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Wprowadzenie 
 
Na łamach raportów Unii Europejskiej dotyczących polskiej edukacji, 

zwłaszcza kształcenia na uczelniach wyższych, pojawiło się wiele uwag. Wśród 
nich znalazła się i ta, że oto szkolimy więcej humanistów aniżeli inżynierów. 
Powody tego stanu rzeczy są różnorodne, m.in.: 

� wyraźna przewaga liczebna szkół wyższych I i II stopnia o profilu 
humanistycznym nad szkołami tego samego typu o profilu technicznym; 

� brak szkół wyższych o profilu technicznym (prócz informatycznych) 
wśród szkół prywatnych i społecznych, a to za sprawą znacznego 
nakładu finansowego potrzebnego na zgromadzenie, utrzymanie parku 
maszynowego i zakup coraz to nowszych urządzeń dla uczynienia 
procesu kształcenia aktualnym i bieżącym, którego szkoły prywatne 
i społeczne nie są w stanie udźwignąć; 

� powszechne wśród młodzieży przekonanie o łatwości studiowania na 
kierunkach humanistycznych; 

� równie powszechne przekonanie, że do studiowania przedmiotów tzw. 
ścisłych predysponowani są wyłącznie mężczyźni; 

� pozbawienie egzaminu maturalnego matematyki (w pewnym przedziale 
czasowym) jako obowiązującego przedmiotu zdawania. 

W tym świetle kształcenie politechniczne, a nade wszystko wychowanie poli-
techniczne i jego zadania, stają się ważne, poważne, by nie rzec – pierwszorzędne. 

 
Wychowanie politechniczne jest procesem intencjonalnym, zorganizo-

wanym w sposób celowy. Celem wychowania politechnicznego jest harmonijny 
i wszechstronny rozwój jednostki oraz przygotowanie jej do czynnego ucze-
stnictwa w kulturze. Dokonywane jest przez oddziaływania na sferę poznawczą 
jednostki poprzez przekazywanie wiadomości o świecie techniki, a na tej 
podstawie budowanie wiedzy osobistej z tendencją jej dalszego pogłębiania, 
rozumienia, systematyzowania, łączenia, kreowania nowej wiedzy technicznej 
i o technice; przez oddziaływanie na sferę przeżyciową, emocjonalno-moty-
wacyjną poprzez ujawnianie związków pomiędzy techniką a nauką i sztuką, 
ukazywanie humanistycznego wizerunku techniki, kształtowanie kultury 
technicznej, inspirowanie postaw świadomego korzystania z dóbr techniki 
i twórczego wzbogacania świata techniki; przez oddziaływanie na sferę dzia-
łaniową poprzez czynienie jednostki odpowiedzialnym sprawcą innowacji 
w dziedzinie techniki. Wychowanie politechniczne obejmuje wszystkich ludzi 
i realizowane jest niemal przez całe życie. Dociera do nich przez sytuacje 
programowe, zaplanowane, ale i spontaniczne, zainicjowane obecnością techniki 
czy potrzebą aktywności o charakterze technicznym. 

Składową wychowania politechnicznego jest kształcenie politechniczne. 
Wychowanie nie jest tożsame z kształceniem, w wychowaniu akcent pada na 
sferę aktywną człowieka, sferę emocji, motywacji, wartości, postaw, w kształ-
ceniu zaś na sferę poznawczą. Kształcąc, jednak wychowuje się. W związku 
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z powyższym, w niniejszym opracowaniu niektóre przykłady kształcenia 
politechnicznego stanowią również o wychowaniu politechnicznym. 

Wychowanie politechniczne realizuje podstawowe funkcje wychowania: 
socjalizacyjną – wprowadzając jednostkę w świat kultury technicznej, i emancy-
pacyjną – umożliwiając jej formowanie własnej podmiotowości na bazie 
kontaktów z kulturą techniczną i indywidualnych zadatków. Domeną zinstytu-
cjonalizowanych środowisk wychowawczych jest realizowanie przez nie funkcji 
socjalizacyjnej. Jednakże prawidłowo funkcjonujące środowisko wychowawcze 
winno realizować obydwie funkcje. Czy zatem instytucja wychowawcza – 
w niniejszym opracowaniu: wyższa szkoła politechniczna (Politechnika Łódzka) 
– sprzyja funkcji emancypacyjnej? Odpowiedzi na to pytanie (w pewnej mierze) 
dostarcza przeprowadzone badanie pilotażowe. Przyjęto założenie, że wycho-
wanie politechniczne zespala się w swej nadrzędnej idei z wychowaniem 
podmiotowym. Osią wychowania podmiotowego jest formowanie sytuacji dla 
rozwoju podmiotów – partnerów wychowania, przy czym wychowawca godzi 
się na ograniczenie własnej podmiotowości na rzecz podmiotowości 
wychowanka, stwarzając mu warunki do rozwoju jego tożsamości. Świadomy 
znaczenia rozwoju własnej tożsamości przez wychowanka wychowawca 
ustanawia celem swych oddziaływań podmiotowość wychowanka. Buduje 
więc sytuacje wychowawcze nastawione na aktywność sprawczą wychowanka. 
Tym sposobem pośredniczy w realizacji funkcji emancypacyjnej wychowania. 
Ankieta skierowana do studentów dotyczyła realizowania przez wykładowców 
PŁ cech wychowania, którego celem jest podmiotowość wychowanka. 
Pozyskane tą drogą wyniki pozwalają stwierdzić, czy i na ile wychowanie 
politechniczne łączne jest z wychowaniem podmiotowym, czy wychowaniu 
politechnicznemu towarzyszy wychowanie podmiotowe. 

Związek wychowania politechnicznego z wychowaniem do twórczości 
wydaje się wyraźny. Wychowanie do twórczości zmierza do ukształtowania 
jednostki gotowej przez swą aktywność twórczą czynnie uczestniczyć w kulturze 
i formować własną podmiotowość na drodze kreacji, samorealizacji, samo-
urzeczywistnienia. W wychowaniu do twórczości idzie o kształtowanie postawy 
gotowości, otwartości, aktywności, postawy innowacyjnej, w której wrażliwość 
na problemy, ciekawość poznawcza, elastyczność i oryginalność myślenia, 
wyobraźnia twórcza mają swe ujście. Twórczość pozostaje fenomenem, może 
być również opisana jako aktywność człowieka, swoisty rodzaj „pracy”, 
w której spotykają się zdolności, umiejętności, charakterystyczne dla osoby 
twórczej cechy i przymioty, proces namysłu i rozwiązywania zadań i problemów 
w sposób twórczy, okoliczności i warunki oraz samo dokonanie twórcze. 
Analiza prac dyplomowych studentów PŁ Wydziału Organizacji i Zarządzania 
oraz miniwywiad przeprowadzony wśród wykładowców tejże Uczelni ukazuje 
faktyczny obraz związku wychowania politechnicznego z wychowaniem 
do twórczości. 

Powyższe zagadnienia narzucają kształt niniejszego opracowania. W roz-
dziale pierwszym czytelnik może zapoznać się z podstawowymi pojęciami, 
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takimi jak: edukacja, wychowanie, kształcenie, socjalizacja, oraz ich wza-
jemnymi zależnościami. Zwrócono uwagę na dwie funkcje wychowania: 
socjalizacyjną i emancypacyjną. Obie te funkcje realizowane są przez 
wychowanie podmiotowe oraz wychowanie politechniczne. Zdając relację 
z badań pilotażowych, autorka chciała wskazać stan korelacji między 
wychowaniem podmiotowym, którego celem jest podmiotowość wychowanka, 
a wychowaniem politechnicznym. 

W rozdziale drugim omówiono twórczość, uwzględniając powszechnie 
akceptowane jej wymiary: dzieło (dokonanie), osobowość, proces, warunki, 
a następnie odszukano je w wychowaniu politechnicznym. Badania pilotażowe 
przeprowadzone przez autorkę objęły zagadnienia związku wychowania 
politechnicznego (tu rozumianego jako kształcenie politechniczne) z doko-
naniami twórczymi oraz związku wychowania politechnicznego (również 
rozumianego jako kształcenie politechniczne) z jednym z warunków twórczości, 
a mianowicie z nauczycielem akademickim i jego nastawieniem do twórczości 
studentów. 

W obliczu przedłożonych treści i badań o charakterze pilotażowym nie 
mogą ujawnić się wnioski innego rodzaju jak tylko ogólne. Zaprezentowano je 
w formie (ogólnych) postulatów w Zakończeniu pracy. 

   
Ideą przewodnią niniejszej wypowiedzi jest więc: 
� z jednej strony – zwrócenie uwagi na wychowanie politechniczne, na 

jego moc formowania podmiotowości i twórczości wychowanka oraz 
istotny udział w procesie rozwoju społeczeństwa i wzbogacania dorobku 
kulturowego tegoż wychowania, 

� z drugiej strony – wskazanie niedociągnięć, braku umiejętnego i pełnego 
wykorzystania specyficznych oddziaływań wychowania politechnicz-
nego, by uwrażliwić „wykonawców” wychowania politechnicznego na 
jego aktualne braki i uchybienia, wzmóc ich czujność na niedostatki 
wychowania politechnicznego, zachęcić do czynienia spostrzeżeń 
i krytycznej analizy w celu podniesienia jakości oddziaływań wycho-
wania politechnicznego. 

W związku z powyższym adresatami niniejszej pozycji autorka czyni: 
� głównie wykładowców uczelni wyższych politechnicznych, 
� młodych wykładowców uczelni wyższych politechnicznych, którym 

przyszło podjąć studia podyplomowe pedagogiczne dla wzbogacenia 
kwalifikacji zawodowych i „warsztatu” wychowania i kształcenia, 

� nauczycieli techniki ze szkół niższego szczebla, 
� inicjatorów życia społecznego, 
� studentów studiów politechnicznych, zwłaszcza tych, którzy wybrali 

kierunek edukacji techniczno-informatycznej, 
� pozostałych czytelników niezorientowanych w przedstawionej proble-

matyce, dla których niniejsza pozycja może stanowić źródło informacji 
i zachętę do lektury prac szczegółowych. 
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Praca ta nie powstałaby, gdyby nie pomoc i współpraca wielu osób. 
W pierwszym rzędzie pragnę podziękować recenzentom, dr hab. Janowi 
Łaszczykowi i dr hab. Tadeuszowi Szewczykowi, których nader cenne kry-
tyczne uwagi przyczyniły się do podniesienia jakości merytorycznej tej 
wypowiedzi, życzliwość zaś sprawiła, że książkę uznano za godną wydania 
i polecenia. 

Głęboki ukłon podziękowania kieruję do prof. dr. hab. Krzysztofa 
Baranowskiego i dr. hab. Ryszarda Grądzkiego – sprzyjanie poczynaniom 
naukowym autorki, obdarzenie zaufaniem okazały się niezwykle cenne. 

Dziękuję również wykładowcom PŁ biorącym udział w miniwywiadzie 
i analizującym prace dyplomowe studentów – ich poświęcenie i wkład są 
znaczące, dają podstawę do dalszych, pełniejszych poczynań badawczych autorki. 

 
 




