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Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badania opinii na temat szkolnictwa
przeprowadzonego na próbie 212 studentów różnych kierunków studiów Uniwersytetu
Gdańskiego. Badanie zostało przeprowadzone w maju i w czerwcu 2017 r. Respondenci
wypełnili papierowy kwestionariusz w którym zaznaczyli, na ile zgadzają się lub nie zgadzają
z każdym spośród 14 stwierdzeń dotyczących różnych aspektów polskiego szkolnictwa.
Badanie te stanowi kontynuację badania przeprowadzonego w grudniu 2016 r. i w styczniu
2017 r. na próbie studentów kierunków pedagogicznych Uniwersytetu Gdańskiego. W
artykule wyniki obu grup studentów są porównywane. Wyniki badania wskazują na to, że
studenci, niezależnie od kierunku studiów, mają w większości negatywne opinie o polskim
szkolnictwie i dostrzegają potrzebę zmiany w dziedzinie szkolnictwa.
Słowa kluczowe: opinie na temat szkolnictwa, opinie na temat edukacji, studenci pedagogiki.
Abstract
The aim of this paper is to present the results of a survey on students’ opinions about the
Polish education system. The study was conducted in May and June 2017. The questionnaire
was filled by 212 students of various fields of study at University of Gdańsk. This study is a
continuation of the study conducted in December 2016 and in January 2017, which was also
carried out by students of the University of Gdańsk, but it concerned only students from three
fields of study: pedagogy, pedagogy of early education and special education. In the article,
the results of both groups of students are compared. Students, regardless of the field of study,
mostly have negative opinions about Polish education and recognize the need for change in
this field.
Keywords: opinions about education, student’s opinions, pedagogy students.

1 WPROWADZENIE
W grudniu 2016 r. i w styczniu 2017 r. przeprowadzone zostało badanie na próbie 443
studentów kierunków pedagogicznych (pedagogiki, pedagogiki wczesnej edukacji i
pedagogiki specjalnej) studiujących na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu
Gdańskiego. Badanie dotyczyło opinii studentów na temat polskiego szkolnictwa
podstawowego, gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego. Z przeprowadzonego badania
wynikało, że opinie studentów na temat szkolnictwa są w większości negatywne. Pozytywne
opinie na temat edukacji w Polsce pojawiały się w ankietach tak rzadko, że wyniki te były
zaskoczeniem dla osób przeprowadzających badanie. Wyniki tego badania zostały
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przedstawione w artykule pt. Pedagogy students' opinions on education in Poland.1 To, że
opinie studentów kierunków pedagogicznych były w większości negatywne, można
interpretować na wiele różnych sposobów. Świadczyć one mogą o niskiej jakości edukacji w
Polsce, o krytycznym nastawieniu przyszłych pedagogów do zastanej rzeczywistości
edukacyjnej, o bardzo dużych oczekiwaniach społecznych formułowanych względem
szkolnictwa, o konieczności zmiany dominującego w Polsce paradygmatu edukacyjnego lub o
generalnie negatywnej ocenie samej idei szkolnictwa powszechnego w którym wszyscy
uczniowie (niezależnie od zainteresowań i zdolności) otrzymują podobną, standardową usługę
edukacyjną.
Jednoznaczną interpretację zjawiska występowania negatywnych opinii na temat szkolnictwa
utrudnia wielość potencjalnych perspektyw teoretycznych występujących w badaniach
edukacyjnych. Z jednej strony badacze zwracają uwagę na to, że polskie szkolnictwo boryka
się z poważnymi problemami,2 że dominujący w Polsce paradygmat edukacyjny stoi w
sprzeczności z aktualną wiedzą na temat tego, w jaki sposób zachodzi proces uczenia się,3 że
szkoła zamiast pełnić rolę awangardy współczesności schodzi do roli skansenu,4 czy że
systemy edukacji na całym świecie są niedostosowane do wyzwań współczesności, ponieważ
powstały w innej epoce i zostały ukształtowane na potrzeby ówczesnych społeczeństw. 5
Z drugiej strony zwraca się uwagę na to, że szkolnictwo jest krytykowane ze wszystkich stron
i to w sposób bezpardonowy (czasami nawet przesadny)6 oraz że edukacja zawsze budziła i
budzi duże emocje (również te negatywne), ponieważ wobec niej formułowane są dosyć
wysokie oczekiwania społeczne, które często pozostają niespełnione.7 W ramach tego
krótkiego artykułu empirycznego problem ten z pewnością nie zostanie w pełni wyjaśniony.
Rzeczywistość edukacyjna jest wielowymiarowa, bardzo złożona i podatna na różnorodne
interpretacje. W związku z tym żadne pojedyncze badanie w dziedzinie edukacji nie
wystarczy, aby wyjaśnić dane zagadnienie całościowo i dogłębnie. Niemniej, niniejszy
artykuł stanowić może – co prawda drobny, ale jednak - krok w tym właśnie kierunku.
Przekonanie o tym, że polski system edukacji wymaga zmian, nie jest niczym nowym w
pedagogice. Od wielu lat piszą o tym osoby będące autorytetami pedagogicznymi, eksperci i
badacze. Brakuje jednak empirycznych badań na temat opinii o szkolnictwie. Tego typu
badania są potrzebne, aby dowiedzieć się, na ile powszechne jest przekonanie o potrzebie
zmian i czy nie jest ono przypadkiem głównie domeną osób zawodowo zajmujących się
edukacją.
W związku z powyższym, postanowiono przeprowadzić dodatkowe badanie za pomocą tego
samego kwestionariusza, ale na innej grupie studentów, kształcących się na innych
kierunkach studiów. W ramach kontynuacji badania przeprowadzono w maju i w czerwcu
2017 r. badanie ankietowe na próbie 212 studentów. Celem tego badania była próba
odpowiedzi na pytanie, czy studenci innych kierunków studiów niż pedagogiczne również w
większości będą mieli negatywne opinie na temat polskiego szkolnictwa? Przyjęto założenie,
że jeśli odpowiedź na tak postawione pytanie będzie twierdząca, to znaczy to, że potrzeba
1
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zmiany edukacyjnej jest dostrzegana nie tylko przez osoby zajmujące się edukacją zawodowo
(lub kształcące się w tym kierunku), ale również przez inne osoby, nie wiążące swojej
przyszłości z sektorem edukacji. Wyniki tego drugiego badania zostaną zaprezentowane w
niniejszym artykule, natomiast wyniki poprzedniego badania, które zostało już przedstawione
szczegółowo w poprzednim artykule,8 tym razem zostaną przedstawione w bardziej
syntetycznej formie jako punkt odniesienia dla wyników badania przeprowadzonego w maju i
czerwcu 2017 r.
2

METODY

2.1 Uczestnicy badania
W badaniu wzięło udział 212 studentów Uniwersytetu Gdańskiego, w tym 158 kobiet
(74,53%) i 52 mężczyzn (24,53%), zaś 2 osoby (0,94%) nie zaznaczyły w ankiecie płci.
Średnia arytmetyczna wieku respondentów wyniosła 20,82 lat (SD = 2,09). Najmłodsza osoba
miała 18 lat, zaś najstarsza 38 lat. 6 osób (2,83%) nie zaznaczyło w ankiecie ile ma lat.
Uczestnicy badania studiowali na różnych kierunkach studiów i na różnych wydziałach
Uniwersytetu Gdańskiego: 60 osób studiowało socjologię, 48 osób pracę socjalną, 45 osób
amerykanistykę, 23 osoby dziennikarstwo i komunikację społeczną, 20 osób filologię
angielską, zaś 12 osób historię. 4 osoby nie zaznaczyły w ankiecie kierunku studiów, ale
wiadomo, że byli to studenci Wydziału Filologicznego, a więc amerykanistyki lub filologii
angielskiej. Większość uczestników badania studiowało na Wydziale Nauk Społecznych (131
osób, 61,79%). Oprócz tego respondenci studiowali na Wydziale Filologicznym (69 osoby,
32,55%) oraz na Wydziale Historycznym (12 osób, 5,66%).
Wszyscy respondenci byli uczestnikami studiów licencjackich: 97 studentów (45,75%)
studiowało na drugim roku studiów, 89 osób (41,98%) na pierwszym roku studiów, zaś 22
osoby (10,38%) na trzecim roku studiów. 4 osoby (1,89%) nie zaznaczyły na którym byli
roku studiów. Wszyscy badani studenci studiowali w trybie stacjonarnym (100%).
2.2 Pomiar
W badaniu wykorzystano autorski Kwestionariusz opinii o polskim szkolnictwie
(podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym). Narzędzie te składa się z 14 stwierdzeń
dotyczących szkolnictwa, spośród których połowa została sformułowana w sposób
pozytywny (świadczący o dobrym stanie edukacji), a druga połowa została sformułowana w
sposób negatywny (świadczący o złym stanie edukacji). Wypełniając kwestionariusz
respondenci zapoznali się z następującą instrukcją: Proszę, abyś wskazał(a), jak bardzo
zgadzasz się lub nie zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami dotyczącymi polskiego
szkolnictwa, a następnie ustosunkowali się do poszczególnych stwierdzeń mając do
dyspozycji poniższą 7-stopniową skalę:
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się nie
zgadzam
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zgadzam się

Raczej się
nie zgadzam

Ani tak, ani
nie
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2.3 Procedura badawcza
Przy zbieraniu danych wykorzystano metodę nieprobabilistycznego doboru próby, opartą na
dostępności badanych. Studenci zostali poproszeni w trakcie ćwiczeń i wykładów na uczelni
o udział w anonimowym badaniu ankietowym. Ponad 90% wszystkich studentów zgodziło się
na udział w badaniu. Wszystkie badane osoby wypełniły papierowy kwestionariusz.
8
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2.4 Opis statystyczny
Poszczególne odpowiedzi respondentów zostały zaprezentowane na wykresach w podziale na
trzy główne kategorie: odpowiedzi świadczące o tym, że respondenci zgadzają się ze
stwierdzeniem (odpowiedzi Raczej zgadzam się, Zgadzam się, Całkowicie się zgadzam),
odpowiedzi świadczące o tym, że respondenci nie zgadza się ze stwierdzeniem (odpowiedzi
Raczej nie zgadzam się, Nie zgadzam się, Całkowicie się nie zgadzam) oraz odpowiedzi
świadczące o tym, że respondenci nie mają jednoznacznej opinii w danej kwestii (odpowiedzi
Ani tak, ani nie).
Wszystkie wykresy w niniejszym artykule zostały opracowane w taki sposób, że kolumny
przedstawiające odsetek negatywnych opinii na temat szkolnictwa zawsze mają kolor
czerwony (niezależnie od tego, czy wyrażają one aprobatę, czy dezaprobatę wobec
konkretnego stwierdzenia), kolumny przedstawiające odsetek pozytywnych opinii na temat
edukacji zawsze mają kolor zielony, zaś kolumny przedstawiające odsetek odpowiedzi osób
nie mających konkretnej opinii (Ani tak, ani nie) są przedstawione za pomocą koloru żółtego.
Wszystkie statystyki (procenty, średnie arytmetyczne, odchylenie standardowe, sumy) zostały
policzone przy użyciu programu SPSS Statistics 24.0.
3 REZULTATY
W grupie studentów innych kierunków niż pedagogiczne blisko trzy czwarte badanych osób
(75,36%, 159 osób spośród 211) nie zgodziło się ze stwierdzeniem, że Polski system edukacji
funkcjonuje dobrze. Ze stwierdzeniem zgodziło się 6,64% badanych (14 osób), zaś 18,01%
(38 osób) nie miało zdania. Dla porównania w grupie studentów kierunków pedagogicznych
ze stwierdzeniem tym nie zgodziło się 73,02% badanych (322 osoby spośród 441), 6,58%
osób (29 osób) zgodziło się, zaś 20,41% badanych (90 osób) nie miało jednoznacznej opinii
(wykres 1).
Wykres 1
Porównanie dwóch grupy studentów pod względem ustosunkowania się do stwierdzenia
„Polski system edukacji funkcjonuje dobrze”
Polski system edukacji funkcjonuje dobrze
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Raczej nie zgadzam się, Nie
zgadzam się, Całkowicie się nie
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Ani tak, ani nie
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73,02
20,41

6,58

Studenci kierunków
pedagogicznych (N=441)

18,01

6,64

Studenci innych kierunków
(N=211)

Raczej zgadzam się, Zgadzam się,
Całkowicie się zgadzam

9 na 10 badanych studentów (90,95%, 191 osób na 210) innych kierunków niż pedagogiczne
zgodziło się ze stwierdzeniem Polski system edukacji wymaga reform, 3,33% (7 osób) nie
zgodziło się z tą opinią, zaś 5,71% (12 osób) nie miało zdania. Dla porównania 88,18% (388
osób spośród 440) studentów kierunków pedagogicznych zgodziło się z tym stwierdzeniem,
5% (22 osoby) nie zgodziło się z tym stwierdzeniem, zaś 6,82% (30 osób) nie miało zdania
(wykres 2).
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Wykres 2
Porównanie dwóch grupy studentów pod względem ustosunkowania się do stwierdzenia
„Polski system edukacji wymaga reform”
Polski system edukacji wymaga reform
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Większość studentów (55,92%, 118 osób spośród 211) innych kierunków niż pedagogiczne
nie zgodziła się ze stwierdzeniem, że W typowej polskiej szkole młodzież otrzymuje porządne
wykształcenie, zaś 17,54% (37 osób) zgodziło się z tym stwierdzeniem. 26,54% (56 osób) nie
miało zdania. Również większość studentów kierunków pedagogicznych (53,41%, 235 osób
spośród 440) nie zgodziła się z tym stwierdzeniem, zaś 18,41% (81 osób) zgodziło się.
28,18% nie miało zdania (124 osoby) (wykres 3).
Wykres 3
Porównanie dwóch grup studentów pod względem ustosunkowania się do stwierdzenia „W
typowej polskiej szkole młodzież otrzymuje porządne wykształcenie”
W typowej polskiej szkole młodzież otrzymuje porządne wykształcenie
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W grupie studentów innych kierunków niż pedagogiczne większość badanych osób (65,71%,
138 osób spośród 210) zgodziła się ze stwierdzeniem Wiedza nauczana w szkole jest mało
przydatna w dorosłym życiu, zaś 15,71% (33 osoby) nie zgodziło się z tą opinią. 18,57% (39
osób) badanych zaznaczyło odpowiedź Ani tak, ani nie. Dla porównania 73,58% (323 osoby
spośród 439) studentów kierunków pedagogicznych zgodziło się z powyższym
stwierdzeniem, zaś 11,62% (51 osób) nie zgodziło się. 14,81% (65 osób) nie miało
jednoznacznego zdania w tej kwestii (wykres 4).
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Wykres 4
Porównanie dwóch grup studentów pod względem ustosunkowania się do stwierdzenia
„Wiedza nauczana w szkole jest mało przydatna w dorosłym życiu”
Wiedza nauczana w szkole jest mało przydatna w dorosłym życiu
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Większość studentów (63,03%, 133 osoby spośród 211) kierunków innych niż pedagogiczne
nie zgodziło się ze stwierdzeniem, że W Polsce zawód nauczyciela cieszy się prestiżem
społecznym, zaś 14,22% (30 osób) zgodziło się z tym stwierdzeniem. 22,75% (48 osób)
badanych nie miało zdania w tej kwestii. Wśród studentów kierunków pedagogicznych
odsetek osób, które nie zgodziły z powyższym stwierdzeniem był niemal identyczny i
wyniósł 63,18 (278 osób spośród 440), zaś odsetek osób, które zgodziły się wyniósł 14,55 (64
osoby). 22,27% (98 osób) badanych nie miało zdania w tej sprawie (wykres 5).
Wykres 5
Porównanie dwóch grup studentów pod względem ustosunkowania się do stwierdzenia „W
Polsce zawód nauczyciela cieszy się prestiżem społecznym”
W Polsce zawód nauczyciela cieszy się prestiżem społecznym
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W grupie studentów innych kierunków studiów niż pedagogiczne większość osób (61,90%,
130 osób spośród 210) nie zgodziła się ze stwierdzeniem Polskie szkolnictwo zmienia się na
lepsze, zmiany idą w dobrym kierunku, zaś 8,57% (18 osób) zgodziło się z tym
stwierdzeniem. Blisko co trzecia osoba w tej grupie (29,52%, 62 osoby) nie miała zdania w
tej kwestii. Dla porównania w grupie studentów kierunków pedagogicznych 60,45% (266
osób spośród 440) badanych osób nie zgodziło się z powyższym stwierdzeniem, zaś 10,68%
(47 osób) zgodziło się. 28,86% (127 osób) nie miało zdania (wykres 6).
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Wykres 6
Porównanie dwóch grup studentów pod względem ustosunkowania się do stwierdzenia
„Polskie szkolnictwo zmienia się na lepsze, zmiany idą w dobrym kierunku”
Polskie szkolnictwo zmienia się na lepsze, zmiany idą w dobrym
kierunku
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Ponad 8 na 10 badanych (85,17%, 178 osób spośród 209) studentów kierunków innych niż
pedagogiczne zgodziło się z następującym stwierdzeniem: Sposób prowadzenia zajęć w szkole
powoduje, że uczniowie często nudzą się na lekcjach. Blisko co dwudziesty badany (5,74%,
12 osób) nie zgodził się z tym stwierdzeniem, zaś 9,09% (19 osób) nie miało opinii na ten
temat. Dla porównania blisko 9 na 10 badanych (89,52%, 393 osoby spośród 439) studentów
kierunków pedagogicznych zgodziło się z powyższą opinią, zaś 3,64% (16 osób) nie zgodziło
się z tą opinią. 6,83% (30 osób) nie miało zdania w tej kwestii (wykres 7).
Wykres 7
Porównanie dwóch grup studentów pod względem ustosunkowania się do stwierdzenia
„Sposób prowadzenia zajęć w szkole powoduje, że uczniowie często nudzą się na lekcjach”
Sposób prowadzenia zajęć w szkole powoduje, że uczniowie często nudzą
się na lekcjach
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Blisko trzy czwarte (75,71%, 159 osób spośród 210) studentów kierunków innych niż
pedagogiczne zgodziło się ze stwierdzeniem Szkoła zbyt często jest źródłem nadmiernego
stresu dla uczniów, 11,43% (24 osoby) studentów nie zgodziło się, zaś 12,86% (27 osób) nie
miało zdania w tej kwestii. Dla porównania 85,68% (377 osób spośród 440) studentów
kierunków pedagogicznych zgodziło się z tą opinią, zaś 6,82% (30 osób) nie zgodziło. 7,50%
(33 osoby) nie miało zdania w tej sprawie (wykres 8).
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Wykres 8
Porównanie dwóch grup studentów pod względem ustosunkowania się do stwierdzenia
„Szkoła zbyt często jest źródłem nadmiernego stresu dla uczniów”
Szkoła zbyt często jest źródłem nadmiernego stresu dla uczniów
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Większość studentów (56,67%, 119 osób spośród 210) innych kierunków niż pedagogiczne
zgodziła się ze stwierdzeniem, że Szkoła jest instytucją nieprzystosowaną do współczesnego
świata. 16,19% (34 osoby) nie zgodziło się z tą opinią. 27,14% (57 osób) nie miało zdania w
tej kwestii. Również większość (58,77%, 258 osób spośród 439) studentów kierunków
pedagogicznych zgodziła się z tą opinią, zaś 14,81% (65 osób) nie zgodziło się z tą opinią.
26,42% (116 osób) nie miało zdania (wykres 9).
Wykres 9
Porównanie dwóch grup studentów pod względem ustosunkowania się do stwierdzenia
„Szkoła jest instytucją nieprzystosowaną do współczesnego świata”
Szkoła jest instytucją nieprzystosowaną do współczesnego świata
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Niemal 8 na 10 badanych studentów (78,20%, 165 osób spośród 211) innych kierunków niż
pedagogiczne nie zgodziło się ze stwierdzeniem, że Szkoła dobrze przygotowuje młodzież do
życia w okresie dorosłości. 7,11% (15 osób) zgodziło się z tym stwierdzeniem. 14,69% (31
osób) nie miało zdania. 73,97% (324 osoby spośród 438) studentów kierunków
pedagogicznych nie zgodziło się z tym stwierdzeniem. 7,08% (31 osób) zgodziło się z tym
stwierdzeniem. 18,95% (83 osoby) nie miało zdania w tej kwestii (wykres 10).
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Wykres 10
Porównanie dwóch grup studentów pod względem ustosunkowania się do stwierdzenia
„Szkoła dobrze przygotowuje młodzież do życia w okresie dorosłości”
Szkoła dobrze przygotowuje młodzież do życia w okresie dorosłości
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Nieco ponad połowa studentów (51,67%, 108 osób spośród 209) kierunków innych niż
pedagogiczne nie zgodziło się ze stwierdzeniem, że W typowej polskiej szkole panuje dobra
atmosfera. 13,88% (29 osób) zgodziło się z tym stwierdzeniem. 34,45% (72 osoby) nie miało
zdania w tej kwestii. Mniej niż połowa (45,43%, 199 osób spośród 438) studentów kierunków
pedagogicznych nie zgodziła się z powyższym stwierdzeniem. 18,72% (82 osoby) zgodziło
się ze stwierdzeniem. 35,84% (157 osób) nie miało zdania w tej kwestii (wykres 11).
Wykres 11
Porównanie dwóch grup studentów pod względem ustosunkowania się do stwierdzenia „W
typowej polskiej szkole panuje dobra atmosfera”
W typowej polskiej szkole panuje dobra atmosfera
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W grupie studentów kierunków innych niż pedagogiczne nieco mniej niż połowa badanych
(49,04%, 102 osoby spośród 208) zgodziła się ze stwierdzeniem Uczniowie nie mogą wyrażać
swojego punktu widzenia na lekcji. Jedna trzecia badanych (33,17%, 69 osób) nie zgodziła się
z tym stwierdzeniem. 17,79% (37 osób) badanych nie miało jednoznacznej opinii w tej
kwestii. Dla porównania ponad połowa (56,32%, 245 osób spośród 435) badanych studentów
kierunków pedagogicznych zgodziło się z tym stwierdzeniem, 22,07% (96 osób) nie zgodziło
się, zaś 21,61% (94 osoby) nie miało zdania w tej kwestii (wykres 12).
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Wykres 12
Porównanie dwóch grup studentów pod względem ustosunkowania się do stwierdzenia
„Uczniowie nie mogą wyrażać swojego punktu widzenia na lekcji”
Uczniowie nie mogą wyrażać swojego punktu widzenia na lekcji
100
80
60
40
20
0

56,32

49,04
33,17

22,07 21,61
Studenci kierunków
pedagogicznych

17,79

Studenci innych kierunków

Raczej nie zgadzam się, Nie
zgadzam się, Całkowicie się nie
zgadzam
Ani tak, ani nie
Raczej zgadzam się, Zgadzam się,
Całkowicie się zgadzam

Blisko 4 na 10 studentów (40,67%, 85 osób spośród 209) kierunków innych niż pedagogiczne
nie zgodziło się ze stwierdzeniem Uczniowie w polskiej szkole czują się bezpiecznie. Ponad
jedna czwarta badanych (27,75%, 58 osób) zgodziła się z tym stwierdzeniem. Blisko jedna
trzecia (31,58%, 66 osób) nie miała zdania w tej kwestii. Dla porównania 31,05% (136 osób
spośród 438) studentów kierunków pedagogicznych nie zgodziło się z tym stwierdzeniem.
29,00% (127 osób) zgodziło się z tym stwierdzeniem. 39,95% (175 osób) nie miało zdania w
tej kwestii (wykres 13).
Wykres 13
Porównanie dwóch grup studentów pod względem ustosunkowania się do stwierdzenia
„Uczniowie w polskiej szkole czują się bezpiecznie”

Uczniowie w polskiej szkole czują się bezpiecznie
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W grupie studentów kierunków innych niż pedagogiczne ponad połowa badanych (55,24%,
116 osób spośród 210) zgodziła się ze stwierdzeniem Nauczyciele w niewystarczającym
stopniu rozwijają swoje kompetencje. 18,10% (38 osób) nie zgodziło się z tą opinią, zaś
26,67% (56 osób) zaznaczyło odpowiedź Ani tak, ani nie. W grupie studentów kierunków
pedagogicznych ponad połowa badanych (55,94%, 245 osób spośród 438) zgodziła się z tą
opinią, 16,67% (73 osoby) nie zgodziło się, zaś 27,40% (120 osób) nie miało zdania w tej
kwestii (wykres 14).
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Wykres 14
Porównanie dwóch grup studentów pod względem ustosunkowania się do stwierdzenia
„Nauczyciele w niewystarczającym stopniu rozwijają swoje kompetencje”
Nauczyciele w niewystarczającym stopniu rozwijają swoje kompetencje
100
80
60
40
20
0

55,94
16,67

27,4

Studenci kierunków
pedagogicznych

55,24
18,1

26,67

Studenci innych kierunków

Raczej nie zgadzam się, Nie
zgadzam się, Całkowicie się nie
zgadzam
Ani tak, ani nie
Raczej zgadzam się, Zgadzam się,
Całkowicie się zgadzam

4 WNIOSKI I DYSKUSJA
Studenci innych kierunków niż pedagogiczne w większości mieli – podobnie jak studenci
kierunków pedagogicznych – negatywne opinie o polskim szkolnictwie. Respondenci
ustosunkowali się do 14 stwierdzeń na temat edukacji w taki sposób, że w przypadku 12
z nich w większości zajęli stanowisko krytyczne względem szkolnictwa. Tylko w przypadku
dwóch stwierdzeń (Uczniowie nie mogą wyrażać swojego punktu widzenia na lekcji i
Uczniowie w polskiej szkole czują się bezpiecznie) liczba negatywnych odpowiedzi była
mniejsza od 50%. Dla porównania w grupie studentów kierunków pedagogicznych również w
przypadku 12 stwierdzeń większość badanych miała negatywną opinię. Liczba negatywnych
odpowiedzi w tej grupie była mniejsza od 50% w przypadku stwierdzeń: W typowej polskiej
szkole panuje dobra atmosfera oraz Uczniowie w polskiej szkole czują się bezpiecznie. Często
opinie studentów z innych kierunków studiów niż pedagogiczne były jeszcze bardziej
negatywne od studentów z kierunków pedagogika, pedagogika wczesnej edukacji i
pedagogika specjalna. W związku z tym należy odrzucić przekonanie mówiące o tym, że
studenci pedagogiki są bardziej krytyczni wobec istniejącego systemu edukacji od innych
studentów. Wyniki te świadczą o tym, że nie tylko pedagodzy czy studenci pedagogiki
dostrzegają potrzebę zmiany edukacyjnej. Przekonanie o tym, że szkolnictwo potrzebuje
zmian jest prawdopodobnie dosyć szeroko rozpowszechnione w społeczeństwie.
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