wać swoich uczniów przede wszystkim podmiotowo, na zajęciach 
współpracować z  nimi, odchodzić od dydaktyki monologu i  stoso-
wać dydaktykę dialogu. Podmiotowe traktowanie uczniów oznacza 
w  praktyce między innymi przyznanie uczniom prawa do rzeczy-
wistego uczestnictwa w  zajęciach, prawa do popełniania błędów, 
samodzielnego myślenia, wnioskowania czy analizowania trudnych 
do zdefiniowania pojęć i problemów. Możliwość poszukiwania wła-
snych ścieżek na drodze do mądrości powinna być podstawą edukacji 
filozoficznej. Oznaką podmiotowego traktowania uczniów jest także 

230 Zob. F.W. Bednarski, Wychowanie młodzieży dorastającej, Warszawa 2000,  
s. 113-118; M. Gogacz, Osoba zadaniem pedagogiki..., s. 88-89.
231 Zob. W. Pabiasz, Jak uczyć (się) filozofii?, s. 62. 
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respektowanie przez nauczyciela zainteresowań młodych ludzi i  ich 
preferencji, szukanie takiego sposobu posługiwania się materiałem 
i treściami nauczania, by w miarę możliwości pozostawały w związku 
z  tym, co interesuje uczniów. Poza tym takimi oznakami są rów-
nież: stwarzanie warunków do pełnego udziału w zajęciach wszyst-
kim uczestnikom232, niezależnie od ich wrodzonych predyspozycji 
czy uzdolnień, stosowanie przejrzystych zasad i  metod, które będą 
w pełni zrozumiałe przez młodzież. Należy zwrócić uwagę, że tego 
typu zabiegi wpływają korzystnie na atmosferę w grupie, zwiększają 
zaangażowanie młodzieży w  zajęcia i  zachęcają do podejmowania 
wysiłku. Nauczyciel filozofii powinien być osobą, która nie tylko ma 
solidną wiedzę przedmiotową, ale także dba o rzeczywistość szkolną, 
stwarza warunki do prawidłowego rozwoju swoich podopiecznych233. 
Ma on za zadanie nie tylko przekazywać młodzieży określoną wiedzę, 
ale także budować dobre relacje w grupie, pracować nad prawidło-
wym przebiegiem komunikacji, czuwać zarówno nad zdobywaniem 
wiedzy i  przyswajaniem umiejętności, jak i  kształtowaniem postaw 
oraz zachowań młodych ludzi. 

Tak określona rola nauczyciela filozofii wymaga ciągłego dosko-
nalenia, pogłębiania wiedzy z  wielu dziedzin, poszerzania swoich 
umiejętności i  sprawności. Nie bez znaczenia jest wiedza z zakresu 
psychologii, socjologii, antropologii fizycznej czy neurologii234. Dobry 
nauczyciel powinien mieć rozległą wiedzę o  człowieku, znać jego 
problemy i potrzeby. Warto zwrócić uwagę, że w procesie nauczania 
i uczenia się łatwiej osiąga się zamierzone cele, posługując się wie-
dzą z  różnych dziedzin nauki. Znajomość psychologii, socjologii, 
pedagogiki czy antropologii pozwala nauczycielowi między innymi 

232 Zob. A. Gondek, Warunki niezbędne w wychowaniu i kształceniu w szkole śred-
niej w ujęciu Mieczysława Gogacza, s. 213-222.
233 Od nauczyciela należy między innymi wymagać umiejętności diagnozowania 
sytuacji szkolnej, klasowej, jak również pewnej diagnozy jednostkowej. Rolą na-
uczyciela powinno być między innymi niesienie pomocy, rozwiązywanie bieżących 
problemów, łagodzenie konfliktów czy sytuacji problemowych. 
234 Zob. K. Śleziński, Zarys dydaktyki filozofii, s. 21-25.
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na pełniejsze zrozumienie rozwoju biologicznego, psychicznego czy 
intelektualnego młodego człowieka235. 

Cechy pożądane u nauczyciela: 
– kreatywność w działaniu;
– otwartość na ucznia i jego problemy;
– życzliwość;
– odpowiedzialność;
– roztropność;
– tolerancyjność i poczucie humoru;
– autentyczność; 
– konsekwencja;
– sprawiedliwość i obiektywizm w ocenianiu młodzieży; 
– cierpliwość i wyrozumiałość;
– stałość i wytrwałość w dążeniu do celu.

Należy między innymi wskazywać na wyjątkowość osoby nauczy-
ciela, podkreślać jego rolę i jego miejsce zarówno w procesie kształce-
nia, jak i wychowania młodych ludzi. Warto zwrócić uwagę, że obec-
ność „dobrego pedagoga” może mieć decydujący wpływ na edukację 
filozoficzną młodego człowieka. Wyjątkowość pozycji nauczyciela 
w szkole może decydować nie tylko o przebiegu zajęć, ale także mieć 
wpływ na rozwój młodzieży i  sposób ich funkcjonowania w  społe-
czeństwie. Zajęcia z  filozofii uczą sprawności myślenia, wpływają 
na jego poziom i  jakość, uczą integrowania wiedzy i  przekładania 
jej na praktykę życiową. Dlatego też zasadne wydaje się wskazywa-

235 Wydaje się, że szereg problemów, jakie na swej drodze spotykają nauczyciele 
w  szkole, wynika często z braku posiadania różnorodnej wiedzy, między innymi 
z zakresu psychologii czy pedagogiki, wykraczającej poza ramy wyznaczone przez 
tak zwane minima edukacyjne ustalone dla większości kierunków nauczycielskich. 
Należy zwrócić uwagę, że brak tej wiedzy może być nie tylko powodem patologii 
szkolnych, ale także może mieć niekorzystny wpływ na zawodowe funkcjonowanie 
samych nauczycieli. Może być źródłem nieustających stresów, kłopotów, a także po-
wodem agresji szkolnych i stosowania przez nauczycieli całego szeregu niedozwo-
lonych mechanizmów obronnych na lekcjach i poza nimi.

3.2. Edukacja filozoficzna jako sposób na kryzys w polskiej szkole średniej
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nie na osobę nauczyciela, która stwarza warunki do uczestnictwa 
w intelektualnej przygodzie, jaką jest samodzielne i odpowiedzialne  
myślenie. 

Realizacja nauczania filozofii w  polskiej szkole średniej zależy 
w dużym stopniu od profesjonalnych pedagogów236, którzy będą mieć 
cechy charakteru niezbędne do tego, by wywierać dodatni wpływ 
na młodzież, niejako promieniować swoją osobowością na wycho-
wanków. Nauczyciel filozofii ma nie tylko dzielić się swoją wiedzą 
z innymi, ale także uczyć młodzież tolerancji, szacunku do drugiego 
człowieka, cierpliwości, wytrwałości, odpowiedzialności, dialogu 
i  współpracy. Należy zwrócić uwagę, że „od tego kogo wychowa-
nek naśladuje, zależeć będą zręby jego charakteru. Im wybitniejsza 
jest osobowość wychowawcy, tym wyższy zazwyczaj nada lot mło-
dym skrzydłom swych wychowanków”237. Dlatego też warto zadbać, 
by nauczyciele byli odpowiednio przygotowani do pełnienia funkcji 
zarówno nauczających, jak i  wychowujących; mieli nie tylko kom-
petencje zawodowe, merytoryczne, metodyczne, ale także potrafili 
przekazać młodemu człowiekowi zamiłowanie do poszukiwania, 
odkrywania i  zrozumienia. Należy podkreślić, że nauczyciel filozo-
fii powinien być postacią wyróżniającą się spośród innych, między 
innymi odpowiedzialną, rozważną oraz współdziałającą z uczniami 
w  dążeniu do ich udoskonalenia238. Prowadzenie zajęć z  filozofii 
wymaga wcielania się w różne role: badacza, myśliciela, przewodnika, 

236 Zob. P. Iwański, Czy można nauczać filozofii w  szkołach średnich bez udziału 
profesjonalnych filozofów?, w: Filozofia w  szkole. Materiały konferencji naukowej, 
Kielce 10-11 września 1999, red.  B.  Burlikowski, W. Słomski, Kielce–Warszawa 
2000, s. 373-381; A. Tarnopolski, Nauczyciel filozofii – zawód supererogacyjny, w: 
Filozofia w szkole. Filozofia jako podstawa integracji nauczania i wychowania. Mate-
riały konferencji naukowej, Kielce 21-22 września 2001, red. B.  Burlikowski, 
W. Słomski, Kielce–Warszawa 2002, s. 514-525.
237 F.W. Bednarski, Wychowanie młodzieży dorastającej, s. 38. 
238 Nauczyciel filozofii powinien towarzyszyć młodzieży w wielkiej przygodzie, jaką 
jest zdobywanie wiedzy i  umiejętności na  drodze, szukania, eksperymentowania 
i odkrywania.
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tłumacza, intelektualisty czy animatora239. Dlatego też nauczyciel filo-
zofii powinien być osobą, która jest otwarta na wyzwania i oczekiwa-
nia młodych ludzi, gotowa na współpracę i ciągłe doskonalenie się. 
Wydaje się, że warunkiem do tego, by młodzi ludzi w szkole średniej 
mieli możliwość przybliżenia się do mądrości, są nie tylko predyspo-
zycje samego uczącego się, ale przede wszystkim obecność dobrego 
nauczyciela filozofii. Należy zwrócić uwagę, że w  nauczaniu filozo-
fii istotny jest bezpośredni kontakt z  uczniami, żywy dialog oparty 
na partnerstwie, życzliwości i  otwartości. Liczy się spontaniczność, 
autentyczność, bezpośredniość, cierpliwość, wyrozumiałość, ser-
deczność, pewne wyczucie pedagogiczne i  wrażliwość240. Nauczy-
ciel filozofii powinien być osobą, która rozumie młodzież, pomaga 
w odkrywaniu rzeczywistości, wspiera w odnalezieniu własnej drogi 
intelektualnej, przekraczaniu utartych dróg i przerzucaniu mostów.

Podsumowanie rozdziału trzeciego

Rozdział trzeci książki koncentruje się na problemach współczesnej 
edukacji oraz na dydaktyce filozofii w polskiej szkole średniej. Uka-
zana problematyka wskazuje na potrzebę wprowadzenia edukacji 
filozoficznej w celu pełnego i harmonijnego rozwoju młodego czło-
wieka zarówno pod względem intelektualnym, jak i emocjonalnym. 
Rozdział ten pracy nawiązuje do pierwszego, stanowi kontynuację 
rozważań przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej z  okresu 
dwudziestolecia międzywojennego. Propozycje powstałe w  okresie 
międzywojnia są tu w pewien sposób uaktualniane i kontynuowane. 
W  dyskusjach na temat nauczania filozofii w  polskiej szkole śred-

239 Zob. M. Bała, J. Jeziorska, S. Zalewska, Pokochać mądrość..., s. 245-259.
240 Zob. W. Słomski, Czy nauczanie filozofii jest możliwe?, w: Filozofia w szkole. Ma-
teriały konferencji naukowej, Kielce 10-11 września 1999, red. B. Burlikowski, W. 
Słomski, Kielce–Warszawa 2000, s. 170-177; M. Woźniczka, O profilu kształcenia 
filozoficznego w szkole średniej i wyższej, s. 185-207; S.Cz. Michałowski, Spotkanie 
jako metoda bycia w pedagogice personalistycznej, w: Wychowanie na rozdrożu. Per-
sonalistyczna filozofia wychowania, red. F. Adamski, Kraków 1999, s. 131.
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niej w dobie transformacji ustrojowej po 1990 roku próbuje się nie 
tylko promować edukację filozoficzną, ale także zwrócić uwagę na 
potrzebę wprowadzenia filozofii do polskich szkół. Poruszana pro-
blematyka oscyluje wokół stanowiska, że filozofia jest uniwersalna, 
wszechobecna i  jest podstawą zarówno wykształcenia, jak i wycho-
wania człowieka. Umiejętnie nauczana w  szkołach średnich może 
skutecznie podwyższyć poziom kształcenia młodzieży, odegrać 
istotną rolę dydaktyczną i wychowawczą. Rozważania w niniejszym 
rozdziale promują edukację filozoficzną, a celem książki jest między 
innymi wzbudzenie refleksji nad współczesnym systemem nauczania  
w Polsce. 

Rozdział trzeci książki naświetla kryzys polskiego szkolnictwa, 
zwraca uwagę na niedostatki w  procesie nauczania i  wychowania 
młodych ludzi. Wskazuje, że problemy mogą mieć szerokie podłoże, 
przyczyny mogą tkwić zarówno w szkole, jak i poza jej obrębem. Na 
model nauczania i  kształcenia wpływa między innymi kryzys sys-
temu wartości oraz niewłaściwe wzorce. Zaakcentowano, że w edu-
kacji istotna jest nie tylko metodyka, przedmiot, lecz przede wszyst-
kim podmiot nauczania, mianowicie uczeń i jego dobro. W szkole nie 
należy ograniczać się jedynie do tego jak nauczać, lecz powinno się 
skoncentrować na tym, kogo proces ten dotyczy. Rozważania pod-
kreślają, że w systemie edukacji ważny jest przede wszystkim młody 
człowiek.

W celu poprawy sytuacji we współczesnej szkole średniej przed-
stawione zostały zarówno teoretyczne, jak i praktyczne rozwiązania. 
Teoretyczne problemy rozwiązywane były przez pojęciowe wyja-
śnianie danego zjawiska, natomiast praktyczne przez wskazanie sku-
tecznego działania w danym zakresie. Zwrócono uwagę, że w szkole 
należy odejść od szczegółowego sprawdzania wiedzy encyklopedycz-
nej na rzecz badania sprawności myślenia i umiejętności dostrzegania 
łączności pomiędzy teorią a praktyką. W tym celu należy wprowadzić 
powszechną edukację filozoficzną, która może dawać uczniom spo-
sobność do uczestnictwa w intelektualnej przygodzie, jaką jest samo-
dzielne i odpowiedzialne myślenie. Podkreślono, że zajęcia z filozofii 
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mogą być prowadzone na wszystkich poziomach kształcenia, ale pod 
warunkiem, że dostosuje się nauczanie tego przedmiotu do wieku 
uczniów, ich możliwości, zainteresowań i  potrzeb. Edukację filozo-
ficzną można zacząć od najmłodszych dzieci w przedszkolu i konty-
nuować ją w szkole podstawowej i szkole średniej. 

Rozważania na temat nauczania filozofii w  szkole wykazały, że 
edukacja filozoficzna może przyczynić się do harmonijnego rozwoju 
młodego człowieka. Służy zdobywaniu wiedzy, przyswajaniu umiejęt-
ności oraz kształtowaniu postaw i zachowań, jest podstawą zarówno 
kształcenia, jak i  wychowania człowieka. Filozofowanie z  dziećmi 
i  młodzieżą w  szkole wdraża do krytycznego oraz refleksyjnego 
myślenia, rozwija sprawność intelektualną i  ciekawość poznawczą. 
Ponadto kształtuje odpowiedzialność za własne słowa i  czyny, uczy 
tolerancji oraz szacunku do drugiego człowieka. Podkreślono, że filo-
zofia może odgrywać rolę zarówno poznawczą, jak i praktyczną, być 
skarbnicą wiedzy i mądrości oraz podstawą szeroko pojętego ogól-
nego wykształcenia. Wskazano na teoretyczne i  praktyczne funk-
cje filozofii, między innymi na społeczną i  integrującą, która może 
stanowić podstawę szeroko rozumianej edukacji humanistycznej  
człowieka. 

W rozdziale trzecim zwrócono także uwagę na różne metody 
nauczania filozofii w polskiej szkole średniej, począwszy od wykładu, 
a kończąc na dialogu edukacyjnym. Uwzględniono zasadność stoso-
wania zarówno nauczania podającego, jak i aktywizującego. Zaakcen-
towano, że w procesie nauczania i wychowania istotny jest przekaz 
wiedzy oraz jej odkrywanie przez uczniów, poszukiwanie, badanie, 
doświadczanie i przeżywanie. Podkreślono, że istnieje potrzeba zasto-
sowania takich metod nauczania filozofii, które pozwolą młodzieży 
przyswoić określoną wiedzę, zrozumieć ją oraz zastosować w prak-
tyce. Każda z  wymienionych metod, zarówno te konwencjonalne, 
jak wykład, jak i  niekonwencjonalne, jak wycieczki, mini wykłady, 
zabawy, organizowanie międzyszkolnych dni filozofii czy przedsta-
wień filozoficznych z  udziałem uczniów, są pomocne w  nauczaniu 
i uczeniu się filozofii w szkole.

Podsumowanie rozdziału trzeciego
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Istotnym elementem książki były także rozważania wokół osoby 
nauczyciela filozofii. Mając na względzie całościowy rozwój młodego 
człowieka, zwrócono uwagę na osobowość pedagoga i podkreślono 
jego decydujący wpływ na przebieg całego procesu dydaktyczno-wy-
chowawczego. Prowadzenie zajęć z filozofii wymaga osobistego zaan-
gażowania, decyzyjności ze strony nauczyciela, odważnego myślenia 
i odpowiedzialności. W nauczaniu i kształceniu liczy się otwartość na 
drugiego człowieka, szczerość, rzetelność i autentyczność. Nauczyciel 
powinien dzielić się swoją wiedzą, sprzyjać, wspomagać i  towarzy-
szyć młodemu człowiekowi w drodze do prawdy. W rozdziale trzecim 
wskazano, że zajęcia z filozofii można prowadzić w innych realiach, 
w innej atmosferze niż ta, która często ma miejsce w szkole średniej. 
Warto podejmować w szkole ten wysiłek, wzbudzać zainteresowanie 
filozofią, przybliżać ją młodym ludziom, krzewić i nauczać. 

Przedstawione propozycje opisują określony etap na drodze ku 
konceptualizacji specyfiki nauczania filozofii we współczesnej szkole. 
Nie służą one uzyskaniu jakiegoś zamkniętego, statycznego i  obo-
wiązującego schematu metodyki nauczania filozofii, lecz mają na 
względzie ciągłe dążenie do unowocześniania i  tworzenia nowych 
rozwiązań. Należy zwrócić uwagę, że debata trwa w  zamkniętym, 
zróżnicowanym, środowisku akademików oraz wśród tych nauczy-
cieli, którym nieobca jest świadomość metodologiczna dydaktyki 
szczegółowej. 

Brakuje w tych głosach spójności wizji szkoły lwowsko-warszaw-
skiej, ale i kontekst kulturowo-historyczny jest całkiem inny. Impli-
kuje on inne obawy, zagrożenia, formułuje inną organizację naucza-
nia filozofii. Przedmiot szkolny, który uzyskuje status egzaminu 
maturalnego, musi wzmocnić swoją metodologię w  celu spełnienia 
warunku systemowej ewaluacji. Od 2015 roku filozofia wchodzi 
w skład przedmiotów obowiązkowych do możliwego wyboru przez 
ucznia, co powoduje podwyższenie tej metodologicznej i dydaktycz-
nej poprzeczki. 

Jaki zatem wniosek można wysnuć z zaistniałej sytuacji? Wielość 
koncepcji nauczania filozofii, rozziew między przedmiotem szkolnym 
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i olimpiadą filozoficzną z jej dwudziestoletnią tradycją, różnice w uję-
ciach metodycznych, nie tylko nie przeszkadzają, ale wręcz poma-
gają w dalszej krystalizacji dydaktyki filozofii. Postępuje zauważalny 
proces tworzenia optymalnych możliwości uczenia filozofii. Niepokoi 
niska frekwencja uczniów i  niewielkie zainteresowanie tym przed-
miotem. Często filozofii uczą przypadkowi ludzi: poloniści, historycy 
czy katecheci (teologowie). Nadal należy szukać źródeł tej sytuacji. 
Być może jednym z nich jest powierzchowność struktur dydaktycz-
nych, które wynikają z przyjętej podstawy programowej. Warto zwró-
cić uwagę na korelację filozofii z innymi przedmiotami oraz rolę, jaką 
odgrywa w  kształceniu młodych ludzi. Temu zagadnieniu poświę-
cony jest następny rozdział pracy.

Podsumowanie rozdziału trzeciego
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4.1. Korelacja filozofii z przedmiotami nauczania  
w szkole średniej

4.1.1. Określenie terminu korelacja

Badając zagadnienie nauczania filozofii w  szkole średniej, ważne 
wydaje się uwzględnienie jej powiązań z innymi przedmiotami szkol-
nymi. Szkoła jako instytucja publiczna chroniąca dobro młodych 
ludzi, prawidłowe dojrzewanie i rozwój ich osobowości powinna być 
miejscem, w  którym należy uwzględnić związki między różnorod-
nymi treściami programowymi, ścieżkami edukacyjnymi oraz wła-
ściwymi formami ich realizacji w procesie kształcenia i wychowania 
młodego pokolenia. Wiąże się to z potrzebą korelacji, którą można 
określić jako zespół zamierzonych działań, zaplanowanych do wska-
zania wspólnych celów, zadań, treści i osiągnięć w ramach różnych 
przedmiotów nauczania oraz różnych środowisk wychowawczych. 
Ważne jest wspólne zestawienie materiału nauczania w  ten sposób, 
aby wskazać powiązanie treści z  różnych przedmiotów i  tworzenie 
przez nie układów integrujących w sobie zawartość tych przedmio-
tów. Owa integracja i korelacja w konsekwencji powinna zmierzać do 
wzajemnego uzupełniania się przedmiotów, a czasami wręcz potwier-
dzania. Należy podkreślić, iż możliwość korelacji treści może dostar-
czać wielkiego bogactwa wiadomości przekazywanych uczniom na 
różnych przedmiotach nauczania, umożliwiać kształtowanie wielo-
aspektowego myślenia przyczynowo-skutkowego, prowadzić do lep-
szego, pełniejszego i  całościowego ujmowania i  rozumienia świata, 
ludzi oraz siebie. W związku z tym, wskazane jest tworzenie mechani-
zmu stałej współpracy ze sobą nauczycieli, którzy zajmują się różnymi 
obszarami wiedzy. W omawianym przypadku należy zwrócić uwagę 
na współpracę między nauczycielami filozofii a nauczycielami języka 
polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, o kulturze czy religii. 

Można zaproponować następujące cele korelacji:
1. Wspólne uszeregowanie materiału nauczania.
2. Wiązanie treści z różnych przedmiotów.
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3. Tworzenie układów integrujących.
4. Wzajemne uzupełnianie się przedmiotów.
5. Tworzenie mechanizmu stałej współpracy ze sobą nauczy-

cieli różnych przedmiotów nauczania. 
6. Dostarczanie bogactwa wiadomości uczniom.
7. Przedstawianie wzajemnych powiązań między treściami po- 

szczególnych przedmiotów szkolnych.
8. Kształtowanie wieloaspektowego myślenia przyczynowo-

-skutkowego.

Nauczanie filozofii może stanowić pomost pomiędzy poszczegól-
nymi przedmiotami. Filozofia może pełnić funkcję łącznika, spajać, 
jak pisze Piotr Iwański: „teraźniejszość z  przeszłością, zagadnienia 
bieżące z wiecznie aktualnymi, to co pojedyncze, z tym, co ogólne”1. 
Z  punktu widzenia tak zwanego myślenia potocznego trudno jest 
czasem dostrzec, że to właśnie pytania filozoficzne otwierają i rozsze-
rzają obszary ludzkich dociekań, stając się z czasem trwałym i oczy-
wistym elementem ogólnej kultury2. Na przykład młodzież często nie 
zdaje sobie sprawy, że fizyka (i w ogóle badania przyrodnicze) wyło-
niła się wraz pytaniami o arche rzeczywistości, jakie postawili pierwsi 

1 P. Iwański, Filozofia jako „arka przymierza” między historią a dniem dzisiejszym, 
w: Filozofia w szkole V. Filozofia w życiu. Materiały konferencji naukowej, Kielce 
19-20 września 2003, red. B. Burlikowski, W. Rechlewicz, Kielce 2004, s. 215.
2 Należy zwrócić uwagę, że filozofia może być jednym z najlepszych źródeł, w któ-
rych można szukać odpowiedzi na wiele pytań. Kiedy poszukujemy odpowiedzi na 
pytania o sprawy mniej namacalne, dotyczące na przykład prawdy, wiary, miłości, 
dobra czy sensu życia ludzkiego, można odwołać się do filozofii, ponieważ to wła-
śnie ona zawiera bodajże najbogatszy zbiór rozważań poświęconych takim zagad-
nieniom i problemom. To w filozofii zagadnienie prawdy rozważane jest od czasów 
pierwszych filozofów aż do dzisiaj. Można tu wymienić wielkie nazwiska takich 
myślicieli, jak: Sokrates, Platon, Arystoteles, Augustyn, św. Tomasz z Akwinu, Kar-
tezjusz czy Hegel. Zagadnienie dobra, jego natury czy hierarchii dóbr było przed-
miotem zainteresowania wybitnych etyków i metafizyków. Można tu znów wymie-
nić: Sokratesa z jego teorią cnoty i intelektualizmu etycznego, Platona z teorią cnót 
kardynalnych, Arystotelesa z wyodrębnieniem etyki jako odrębnej części filozofii 
i trzema Etykami, czy Augustyna z teorią zła jako braku dobra.
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greccy filozofowie, zdumieni wspaniałością świata: Tales z  Miletu 
(624–546 przed Chr.), Anaksymander z Miletu (ok. 611–546 przed 
Chr.), Anaksymenes z Miletu (ok. 585–525 przed Chr.) czy Heraklit 
z Efezu (ok. 540–480 przed Chr.). Podobnie w naukach historycznych 
i społecznych na ogół rzadko uświadamia się sobie, że takie pojęcia, 
jak: dzieje powszechne, wolność, postęp, świat, człowiek, społeczeń-
stwo czy historia, zawierają w sobie wielorakie treści, jakie włożyły 
w  nie bogate dzieje myśli filozoficznej. Należy zwrócić uwagę, że 
młodzież często nie wie lub nie dostrzega, że odkrycia filozofów znaj-
dują zastosowanie w  przedmiotach ścisłych, a  wielu filozofów było 
również wybitnymi matematykami, astronomami, fizykami i  przez 
to wnieśli swój wkład w rozwój nauki3. Algebra została opracowana 
przez Diofanta Aleksandryjskiego (ok. 200/214–284/298 przed Chr.), 
Euklides (365–300 przed Chr.) opracował podstawy geometrii (które 
do naszych czasów zostały niezmienione), a matematyka została roz-
winięta nie tylko przez Pitagorasa z Samos (572–497 przed Chr.), ale 
również do jej rozwoju przyczynił się Archimedes (287–212 przed 
Chr.), który jako pierwszy obliczył wartość liczby Π. W gronie wiel-
kich filozofów, mających także osiągnięcia w naukach szczegółowych, 
znajduje się również Kartezjusz (1596–1650), będący twórcą geome-
trii analitycznej i układu współrzędnych, oraz Błażej Pascal (1623–
1662), który sformułował zasadę indukcji matematycznej i  badał 
zjawiska dotyczące ciśnienia atmosferycznego i hydrostatyki. Z tego 

3 Jak pisze Ryszard Czyżewski, „z historii wiadomo, że filozofia niejednokrotnie 
wyprzedzała nauki przyrodnicze: heliocentryczna teoria naszego układu planetar-
nego wysunięta została przez Arystarcha z Samos prawie 1800 lat przed M. Koper-
nikiem; w starożytnej filozofii greckiej powstała teoria budowy materii z cząstek 
elementarnych (Leukippos, Demokryt, Epikur)... Dziedziny, w których nauki przy-
rodnicze dokonują dziś swoich wielkich odkryć, stykają się bezpośrednio z zagad-
nieniami, które z natury rzeczy należą do filozofii. Interpretacja czasu i przestrzeni 
przez A. Einsteina, nowy pogląd W. Heisenberga na przyczynowość są również pro-
blemami filozoficznymi. […] Im lepsze będzie współdziałanie filozofii i nauk przy-
rodniczych, tym szybciej rozwiązane być mogą problemy rewolucji naukowo-tech-
nicznej”. R. Czyżewski, Miejsce fizykalnego obrazu świata w  refleksji filozoficznej, 
w: Miejsce filozofii w procesie edukacji, red. J. Kwapiszewski, Słupsk 2003, s. 162-163. 
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powodu, ważne wydaje się uwzględnianie kontekstu filozoficznego 
oraz ukazywanie młodzieży wzajemnych powiązań między treściami 
poszczególnych przedmiotów nauczania. Należy zwrócić uwagę, że 
tego rodzaju związki mogą dać młodym ludziom możliwie pełny 
i najbardziej zintegrowany obraz nauki oraz kultury europejskiej, któ-
rej podstawę stanowi właśnie refleksja filozoficzna.

4.1.2. Filozofia a nauczanie języka polskiego  
na przykładzie epok literackich

Najwięcej możliwości na ukazanie związków filozofii z  innymi 
naukami dają lekcje języka polskiego. Filozofia jest najbardziej 
pomocna w  nauczaniu właśnie tego przedmiotu. Na przykład przy 
okazji omawiania każdej z epok literackich nauczyciel filozofii może 
zarysować główne nurty i stanowiska filozoficzne, wpływające na lite-
raturę, czy szerzej, na kulturę danej epoki. Należy podkreślić, że istot-
nym elementem decydującym o  charakterze epoki jest jej filozofia, 
określająca rodzaj formacji umysłowej i klimat intelektualny tworzo-
nych utworów. 

Zaczynając edukację od literatury antycznej, widzimy ścisłą 
jej korelację z  początkami filozofii. Porównanie mitów i  filozofii 
ze względu na zakres, charakter i  cel wyjaśniania świata, pozwala 
uczniom pełniej zrozumieć zarówno samą mitologię, jak i  nowość 
myślenia filozoficznego, które odnosi się do otaczającej rzeczywisto-
ści. Filozofia bowiem chce objąć, racjonalną w  swoim charakterze 
refleksją, rzeczywistość w jej całości, bez oglądania się na praktyczne 
cele, jest to refleksja czysto teoretyczna, czemu daje wyraz na przykład 
Pitagoras w swej metaforze życia jako igrzysk olimpijskich. W eduka-
cji szkolnej można odwołać się do cech filozofii antycznej i posłużyć 
się tezą o racjonalności człowieka, a następnie dokonać konkretyzacji 
tej tezy u poszczególnych przedstawicieli antyku. Szczególny nacisk 
można położyć na przykład na to, w jaki sposób teza ta przekłada się 
na ówczesne dyskusje etyczne. Przedstawiając uczniom: sokratejskie 
utożsamienie cnoty i wiedzy, platońską teorię czterech cnót, arystote-
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lesowską etykę złotego środka, epikurejską rozumną przyjemność czy 
stoicki spokój, można zwrócić ich uwagę, że wszystkie te odmienne 
spojrzenia na  kwestie etyczne mają u  swej podstawy właśnie tezę 
o racjonalności człowieka.

Należy podkreślić, że samo omówienie filozofii greckiej stanowi 
istotne wzbogacenie treści nauczanych i to nie tylko na lekcjach języka 
polskiego, lecz także na lekcjach innych przedmiotów, między innymi 
historii, wiedzy o  społeczeństwie, kulturze czy religii. Wśród licz-
nych problemów poruszanych w filozofii greckiej ważny ze względu 
na edukację szkolną, jest spór o demokrację. Lekcje historii czy wie-
dzy o społeczeństwie można wzbogacić pokazując uczniom na przy-
kład sofistyczne teorie państwa i  władzy, platońską analizę ustroju 
państwa4 czy sprawiedliwości, arystotelesową teorię rodziny, stanu 
średniego czy państwa5. Omawiając historię i  kulturę starożytnej 
Grecji, można posłużyć się fragmentami Uczty czy Państwa Platona  
(427–347 przed Chr.) i w ten sposób przybliżyć uczniom klasyczne 
teksty literackie, system społeczny starożytnej polis, warunki, w jakich 
żyli i tworzyli jej obywatele, a także przesłanki, jakie sprzyjały narodzi-
nom filozofii greckiej, do której odwołuje się cała kultura zachodnio-
europejska. Sięgając do Państwa Platona, można na przykład na lek-
cjach wiedzy o kulturze prześledzić inspirowane platonizmem takie 
opozycje w  literaturze czy sztuce, jak: ogół – konkret, idea – mate-
ria, wieczność – doczesność, dusza – ciało czy sacrum – profanum. 
Korzystając zaś z Uczty można na lekcjach religii, języka polskiego czy 

4 Jak pisze Andrzejuk, „z imieniem tego filozofia wiąże się też stworzenie koncep-
cji państwa totalitarnego z podziałem społeczeństwa na nierówne klasy społeczne”. 
A. Andrzejuk, Elementarz metafizyki, Warszawa 2007, s. 48-49. 
5 Arystoteles w  filozofii społecznej akcentował, jak pisze Andrzejuk „jednostko-
wość członków społeczności, lecz podkreślał ich społeczny charakter. Był zwolenni-
kiem teorii klasy średniej, która według niego stanowiła podstawę stabilności i do-
brobytu społeczeństwa. Interesował się także ustrojami państw i stworzył moralną 
koncepcję ustroju państwowego, wedle której dobre lub źle funkcjonujące państwa 
mogą mieć różne formy rządów. Stagiryta chciał pokazać, że sama forma rządów 
nie zapewnia automatycznie dobrego funkcjonowania państwa”. A. Andrzejuk, Ele-
mentarz metafizyki, s. 49-50. 
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etyki poruszyć temat miłości i dobra, porównać platońską koncepcję 
miłości z miłością biblijną czy miłością w  literaturze różnych epok 
(na przykład średniowieczny epos rycerski i miłość platoniczna).

Kolejną epokę, średniowiecze, uważa się w  potocznej opinii za 
zaprzeczenie antyku i czas, w którym nastąpił upadek cywilizacji, kul-
tury i nauki, a dotychczasowe odkrycia zostały zapomniane. Nega-
tywny obraz tej epoki może skorygować poznanie jej literatury pięk-
nej i filozofii. Ukazanie bogactwa filozofii średniowiecznej pozwala 
zwrócić uwagę uczniów, że  myśl średniowieczna obficie czerpała 
z antyku, że była to epoka subtelnej i wyrafinowanej filozofii oraz wiel-
kich systemów filozoficznych, które próbowały objąć rozważaniem 
jak największą część rzeczywistości. Jednym z dążeń łączących filozo-
fów tego okresu jest próba pogodzenia wiary i rozumu (fides quaerens 
intellectum). Zasadę tę głosił między innymi Anzelm z  Canterbury 
(1033–1109), tłumaczący prawdy wiary za pomocą aparatury pojęcio-
wej filozofii. Tendencje do łączenia wiary i rozumu można zauważyć 
już w starożytności, mianowicie u św. Augustyna6 (354–430) w jego 
Wyznaniach, w De vita beata czy w Soliloquia, a w średniowieczu kon-
tynuują je św. Anzelm (1033–1109) w dziełach Monologion i Proslo-
gion oraz  św.  Tomasz z  Akwinu (1224/5–1274) w  Summie teologii. 
Motywy obecne w pismach Augustyna odnaleźć można w literaturze 
od czasów średniowiecza do  współczesności (dusza, poszukiwanie 
sensu życia, iluminacja, walka dobra ze złem czy rozmowa z samym 
sobą). Świętego Augustyna teoria poznania i jego teocentryczna meta-
fizyka mogą być wykorzystane również na lekcji religii przy omawia-
niu różnych koncepcji Boga. Natomiast dla historyka życie tego filo-
zofa może stanowić znakomitą okazję do zaprezentowania uczniom 
różnych rodzajów obyczajowości i  duchowości u  schyłku cesarstwa 
zachodnio-rzymskiego. Tekst św. Tomasza z Akwinu (Summa teolo-
gii) może pomóc na lekcjach historii w przełamywaniu stereotypów, 
jakie krążą o średniowieczu. Racjonalna teologia Akwinaty może być 

6 W literaturze średniowiecznej jego myśl była nadal żywa, była przedmiotem 
dyskusji i nie uległa zapomnieniu, dzięki kontynuatorom jego nauk.
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wykorzystana także na lekcji religii przy poruszaniu tematu istnienia 
i natury Boga czy roli teologii w kulturze. Poza tym Tomaszowe argu-
menty na istnienie Boga mogą być również pomocne na lekcji języka 
polskiego, podczas omawiania różnych obrazów Boga w literaturze. 
Przy okazji można wyłożyć uczniom, że ludzie średniowiecza zajmo-
wali się nie tylko sprawami boskimi, ale również problemami typowo 
ludzkimi. Przykładem mogą być autobiograficzne pisma Piotra Abe-
larda (1079–1142), z których można dowiedzieć się, że filozofów śre-
dniowiecznych interesowały nie tylko sprawy teologiczne, ale rów-
nież doczesne i bliskie każdemu człowiekowi, także współczesnemu, 
że ludzie żyjący w średniowieczu kochali, nienawidzili i cierpieli tak 
samo, jak w każdej innej epoce. 

Odwołując się do myśli filozofów średniowiecznych, można 
zatem na lekcji religii, godzinie wychowawczej czy języku polskim 
podjąć z  uczniami dyskusję na temat Boga, Jego istnienia i  natury, 
świata, człowieka, szczęścia, poznania lub dobra.

Omawiając kolejną epokę – renesans – warto zwrócić uwagę 
na refleksję antropocentryczną, humanistyczną oraz na nowo odkrytą 
filozofię starożytną. Na przykład w literaturze odnaleźć można myśl 
filozoficzną głoszoną przez stoika Zenona z Kition (ok. 336–264 przed 
Chr.) oraz poglądy Epikura z Samos (341–270 przed Chr.), założyciela 
szkoły epikurejskiej. Etyka stoicka promowała życie zgodne z naturą, 
rozumne, szczęśliwe, cnotliwe, wolne. Zalecana przez filozofów 
tego kierunku postawa życiowa, polegająca na zachowaniu spokoju 
wewnętrznego, hartu ducha i  opanowania w  trudnych sytuacjach, 
obecna jest niewątpliwie w poezji Jana Kochanowskiego. W twórczo-
ści tego samego autora widoczny jest też kryzys tego światopoglądu, 
na przykład w Trenach pisanych po śmierci ukochanej córki Urszuli. 
Podobnie epikurejska myśl filozoficzna, kult życia i pragnienie szczę-
ścia widoczne są w Pieśni7. Wiedzę ucznia o epoce renesansu może 

7 Propozycja tematów zaczerpnięta jest z  programu: Pochwała ciekawości. Pro-
gram do edukacji filozoficznej w  liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym 
i technikum Jacka Wojtysiaka. Nr dopuszczenia DKOS: 5002-2/05. 
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wzbogacić również ukazanie kształtowania się nowożytnej nauki, 
nowych idei kosmologicznych, astronomicznych, które zmieniają 
spojrzenie na rzeczywistość. Analiza przełomu średnich i  nowych 
czasów pozwala uczniom zrozumieć podstawy nowoczesnej nauki 
i nowoczesnych dyscyplin wiedzy. Natomiast opis kształtowania się 
demokracji szlacheckiej na ziemiach polskich może stać się pełniejszy 
po przedstawieniu filozoficznych sporów tamtych czasów, które doty-
czą ustroju społeczno-politycznego państwa.

Przy analizie epoki baroku rolę wzbogacającą może odgry-
wać omówienie z  uczniami na przykład filozofii Błażeja Pascala  
(1623–1662), jego tezy o  rozdarciu człowieka między wielkością 
a marnością, między wszystkim a niczym lub między doskonałością 
a  nędzą, odzwierciedlające się w  literaturze oraz poezji. Odwołując 
się do Myśli tego autora, można przybliżyć uczniom główne problemy 
i  stanowiska antropologii filozoficznej, poruszyć temat istoty czło-
wieka i  jego godności oraz uświadomić im znikomość życia docze-
snego. Na lekcjach języka polskiego ciekawe dla uczniów może być 
zestawienie aforyzmów Pascala na przykład z metafizycznymi sone-
tami Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego (zbiór Rytmy albo wiersze pol-
skie)8 lub poezją Sebastiana Grabowieckiego (Rymy duchowne)9, 
lub z księgami mądrościowymi Biblii. Ponadto warto zwrócić uwagę 
na poglądy Kartezjusza (1596–1650), autora  Rozprawy o  metodzie, 

8 Rytmy abo wiersze polskie to zbiór, w skład którego wchodzi cykl sześciu sone-
tów, sześciu pieśni parafrazujących psalmy biblijne, dziewięciu pieśni o  religijnej 
wymowie teocentrycznej, trzydziestu epitafiów i napisów na herbach szlacheckich 
oraz dwudziestu jeden anonimowych erotyków odnalezionych w drugiej połowie 
XIX w. przez Aleksandra Brücknera w Bibliotece Zamoyskich. M. Sęp-Szarzyński, 
Rytmy abo wiersze polskie, Wrocław 1973.
9 Rymy duchowne to wybitne dzieło Grabowieckiego, które składa się z  dwustu 
liryków podzielonych na dwie równe części – Setniki. W tomie mamy do czynienia 
z lirycznymi rozmyślaniami i modlitwami, które przedstawiają pełen napięcia dia-
log między Bogiem a człowiekiem. W Rymach duchownych Grabowieckiego domi-
nuje pokutny ton, przesiąknięty ascezą i  pesymizmem. Można zauważyć w  nich 
często powracający główny rys natury ludzkiej, która owładnięta jest dramatyczną 
świadomością przemijania. S. Grabowiecki, Rymy duchowne, Kraków 1893.
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który podstaw wiedzy szukał w człowieku i jego wolnej myśli. Rozum, 
będący dla niego głównym źródłem poznania, stanie się podstawą 
filozoficznych rozważań oświecenia. 

W epoce oświecenia, w której uznano rozum za najdoskonalsze 
narzędzie człowieka, uwagę uczniów można zwrócić na wpływ racjo-
nalizmu oraz empiryzmu na kulturę i naukę tamtych lat. Można zapo-
znać uczniów z  poglądami empirystów brytyjskich: Johna Locke’a 
(1632–1704), George’a Berkeleya (1685–1753) czy Davida  Hume’a 
(1711–1776), odwołując się do ich utworów: Rozważania dotyczące 
rozumu ludzkiego, Traktat o zasadach poznania ludzkiego czy Bada-
nia dotyczące rozumu ludzkiego. Ponadto można przywołać również 
oświeceniową filozofię racjonalistyczną Kartezjusza (1596–1650) czy 
Benedykta Spinozy (1632–1677) oraz ich utworów: Rozprawa o meto-
dzie, Traktat o poprawie rozumu. Na lekcjach języka polskiego można 
nawiązać do polskiej filozofii oświecenia, do trzech filozofów, wielkich 
mężów epoki stanisławowskiej: Hugo Kołłątaja (1750–1812), Stani-
sława  Staszica (1755–1826)10 czy Jana Śniadeckiego (1756–1830)11 

10 Jak pisze Władysław Tatarkiewicz, „byli to nie tylko kierownicy, ale i teoretycy 
nowego prądu społecznego i pedagogicznego. Obaj byli przejęci duchem Oświece-
nia, jego naturalizmem i racjonalizmem, jego dążeniem do reformy myślenia i ży-
cia; obaj ześrodkowali swe zainteresowania filozoficzne w zagadnieniach społecz-
nych i  historycznych, chcąc wytworzyć prawidłową koncepcję ludzkości i  jej 
dziejów. Staszic usiłował w swym „Rodzie ludzkim” wykazać, iż dzieje ludzkości są 
wytworem warunków naturalnych i podlegają prawom niezmiennym. Koncepcja 
Kołłątaja była podobna, ale wyprowadzona bardziej analitycznie, staranniej unika-
jąca motywów metafizycznych. Jego „Porządek fizyczno-moralny” (1810) uczynił 
go poprzednikiem pozytywizmu. Obaj, Staszic i Kołłątaj, na tym podłożu pozytyw-
nym, naturalistycznym i eudajmonistycznym opierali wzniosłe idee etyczne i pracę 
nad odrodzeniem ojczyzny”. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 2: Filozofia nowo-
żytna do roku 1830, Warszawa 1997, s. 187.
11 Profesor w Krakowie i Wilnie, wszechstronny uczony, przede wszystkim mate-
matyk, czynny również w zakresie pedagogiki, językoznawstwa i  filozofii. Głów-
nym jego dziełem filozoficznym była Filozofia umysłu ludzkiego (1818). Jak pisze 
Tatarkiewicz, „był wrogiem metafizyki i  romantyzmu, spekulacji i apriorycznych 
dociekań; «metafizyka» – pisał «jest najniebezpieczniejszym dla kraju zaczynające-
go się porządnie uczyć». Toteż stanął w opozycji nie tylko wobec prądów konserwa-
tywnych, ale i wobec nowej doktryny Kantowskiej. Uznawał jedynie empiryczną 
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oraz do literatury tego okresu. Na uwagę zasługują, bajki oraz powie-
ści edukacyjne Ignacego Krasickiego, na przykład Mikołaja Doświad-
czyńskiego przypadki, które są częściowo zbliżone do powiastek filo-
zoficznych w stylu Woltera, propagujące idee empiryzmu. Poza tym 
oświecenie to czasy kształtowania się idei społeczeństwa obywatel-
skiego. Właśnie wtedy pojawiły się pomysły trójpodziału władzy, 
tolerancji czy praw człowieka. Warto również zauważyć i  zaakcen-
tować, iż bez rozważań filozofii oświeceniowej nad teorią państwa 
i władzy w Polsce nie byłoby Komisji Edukacji Narodowej, a przede 
wszystkim Konstytucji 3 Maja. Należy zwrócić uwagę, że myśl oświe-
ceniowa inspirowała reformatorów, na przykład Stanisława Konar-
skiego (1700–1773) czy Stanisława Leszczyńskiego (1677–1766). 
Inną, interesującą kwestią, na którą można zwrócić uwagę uczniów, 
może być myśl społeczno-polityczna Immanuela Kanta (1724–1804). 
Na uwagę zasługuje jego koncepcja społeczeństwa obywatelskiego, 
a przede wszystkim jego ideał pokojowych stosunków międzynaro-
dowych, które opierają się na wzajemnym uznaniu suwerenności, 
jak i dążeniu do poszanowania wspólnych norm prawnych. Można 
zwrócić tu uwagę na zbieżność tych postulatów z ideałami leżącymi 
u podstaw Unii Europejskiej. Na lekcjach języka polskiego warto rów-
nież zilustrować filozofię moralną Kanta, zawartą w  Uzasadnieniu 
metafizyki moralności, opowiadaniem któregoś z pisarzy moralistów, 
również późniejszych, na przykład Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 
Pożar w Kaplicy Sykstyńskiej A.D.1998. Może ono posłużyć również 
do ukazania związków między literaturą, malarstwem, filozofią czy 
religią. Filozofia Kanta wpłynęła przede wszystkim na romantyków. 
Nawiązywał do niej Johann Wolfgang Goethe.

Omawiając z  uczniami epokę romantyzmu, można zwrócić 
uwagę na następujące filozoficzne podstawy romantycznego widze-
nia świata: historyzm, nieufność wobec rozumu („mędrca szkiełko 

postawę wiedzy, jedynie indukcyjną metodę. Filozofię pojmował psychologicznie, 
jako badanie umysłu, chciał zbudować «filozofię myślenia i poznawania, opartą na 
zasadach konstytucji ludzkiej»”. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 2, s. 186. 
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i  oko”), dynamizm przyrody czy na pozaracjonalne elementy oso-
bowości. Istotną kwestią z  punktu widzenia literatury polskiej jest 
mesjanizm12, wyłożony w  III  części Dziadów Adama  Mickiewicza. 
W  tym przypadku również lekcje filozofii mogą wzbogacić wiedzę 
ucznia na temat genezy wielu utworów romantycznych. Filozofia 
Georga Wilhelma Friedricha Hegla (1770–1831), jego interpreta-
cja dziejów czy roli rewolucji w procesie dziejowym, jest istotna na 
przykład przy interpretacji Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasiń-
skiego. Wpływ heglizmu (idealizmu niemieckiego) widoczny jest 
zarówno w polskiej filozofii, jak i literaturze romantycznej (idealizm, 
historyzm, przekonanie o sensowności i celowości dziejów czy ide-
ały wolnościowe). Hegla filozofia państwa i  dziejów stała się inspi-
racją dla mesjanistów polskich, zarówno filozofów, wieszczów, jak 
i  mistyków. Na przykład Józef Maria Hoene-Wroński stawiał sobie 
w nauce zadania maksymalne, mianowicie całkowite zreformowanie 
filozofii, a także matematyki, astronomii czy techniki. Opracował nie 
tylko system filozofii, ale też wskazał możliwości stosowania filozofii 
w polityce, historii, ekonomii, prawodawstwie, psychologii, muzyce 
i pedagogice. System Hegla był ważny również dla rozwoju myśli filo-
zoficznej Andrzeja Towiańskiego, a trafiwszy na szczególne w naro-
dzie polskim warunki, opanował umysły największych ludzi swej 
epoki, przede wszystkim Mickiewicza. Pod wpływem Towiańskiego 
Mickiewicz zawarł swą koncepcję mesjanistyczną w III części Dzia-
dów i w Księgach pielgrzymstwa polskiego, gdzie ogłosił wizję posłan-
nictwa Polski w dziejach narodu oraz zadania dla polskiej emigracji. 

12 Mesjanizm polski to filozofia polska XIX w., inspirowana przez filozofię Hegla, 
była dziełem wielu ludzi o podobnych dążeniach, nie tylko filozofów (August Ciesz-
kowski, Józef Maria Hoene-Wroński, Józef Gołuchowski, Bronisław Trentowski czy 
Józef Kremer), lecz także wieszczów (Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki) i misty-
ków (Andrzej Towiański i Bogdan Jański). Mesjanizm polski miał charakter speku-
latywno-metafizyczny i antynaturalistyczny. Na celu miał nie tylko poznanie praw-
dy, lecz również przeprowadzenie reformy życia i  wybawienie ludzkości. 
Czynnikiem wybawienia mesjaszem miała być sama filozofia, która odsłoni praw-
dę, jak sądził Hoene-Wroński, albo naród polski, który poprowadzi ludzkość do 
prawdy, jak uważał Adam Mickiewicz. 
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Twierdził, że czynnikiem wybawienia – Mesjaszem – jest naród pol-
ski, który poprowadzi ludzkość do prawdy.

Kolejna epoka, jaką jest pozytywizm, może być również lepiej 
zrozumiana przez uczniów, jeśli znane im będą odpowiednie kon-
teksty filozoficzne. W  drugiej połowie XIX wieku doniosłą rolę, 
mającą wpływ na literaturę, nadal odgrywała filozofia Hegla (1770–
1831), filozofia państwa i dziejów13, pozytywizm Augusta Comte’a14  
(1798–1857) zawarty w  Kursie filozofii pozytywnej, ewolucjonizm 
Herberta Spencera15 (1820–1903), wyłożony w  Systemie filozofii 
syntetycznej, czy empiryzm głoszony przez Johna Stuarta Milla16 
(1806–1873) w Systemie logiki. Filozofów pozytywizmu łączyło zain-
teresowanie zagadnieniami społeczno-politycznymi. Na uwagę zasłu-
gują hasła pozytywistyczne: pracy u podstaw (dążenie do szerzenia 
oświaty, zwłaszcza wśród warstw najuboższych) i pracy organicznej 
(dążenie do rozwoju gospodarczego ziem polskich, mające wzmocnić 
pozycje i znaczenie narodu polskiego), które są obecne w literaturze 
tej epoki. Należy podkreślić, iż literatura tego okresu spełnia funk-
cję propagandową – polscy pisarze do głoszenia ideałów pozytywi-
stycznych wykorzystywali nowelę oraz powieść. Opisywali sytuację 
polskiej wsi, chłopów (Władysław Rejmont Chłopi, Stefan Żerom-
ski Ludzie bezdomni), a także robotników oraz inteligencji. Częstym 
tematem był też stosunek arystokracji i szlachty do przemian cywi-
lizacyjno-społecznych, zachodzących w  Polsce w  drugiej połowie  

13 Georg Hegel w państwie widział najwyższy szczebel rozwoju społeczeństwa. Na-
ród zorganizowany w państwo był dla niego największą potęgą, „ideą boską na zie-
mi”. Dzieje państwa rozumiał jako stopniowe kształtowanie się „ducha świata” 
w czynach, losach narodów, losach państw, jako jednolity i konieczny rozwój idei. 
Najważniejszą dziedziną filozofii heglowskiej była filozofia kultury, która wydała 
wielką koncepcję idealistyczną dziejów, wielkie koncepcje prawa, państwa, sztuki, 
religii i filozofii.
14 Główne hasła filozofii praktycznej Augusta Comte’a, to: ludzkość, porządek i postęp. 
15 Ewolucjonizm Herberta Spencera głosił prawa życia, walkę o byt, jego organi-
cyzm prowadził do postulatów pracy organicznej i pracy u podstaw. 
16 Empiryzm Johna Milla głosił walkę o wolność, nie ma rzeczy nietykalnych.
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XIX wieku. Za przykład mogą posłużyć uczniom nowele Bolesława 
Prusa Powracająca fala, Antek, powieść Lalka, a także Nad Niemnem, 
Dobra pani Elizy  Orzeszkowej oraz nowele Henryka Sienkiewicza 
Szkice węglem i Janko Muzykant. 

Fazie modernistycznej Młodej Polski patronowali przede wszyst-
kim trzej filozofowie: Artur Schopenhauer (1788–1860), Friedrich 
Nietzsche (1844–1900) oraz Henri Bergson (1859–1941). Wpływ 
tych trzech koncepcji filozoficznych, wyraźnie widoczny w  literatu-
rze przełomu wieków, pozwala lepiej zrozumieć istotę Młodej Pol-
ski. Schopenhaueryzm, którego ideą jest dominujące uczucie smutku, 
rozpaczy, motyw nirwany, widoczny jest w  twórczości Leopolda 
Staffa (Deszcz jesienny) czy Kazimierza Przerwy-Tetmajera (Hymn 
do Nirwany), nastroje żalu zniechęcenia występują w utworach Jana 
Kasprowicza (w sonetach Krzak dzikiej róży, a także w hymnie Dies 
irae). Dekadencki pesymizm niemieckiego filozofa można omówić 
z  uczniami, odwołując się do poezji Charlesa Baudelaire’a (Kwiaty 
zła) lub utworów Przerwy-Tetmajera (Koniec wieku XIX, Nie wierzę 
w nic). Druga koncepcja – nietzscheanizm, której ideą naczelną było 
przekonanie o silnej, dominującej jednostce (nadczłowiek, reprezen-
tujący rasę panów), występuje na przykład w utworach Staffa (Kowal). 
Istotne znaczenie u  schyłku wieku ma także myśl Bergsona – jego 
optymistyczna filozofia, będąca afirmacją życia, intuicji i  wolności. 
Odnaleźć ją można w liryce Bolesława Leśmiana (Przemiany, Zmiany 
wiosenne). Należy również zwrócić uwagę, że utwory młodopolskich 
poetów, na przykład O miłości wroga, Kwiatki Św. Franciszka, Przed-
śpiew Staffa czy Księga ubogich Kasprowicza, przeniknięte są rado-
sną filozofią św. Franciszka z  Asyżu (1182–1226), afirmującą świat, 
miłość do  ludzi, ale także głoszącą pochwałę prostoty i  ubóstwa. 
Omawiane wyżej koncepcje filozoficzne miały swój wyraz również 
w prozie. Można zwrócić na to uwagę uczniów, omawiając postawę 
dekadenta w  powieściach: Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego, 
Bez dogmatu Henryka Sienkiewicza oraz Próchno Wacława Berenta. 
Z tych przykładów wynika, że omówione idee filozoficzne, pesymizm 
końca wieku, brak zaufania do rozumu ludzkiego czy dynamiczne 
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pojmowanie przyrody i człowieka mają ogromny wpływ na literaturę 
przełomu XIX i XX wieku. 

W XX wieku widoczny jest wpływ psychoanalizy, behawioryzmu 
oraz egzystencjalizmu na literaturę tego okresu. Można przedstawić 
uczniom filozofię egzystencjalną Karola Jaspersa (1883–1969) wyra-
żoną we Wprowadzeniu do filozofii, poruszając na lekcjach języka 
polskiego temat człowieka wobec sytuacji granicznych, czy myśl 
Jean-Paul  Sartre’a (1905–1980) na temat istoty wolności, zawartą 
w dziele Egzystencjalizm jest humanizmem. Przy okazji należy pamię-
tać o wpływie egzystencjalizmu na literaturę XX wieku (na przykład 
Dżuma Alberta Camusa) oraz zwrócić uwagę na literackie inspiracje 
egzystencjalizmem (na przykład u  Fiodora  Dostojewskiego – pro-
blem winy i kary w życiu człowieka w Zbrodni i karze). Warto podkre-
ślić, że klasycy egzystencjalizmu sami byli pisarzami. Z literatury pol-
skiej na uwagę zasługuje twórczość: Jarosława Iwaszkiewicza (Ikar), 
Juliana Stryjkowskiego (Głosy w  ciemności, Austeria, Sen Azrila), 
Gustawa Herlinga Grudzińskiego (Inny świat), Witolda Gombrowi-
cza (Ferdydurke, Trans-Atlantyk, Pornografia) czy Tadeusza Konwic-
kiego (zarówno jego twórczość literacka, paraliteracka, jak i filmowa). 
Znakomitym polem rozważań filozoficznych i  tropienia przez mło-
dego czytelnika powiązań literatury z filozofią jest również poetycka 
twórczość Zbigniewa Herberta. Jego poezja wykorzystuje język filo-
zofii, w  wierszach pojawiają się określenia: etyka, estetyka, logika, 
dialektyka, byt, uniwersalizm, istnienie, substancja, istota, pneuma, 
kamień filozoficzny, pierwsza przyczyna, determinizm czy cnota. 
Pojawią się również terminy logiczne: tautologia, definicja, idem per 
idem, indukcja czy dedukcja. Poza tym bohaterami wierszy Herberta 
są tacy filozofowie, jak: Sokrates, Spinoza, Kartezjusz, filozof joński, 
Grek z Efezu czy Tales z Miletu. Należy zwrócić uwagę, że wiersze Her-
berta, w odpowiednim wyborze, mogą być dla młodzieży wspaniałą 
lekcją dociekań filozoficznych, lekcją zadawania pytań, poszukiwa-
nia prawdy czy zgłębiania tajemnic filozofii. Jak pisze Karl Dedecius, 
„poezja Zbigniewa Herberta przybliża sokratejską metodę: zbliżać się 
do poznania prawdy drogą pytań. Jej forma jest natomiast platońska: 
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ustalać fakty w  dialogu”17. Na przykładzie jego utworów możemy 
przybliżyć uczniom historię filozofii, postacie Sokratesa (Pan Cogito 
o cnocie), jońskich filozofów przyrody (Podróż), Kartezjusza (w cyklu 
wierszy z tytułem Pan Cogito) oraz filozofię stoicką (Modlitwa Pana 
Cogito – podróżnika, Uprawa filozofii, Do Marka Aurelego). Wydaje 
się, że poezja Herberta może wskazywać młodym ludziom drogę 
filozoficznego poznania, otwierać perspektywę zgłębiania dokonań  
i  myśli wybitnych filozofów oraz rozbudzać potrzebę zadawania 
pytań. 

Wspaniałą lekcją filozofii i filozofowania może być również twór-
czość Wisławy Szymborskiej. Poetka pozwala przybliżyć uczniom na 
przykład myśl Michela de Montaigne’a (w wierszu Notatka); w utwo-
rze Życie na poczekaniu jest mowa o Pascalowskiej trzcinie (człowiek 
jest trzciną najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą); myśl zaś 
egzystencjalistów czy Heraklita z  Efezu widoczne są w  wierszu Nic 
dwa razy się nie zdarza. Należy zwrócić uwagę, że sposobem przeży-
cia i myślenia dla Szymborskiej staje się nowoczesna, heroiczna forma 
stoicyzmu. Stoicy zalecali utrzymanie równowagi między skrajnymi 
uczuciami i Szymborska wypełnia owo zalecenie, najczęściej posłu-
gując się ironią. Jej twórczość poetycka pokazuje ciągłe zdziwienie 
ludzkim losem, jego nietrwałością, jednorazowością. Tym samym 
poetka włącza się w odwieczne, filozoficzne dywagacje nad celowo-
ścią i sensem życia człowieka.

Podejmując zagadnienie korelacji filozofii z  nauczaniem języka 
polskiego, należy zwrócić uwagę, że związki literatury z filozofią są 
obustronne: zarówno w literaturze można zauważyć inspiracje pisa-
rzy myślą filozoficzną, jak i  na odwrót. Można dostrzec wzajemne 
nawiązania, wzbogacanie i uzupełnianie. Warto na lekcjach w szkole 
średniej zwracać uwagę, by rozwój intelektualny młodych ludzi był 
pełniejszy. Należy podkreślić również, że w nauczaniu filozofii można 

17 K. Dedecius, Uprawa filozofii. Zbigniew Herbert w  poszukiwaniu tożsamości,  
w: Poznawanie Herberta, red. A. Franaszek, Kraków 1998, s. 128.

Rozdział IV. Filozofia jako niezbędna podstawa wykształcenia ogólnego



231

wykorzystać spuściznę literacką na niejednej jednostce lekcyjnej18. 
Przykładem może być program edukacji filozoficznej w liceum ogól-
nokształcącym, liceum profilowanym i  technikum autorstwa Jacka 
Wojtysiaka. Analizując na lekcjach języka polskiego utwory literackie 
(poetyckie), prędzej czy później przyjdzie nauczycielowi zmierzyć się 
z kontekstem filozoficznym danego utworu, bo utwór literacki wpi-
sany jest w czas, w którym powstał, w doświadczenia twórcy, poza 
tym w tradycje kulturową, społeczną, i prowadzi z tym dziedzictwem 
dialog. Polonista nie ucieknie od tego kontekstu. Nie sposób pomi-
nąć jego aspektu przy analizie na przykład pieśni i  fraszek Kocha-
nowskiego, nie da się czytać Lalki czy Nad Niemnem bez zrozumie-
nia podstaw ideologii pozytywistycznej Comte’a, Milla czy Spencera, 
trudno również o lekturę Dżumy Camusa bez znajomości idei egzy-
stencjalizmu, nie da się zrozumieć herbertowskiego Pana Cogito bez 
wskazania jego kartezjańskiego rodowodu. Wiele utworów poetyc-
kich nasyconych jest myślą filozoficzną. Przykłady można byłoby tu 

18 Jak pisze Witold M. Nowak, warto również dostrzec, że „wykład dziejów filozofii 
niezwykle zyskuje przez wzbogacenie go przez odniesienia do literatury pięknej 
[...]. Po pierwsze, literatura [...] uczy wrażliwości. Dzieła literatury pobudzają wy-
obraźnię, poszerzają obszar naszego doświadczenia, kompensują braki wynikające 
ze skończoności jednostkowego życia. Po drugie, literatura wzbogaca nasz słownik, 
dostarczając niezbędnych narzędzi do opisywania zarówno świata zewnętrznego, 
jak i przeżyć wewnętrznych [...] Po trzecie, znajomość dziejów literatury także jest 
ogromnie pomocna w aspekcie metodologii historii filozofii. Utwory literackie za-
poznają nas mianowicie z tym, co A.N. Whitehead określił mianem „klimatu opi-
nii”. Składają się nań milcząco przyjmowane i  podzielane przez większość ludzi 
danego czasu przekonania i wartości. [...] Ukazanie owego klimatu opinii, potocz-
nych sposobów myślenia i odczuwania pozwala wyraźniej dostrzec nowatorstwo 
jednych, a konformizm innych idei danego myśliciela.[...] Po czwarte, ukazywanie 
związków filozofii i literatury jest niezbędnym elementem rzetelnie pisanej historii 
filozofii. Chodzi tu o oddanie tego, co W. Tatarkiewicz nazwał «pełnym szeregiem 
rozwojowym». W  przeszłości i  obecnie miały i  mają miejsce realne nawiązania, 
wzajemne inspiracje filozofów dziełami pisarzy i vice versa. Nawet zwięzła ich cha-
rakterystyka stanowiłaby wielkie dzieło z historii kultury”. W.M. Nowak, Filozofia 
i literatura, w: Filozofia w szkole V. Filozofia w życiu. Materiały konferencji nauko-
wej, Kielce 19-20 września 2003, red. B. Burlikowski, W. Rechlewicz, Kielce 2004,  
s. 203-204.
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mnożyć. Od dawna bowiem ta dziedzina wiedzy inspirowała litera-
turę. Wpływ teorii wielkich filozofów widoczny jest też w  dziełach 
Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, Adama Asnyka 
oraz pisarzy dwudziestolecia międzywojennego, którzy inspirowali 
się dawną i współczesną filozofią: Juliana Tuwima, Zofii Nałkowskiej 
czy Marii Dąbrowskiej. 

4.1.3. Filozofia a nauczanie historii  
i wiedzy o społeczeństwie

Choć wydaje się, że przedmiotem, w  nauczaniu którego najwię-
cej wykorzystuje się wiedzę filozoficzną jest język polski, to jednak 
wykorzystuje się ją na innych przedmiotach, mianowicie historii, 
wiedzy o  społeczeństwie, o  kulturze, religii, matematyce czy fizyce. 
Zdaniem Lipmana „filozofia może dać [...] intelektualne poczucie 
kierunku, dzięki któremu uczniowie z większym zaufaniem podejdą 
do przerabianego materiału”19. Podczas przeprowadzanych w  kla-
sie dyskusji można posłużyć się takimi pojęciami, jak: demokracja, 
społeczeństwo, sprawiedliwość, anarchia, edukacja, własność, prawo, 
przestępstwo, ideały społeczne, tradycja, odpowiedzialność, autorytet 
czy wolność. 

Wiele nauk głoszonych w tekstach filozofów może być szczegól-
nie aktualnych w dzisiejszych czasach. W poszukiwaniu odpowiedzi 
na ważne pytania warto odnieść się do poglądów wybitnych filozofów. 
Kiedy mówimy o sprawiedliwości, integracji europejskiej czy globali-
zacji i stawiamy pytanie, czy jest jeszcze sens rozważania zagadnienia 
patriotyzmu, możemy odwołać się do pouczeń Arystotelesa zawar-
tych w dziele O cnotach i wadach lub do myśli naszego rodzimego 
filozofia, Jacka Woronieckiego, przedstawionej w  Katolickiej etyce 
wychowawczej. Podczas omawiania historii państwa polskiego można 
przedstawić nie tylko suche fakty historyczne, ale omówić również 
postawę moralną władców i  całego społeczeństwa, ukazać system 

19 M. Lipman, A.M. Sharp, F.S. Oscanyan, Filozofia w szkole, s. 40.
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wartości, jakim się kierowano, czy uwarunkowania międzynarodowe 
wydarzeń w kraju w konkretnych sytuacjach na przestrzeni wieków. 
Ważne wydaje się podkreślenie, że żadna nauka nie jest w stanie roz-
wijać się zupełnie niezależnie od określonych teorii filozoficznych.

W każdej sytuacji człowiek podejmuje refleksję filozoficzną nad 
światem, swoim życiem i  nad tym wszystkim, co dzieje się wokół 
niego. Myślenie filozoficzne nakierowane jest na odsłanianie znacze-
nia i  sensu kluczowych pojęć obecnych w  kulturze, języku nauko-
wym, literackim oraz potocznym. Podjęcie refleksji filozoficznej skut-
kuje pewnego rodzaju odmrażaniem pojęć współtworzących zastane 
teorie, hipotezy czy prawa20. 

Podejmowanie refleksji filozoficznej widoczne jest podczas spo-
tkania z kulturą, na lekcjach plastyki czy muzyki, podczas analizy  
i interpretacji dzieł sztuki, wytworów kultury. Pogłębianie wybra-
nych zagadnień z historii sztuki pozwala młodzieży na podejmowa-
nie refleksji filozoficznej, zachęca do formułowania własnych opinii, 
kształci umiejętność analizy. Dla przykładu podczas zajęć Wiedza  
o kulturze uczniowie mogą szukać odpowiedzi na pytania o czło-
wieka, świat, piękno, rzeczywistość, czas, przestrzeń, język, drogi 
tworzenia kultury czy komunikację. Młodzież może dokonywać ana-
liz i interpretacji różnych sytuacji i zjawisk związanych z przestrzenią 
i czasem, chociażby tych dotyczących obszarów publicznych i pry-
watnych. Refleksja filozoficzna może pojawić się podczas omawiania 
zjawiska uczestnictwa w subkulturze, podczas analizy i interpretacji 
relacji, czasu, przestrzeni, przedmiotów czy kontekstu danej sytuacji.

4.1.4. Związki między filozofią  
a naukami przyrodniczymi 

Warto zwrócić uwagę na związki między filozofią a naukami przy-
rodniczymi, że coraz więcej zagadnień naukowych zawiera w sobie 
również problematykę filozoficzną. Dziedziny, w których nauki przy-

20 Zob. R. Czyżewski, Miejsce fizykalnego obrazu świata w refleksji filozoficznej,  
w: Miejsce filozofii w procesie edukacji, red. J. Kwapiszewski, Słupsk 2003, s. 161-173.
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rodnicze dokonują dziś swoich wielkich odkryć, stykają się bezpośred-
nio z zagadnieniami, które z natury rzeczy należą do filozofii. Na przy-
kład interpretacja czasu i  przestrzeni Alberta Einsteina (1879–1955) 
czy pogląd Wernera Heisenberga (1901–1976) na temat przyczynowo-
ści są również problemami filozoficznymi. Te związki między filozofią 
a naukami przyrodniczymi można zauważyć już u zarania myśli filozo-
ficznej. Starożytni Grecy jako pierwsi podjęli próbę wyjaśnienia zjawisk 
fizycznych. Pierwszym, który podjął się opracowania jednolitej teorii 
fizycznej, był Arystoteles (384–322). Obok ogólnego systemu opartego 
na zbiorze prostych założeń, pozwalających w sposób racjonalny wyja-
śnić wszystkie znane zjawiska fizyczne, Arystoteles opracował również 
metodę opisu świata fizycznego21. Żyjący około pięćset lat później Pto-
lemeusz (ok. 100–168), grecki uczony z Tebaidy, dokonał obserwacji 
wędrujących gwiazd i  opracował kompletny system geocentryczny. 
Wielki wkład w rozwój mechaniki, zajmującej się opisem i przyczyną 
ruchu obiektów materialnych, zawdzięczamy nie tylko Galileuszowi 
(1564–1642), włoskiemu astronomowi, astrologowi, fizykowi i filozo-
fowi, twórcy podstaw nowożytnej fizyki, ale przede wszystkim Isaacowi 
Newtonowi (1643–1727), dzięki któremu mechanika wyjaśniła ruch 
zarówno ciał niebieskich, jak i ziemskich. Należy podkreślić, że dzieła 
Newtona zrewolucjonizowały nie tylko rozumienie świata fizykalnego. 
Jego synteza zasad dynamiki i prawa powszechnego ciążenia, wyjaśnia-
jąca wszystkie rodzaje ruchu, miała również ogromny wpływ na filozo-
fię i na stan umysłu wielu uczonych. Filozofowie wykorzystywali teorię 
Newtona jako dowód na  istnienie przeznaczenia. Teoria zaś wszech-
świata Newtona wywołała dyskusje na temat wolnej woli jednostki. 
Techniczne rezultaty dwóch wielkich dokonań fizyki XIX wieku, czyli 
koncepcja energii oraz jednolita teoria elektromagnetyzmu, ukształ-
towały nie tylko naszą kulturę materialną, ale miały również głębo-
kie konsekwencje filozoficzne. Jak zaznacza Ryszard Czyżewski, „od 

21 Jak podaje Czyżewski, według tej metody „poprawny opis może opierać się na 
kilku prostych założeniach i dzięki logicznemu wywodowi wyjaśnić można skom-
plikowane sytuacje”. R. Czyżewski, Miejsce fizykalnego obrazu…, s. 165.
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połowy XIX wieku teoria wzrostu entropii w  układach izolowanych, 
degradacji energii i śmierci cieplnej wszechświata wywierała znaczny 
wpływ na myśl filozoficzną i kulturę. Postępująca degradacja osobo-
wości izolowanych osób, grup i społeczności to częsty temat współcze-
snej myśli i  literatury. Dzieła S. Freuda, H. Adamsa, H. Melville’a czy 
J. Updike’a są tego widocznym dowodem”22. Ogólna teoria względ-
ności Einsteina (1879–1955) to jedno z największych osiągnięć ludz-
kiego intelektu. Podobnie jak teoria Newtona, tak i ta wywarła znaczny 
wpływ na filozofię, literaturę i sztukę. Obok niej w tym samym czasie 
powstała również teoria kwantowa, która wywarła jeszcze większe kon-
sekwencje filozoficzne. Teoria ta, wraz z jej zasadą nieoznaczoności, ma 
ważne konsekwencje ontologiczne i epistemologiczne23.

Dzieła najwybitniejszych badaczy przyrody wskazują na związki 
między filozofią a fizyką. Fizyka, ukazując piękno i majestat świata 
materialnego, może wnosić do myśli ludzkiej nowe idee i rozważania. 
Te zaś mogą stanowić przedmiot rozważań i uzasadnień na gruncie 
zarówno ontologii, jak i epistemologii. Należy zwrócić uwagę, że nie-
które teorie fizyczne potrafią dostarczyć przydatnych filozofii analo-
gii, na których może ona oprzeć swoje metody badawcze i stworzyć 
nowe trafiające w sedno pojęcia24. 

22 R. Czyżewski, Miejsce fizykalnego obrazu…, s. 167-168.
23 Jak podaje Czyżewski, „dzisiaj przeważa przekonanie, że zasada nieoznaczoności 
jest słuszna i  że przyczynowość jest w  istocie ograniczona. Zasada ta bywa  
postrzegana jako coś, co umożliwia, na najbardziej podstawowym poziomie mate-
rialnego wszechświata, istnienie wolnej woli, ponieważ decyzje wolnej woli są z de-
finicji nieprzewidywalne. Chodzi tu o to, że nie fizyczne oddziaływania, takie jak 
ludzka wola, bądź boska interwencja, będą wpływać na materialny wszechświat. 
Pod tym względem decyzje wolnej woli są nie do odróżnienia od decyzji losowych. 
Niektórzy interpretują zasadę nieoznaczoności jako świadectwo ograniczenia na-
szej wiedzy o świecie materialnym. Twierdzą, że możemy wiedzieć coś o rzeczach 
jedynie tylko wtedy, gdy potrafimy je zmierzyć. Rzeczy, których z zasady zmierzyć 
nie można, są  wobec tego niepoznawalne i  nie istnieją w  sensie materialnym”.  
R. Czyżewski, Miejsce fizykalnego obrazu..., s. 170.
24 Jak podkreśla Czyżewski, „powiązanie refleksji filozoficznej z właściwie dobra-
nymi treściami nauczania fizyki może dać solidną podstawę, na której młody czło-
wiek może oprzeć budowę swojego oryginalnego światopoglądu. Połączenie dyscy-
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Warto zwrócić uwagę na powiązania filozofii z fizyką i matema-
tyką, które realizują się w następujących zagadnieniach: 

1. Arystoteles jako pierwszy podjął próbę opracowania jednoli-
tej teorii fizycznej.

2. Ptolemeusz dokonał obserwacji wędrujących gwiazd i opra-
cował kompletny system geocentryczny.

3. Galileusz miał wielki wkład w rozwój mechaniki.
4. Newton dokonał syntezy zasad dynamiki i prawa powszech-

nego ciążenia, które wyjaśniają wszystkie rodzaje ruchu.
5. Einstein dokonał interpretacja czasu i przestrzeni, stworzył 

ogólną teorię względności.
6. Heisenberg stworzył zasadę nieoznaczoności.
7. Diofant Aleksandryjski opracował algebrę.
8. Euklides opracował podstawy geometrii, które do naszych 

czasów zostały niezmienione.
9. Pitagoras jest autorem twierdzenia c2=a2+b2.
10. Archimedes wpłynął na rozwój matematyki, pierwszy obli-

czył wartość liczby Π.
11. Kartezjusz jest twórcą geometrii analitycznej i układu współ-

rzędnych.
12. Pascal sformułował zasadę indukcji matematycznej i  badał 

zjawiska dotyczące ciśnienia atmosferycznego i hydrostatyki.

Biorąc pod uwagę wychowanie i nauczanie młodych ludzi w szkole 
średniej, należy zwrócić uwagę, że w  szkole ważną rolę powinna 
odgrywać nie tylko wiedza naukowa, ale także dojrzała refleksja 
filozoficzna, która może przyczynić się, jednocząc wiedzę pocho-
dzącą z różnych dyscyplin naukowych, do kształcenia stylu myślenia. 
Powiązanie refleksji filozoficznej z  właściwie dobranymi treściami 
nauczania innych przedmiotów szkolnych daje solidną podstawę 

pliny myślenia jako rezultatu nauki ścisłej, z  fantazją filozoficznych refleksji 
prowadzi do osiągnięcia pożądanego […] potencjału intelektualnego […]”. R. Czy-
żewski, Miejsce fizykalnego obrazu…, s. 172.
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oraz prowadzi do osiągnięcia pożądanego potencjału intelektualnego 
młodych ludzi. Ważne jest, by dostrzec, że filozofia jest wiedzą fun-
damentalną i uniwersalną oraz że nie ma takiego wycinka ludzkiego 
poznania i  działania, który nie mógłby być tematem jej rozważań. 
Z tego powodu, filozofia powinna być również uwzględniona w pro-
cesie nauczania dyscyplin przyrodniczych. 

4.1.5. Idea nauczania holistycznego

Filozofia powinna mieć bardzo szerokie odniesienie przedmiotowe. 
Wątki filozoficzne, jak było to przedstawione powyżej, można wpro-
wadzać i z  pożytkiem rozważać podczas nauczania w  szkole wielu 
dziedzin wiedzy. Kontekst filozoficzny może być z  powodzeniem 
uwzględniony na lekcjach matematyki, przyrody, historii, wiedzy 
o społeczeństwie, o kulturze, godzinie wychowawczej czy lekcji reli-
gii. Znajomość filozofii przynosi dobre rezultaty nie tylko podczas 
zdobywaniu wiedzy w  różnych dyscyplinach naukowych, ale może 
również tworzyć z  osiągnięć innych nauk spójny obraz świata oraz 
pomóc młodzieży czynić użytek z wiedzy teoretycznej w codziennym 
życiu25. 

25 Jak pisze Czyżewski, filozofia, „jednocząc wiedzę, pochodzącą z różnych dyscy-
plin naukowych, refleksja filozoficzna przyczynia się do kształcenia stylu myślenia, 
który, będąc sposobem hierarchizacji problemów, ich wartościowania w  obliczu 
specyficznych potrzeb człowieka, pomaga mu w interpretacji świata. Ów styl my-
ślenia determinuje rozumienie zasadniczych pojęć w ich wzajemnym powiązaniu 
oraz formułowanie za ich pomocą nurtujących człowieka problemów. Refleksja fi-
lozoficzna, towarzysząca naukom podstawowym, pozwala zhierarchizować różno-
rodne pojęcia, jakie nauki te generują i wyodrębnić te, które odgrywają zasadniczą 
rolę również poza tymi naukami, stanowiąc ważny czynnik światopoglądotwórczy. 
Biorąc pod uwagę fakt, że proces nauczania, ściśle związany z procesem wychowa-
nia, ma na celu przede wszystkim umożliwić człowiekowi kształtowanie jego świa-
topoglądu i osobowości, trudno sobie wyobrazić proces ten bez udziału refleksji 
filozoficznej w przyswajaniu wiedzy. Akcentował to Erazm z Rotterdamu, powiada-
jąc, że «człowiek nie znający filozofii ani nie wykształcony a naukach, jest niekiedy 
stworzeniem gorszym od bezrozumnych zwierząt». Ponadto trzeba pamiętać, że 
refleksja filozoficzna nie jest nakierowana na zdobywanie wiedzy i odwrotnie, po-
znanie naukowe nie jest refleksją filozoficzną. Myślenie filozoficzne nakierowane 
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Nie sposób zatem w nauczaniu nie odwoływać się do wartości, 
bogactwa i  aktualności refleksji filozoficznej. Gdy obok kształcenia 
literackiego, językowego, historycznego wiedza uczniów zostanie 
uzupełniona o  teorie filozoficzne, wtedy z  pewnością bliższa stanie 
się im koncepcja człowieka jako osoby, a więc istoty rozumnej, wol-
nej i  zdolnej do poznania prawdy dążącej do dobra, problematyka 
egzystencjalna, kwestie etyczne, aksjologiczne czy  antropologiczne. 
Wykorzystywanie filozofii w  nauczaniu innych przedmiotów szkol-
nych może więc przynieść określony pożytek, a  przede wszystkim 
może kształtować krytyczne nastawienie umysłów uczniów. Nasta-
wienie to stanowi antidotum na naukowy dogmatyzm. Filozofia 
w  systemie edukacji dostarcza młodym ludziom bodźców moty-
wujących, pomaga im myśleć o  świecie w  sposób zdyscyplinowany 
i uporządkowany. Wprowadzenie w szkołach filozofii i filozofowania 
może stworzyć nie tylko korzystne warunki do bardziej skutecznego 
nauczania innych przedmiotów szkolnych, ale i  wychowania mło-
dych ludzi. Wykazanie związków między koncepcjami filozoficznymi 
a  zagadnieniami z  różnych dyscyplin stanie się dla uczniów okazją 
do nabycia umiejętności wszechstronnego (interdyscyplinarnego) 
podejścia do zagadnień intelektualnych. Lekcje, na których oma-
wiany materiał jest ściśle powiązany z tematyką innych przedmiotów, 
stają się okazją do uczenia się dostrzegania związków między zagad-
nieniami z  różnych dyscyplin, odróżniania aspektów poznawanych 
przedmiotów, porządkowania posiadanej wiedzy oraz precyzowania 
jej charakteru i  wartości. W  rezultacie uczniowie mogą z  większą 
świadomością wykorzystywać swoją wiedzę oraz w sposób bardziej 
krytyczny i całościowy poznawać rzeczywistość. 

jest na odsłanianie znaczenia i sensu kluczowych pojęć, których nauka nie może 
wyjaśnić, mimo że się nimi posługuje. Wraz z wejściem w refleksję filozoficzną na-
stępuje «odmrażanie» zastanych pojęć współtworzących zastane teorie, hipotezy, 
prawa. Analiza i opis dziejów filozofii ukazują struktury myślowe, style myślenia 
oraz systemy wartości charakterystyczne zarówno dla rozwoju myśli filozoficznej, 
jak dla rozwoju samych nauk, a w szczególności ich metodologii”. R. Czyżewski, 
Miejsce fizykalnego obrazu..., s. 163-164.
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Nauczanie w  modelu zintegrowanym, holistycznym, przynosi 
następujące korzyści: 

1. próbę przedstawienia świata i życia całościowo;
2. integrację międzyprzedmiotową;
3. zaniechanie izolacji poszczególnych przedmiotów nauczania;
4. wieloaspektowe omawianie zagadnień;
5. odejście od encyklopedyzmu w nauczaniu;
6. wdrażanie uczniów do krytycznego, ścisłego i  rzeczowego 

myślenia, a nie tylko odtwarzania wiedzy;
7. nauczanie zintegrowane jako antidotum na chaotyczność, 

fragmentaryczność i niespójność w systemie edukacyjnym. 

Zajęcia z filozofii powinny zostać uznane za siłę, która może zrówno-
ważyć daleko posuniętą specjalizację, która panuje w obecnym sys-
temie edukacyjnym. Młodzież w  szkole potrzebuje wszechstronno-
ści i perspektyw poznawczych, które może rozwijać tylko wtedy, gdy 
proces kształcenia będzie wyzwaniem dla ich wyobraźni i gdy będzie 
aktywizował procesy intelektualne, odkrywając przed nimi drogi, 
które wiodą do zintegrowania rozmaitych dziedzin przedmiotowych. 
Są  to zatem dwa zasadnicze wymagania, które powinien spełniać 
program kształcenia ogólnego. Należy podkreślić, że właśnie filozo-
fia może pomóc w ich realizacji, dostarczając uczniom niezbędnych 
intelektualnych i wyobrażeniowych narzędzi, umożliwiając przecho-
dzenie z jednej dziedziny przedmiotowej do innej oraz wskazując na 
możliwość łączenia wiedzy z  poszczególnych dyscyplin, z  którymi 
młodzież styka się podczas nauki w szkole.

Korelacja filozofii z  innymi przedmiotami nauczania w  szkole 
wychodzi naprzeciw jednemu z najważniejszych problemów współ-
czesnego kształcenia, czyli fragmentaryczności doświadczenia szkol-
nego i braku jedności. W programach szkolnych często dostrzega się 
wyizolowane, zamknięte w sobie dyscypliny, w których zanikają ślady 
ich powiązań z całością ludzkiej wiedzy. Filozofia nauczana w modelu 
holistycznym może stanowić o  wiązaniu zatomizowanych struktur 
w większe całości. 

4.1. Korelacja filozofii z przedmiotami nauczania w szkole średniej
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4.2. Rola filozofii w kształceniu młodzieży  
w szkole średniej

W dzisiejszym świecie, w  którym można zaobserwować rosnącą 
przemoc, agresję, destrukcję społeczną, przestępczość, narkoma-
nię, edukacja filozoficzna może być pewnego rodzaju lekarstwem na 
sytuacje graniczne i niepewne. Wydaje się, że wychowanie, w którym 
refleksja filozoficzna nie będzie obca, zaowocuje w przyszłości u każ-
dego młodego człowieka zarówno w życiu indywidualnym, jak i spo-
łecznym. Należy zwrócić uwagę, że filozofia może ułatwić młodzieży 
dokonywanie odpowiedniego wyboru hierarchii wartości oraz drogi 
życia. Zagadnienia filozoficzne okazują się pewnym drogowskazem 
i mogą uchronić młodych ludzi przed staniem się człowiekiem kul-
tury masowej26. Świadomość filozoficzna prowokuje do samodziel-
nej refleksji, sprzyja osiąganiu dojrzałości intelektualnej i kształtuje 
pogląd na świat, odkrywa takie wartości, jak między innymi: rodzina, 
dobro, miłość, prawda czy wolność. Filozofia może przyczynić się 
również do pogłębiania ciekawości, wrażliwości oraz  doskonalenia 
myślenia. Ważne wydaje się zatem, by kształcenie młodzieży zwrócić 
w stronę filozofii, w kierunku prowadzenia dyskusji, stawiania pytań 
oraz poszukiwania odpowiedzi. Należy uświadamiać młodych ludzi, 
że filozofia nie jest oderwana od rzeczywistości, ale wyrasta z kręgu 

26 Człowiek, który często nie dostrzega podstawowych wartości, drugiego człowie-
ka, dobra czy prawdy jest tak zagoniony, że żyje w pewnym transie, nie dostrzegając, 
co dzieje się wokół niego. Ciągły wyścig z  czasem, informacją, powoduje, że nie 
zastanawia się nad tym, co tak naprawdę w życiu jest ważne i co tak naprawdę ma 
sens. Kultura masowa często pozbawia ludzi wyobraźni i  zdolności krytycznego 
myślenia, w  wyniku czego stają się oni jedynie biernymi konsumentami. Należy 
zwrócić uwagę, że znakiem kultury masowej jest między innymi powszechne urze-
czowienie, które może prowadzić do destrukcji osobowości. W wyniku tego czło-
wiek staje się jednowymiarowy. Często można zaobserwować, że kultura masowa 
tak potrafi ogłupić człowieka, zdezorientować go, że nie potrafi on odróżnić tego, 
co naprawdę chce, od tego, czego oczekują od niego inni. Ponadto może powodo-
wać powszechne znieczulenie ludzi, którzy w swej apatii nie są zdolni do twórczego 
buntu ani do prawdziwej wolności. 

Rozdział IV. Filozofia jako niezbędna podstawa wykształcenia ogólnego
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codziennych spraw człowieka, jego przeżyć, obserwacji i doświadczeń. 
Może wciskać się do najciaśniejszych szczelin i otwierać człowiekowi 
najrozleglejsze horyzonty27. Ważne jest, by młodzież w szkole śred-
niej dowiedziała się, że filozofia towarzyszy człowiekowi wtedy, kiedy 
zadaje on pytania na temat świata, swojego życia, przyczyn i skutków, 
tego wszystkiego, co dzieje się wokół niego. Ponadto filozofia odsła-
nia największe tajemnice i  pozwala odpowiedzieć na najważniejsze 
pytania między innymi na temat Boga, człowieka czy świata. Filozofia 
jest fundamentem, na którym wznosi się cała wiedza, jest bogactwem 
wartości uniwersalnych i ponadczasowych. Ważne jest, by zachęcać 
i wprowadzać młodych ludzi w świat refleksji na lekcjach języka pol-
skiego, historii, matematyki, fizyki, wiedzy o społeczeństwie, o kultu-
rze, religii czy lekcjach wychowawczych. Tym samym należy starać 
się, by w wychowaniu młodzieży w szkole średniej pierwszoplanową 
rolę odegrała zarówno wiedza naukowa, jak i  refleksja filozoficzna, 
dająca solidną podstawę, na której młodzież może oprzeć budowę 
swojego światopoglądu. Nauczanie filozofii w  szkole średniej może 
odegrać ważną rolę w kształtowaniu poglądów młodych ludzi, któ-
rzy dopiero zaczynają wkraczać w dorosłe życie. Wiedza filozoficzna 
wpływa wówczas na kształtowanie u nich postaw otwartych i wraż-
liwych zarówno na ogólne i  ważne problemy współczesności, jak 
i  egzystencjalne troski życia codziennego. Młody człowiek, mając 
możliwość kontaktu z filozofią, jest w stanie lepiej poznać samego sie-
bie oraz drugiego człowieka, może łatwiej uporządkować swój świat28, 

27 Jak podkreśla William James, wprawdzie filozofia „nie piecze […] chleba, ale 
może natchnąć nasze dusze męstwem, a jakkolwiek odrażające dla zwykłych ludzi 
są jej sposoby, jej zwątpienia i wyzwania, jej spory o słowa oraz dialektyka, żaden 
z nas nie może obejść się bez daleko sięgających snopów światła, które ona rzuca na 
perspektywy świata”. W. James, Pragmatyzm, tłum. W. M. Kozłowski, Warszawa 
1957, s. 14-15.
28 Jak podkreśla Zbigniew Hull, „określona wiedza, sprawność filozoficzna jest po-
trzebna, aby wyjaśnić powiązania i  współzależności między człowiekiem, społe-
czeństwem, a przyrodą, ukazać miejsce i rolę wartości ekologicznych w dzisiejszym 
świecie, uzasadnić i objaśnić założenia i imperatywy etyki ekologicznej. Jest po pro-
stu niezbędna dla integracji wiedzy (przyrodniczej, technicznej, społecznej) warto-

4.2. Rola filozofii w kształceniu młodzieży w szkole średniej
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odkryć podstawowe wartości i odpowiedzieć na fundamentalne pyta-
nia: Kim jestem? Skąd przychodzę? Dokąd zmierzam? Jaki jest sens 
mojego życia? 

W chwili obecnej, przy braku powszechnej obowiązkowej eduka-
cji filozoficznej, istnieje pilna potrzeba uświadamiania, że to właśnie 
na gruncie filozofii możliwe jest połączenie teraźniejszości, przeszło-
ści i przyszłości w jedną logiczną całość. Ważne jest dostrzeżenie, że 
filozofia pełni funkcję poznawczą i praktyczną. Funkcja poznawcza 
filozofii polega na wzbogacaniu wiedzy (uzupełnianiu jej) o  świe-
cie i otaczającej rzeczywistości, natomiast funkcja praktyczna wiąże 
się z tym, że daje ona człowiekowi praktyczne reguły postępowania 
oraz może być podstawą  kształtowania i  precyzowania własnych 
poglądów. Z tego powodu należy poważnie zastanowić się nad miej-
scem filozofii w szkole. Ważne jest, by młodzież miała możliwość za 
pomocą filozofii pogłębiać swoją refleksję nad światem, poszerzać 
swoje horyzonty, ujmować wiedzę jako całość, rozwiązywać zagad-
nienia fundamentalne. Warto zwrócić uwagę, że system nauczania 
nie może być pozbawiony tego podstawowego elementu, jakim jest 
filozofia. Wychowując młode pokolenia, należy zadbać w pierwszej 
kolejności o to, by najpierw kształcić zdolność filozoficznego odbioru 
świata, a  w  dalszej kolejności przekazywać wiedzę specjalistyczną. 
W  polskiej szkole powinien zatem nastąpić przełom, który spowo-
duje, że filozofia stanie się podstawą edukacji na każdym szczeblu 
kształcenia. Powtórzmy, że filozofia to podstawa zarówno wykształ-
cenia, jak i wychowania młodzieży, to fundament, na którym wspiera 
się każda dziedzina wiedzy29. 

ści i dyrektyw postępowania przekazywanych w trakcie edukacji szkolnej”. Z. Hull, 
O potrzebach nauczania filozofii w szkołach średnich, „Biuletyn Olimpiady Filozo-
ficznej” 1997, nr 13, s. 96.
29 Jak piszą E. i J. Ziółkowskie, ważne jest by spojrzeć na filozofię „nie jako na naukę 
stawiającą pytania, na które nie ma odpowiedzi i podejmującą najtrudniejsze proble-
my (szukanie sensu życia, próba rozwiązania zagadki śmierci), ale na to, co nieustan-
nie towarzyszy każdemu z nas, a często jest źródłem szczęścia”. E. i J. Ziółkowskie, 
Świat Zofii na żywo, „Biuletyn Olimpiady Filozoficznej” 1997, nr 13, s. 134.

Rozdział IV. Filozofia jako niezbędna podstawa wykształcenia ogólnego
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Aby nastąpiła jakakolwiek zmiana w systemie edukacji i w men-
talności różnych środowisk wychowawczych, należy podkreślać cele 
edukacji filozoficznej i  rolę, jaką może ona odegrać w  nauczaniu 
młodzieży. Zatem głównym celem i zadaniem edukacji filozoficznej 
w  szkole średniej jest przygotowanie młodego człowieka do świa-
domego uczestnictwa w szeroko pojętym życiu intelektualnym, kul-
turalnym i społecznym. Z tego powodu nauczanie filozofii w szkole 
średniej dąży między innymi do wyrabiania sprawności myślenia, 
prawidłowych rozumowań, logicznego dowodzenia i  argumento-
wania oraz zasad poprawnego dyskutowania. Umiejętności jedno-
znacznego, rzeczowego i ścisłego myślenia oraz mówienia mają duże 
znaczenie dla młodych ludzi nie tylko w nauce, ale i w życiu prak-
tycznym. Krytyczny sposób myślenia może chronić, jak podkreśla 
Kazimierz Twardowski, „zarówno od ciasnego dogmatyzmu, jak i od 
destrukcyjnego sceptycyzmu. […] tylko dzięki krytycyzmowi potrafi 
człowiek zabezpieczyć się przed zbytnią pewnością siebie i przed lek-
ceważeniem zdania cudzego, a  zarazem zachować właściwy środek 
pomiędzy wybujałą uczuciowością i niepłodną oschłością”30. Celem 
edukacji filozoficznej jest również rozbudzanie wśród młodzieży 
zainteresowania zagadnieniami filozoficznymi, które przekraczają 
zakres poszczególnych nauk. Filozofia, wychodząc naprzeciw zainte-
resowaniom młodych ludzi w szkole średniej, dąży do zaspokajania 
kręgu ich potrzeb metafizycznych. Dostarczać może młodzieży inspi-
racji intelektualnych do rozwoju umysłowego, pobudzać głębsze zain-
teresowania poznawcze światem i sobą samym, skłaniać do refleksyj-
ności i  autorefleksyjności. Należy podkreślić, że nauczanie filozofii 
w szkole średniej prowadzić może przede wszystkim do ujęcia cało-
ści, do zdolności tworzenia syntez, opartych na dokładnej analizie. 
Jak podkreśla Helena Leleszówna, zadaniem filozofii jest „przeciw-
stawienie się rozdrobnieniu myśli na poszczególne zakątki wiedzy 

30 K. Twardowski, Filozofia w szkole średniej, w: tegoż, Rozprawy i artykuły filozo-
ficzne, Lwów 1927, s. 178.

4.2. Rola filozofii w kształceniu młodzieży w szkole średniej
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i zatraceniu poczucia całości”31. Filozofia jako przedmiot nauczania, 
dziedzina dyskusji, refleksji i wymiany poglądów ma na celu scalanie 
w szersze całości rozproszonej wiedzy uczniów nabywanej w ramach 
innych przedmiotów szkolnych oraz kształtowanie interdyscyplinar-
nego podejścia do zagadnień intelektualnych. Celem edukacji filozo-
ficznej jest przede wszystkim dążenie do łączenia osiągnięć innych 
nauk w jednolity obraz. 

Schemat 15. Zadania edukacji filozoficznej. Opracowanie własne. 

Podsumowanie rozdziału czwartego

Z rozważań zawartych w  powyższym rozdziale wynika, że filozofia 
jest niezbędną podstawą wykształcenia ogólnego. Bez niej edukacja 
w szkole średniej staje się fragmentaryczna, pobieżna, nie gwarantuje 
uczniowi komplementarnej wiedzy. W celu zilustrowania stanowiska 
poruszone zostało zagadnienie korelacji filozofii z innymi przedmio-
tami nauczania. Zwrócono uwagę na związki filozofii z matematyką, 
fizyką, historią, nauką o  społeczeństwie, o  kulturze, religią. Stwier-
dzono, że najwięcej możliwości nawiązania do kontekstów filozoficz-
nych dają lekcje języka polskiego, dlatego poświęcono temu zagadnie-

31 H. Leleszówna, Cel nauczania propedeutyki filozofii w szkołach średnich, „Prze-
gląd Filozoficzny” 1931, R. XXXIV, s. 52.

Zadania edukacji filozoficznej

Wdrażanie do refleksji  
i logicznego myślenia

Kształtowanie  
wrażliwości moralnej

Pogłębianie rozumienia 
rzeczywistości

Zachęcanie do bliższego  
i głębszego poznania 

samego siebie
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niu najwięcej miejsca. Pokazano również, że elementem decydującym 
o  charakterze poszczególnych epok literackich jest filozofia, okre-
ślająca rodzaj formacji umysłowej oraz klimat intelektualny wokół 
tworzonych utworów. Studiując literaturę, nie sposób dokonać jej 
interpretacji bez filozofii, co wynika z zaprezentowanego w rozdziale 
przekrojowego ujęcia korelacji założeń filozoficznych w epokach lite-
rackich. Z dalszych rozważań wynika również, że filozofia obecna 
jest, w mniejszym lub większym stopniu, w każdej dziedzinie wiedzy. 
Pokazano, że jest ona źródłem i  podstawą zarówno nauk humani-
stycznych, jak i  szczegółowych. Jest niezbędna do integracji wiedzy 
w szkole średniej. Zwrócono również uwagę, że filozofia ma charakter 
fundamentalny oraz uniwersalny i nie ma takiego wycinka ludzkiej 
wiedzy, który nie mógłby być tematem jej rozważań. Z tego powodu 
tym bardziej powinna być ona uwzględniona w procesie nauczania 
i wychowania młodego pokolenia. 

W świetle przedstawionych w  tym rozdziale rozważań zasadne 
staje się stwierdzenie, że można i  należy posługiwać się filozofią 
w szkole w celu pogłębienia u młodzieży refleksji nad światem, sta-
wiania pytań i rozwiązywania zagadnień fundamentalnych. 

Warto wiedzieć więcej, lepiej rozumieć otaczającą rzeczywistość, 
zauważać związki pomiędzy różnymi dziedzinami nauki. Warto 
uczyć młodych ludzi logicznego i krytycznego myślenia, zachęcać do 
poznawania i rozumienia siebie i drugiego człowieka, dążyć do umi-
łowania mądrości. 

4.2. Rola filozofii w kształceniu młodzieży w szkole średniej





Zakończenie

Celem książki Filozofia wychowania. Filozofia jako podstawa wykształ-
cenia ogólnego w szkole średniej było udowodnienie stwierdzenia, że 
filozofia w  szkole średniej powinna stanowić podstawę „ogólności” 
dostarczanego uczniom wykształcenia. Przyjęte sposoby dowodzenia 
obejmowały różne narracje historyczne: szkoły lwowsko-warszaw-
skiej oraz rozważania współczesnych polskich filozofów dydaktyków. 
Na pozór te dyskursy dzielą przepaści, jednak po skonfrontowaniu 
poglądów i  ich uzasadnień można dostrzec szereg wątków wspól-
nych. Z zaprezentowanych tradycji wyłania się obraz filozofii, której 
przedmiot staje się wyzwaniem dla każdego systemu edukacyjnego. 
Warto zauważyć, że kształcenie ogólne, którego zwolenników przed-
stawiono w pracy, wymaga przede wszystkim łączenia materiału spe-
cjalistycznego w całość za pomocą ściśle określonych pojęć. Mają one 
niezmiennie charakter filozoficzny. 

Gdy przyjrzeć się tym sposobom ubiegania się o nauczanie filo-
zofii w szkołach średnich, wtedy dostrzec można pełną troski odpo-
wiedzialność nauczycieli-pasjonatów. Obciążeni kulturowymi i spo-
łecznymi uwarunkowaniami, które stanowią o trudnościach uczenia, 
filozofowie stają się niezmiennie taką grupą nauczycieli, którzy 
powtarzają te same argumenty. Jakie są rezultaty poszukiwań? Czy 
chodziło w nich wyłącznie o analogie uzasadnień, że warto filozofię 
uczynić fundamentem edukacji? 

W rozdziałach pierwszym i  drugim, prezentujących ważne 
zagadnienia propedeutyki filozofii w  szkole średniej, ustalono, że 



248

fundamentem współczesnych rozważań na temat tej dziedziny nauki 
były dyskusje filozofów w okresie dwudziestolecia międzywojennego. 
Okazało się, że poglądy środowiska filozofów zarówno międzywoj-
nia, jak i współczesnych w dalszym ciągu dotyczą tych samych zagad-
nień, problemów i  dylematów: zasadności edukacji, odpowiedniej 
kwalifikacji nauczycieli, właściwego doboru treści i metod nauczania 
oraz podręczników i lektur uzupełniających dla młodzieży. Zaanga-
żowanie ówczesnych dydaktyków oraz profesorów uniwersyteckich 
w  podniesienie statusu wiedzy filozoficznej w  Polsce budzi respekt 
i szacunek. 

Zasadne jest stwierdzenie, że właśnie w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego nastąpiła w Polsce krystalizacja przedmiotu szkol-
nego o nazwie propedeutyka filozofii. Wszystkich nauczycieli łączyło 
dążenie do ujmowania filozofii jako  samodzielnego przedmiotu, 
z własnym programem i w odpowiednim wymiarze godzin. Zauwa-
żono już wtedy, że w dalszym ciągu przedmiot ten nie jest doceniany, 
ponieważ nie została właściwie ujęta jego rola w systemie edukacji. 
Jak stwierdził Twardowski: „brak zrozumienia doniosłości propedeu-
tycznego wykształcenia filozoficznego, które winna dać szkoła śred-
nia, łączy się często z  lekceważeniem wykształcenia filozoficznego 
w ogóle i z lekceważeniem samej filozofii”1.

Horyzont problemowy propedeutyki filozofii jako przedmiotu 
nauczania w  II  Rzeczypospolitej pozostawał w  ścisłym związku 
z ówczesnymi dominującymi tendencjami występującymi w polskiej 
filozofii. Najważniejszy wpływ na dobór metody nauczania i naucza-
nych treści wywarł program wypracowany przez Twardowskiego, 
który między innymi podkreślał wyrobienie u młodzieży logicznego 
i krytycznego sposobu myślenia. Krytyka sposobu nauczania prope-
deutyki filozofii, zainicjowana przez polskie środowisko filozoficzne, 
dotyczyła wszystkich jego aspektów. Zgodnie z  zaprezentowanymi 
poglądami, między innymi Gaweckiego, główną przeszkodą w reali-
zacji tego programu był dotkliwy brak wykwalifikowanych nauczy-

1 K. Twardowski, Filozofia w szkole średniej..., s. 5.
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cieli. Postulowano, aby sprawą polskiej szkoły oraz kadry nauczy-
cielskiej zająć się pilnie i potraktować ten problem poważnie. Druga 
kategoria trudności wynikała z  niewłaściwej organizacji nauczania 
propedeutyki filozofii oraz braku wystarczającej liczby godzin. Trze-
cia kategoria związana była z samym dotychczasowym programem, 
o którym Twardowski pisał, że jest on fragmentaryczny, niesystema-
tyczny i chaotyczny. Podobne problemy związane z nauczaniem pro-
pedeutyki filozofii w szkole średniej akcentowali wszyscy przedstawi-
ciele szkoły lwowsko-warszawskiej.

Praktyczny wniosek z  dyskusji, które prowadzono w  Polsce po 
odzyskaniu suwerenności, jest taki, że filozofia powinna stanowić ele-
mentarną podstawę każdej edukacji, na każdym szczeblu kształcenia. 
Cele i programy nauczania tego przedmiotu należy tak skonstruować, 
aby przekonać do siebie zarówno pedagogów, dyrektorów szkół, jak  
i przede wszystkim młodzież. Filozofia jako przedmiot nauczania szkol-
nego powinna zmienić swój wizerunek zagmatwanej i  bezużytecznej 
refleksji, umieć pociągać, intrygować, konkurować z innymi przedmio-
tami, aby zdobyć samodzielne miejsce w procesie nauczania w szkole.

Jaką wiedzę pozostawili po sobie filozofowie-dydaktycy sku-
pieni w środowisku szkoły lwowsko-warszawskiej? Pozostała po nich 
olbrzymia spuścizna. Z dyskusji wynika, że bardzo ważną sprawą 
dotyczącą przyszłości filozofii jest dobór treści, celów oraz metod 
nauczania. Celem propedeutyki filozofii w szkole średniej powinno 
być zachęcanie młodzieży do zainteresowania się tymi zagadnie-
niami. Zaspokajając potrzeby i  oczekiwania młodych ludzi, należy 
tak dobrać zagadnienia filozoficzne, aby zainteresowały uczniów, 
wszak umysły młodzieży w  okresie dojrzewania „zaprzątają zagad-
nienia wieczności i  nieskończoności, urodzenia, miłości i  śmierci, 
zagadnienia przeznaczenia człowieka, cierpienia, zła i szczęścia, celo-
wości ludzkich wysiłków i wszelkiego stworzenia”2. 

Krystalizacja propedeutyki w okresie międzywojennym polegała 
na sprecyzowaniu najważniejszych elementów dydaktyki filozofii: 

2 S. Igel, Dydaktyka propedeutyki filozofii, s. 433. 
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ucznia, metod, nauczyciela. Wiadomo było, że zainteresowania mło-
dych ludzi sięgają w dziedzinę metafizyki, etyki, że są natury egzysten-
cjalnej. W związku z tym nauczanie filozofii nie może ograniczyć się do 
historii tego przedmiotu lub czytania dzieł filozoficznych, należy zatem 
odwołać się do przykładów z życia codziennego, aktualnych zdarzeń, 
problemów, które są ważne dla młodego człowieka. Punktem wyjścia 
musi być ich własne doświadczenie, czyli rzeczywistość, w której żyją3. 
W rozdziale drugim zwrócono uwagę, że w edukacji filozoficznej ważny 
jest również nauczyciel, jego postawa oraz kwalifikacje. Należy opowie-
dzieć się za nauczycielem-fachowcem, wszechstronnie wykształconym, 
który powinien wprowadzać młodych ludzi w świat filozofii i ukazać 
(za Platonem), iż jej źródłem jest zdziwienie, a mądrość filozoficzna jest 
(jak sądził Arystoteles) pewną nieprzemijającą cnotą, trwałą dyspozycją 
intelektualną, pozwalającą człowiekowi odkrywać w świecie to, co jest 
w nim istotnego i ważnego. Nauczyciel nie jawi się jako funkcjonariusz, 
lecz jako wychowawca. Wychowanie i  kształcenie stanowią wspólną 
wędrówkę (wspólne poszukiwanie) ku prawdzie i dobru. Wychowawca 
jest osobą i wychowuje osoby, jest świadkiem wartości, a  jego relacja 
do wychowanka jest relacją pomocy i służby. Wychowanie i kształcenie 
nie opiera się na konkretnych schematach, obowiązujących przepisach 
i prawach, lecz jawi się w optyce osobowej. Jest spotkaniem osób, spo-
tkaniem nauczyciela i ucznia.

Rozdział trzeci poświęcony został analizie dyskusji prowadzonych 
w okresie transformacji w Polsce po 1990 roku. Atomizacja środowisk 
wpływa na ogromne zróżnicowanie poglądów. Stan badań odsłania te 
same obszary, na które wskazywali profesorowie liceów z czasów mię-
dzywojnia. Jednak krytycyzm wobec stanu szkoły i jakości nauczania 
jest istotną cechą tego przekazu. Środowiska pedagogów i dydaktyków 
filozofii dzielą się swoimi niepokojami, opisując mankamenty działania 
systemu edukacyjnego w okresie transformacji ustrojowej. 

3 Za sięganiem do własnych doświadczeń uczniów w nauczaniu propedeutyki fi-
lozofii opowiadał się już w  dwudziestoleciu międzywojennym sam Kazimierz 
Twardowski.
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Kondycja polskiej szkoły w ujęciu środowiska współczesnych peda-
gogów i dydaktyków:

– nie edukuje, nie uczy tylko przekazuje wiedzę;
– dostarcza uczniom encyklopedycznych informacji;
– oczekuje bezkrytycznego stosowania się do swoich zasad, 

(biernej uległości):
– nie potrafi zaciekawić młodych ludzi;
– wzbudza negatywne reakcje; 
– nie motywuje; 
– nie dba o refleksyjność;
– nie umie kształtować osobowości;
– nie wykorzystuje uzdolnień, zainteresowań młodych ludzi;
– gubi się w niezliczonych drobiazgach; 
– gromadzi zbędne szczegóły (brakuje w niej spójnego spojrze-

nia na całość); 
– występują w niej liczne rozbieżności;
– ulega „technologizacji”;
– liczą się: liczby, stopnie, pozorna aktywność;
– nie liczy się indywidualizm;
– oczekuje posłuszeństwa.

Zadania współczesnej szkoły:
– usprawnianie uczniów w rozumowaniu;
– spojrzenie na całość, przekazywanie syntezy;
– pobudzanie do samodoskonalenia się, do rozwoju;
– wyrobienie skłonności do uczenia się, wnioskowania, ana-

lizy, refleksji; 
– dostosowanie programów nauczania do potrzeb i możliwości 

intelektualnych uczniów;
– skoncentrowanie uwagi na młodzieży, jej dobru; 
– dbanie o odpowiedni dobór przedmiotów nauczania, struk-

turę i treść;
– unikanie w nauczaniu niestaranności i powierzchowności;
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– odejście od szczegółowego sprawdzania wiedzy encyklope-
dycznej;

– dążenie do harmonijnego oraz pełnego rozwoju młodego 
człowieka;

Wspólne założenia środowiska międzywojnia oraz współczesnych 
filozofów i dydaktyków na temat nauczania filozofii w szkole: 

– krzewienie nauczania filozofii w polskiej szkole średniej;
– rozbudzanie zainteresowań młodzieży zagadnieniami filozo-

ficznymi; 
– wyrobienie w uczniach ścisłego i krytycznego myślenia;
– aktywizowanie uczniów;
– stosowanie różnych metod nauczania;
– tworzenie możliwości samodzielnego zdobywania wiedzy;
– skierowanie nauczania w stronę rozwoju intelektualnego jak 

i moralnego młodzieży;
– ograniczenie nieskoordynowanego i niespójnego przekazy-

wania wiedzy;
– propagowanie korelacji międzyprzedmiotowej;
– ograniczenie fragmentaryczności wiedzy;
– wprowadzenie powszechnego nauczania filozofii. 

Rozbieżności poglądowe współczesnego środowiska w stosunku do 
międzywojnia: 

– szersze ujęcie metod nauczania, stosowanie niekonwencjo-
nalnych sposobów nauczania (film, projekcje multimedialne, 
olimpiady filozoficzne);

– szczegółowe zwrócenie uwagi na mankamenty systemu 
nauczania;

– nowe podejście do programów nauczania; 
– posługiwanie się zróżnicowaną literaturą przedmiotu;
– zwrócenie uwagi na rolę i funkcje filozofii w szkole;
– brak spójnej wizji nauczania filozofii;
– nauczanie filozofii w szkole przez nie filozofów (polonistów, 

historyków, teologów). 
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W rozdziale czwartym przedstawiono korelację i wpływ filozofii na 
inne przedmioty nauczania w  szkole średniej. Zwrócono uwagę na 
określone miejsce filozofii wśród przedmiotów szkolnych. Stwier-
dzono, że jest ona obecna w  każdym przedmiocie, a  zwłaszcza że 
stanowi źródło i podstawę nauk humanistycznych. Filozofia ma duże 
znaczenie w procesie edukacji w szkole średniej, jest jej fundamentem, 
który ma charakter uniwersalny. Badania przeprowadzone w książce, 
które związane są z  inną tradycją filozoficzną niż szkoła lwowsko- 
-warszawska, doprowadzają do analogicznych wniosków. Stanowi 
to więc potwierdzenie, że stwierdzenie, iż filozofia jest podstawą 
wykształcenia ogólnego jest ponadczasowe albo, mówiąc innym języ-
kiem, po prostu prawdziwe. Wydaje się wobec tego, że tak wychwalone 
w literaturze wykształcenie renesansowe nie jest encyklopedycznym 
nagromadzeniem informacji, lecz bardzo rozległą wiedzą z różnych 
dziedzin, zbudowaną na solidnym fundamencie filozoficznym.

Wyniki przeprowadzonych analiz pozwalają sformułować stwier-
dzenie, że: 

1. Filozofia może stać się syntezą, łączącą fragmenty w całość.
2. Filozofia jest niezbędnym elementem wykształcenia czło-

wieka.
3. Filozofia jest elementem fundamentalnym. 
4. Filozofia może być ukoronowaniem, syntezą wyników całego 

nauczania średniego.
5. Filozofia może być „ogniskiem, w którym zbiegłyby się pro-

mienie wiedzy, przebiegające dotąd bezładnie przez młodo-
ciany umysł”4.

Problematyka nauczania filozofii zawiera elementy stałe i  zmienne, 
historyczne oraz metodologiczne. Przykładem uniwersalnych pro-
blemów jest refleksja nad miejscem filozofii w  systemie szkolnym. 
Poruszała tę kwestię Rajchman-Ettingerowa w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym, ta problematyka obecna jest również we współczesnej 

4 R. Rajchman-Ettingerowa, Propedeutyka filozofii w szkole średniej, s. 134. 

Zakończenie



254

szkole i  współczesnym systemie nauczania. Sytuacja, z  jaką mamy 
dzisiaj do czynienia, wskazuje jednoznacznie, że nie ma zrozumie-
nia dla systemowego nauczania filozofii w szkole. Cechą charaktery-
styczną systemu jest mianowicie to, że składa się on z wielu powiąza-
nych ze sobą elementów, które muszą ze sobą korelować i wzajemnie 
się uzupełniać. Elementy, które tworzą system, nie mogą być odrębne, 
odłączone od siebie, lecz muszą się wzajemnie uzupełniać, tworząc 
całość. Elementy systemu powinny tworzyć zbiór wzajemnie ze sobą 
powiązany i współzależny. Odwołując się do tego, ważne wydaje się 
zatem, by programy nauczania były tak skonstruowane, aby naucza-
nie przedmiotów szkolnych zmierzało do współpracy ze sobą nauczy-
cieli w  taki sposób, żeby realizowano wspólne zamierzenia i  cele. 
Przedmioty szkolne nie mogą być od siebie niezależne, powinny być 
ze sobą powiązane. Powinny ze sobą korelować w celu lepszego prze-
kazywania wiedzy uczniom w szkole średniej. W systemie nauczania 
należy zatem zwrócić uwagę, by była zachowana określona ciągłość 
wiedzy. To właśnie filozofia może dostarczyć tej korelacji.

Problematyka edukacji filozoficznej nie jest tematem zamknię-
tym. Dzięki filozofii kształcenie ogólne nabiera społecznej wartości. 
W świecie globalnym, sieciowym, informacyjnym istotne wydaje się, 
by wykształcenie ogólne dążyło do poznawania i rozumienia rzeczy-
wistości jako całości, by młodzi ludzie nie poprzestawali na ujmowa-
niu jej szczegółów i drobiazgów w ich oderwaniu od siebie. Zasadne 
wydaje się, by uczniowie rozumieli rzeczywistość z punktu widzenia 
ogólnych praw przejawiających się w szczegółowych i zmiennych fak-
tach. Takie poznawanie rzeczywistości nie jest wtedy jedynie pamię-
ciowym rejestrem jej faktycznych składników. Należy zwrócić uwagę, 
by wykształcenie ogólne dążyło do wykrywania sensu całości, co 
skutkowałoby budowaniem filozoficznego poglądu na całość świata 
humanistycznego, przyrody i ludzkości. W książce starano się wyka-
zać, że wykształcenie filozoficzne zapewnia spójność wiedzy, a co za 
tym idzie – spójność kształtowanej w szkole osobowości. 
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