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Klasy wojskowe jako obszar zainteresowań
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Teleologiczne i prakseologiczne uwarunkowania
współczesnej innowacji pedagogicznej
Streszczenie:
Celem artykułu jest omówienie problematyki klas wojskowych jako
obszaru zainteresowań Sił Zbrojnych RP. Zastosowaną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, techniką – ankieta i analiza dokumentów.
Osiągnięcie celu wymagało przedstawienia wyników badań własnych
dotyczących teleologii funkcjonowania klas wojskowych, gdzie dokonano charakterystyki uczniów klas wojskowych pod względem ich
aksjologicznych predyspozycji i celów oraz przedstawiono cele programów realizowanych w klasach wojskowych. Następnie zaprezentowano
prakseologię funkcjonowania klas wojskowych na podstawie diagnozy
różnorodnych programów nauczania w ramach realizowanych innowacji pedagogicznych oraz na podstawie „Programu nauczania dla szkół
ponadgimnazjalnych przedmiotu edukacja wojskowa”.
Słowa kluczowe: klasy wojskowe, edukacja wojskowa, Siły Zbrojne
RP, innowacja pedagogiczna
Abstract:
The aim of the article is to discuss the issue of military classes as an
area of interest for the Armed Forces of the Republic of Poland. The
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research method used in the study was a diagnostic survey, the research
technique was a questionnaire and document analysis. Achieving the
goal requires presenting the results of own research on the teleology
of the functioning of military classes, where the characteristics of the
students of military classes were characterized in terms of their axiological predispositions and objectives, and the objectives of programs
implemented in military classes were presented. Next, the praxeology
of the functioning of military classes was presented based on the diagnosis of various curricula as part of pedagogical innovations and on
the basis of the “Teaching program for upper secondary schools of the
subject of Military education”.
Key words: military classes, military education, Armed Forces, pedagogical innovation

Wprowadzenie
Mianem klas wojskowych określa się klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne, które realizują program szeroko rozumianej edukacji dla
bezpieczeństwa, wzbogacony o tematykę związaną z obronnością
kraju, historią oręża polskiego czy musztrą. Należy przy tym wskazać, że repertuar ich celów, programów i treści jest ogromny – od
powierzchownej fasady chlubiącej się powiązaniem z uniformem, która
w trakcie realizacji programu edukacyjnego niewiele więcej proponuje
swoim uczniom, po fascynację nauczycieli, wsparcie władz oświatowych
i społeczności lokalnej, dzięki której budowane są programy atrakcyjne
merytorycznie i pragmatycznie. Dlatego też funkcjonują szkoły i klasy
wojskowe zrzeszające pasjonatów, teoretyków i praktyków, nauczycieli,
wychowanków i ich uczniów. Swoją działalnością integrują środowisko
lokalne, a także kształtują postawy patriotyczne, obywatelskie i prospołeczne tego środowiska.
164 • Dr Ilona Urych

Współczesna analiza dokumentów regulujących możliwość tworzenia programów klas wojskowych umożliwia określenie sposobu
realizacji programu poświęconego wspomnianym klasom w oparciu
o innowację pedagogiczną. Aby mógł być realizowany program owej
innowacji, nauczyciel winien opracować założenia, cele i program
innowacji pedagogicznej. Następnym etapem jest procedura wdrożenia innowacji, w której to rada pedagogiczna podejmuje uchwałę
w sprawie wprowadzenia przedstawionej przez nauczyciela szkoły
innowacji. Podjętą uchwałę rady pedagogicznej wraz z opisem zasad
innowacji oraz opinią rady szkoły i zgodą autora innowacji dyrektor
szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę
w terminie do 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym
jest planowane rozpoczęcie innowacji. W sytuacji, kiedy to innowacja
wymaga przyznania szkole dodatkowych środków, należy uzyskać
pisemną zgodę organu prowadzącego na finansowanie planowanych
działań 1.
Innowacja pedagogiczna umożliwia wprowadzenie przedmiotu lub
przedmiotów o treściach wojskowych, ale najczęściej spójnego z programem nauczania specyficznego w danej szkole, co powoduje, że powstają
programy o odmiennych celach, różnej jakości i ilości przeznaczonych
godzin (maksymalnie do 3 godzin tygodniowo). Sytuacja taka sprawia,
że w ramach innowacji pedagogicznej o profilu wojskowym jedne klasy
funkcjonują z zaangażowaniem nauczycieli, uczniów i ich rodziców,
środowiska lokalnego oraz w intensywnej współpracy danej jednostki
wojskowej, inne natomiast – znacznie mniej aktywnie. Niemniej jednak klasy wojskowe, dynamicznie rozwijające się w Polsce od końca lat

1

Szerzej na temat genezy funkcjonowania klas wojskowych w Polsce zob.
I. Urych, Military class in Poland – experiences and perspectives, “Security and
Defence Quarterly” 2016, nr 2, s. 112–134.
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dziewięćdziesiątych, cieszą się zainteresowaniem i akceptacją zarówno
młodzieży, jak i nauczycieli czy społeczności lokalnych2.
Ze względu na realizowane w klasach wojskowych treści programowe, oscylujące wokół problematyki obronności kraju, a także
uzawodowienie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r., które
spowodowało ograniczenie dopływu wyszkolonych rezerw osobowych,
klasy wojskowe stały się także obiektem zainteresowań środowiska
wojskowego. Uznano bowiem, że istnieje potrzeba odbudowy rezerw
osobowych, w tym zapewnienia znacznego dopływu młodszych wiekiem żołnierzy rezerwy  3, tak, aby w ciągu najbliższych 8 lat liczba
ta – łącznie z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej – przekroczyła
200 tys. Zadanie to powierzono Siłom Zbrojnym RP, co spowodowało
monitorowanie potencjału osobowego wojska i podejmowanie ewentualnych działań w celu zwiększenia liczby rekrutów  4. W praktyce zaś
skutkowało zainteresowaniem SZ RP różnorodnymi formami przeszkolenia wojskowego, w tym edukacją młodzieży w tzw. klasach wojskowych5.
Celem niniejszego opracowania jest omówienie problematyki klas
wojskowych, znajdującej się w obszarze zainteresowań Sił Zbrojnych
RP. Przyjęto przy tym, że owo zainteresowanie lokuje się w dwóch
2

3
4
5

Szerzej na temat współczesnych procedur tworzenia programów klas wojskowych zob. I. Urych. L. Kanarski, Możliwości budowania podstaw programowych
dla klas mundurowych, [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa. Współpraca wojska
i policji w budowie podstawy programowej, R. Bartkowski, W. Moczulski (red.
nauk.), Ruch Wspólnot Obronnych, Gniezno 2015, s. 62–75.
MON, Koncepcja obronna Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2017, s. 49.
Ibidem.
Szerzej na temat istoty szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz
znaczenia i możliwości szkolenia SZ RP na przykładzie edukacji wojskowej
klas mundurowych zob. Z. Leśniewski, Szkolenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie edukacji wojskowej klas mundurowych, Legii
Akademickiej i Programu Paszport, [w:] Współczesne kategorie edukacji dla
bezpieczeństwa, I. Urych (red. nauk.), ASzWoj, Warszawa 2018, s. 57.
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obszarach funkcjonowania klas wojskowych, jak teleologia i prakseologia współczesnej innowacji pedagogicznej w zakresie tzw. edukacji
wojskowej 6. Osiągnięcie celu narracji wymagało w pierwszej kolejności
przedstawienia metodologii badań własnych, gdzie wskazano problemy
badawcze, metody, narzędzia i techniki badań. Następnie omówiono
wyniki badań własnych dotyczących teleologii funkcjonowania klas
wojskowych, gdzie dokonano charakterystyki uczniów klas wojskowych
pod względem ich aksjologicznych predyspozycji i celów oraz przedstawiono cele programów realizowanych w klasach wojskowych. Następnie
zaprezentowano prakseologię funkcjonowania klas wojskowych na
podstawie diagnozy różnorodnych programów nauczania w ramach
realizowanych innowacji pedagogicznych oraz na podstawie Programu
nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu edukacja wojskowa.
Tak poprowadzona introdukcja umożliwiła udzielenie odpowiedzi na
postawione pytania badawcze i sformułowanie wniosków.

Metodologia badań własnych
Ze względu na dostrzeżenie potrzeby systematycznych badań empirycznych dotyczących funkcjonowania klas wojskowych w Akademii Sztuki
Wojennej w Warszawie prowadzone są badania edukacji w klasach
wojskowych 7. Celem badań była diagnoza tych aspektów funkcjono6

7

Założenie to przyjęto na podstawie analizy wyników badań własnych
w zakresie klas wojskowych. Badania te prowadzone są od 2013 r. – wcześniej w Zakładzie Edukacji dla Bezpieczeństwa w Wydziale Bezpieczeństwa
Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, a obecnie w Katedrze Edukacji dla Bezpieczeństwa w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego
Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.
Badania prowadzone są od 2013 r., wcześniej w Zakładzie Edukacji dla Bezpieczeństwa w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony
Narodowej w Warszawie, a obecnie w Katedrze Edukacji dla Bezpieczeństwa
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wania klas wojskowych, które mogą stanowić obszar zainteresowań
Sił Zbrojnych RP. W badaniach przyjęto 8, że obszary te opisać można
poprzez dwie kategorie, jak teleologia i prakseologia współczesnych
innowacji pedagogicznych w zakresie edukacji wojskowej. W teleologii
funkcjonowania klas wojskowych wyodrębniono:
• aksjologiczne predyspozycje uczniów klas wojskowych,
• cele uczniów klas wojskowych,
• cele programów realizowanych w klasach wojskowych.
Z kolei w prakseologii funkcjonowania klas wojskowych omówiono diagnozę realizowanych programów nauczania w opinii uczniów
klas wojskowych oraz założenia Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu edukacja wojskowa, który jest realizowany
w wybranych, certyfikowanych 57 szkołach średnich prowadzących
klasy mundurowe.
Główny problem przeprowadzonych badań empirycznych zawierał
się zatem w pytaniu: Jaka jest specyfika funkcjonowania klas wojskowych w obszarze zainteresowań Sił Zbrojnych RP? W związku
z problemem głównym wyłoniono następujące szczegółowe problemy
badawcze:

8

w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.
Założenie to zostało przyjęte na podstawie analizy wcześniejszych wyników
badań na temat edukacji w klasach wojskowych. Por. L. Kanarski, M. Koter
K. Loranty, I. Urych, Klasy mundurowe. Wstępna diagnoza innowacji pedagogicznej, [w:] Obronność w edukacji dla bezpieczeństwa, S. Olearczyk, Z. Piątek
(red. nauk.), Ruch Wspólnot Obronnych, Warszawa 2014, s. 76–90; I. Urych,
Klasy wojskowe – geneza i rozwój, [w:] Dylematy współczesnej dydaktyki obronnej, B.M. Szulc, K. Krakowski (red. nauk.), AON, Warszawa 2015, s. 53–60;
idem, Military…, op. cit.; idem, Students of military classes concerning selected
aspects of Poland’s national security. An empirical study, “Security and Defence
Quarterly” 2017, nr 4, s. 21–47.
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1. Czym charakteryzuje się teleologia współczesnej innowacji pedagogicznej na podstawie aksjologicznych predyspozycji uczniów
klas wojskowych i ich celów oraz celów programów realizowanych w tych klasach w opinii uczniów klas wojskowych?
2. Czym charakteryzuje się prakseologia współczesnej innowacji
pedagogicznej na podstawie diagnozy realizacji treści programowych w różnych szkołach oraz Programu nauczania dla szkół
ponadgimnazjalnych przedmiotu edukacja wojskowa?
Teleologia i prakseologia współczesnej innowacji pedagogicznej
w klasach wojskowych została zdiagnozowana na podstawie wyników
badań pilotażowych 9, natomiast prakseologia współczesnej innowacji
pedagogicznej została dodatkowo scharakteryzowana na podstawie
analizy pilotażowego programu wprowadzonego w sierpniu 2018 r. przez

9

Przeprowadzone badania pilotażowe zakładały m.in.: wstępną analizę wyników, pozwalającą uzyskać informacje o pewnych tendencjach, kierunkach
zależności będących przedmiotem zainteresowań; uściślenie wiedzy badawczej
o środowisku, które będzie poddane systematycznym badaniom; sprawdzenie
przydatności przygotowanego narzędzia badawczego, jakim był kwestionariusz ankiety, w tym poprawności doboru pytań, zakresu podejmowanej
problematyki, wykorzystywanych w narzędziach komunikatów i poleceń.
Pilotażowy charakter badań powodował, że objęto nimi niewielką grupę
badanych uczniów klas wojskowych szkół ponadgimnazjalnych (200). Dobór
próby badawczej miał charakter losowy, przy założeniu, że badane szkoły
losowano spośród szkół ponadgimnazjalnych prowadzących klasy o tzw.
profilu wojskowym, które mają podpisane porozumienie o współpracy z Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie. W badaniach posłużono się metodą
sondażu diagnostycznego. Badania przeprowadzono w styczniu i lutym
2017 r. Fragmenty wyników badań przedstawiono m.in. w publikacjach:
I. Urych, Wartości uczniów klas wojskowych – analiza wyników badań, „Zeszyty
Naukowe ASzWoj” 2017, nr 4, s. 148–177; idem, Students of…, op. cit.; idem,
Student’s opinion on the academic curriculum in military classes, “Security and
Defence Quarterly” 2018, nr 5.
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Ministerstwo Obrony Narodowej 10. Zastosowaną metodą badawczą był
sondaż diagnostyczny, technikami: ankieta i analiza dokumentów, natomiast narzędziami badawczymi: kwestionariusz ankiety i kwestionariusz
analizy dokumentów. Analiza otrzymanych wyników badań pozwoliła
na udzielenie odpowiedzi na poszczególne pytania badawcze, których
wyniki zostaną zaprezentowane w dalszej części artykułu.

Teleologia współczesnej innowacji w klasach wojskowych
na podstawie aksjologicznych predyspozycji uczniów
klas wojskowych
W przeprowadzonych badaniach poproszono uczniów klas wojskowych,
aby scharakteryzowali siebie oraz swoje koleżanki i kolegów, którzy
realizują program innowacji pedagogicznej w zakresie edukacji wojskowej 11. Charakterystykę uczniów klas wojskowych w opinii badanych
uczniów przedstawia rys. 1.
Na podstawie danych zawartych na rys. 1. można wskazać, że adepci
klas wojskowych przede wszystkim osiągają wysokie wyniki z wychowania fizycznego (89%, w tym „całkowicie się zgadzam” 59%, „raczej się
zgadzam” 30%), przejawiają zainteresowania problematyką obronności
i bezpieczeństwa państwa (83%, w tym „całkowicie się zgadzam” 47%,
„raczej się zgadzam” 36%), uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne o tematyce militarnej (76%, w tym „całkowicie się zgadzam” 46%, „raczej się
zgadzam” 30%) i sportowej (74%, w tym „całkowicie się zgadzam” 37%,
„raczej się zgadzam” 37%).
10 W artykule zamiennie stosuje się określenia Program nauczania dla szkół
ponadgimnazjalnych przedmiotu edukacja wojskowa i program MON.
11 Teleologia współczesnej innowacji w klasach wojskowych na podstawie aksjologicznych predyspozycji uczniów klas wojskowych i ich celów jest skróconą
i przeredagowaną częścią artykułu I. Urych, Wartości…, op. cit.

170 • Dr Ilona Urych

Rys. 1. Charakterystyka uczniów klas wojskowych w opinii badanych uczniów

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 2. Charakterystyka własnej osoby w opinii badanych uczniów klas wojskowych

Źródło: opracowanie własne
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Analiza wyników badań wskazuje także, że dla osób uczących się
w klasach wojskowych charakterystyczna jest aktywność społeczna
w środowisku szkolnym: przewodzenie (68%) i przynależenie (66%)
do różnych organizacji szkolnych, jak również w środowisku lokalnym: przewodzenie (52%) i przynależenie (65%) do różnych organizacji
społecznych. Chociaż 65% badanych stwierdziło, że uczniowie klas wojskowych otrzymują wysokie stopnie z zachowania, to sukcesy naukowe
potwierdziło 42% ankietowanych, a na udział w przedmiotowych zajęciach pozalekcyjnych wskazało 52% grupy. Również sukcesy w zakresie
wysokich wyników w przedmiotach humanistycznych potwierdziło
tylko 38% badanych, gdy na ich brak wskazało 18%. Jeszcze niżej możliwości uczniów klas mundurowych oceniono w zakresie przedmiotów
ścisłych – wysokie wyniki potwierdziło 30% badanych, a zaprzeczyło im
28%. Zdaniem ankietowanych osób najbardziej do profilu ucznia klasy
wojskowej nie pasuje udział w zajęciach pozalekcyjnych o charakterze
religijnym i artystycznym – odpowiedź „raczej się nie zgadzam” i „całkowicie się nie zgadzam” wskazało odpowiednio 50% i 51% badanych.
Ankietowani uczniowie odnieśli zakres badanych cech typowego
ucznia klasy wojskowej do własnej osoby. Badani potwierdzili wysokie wyniki z wychowania fizycznego (90%) oraz udział w militarnych
(72%) i sportowych zajęciach pozalekcyjnych (63%). Tak jak w ogólnym profilu, tak i w osobistej ocenie zajęcia religijne i artystyczne nie
cieszyły się dużym zainteresowaniem – udział w nich zadeklarowało
odpowiednio 20% i 23% badanych. Większość uczniów interesowała
się problematyką obronności i bezpieczeństwa państwa (83%). Około
połowa ankietowanych osób uważała, że osiąga wysokie wyniki w nauce
(48%), szczególnie z przedmiotów humanistycznych (55%), a rzadziej
z przedmiotów ścisłych (33%). Częściej także wskazywano na udział
w przedmiotowych zajęciach pozalekcyjnych (60%), a jeszcze częściej
na osiąganie wysokich stopni z zachowania (85%). Ocena własnych
sukcesów naukowych była nieznacznie wyższa niż dokonana dla ogółu
uczniów klas wojskowych. Ponad połowa badanych potwierdziła swoją
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przynależność do różnych organizacji szkolnych (55%) i społecznych
(52%). Liderami tych organizacji było odpowiednio 30% i 25% ankietowanych uczniów. Charakterystykę własnej osoby badanych uczniów
klas wojskowych przedstawia rys. 2.
Przeprowadzona synteza zebranych wyników pozwala na stworzenie profilu ucznia klasy wojskowej, który charakteryzuje się tym,
że osiąga wysokie wyniki z wychowania fizycznego (89%), przejawia
zainteresowanie problematyką obronności i bezpieczeństwa państwa
(83%), uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne o tematyce militarnej (76%)
i sportowej (74%), osiąga wysokie stopnie z zachowania (65%) oraz
aktywnie działa w różnych organizacjach szkolnych (55%) i społecznych
(52%). Profil ucznia klasy wojskowej prezentuje rys. 3.
Rys. 3. Profil ucznia klasy wojskowej

Źródło: opracowanie własne

Teleologia współczesnej innowacji w klasach wojskowych
na podstawie celów uczniów klas wojskowych
W przeprowadzonych badaniach poproszono uczniów klas wojskowych,
aby scharakteryzowali także swoje cele, które przedstawia rys. 4.
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Rys. 4. Cele badanych uczniów klas wojskowych

Źródło: opracowanie własne

Analiza wyników badań dowodzi, że najwyższym zainteresowaniem
wśród badanych uczniów klas wojskowych cieszyły się: ciekawa praca
(98%), udane życie rodzinne (97%), odwzajemniona miłość (95%),
uzyskanie szacunku i uznania społecznego (94%). Przedział 80–90% uzyskano dla wartości: wysokie zarobki i spokojne życie (89%), uzyskanie
dyplomu szkoły wyższej (86%), życie pełne przygód (84%), uzyskanie
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Ryc. 5. Dążenia uczniów podczas edukacji w klasie wojskowej

Źródło: opracowanie własne

wartości materialnych (84%), liczne grono przyjaciół (80%). Karierą
wojskową było zainteresowanych 69% badanych (tak 48%, raczej tak
21%). Na stanowisku kierowniczym widziało się 61% ankietowanych
uczniów (tak 34%, raczej tak 27%). Najmniejsze zainteresowanie wzbudzała kariera naukowa, o której myślało 30% grupy (tak 11%, raczej
tak 19%), a odrzucało ją 38% ankietowanych (raczej nie 23%, nie 15%).
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Z kolei w celach, które uczniowie klas wojskowych realizują podczas edukacji w tej klasie, badani najwyżej, bo w stopniu wysokim,
klasyfikowali: zdrowie i sprawność (76%), dobre zachowanie (66%),
pomaganie innym ludziom (60%), szczęście rodzinne (53%), pracę
i poświęcenie dla rodziny (49%). Stopień średni w swoich dążeniach
badani przyznali wartościom: praca i gospodarność (48%), dobre oceny
(46%), ład w społeczeństwie (43%). Natomiast stopień mały najczęściej uzyskiwały: zbawienie własnej duszy (27%), wygodne życie (23%),
uznanie w środowisku (16%). Brak dążenia uczniowie przypisali przede
wszystkim zbawieniu własnej duszy (18%) oraz uznaniu w środowisku
(7%). Dążenia uczniów podczas edukacji w klasie wojskowej przedstawia rys. 5.

Teleologia współczesnej innowacji w klasach wojskowych
na podstawie celów programów nauczania
w klasach wojskowych
Zdaniem badanych uczniów klas wojskowych dla programów klas
mundurowych12 charakterystyczne jest przede wszystkim noszenie
mundurów (w opinii 80,5% badanych), a w zakresie edukacji: zajęcia
z musztry wojskowej (zdaniem 76,5% respondentów), profilaktyki i dyscypliny wojskowej (zdaniem 74,5% ankietowanych), nauka o służbie
żołnierza (w opinii 72,5% respondentów). Badani wskazali także, że
uczestniczą w świętach państwowych (70%), szkoleniach strzeleckich
(66%), wyjeżdżają na obozy wojskowe (65,5%) oraz na zajęcia do jed12 Treści dotyczące teleologii współczesnej innowacji w klasach wojskowych na
podstawie celów programów nauczania w klasach wojskowych oraz prakseologii
współczesnej innowacji pedagogicznej w klasach wojskowych na podstawie
diagnozy programów nauczania w klasach wojskowych w opinii badanych
uczniów tych klas nawiązują do artykułu I. Urych, Student’s opionion…, op. cit.
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Rys. 6. Różnice w celach programów klas wojskowych w porównaniu z celami
klas o innych profilach w opinii badanych uczniów klas wojskowych

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 7. Obszary kształcenia innowacji pedagogicznej z zakresu edukacji wojskowej, które są preferowane przez uczniów klas wojskowych

Źródło: opracowanie własne

nostki wojskowej (65%). Do celów edukacyjnych badani zakwalifikowali także poznawanie tradycji narodowych i regionalnych (49,5%
wskazań).
Badania dowodzą, że cele innowacji pedagogicznej w klasach wojskowych są realizowane dzięki temu, że część zajęć prowadzą wojskowi
(65%), a także dzięki temu, że nawiązana jest współpraca z jednostką wojskową (61%) oraz strzelecką (43%). Atrybutem jest fakt, że w programie
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nauczania zawarte są dodatkowe szkolenia (56,5%), a także szkolenia
medyczne (39%). Jest też więcej godzin wychowania fizycznego (35,5%),
historii i WOS-u (29,5%), geografii (28%), informatyki (6,5%). Badani
określili, że ogólnie realizują więcej godzin niż uczniowie klas o innych
profilach. Różnice w celach programów klas wojskowych w porównaniu z celami klas o innych profilach w opinii badanych uczniów klas
wojskowych prezentuje rys. 6.
Badania dowodzą, że ankietowani uczniowie klas wojskowych
w realizowanej innowacji pedagogicznej najbardziej zainteresowani
są realizacją celów swojej edukacji z zakresu: strzelectwa (24%),
musztry wojskowej (21%), samoobrony i sztuk walki (20%), staretegii walki i czarnej taktyki (18%), służby wojskowej (16%), survivalu
(13%), broni i militariów wojskowych (12%), bezpieczeństwa i obrony
narodowej (12%), patriotycznych tradycji narodowych i regionalnych
(8%). Obszary kształcenia innowacji pedagogicznej z zakresu edukacji wojskowej, które są preferowane przez uczniów klas wojskowych,
prezentuje rys. 7.

Prakseologia współczesnej innowacji pedagogicznej
w klasach wojskowych na podstawie diagnozy
programów nauczania w klasach wojskowych
w opinii badanych uczniów tych klas
Ankietowani uczniowie klas wojskowych wskazali, że na realizację
treści programowych z zakresu innowacji pedagogicznej przeznaczone
są dodatkowe godziny lekcyjne. Prawie połowa ankietowanych (46%)
wskazała, że mają dodatkowo do 4–6 godzin tygodniowo, do 3 godzin
tygodniowo ma co trzeci badany (34,5%), a 7 i więcej godzin tygodniowo ma co piąty uczeń klasy wojskowej (19,5%). Czas na realizację
treści innowacji pedagogicznej w klasach wojskowych w opinii badanych przedstawia rys. 8.
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Rys. 8. Czas na realizację treści innowacji pedagogicznej w klasach wojskowych w opinii badanych

Źródło: opracowanie własne

Analiza wyników badań dowodzi, że większość uczniów klas wojskowych treści innowacji pedagogicznej realizuje, wyjeżdżając także na
lekcje do jednostek wojskowych (70%) oraz na obozy wojskowe: letnie
(50%), weekendowe (44%), i zimowe (14,5%). Wyjazdy programowe
w opinii badanych przedstawia rys. 9.
Rys. 9. Wyjazdy programowe w opinii badanych

Źródło: opracowanie własne

Przeprowadzone badania pozwoliły także na wskazanie praktycznych obszarów wykorzystania umiejętności zdobytych podczas
eduacji w klasach wojskowych (rys. 10). Respondowani uczniowie klas
wojskowych uważali, że zdobyte umiejętności przydadzą się im w dalKlasy wojskowe jako obszar zainteresowań Sił Zbrojnych… • 181

szej służbie wojskowej (w opinii 48% badanych), dla bezpieczeństwa
i obrony narodowej (zdaniem 17% ankietowanych), w wypadku różnego
typu zagrożeń (zdaniem 15% badanych uczniów), przy rekturacji na
studia wyższe (w opinii 9% ankietowanych), podczas udzielenia pomocy
drugiemu człowiekowi (zdaniem 8% respondentów), przy kształtowaniu
własnego charakteru (opinia 8% ankietowanych).
Rys. 10. Sposób wykorzystania pozyskanych umiejętności przez uczniów
klas wojskowych

Źródło: opracowanie własne

Prakseologia współczesnej innowacji pedagogicznej
w klasach wojskowych na podstawie
Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych
przedmiotu edukacja wojskowa
W sierpniu 2017 r. Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu
z Ministerstwem Edukacji Narodowej wprowadziło spójny system
nauczania, wykorzystujący standardy stosowane w Siłach Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej. Program MON, oparty na jednolitym progra182 • Dr Ilona Urych

mie nauki praktycznej i teoretycznej, skierowany został do wybranych
57 szkół ponadgimnazjalnych, które posiadały klasy wojskowe. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu edukacja
wojskowa objął trzy półrocza nauki szkolnej, począwszy od 4 września
2017 r. do 11 lutego 2019 r., czyli do początku ferii zimowych roku 2019.
Schematyczny przebieg pilotażowego Programu nauczania dla szkół
ponadgimnazjalnych przedmiotu edukacja wojskowa przedstawia ryc. 11.
Ryc. 11. Przebieg pilotażowego Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu edukacja wojskowa

Źródło: Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu edukacja
wojskowa, MON, Warszawa 2017, s. 58.

Realizacja Programu MON odbywa się przy wsparciu najbliższej
jednostki wojskowej. Pomocne są także centra szkolenia i Terenowe
Organy Administracji Wojskowej (TOAW). Merytoryczny nadzór nad
realizacją programu sprawuje Akademia Sztuki Wojennej 13. Z kolei
13 Kierownikiem zespołu sprawowania przez Akademię Sztuki Wojennej opieki
nad przebiegiem procesu edukacyjnego uczniów wybranych klas munduKlasy wojskowe jako obszar zainteresowań Sił Zbrojnych… • 183

treści nauczania omawianego programu wzorowane są na Programie
szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej i są poszerzone o elementy wojskowej służby przygotowawczej.
W związku z powyższym Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu edukacja wojskowa obejmuje 185 godzin zajęć
lekcyjnych teoretycznych i praktycznych, w tym szkolenie poligonowe
w postaci obozu szkoleniowego oraz 30 godzin lekcyjnych samokształcenia. Szkolenie praktyczne odbywa się głównie w oparciu o bazę
jednostek wojskowych i centrów szkolenia w formie wojskowych dni
szkoleniowych (WDSz), tj. dłuższych zajęć praktycznych – ćwiczeń
w terenie, zajęć ze sprzętem wojskowym i specjalistycznym.
Pilotażowy program MON obejmuje realizację:
• minimum 45 godzin lekcyjnych w zakresie teorii w ciągu 1,5 roku
nauki w klasie drugiej i pierwszym półroczu klasy trzeciej, co
daje średnio 1 godzinę lekcyjną tygodniowo,
• minimum 90 godzin lekcyjnych w zakresie praktyki w ciągu
1,5 roku nauki w klasie drugiej i pierwszym półroczu klasy trzeciej, w formie wojskowych dni szkoleniowych, co daje średnio
2 godziny tygodniowo, ale preferowana jest ich kumulacja i realizacja podczas jednego wyznaczonego dnia miesiąca,
• minimum 50 godzin lekcyjnych w zakresie praktyki w formie
5-dniowego wojskowego obozu szkoleniowego w drugim półroczu klasy drugiej lub obozu szkoleniowego w czasie ferii letnich
– wakacji po klasie trzeciej. Realizacja obozu przewidziana jest
rowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących przedmiot nauczania
edukacja wojskowa jest płk dr hab. Krzysztof Krakowski, a zastępcą kierownika zespołu jest ppłk dr Zbigniew Leśniewski. Członkowie tego zespołu
to: mjr mgr Paweł Rafał Ostolski, ppłk dr Andrzej Soboń, dr Ilona Urych,
ppłk mgr Jacek Asztemborski, mjr mgr Sławomir Achler, mjr mgr Andrzej
Mocarski, ZDW, ppłk dr Witold Słomiany, mjr dr Piotr Maśloch, Instytut
Zarządzania, ppłk dr Krystian Frącik, mjr mgr Jacek Droszcz, mjr dr Mirosław
Laskowski.
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przy wsparciu wojska, a właściwie do przeprowadzenia przez
wojsko, na wojskowych obiektach szkoleniowych,
• minimum 30 godzin lekcyjnych poszerzających treści nauczania realizowane w ramach samokształcenia monitorowanego,
kierowanego, tj. polegającego na wykorzystaniu platformy e-learningowej oraz dodatkowo wspieranego przez Ministerstwo
Obrony Narodowej programem edukacyjnym obejmującym
dystrybucję do szkół zestawów pomocy szkoleniowych.
Ostatnie półrocze nauki szkolnej to udzielenie wsparcia przez Terenowe Organy Administracji Wojskowej w zakresie ukierunkowania
chętnych uczniów na możliwe ścieżki odbycia służby wojskowej oraz
kwalifikacja wojskowa pełnoletnich uczniów ochotników. Natomiast
ferie letnie, wakacje po zakończeniu nauki szkolnej dla absolwentów
ochotników, którzy potwierdzą w ramach kwalifikacji wojskowej zdolność do czynnej służby wojskowej, to krótkotrwałe wojskowe szkolenie
przygotowawcze zakończone złożeniem przysięgi wojskowej  14.

Podsumowanie
Celem przeprowadzonych badań była diagnoza tych aspektów funkcjonowania klas wojskowych, które mogą stanowić obszar zainteresowań
Sił Zbrojnych RP. Analiza otrzymanych wyników badań pozwoliła na
udzielenie odpowiedzi na poszczególne pytania badawcze.
Teleologia współczesnej innowacji pedagogicznej na podstawie
aksjologicznych predyspozycji uczniów klas wojskowych charakteryzuje się tym, że uczniowie klas wojskowych przede wszystkim osiągają
wysokie wyniki z wychowania fizycznego, przejawiają zainteresowania
problematyką obronności i bezpieczeństwa państwa, uczęszczają na
14 Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu edukacja wojskowa, MON, Warszawa 2017.
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zajęcia pozalekcyjne o tematyce militarnej i sportowej. Ponadto uczniowie ci odznaczają się aktywnością społeczną w środowisku szkolnym
– przewodzeniem różnym organizacjom szkolnym i przynależeniem do
nich – jak również w środowisku lokalnym – przewodzeniem różnym
organizacjom społecznym i przynależeniem do nich.
Cele badanych uczniów to przede wszystkim: ciekawa praca, udane
życie rodzinne, odwzajemniona miłość, uzyskanie szacunku i uznania
społecznego, wysokie zarobki i spokojne życie, uzyskanie dyplomu
szkoły wyższej, życie pełne przygód, uzyskanie wartości materialnych,
liczne grono przyjaciół, kariera wojskowa, stanowisko kierownicze.
Z kolei wśród celów, które uczniowie klas wojskowych realizują podczas
edukacji w tej klasie, badani najwyżej klasyfikowali: zdrowie i sprawność, dobre zachowanie, pomaganie innym ludziom, szczęście rodzinne,
pracę i poświęcenie dla rodziny.
Teologiczne uwarunkowania współczesnej innowacji pedagogicznej
na podstawie celów programów nauczania w klasach wojskowych to
przede wszystkim identyfikacja z mundurem, profilaktyka i dyscyplina wojskowa, nauka o służbie żołnierza. Badani wskazali także, że
w ramach realizacji programu klasy wojskowej uczestniczą w świętach
państwowych, szkoleniach strzeleckich, wyjeżdżają na obozy wojskowe
oraz na zajęcia do jednostki wojskowej. Do celów edukacyjnych badani
zakwalifikowali także poznawanie tradycji narodowych i regionalnych.
Ponadto analiza wyników badań wskazuje, że cele innowacji pedagogicznej w klasach wojskowych są realizowane dzięki temu, że część
zajęć prowadzą wojskowi oraz dzięki współpracy z jednostką wojskową
i strzelecką. W programie nauczania zawarte są dodatkowe szkolenia.
Badania dowodzą także, że ankietowani uczniowie klas wojskowych
w realizowanej innowacji pedagogicznej najbardziej zainteresowani są
realizacją celów swojej edukacji z zakresu: strzelectwa, musztry wojskowej, samoobrony i sztuk walki, staretegii walki i czarnej taktyki, służby
wojskowej, survivalu, broni i militariów wojskowych, bezpieczeństwa
i obrony narodowej, patriotycznych tradycji narodowych i regionalnych.
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Prakseologia współczesnej innowacji pedagogicznej w klasach
wojskowych na podstawie diagnozy realizacji treści programowych
w różnych szkołach odznacza się tym, że na realizację treści programowych z zakresu innowacji pedagogicznej przeznaczone są dodatkowe
godziny lekcyjne (od 3 do 7 godzin lekcyjnych tygodniowo). Ponadto
treści innowacji pedagogicznej realizowane są także podczas wyjazdów na lekcje do jednostek wojskowych oraz na letnie, weekendowe
i zimowe obozy wojskowe.
Przeprowadzone badania pozwoliły także na wskazanie, że zdaniem uczniów klas wojskowych umiejętności zdobyte podczas eduacji
w klasach wojskowych wykorzystane będą podczas: służby wojskowej,
bezpieczeństwa i obrony narodowej, w wypadku różnego typu zagrożeń,
(przy rekturacji na studia wyższe, podczas udzielenia pomocy drugiemu
człowiekowi), przy kształtowaniu własnego charakteru.
Prakseologia współczesnej innowacji pedagogicznej charakteryzuje
się także wprowadzeniem pilotażowego Programu nauczania dla szkół
ponadgimnazjalnych przedmiotu edukacja wojskowa. Program MON,
realizowany w 57 szkołach średnich, zapewnia wprowadzenie jednakowych, standaryzowanych treści będących w obszarze zainteresowania Sił
Zbrojnych RP. Treści nauczania w realizowanym jednolitym programie
obejmują łącznie 185 godzin lekcyjnych. Wzorowane są na programie
szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, a poszerzone o elementy wojskowej służby przygotowawczej.
Popularność edukacji realizowanej w klasach mundurowych funkcjonujących w szkołach średnich, świadczy o zainteresowaniu młodych
ludzi tematyką bezpieczeństwa i obronności, ale także o szeroko rozumianej fascynacji wojskiem, która okazać się może tylko chwilowym
zamiłowaniem, ale może także utwierdzić młodego człowieka w jego
przyszłych planach. Tym samym uczniowie klas mundurowych są
również znakomitym zapleczem kadrowym dla Sił Zbrojnych RP. Absolwenci szkół średnich, którzy zrealizowali treści programowe innowacji
pedagogicznej z zakresu edukacji wojskowej, mogliby – po weryfikacji
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ich umiejętności i złożeniu przysięgi wojskowej – zasilać korpus szeregowych i podoficerów rezerwy.
W związku z zainteresowaniem SZ RP klasami wojskowymi należy
podjąć dalsze, pogłębione i poszerzone, badania identyfikacji potencjału funkcjonujących innowacji pedagogicznych z zakresu edukacji
wojskowej w ujęciu ilościowym i jakościowym. Zasadne wydaje się
zatem prowadzenie dalszych badań, których wyniki mogą posłużyć
egzemplifikacji owego zainteresowania, a także wskazaniu implikacji
praktycznego zastosowania.
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