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Streszczenie 

W obecnych czasach agresja może być zagrożeniem osób a nawet całych grup 

społecznych. Agresywne zachowanie się wobec innych ludzi jest zjawiskiem niepożądanym i 

nie może być usprawiedliwione. Poznanie zjawisk, przyczyn, które są skutkiem agresji ma 

miejsce w sekuritologii. Jako nauka o systemach bezpieczeństwa pozwala na poznanie 

przyczyn i ustalenie jak je albo złagodzić lub nawet zniwelować. Wychowanie jako część 

sekuritologii może być przyczynkiem do kształtowania osobowości ludzi wolnej od 

skłonności do działań niebezpiecznych. Jeśli jednak mimo naszych działań nie uda się nam 

przeciwdziałać zagrożeniom to spotkamy się z potrzebą uczestniczenia w procesie 

resocjalizacji w zakładach karnych dla odbywających karę. W opracowaniu podjęto próbę 

odpowiedzi na pytanie co zrobić aby  sprawcy, którzy zostali wykryci i osądzeni mogli po 

odbyciu kary powrócić do społeczeństwa. Jak w procesie resocjalizacji można zdobyć nowe 

kwalifikacje i umiejętności. W tym celu zaproponowano aby w procesie resocjalizacji, 

wykorzystać e-learning (nauczanie na odległość), który jest nowoczesnym i efektywnym 

sposobem nauczania, może przyjmować różne formy i być dedykowane dla różnych 

odbiorców. Nauczanie tym sposobem może objąć (z uwzględnieniem specyfiki) takim samym 

stopniu funkcjonariuszy, pracowników odpowiedzialnych za resocjalizację jak i 

odbywających karę pozbawienia wolności. Nauczanie na odległość jako forma kształcenia i 

doskonalenia może stworzyć w szczególności odbywającym karę pozbawienia wolności nowe 

możliwości, pozwoli nabyć nowe kwalifikacje, które ułatwią w przyszłości poszukiwanie 

pracy i powrót do społeczeństwa.  

Abstract 

 

Nowadays aggression may be dangerous to people and even entire social groups. 

Aggressive behavior towards other people is undesirable and could not be justified. 

Understanding the phenomena and causes which are the result of aggression takes place in 

securitology. As the science of security systems can identify the cause and determine how to 

either mitigate or even overcome. Education as a part of the securitology may be a 

contributory factor to the shaping of the personality free from tendency to malicious activities. 

However, if despite our efforts we fail counteract threats we will need to participate in the 

process of resocialization for convicted criminals. 

In the study it is considered the question what to do so that perpetrators which were 

detected and judged after serving the sentence would be able to return to the society. How in 

the process of the rehabilitation it is possible to get new qualifications and abilities. For that 

purpose it has been suggested to use e-learning (teaching from distance) in the process of the 

rehabilitation.  It is a modern and effective way of teaching which can accept different forms 

and be dedicated for different recipients. The teaching with this way can be provided 

(including the specificity) to officers, employees responsible for the rehabilitation as well as 

serving a penalty of imprisonment. It can create for prisoners new opportunities, let them 

acquire new qualifications useful in the future job seeking and in the return to the society. 
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Agresja jest zjawiskiem niebezpiecznym, należy do zachowań niepożądanych  

i zagraża bezpieczeństwu 

 

Z punktu widzenia sekuritologii człowiek agresywny może być przyczyną 

niebezpieczeństwa innych ludzi, to jest człowiek antyspołeczny. Agresja towarzyszy 

człowiekowi od zarania dziejów. Ta niekorzystna cecha jednak wytworzyła się w okresie 

naszego historycznego rozwoju. W pewnym sensie w dalekiej przeszłości była potrzebna aby 

człowiek mógł zdominować przyrodę. Dzisiaj agresja może być przyczyną kryzysu innych 

osób lub nawet grup społecznych. Dlatego agresywne zachowanie się wobec innych ludzi nie 

może być usprawiedliwione. Sekuritologia jako nauka o systemach bezpieczeństwa powinna 

poznać zjawiska, które są skutkiem agresji
1
. Poprzez takie podejście ja przywiązuję 

największą wagę do poznania przyczyn agresji. Znając przyczyny będziemy mogli je albo 

złagodzić lub nawet zniwelować i w ten sposób stanąć po stronie bezpieczeństwa ludzi. 

Ludzie, którzy mają cechy agresywne też powinni poznać przyczyny swojego 

niebezpiecznego zachowania. Nic nie może ich usprawiedliwiać jeżeli ich napastliwość 

przybierze nawet znamiona terroru. Od takiego stanu jest niedaleko do terroryzmu, a to już 

jest największe zagrożenie współczesnego świata
2
. Ludzie agresywni bardzo często nie 

szanują norm oraz wartości społecznych, zarówno przyjętych obyczajowo jak i w normach 

prawnych
3
. 

Skoro bezpieczeństwo ma tak wielką rangę w potrzebach ludzkich nie powinniśmy 

pomijać tej wartości w procesach wychowania. Uwzględniać podstawy wiedzy 

psychologicznej o zjawiskach agresji człowieka. Takie wychowanie kierunkowe będzie 

częścią securitologii. Ma być przyczynkiem do kształtowania osobowości ludzi wolnej od 

skłonności do działań niebezpiecznych. Ogólna teoria wychowania powinna być podstawą 

formułowania zasad wychowania kierunkowego – wychowania dla bezpieczeństwa. Państwo 

powinno uznać za konieczne zadanie instytucjonalizacji wychowania dla bezpieczeństwa. 

Istnieje powszechna świadomość narastania niebezpieczeństw ludzkiego bytowania. 

Powinniśmy bezpieczeństwo traktować jako zjawisko ogólnospołeczne i życia każdej 

jednostki ludzkiej. Stąd też ideał osobowości powinien uwzględniać pierwiastki myślenia 

o bezpieczeństwie człowieka. Sekuritologia potrzebuje wsparcia ze strony psychologii. 

Agresja powodująca przestępstwo jest często karana wyrokiem kary więzienia. Wtedy 

potrzebna jest wobec takich skazanych resocjalizacja jako działalność na korzyść 

bezpieczeństwa innych ludzi. Resocjalizacja w moim rozumieniu jest podsystemem 

sekuritologii
4
. 

                                                 
1
 P. Tyrała, Sekuritologia. Bezpieczeństwo kompleksowe. Wyd. Max – Druk Rzeszów 2010.  

2
 Necas P, How to cope with terrorism: call for changes. In: Science & Military. - ISSN 1336-

8885. - Vol. 3, No. 2 (2008), p. 32-35. Krizovsky S, Nezvladnuta integracia imigrantov ako 

bezpecnostny problem, w: Materiały z konferencji naukowej nt., Resocjalizacja osób 

osadzonych, Rzeszów, maj 2008. M. Kelemen, Kurz narodnej bezpecnosti - nova platforma 

vzdelavania bezpecnostnej komunity. w: Bezpecnostna veda a bezpecnostne vzdelavanie: 

zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie: AOS, 2006, s. 6. ISBN 80-8040-

302-3.  
3
 K.  Szmyd, Edukacja wobec kryzysu wartości społecznych, w: Oświata i Wychowanie", nr 

3/2006 s. 7-12.  
4
 P. Tyrała, Doskonalenie kompetencji zawodowych w procesie resocjalizacji skazanych dla 

perspektywy zatrudnienia ich na rynku pracy, w: Kozaczuk F, (red.), Prawne i socjokulturowe 
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Każdy obywatel powinien wiedzieć, że przygotowanie do zapewnienia bezpieczeństwa 

jest naturalnym i nieuniknionym obowiązkiem w warunkach istniejących realiów 

współczesnego świata. Także Europa nie jest wolna od regionalnych napięć i konfliktów. 

Ludność jest zagrożona katastrofami, ekologicznymi awariami, terroryzmem i częstymi 

wypadkami współczesnej cywilizacji. Coraz częściej można spotkać się z określeniem 

sytuacja kryzysowa. Współczesne życie nie jest wolne od agresywnych i przestępczych 

zjawisk w zachowaniach pewnych ludzi antyspołecznych. Należy rozważać kryzysy każdego 

człowieka przede wszystkim od strony jego psychiki. Jednym z pojęć securitologii będzie 

sytuacja kryzysowa dotycząca człowieka
5
.  

Analizując rozwój zachowań agresywnych mamy nadzieję, że zrozumiemy znaczenie i 

rolę tych zachowań. Trudno nie wspomnieć biblijnego naiwnego ujmowania przyczyny 

agresji w historii zachowań Adama i Ewy wobec boskiego zakazu. Na przestrzeni dziejów 

ludzkości zachowania agresywne ciągle się rozwijały, przyjmując różne formy. Wielu 

uczonych    doszukiwało    się    źródeł    agresji    w    samym   człowieku    bądź w 

negatywnym wpływie społeczeństwa. Jedni twierdzili, że człowiek w zasadzie jest  zły.  

Zgodnie  z  tym  poglądem  ludzie  są  miotani  pragnieniami,  żądzami i popędami. Drudzy 

twierdzili, że rozwijające się modele społeczeństw wywierają negatywny wpływ na jednostkę, 

kształtując w niej poczucie zagrożenia i niebezpieczeństwa. Niewątpliwie znaczący jest 

wpływ różnego rodzaju czynników i uwarunkowań na rozwijanie zachowań agresywnych. To 

zjawisko jest przedmiotem ciągłych badań, analiz i refleksji naukowych.  

Zachowania   agresywne   są  przedmiotem   badań,  obserwacji i analiz specjalistów 

wielu dziedzin naukowych i wielu sfer życia społecznego
6
. Zjawiskiem tym interesują się 

psychologowie, biolodzy, socjologowie, pedagodzy i farmakologowie, a także prawnicy, 

lekarze i wychowawcy. Zrozumiałym staje się fakt takiego zainteresowania tych wszystkich 

specjalistów zachowaniami agresywnymi ponieważ spotykają się z nimi w swojej działalności 

naukowej i praktycznej. Sytuacja ta sprawia, że nie jest łatwe sformułowanie takiego 

określenia agresji, które uzyskałoby aprobatę wszystkich wymienionych specjalistów.  

Zachowaniami agresywnymi nazywamy czynności, których celem jest spowodowanie innemu 

człowiekowi cierpienia fizycznego lub psychicznego, a także spowodowanie szkody lub straty 

cenionych przez nich wartości. Pomimo pewnych niedoskonałości powyższe określenie nie 

pozwala uznać za zachowania agresywne takich czynności, które co prawda powoduje 

cierpienia fizyczne lub psychiczne, ale wywołanie takiego cierpienia nie było celem tych 

czynności. Nie jest zachowaniem agresywnym uporczywa, stanowcza i dynamiczna próba 

rozwiązania jakiegoś problemu, chociaż w języku potocznym można niejednokrotnie 

usłyszeć, że ktoś atakował agresywnie problem. Taki rodzaj zachowania psychologowie 

określają jako asertywne. Agresywnym zachowaniem jest na pewno odtrącenie kogoś sprzed 

drzwi przepełnionego autobusu, mające na celu zajęcie jego miejsca.  

                                                                                                                                                         

uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji, Wyd. UR Rzeszów 2009, s. 259 – 

274.  
5
 P. Tyrała, Znajomość problematyki bezpieczeństwa zwiększa kompetencje specjalistów 

resocjalizacji, w: Kozaczuk F, (red.), Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych, Wyd. 

UR Rzeszów 2009, s. 363 - 382.  
6
 Dudziński Z, Zachowania agresywne jako czynnik zagrożeń, W: Tyrała P, (red.), 

Zarządzanie bezpieczeństwem. Kraków, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu 2000, 

s. 105 - 116.  
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Przykładów takich zachowań można wyliczać bardzo dużo. Zachowania agresywne 

zaliczamy do zachowań patologicznych – czyniących wiele złego
7
. Wszyscy badacze 

zajmujący się problematyką zachowań agresywnych charakteryzowali je badając ich 

przyczyny bądź analizowali drobiazgowo przebieg tych zachowań próbując  określić  jakie  

czynniki  wpływają  na  ich  nasilenie  i  jakie  czynniki w pewnych sytuacjach mogą nie 

dopuścić do ujawnienia się tych zachowań. Inni, interesujący się skutkami poszukiwali 

sposobów eliminowania bądź ich łagodzenia. Wielu ludzi agresywnych dopuszcza się 

przestępstw. W wyniku tego sądy orzekają wobec nich wyroki. Jako osadzeni odbywają kary i 

są poddawani za własną zgodą procesowi resocjalizacji. Współczesna pedagogika sięga do 

różnorodnych nowoczesnych metod resocjalizacji. Taką proponowaną przez nas w tym 

tekście jest metoda resocjalizacji poprzez edukację elektroniczną. To nie tylko oddziaływanie 

na układ osobowości kształtujące nowe kompetencje osadzonego, to bardzo pożyteczne 

zajęcie czasu, rozwijanie nowej pożytecznej wiedzy. Po zakończeniu kary i takiej 

resocjalizacji można mieć nadzieję na lepszą prognozę na zatrudnienie na wymagającym 

rynku pracy. Takie działanie resocjalizujące nawiązuje do potrzeb nowoczesnej edukacji 

obywatelskiej. Nie powinniśmy w tym procesie zapominać, że osadzony jest członkiem 

narodu, obywatelem państwa i powinien być uświadamiany o tym także w okresie odbywania 

kary. 

 

Bezpieczeństwo rozumiane jest najczęściej jako subiektywne odczucie człowieka                       

w określonej sytuacji życiowej
8
. Miarą tego stanu może być poczucie zagrożenia życia                 

i zdrowia oraz znaczących wartości materialnych.  Wyeliminowanie ryzyka zagrożeń ze 

strony innych, niedobrych, niebezpiecznych ludzi nie jest możliwe, ale w praktyce dąży się do 

jego ograniczenia. Prawo dotyczące bezpieczeństwa państwa i każdego obywatela dotyczy 

także obszaru życia społecznego. Ryzyko istnieje z faktu obiektywnego i nieuniknionego 

postępowania przestępczego pewnej ilości ludzi w każdym społeczeństwie. Przestępczość jest 

najbardziej negatywnym  i niepożądanym zjawiskiem społecznym z uwagi na ogromne straty, 

jakie powoduje w mieniu społecznym i prywatnym oraz na zagrożeniu stanu bezpieczeństwa i 

porządku publicznego
9
. W instytucjonalnym systemie ochrony największe znaczenie mają 

formacje: Policja, Sądownictwo, Więziennictwo. Ich działalność obejmuje cały obszar kraju.  

Wyartykułowane w dotychczasowych rozważaniach ludzkie i społeczne potrzeby 

skłaniają do uznania bezpieczeństwa, ze względu na swoją wagę i znaczenie dla wszystkich 

ludzi, za jedną z najwyższych i najważniejszych wartości. Fakt powyższy, a także to, że jest 

ono podstawą życia człowieka, warunkiem osiągnięcia wszelkich innych wartości, wymaga 

od każdego z nas coraz częstszego skupiania się na zagadnieniach związanych z 

bezpieczeństwem osobistym i zbiorowym, przygotowaniem się do niego.  

Bezpieczeństwo postrzegane z pierwszej perspektywy, utożsamiane może być z 

systemem nabywanych przez człowieka różnorodnych wiadomości o otoczeniu, 

odzwierciedlających zewnętrzne, obiektywne warunki bytu i działania oraz to, jak człowiek 

przygotowywany jest do postrzegania i rozumienia materii i struktury rzeczywistości i 

społecznych w niej relacji, a także to, jak kształtowany jest jego emocjonalny stosunek do 

problemów bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest związane z refleksją nad bezpieczeństwem 

własnym i społecznym, odnoszone jest do stanu wewnętrznego jednostki, do funkcjonującego 

                                                 
7
 A. Olak, H. Sommer, Wokół patologii społecznej, w: A. Olak, I. Oleksiewicz, S. Wieczorek 

(red.), Społeczeństwo polskie na tle przemian społecznych, Wyd. Max – Druk Rzeszów 2009, 

s. 176 – 191. 
8
 Tryc B, Analiza zagrożeń i środki prewencyjne, W: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy. 

Poradnik dla specjalisty BHP, Wyd. ALFA – WEKA Warszawa 1998, s. 1. 
9
 Hanausek T, Kryminalistyka. Zarys wykładu, Kraków 1996, s. 15-16. 
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w jej świadomości systemu wartości i respektowanych przez nią norm postępowania. Ten jej 

wewnętrzny stan, w formie uporządkowanego doświadczenia osobistego stanowią, 

subiektywnie odzwierciedlona pod pewnymi względami perspektywa pierwsza oraz 

zgromadzona przez jednostkę wiedza o własnych doświadczeniach dotyczących 

bezpieczeństwa, czyli inaczej mówiąc meta wiedza. Przejawia się ona w życiu każdego 

człowieka w sposób indywidualny. 

 Bezpieczeństwo społeczne i osobiste jednostki wymaga, żeby każdy z nas posiadał 

system wiadomości ogólnych o rzeczywistości i intelektualne umiejętności posługiwania się 

nimi w celach poznawczych i orientowania się w otaczającym nas świecie, które pomocne są 

nam w ocenianiu ważnych, niekiedy groźnych dla nas zjawisk i określaniu wzajemnego do 

nich stosunku. Przede wszystkim ważne są umiejętności metodologiczne umożliwiające 

rozpoznawanie, analizowanie i ocenę tych zjawisk, w aspekcie ich wielkości, rodzaju, 

potencjalnych skutków ich pojawienia się, czasu wystąpienia i długotrwałości oddziaływania 

oraz podejmowania decyzji co do sposobów im przeciwdziałania czy ich wykorzystania. 

Jednostki z wypaczoną osobowością najczęściej nie były poddane wcześniej wychowaniu dla 

bezpieczeństwa. 

Edukacja obywatelska ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa każdego państwa. 

Istotnym warunkiem demokratycznej stabilności i trwałego bezpieczeństwa państwa w 

świecie podlegającym przyśpieszonym procesom modernizacji i globalizacji jest 

wykształcenie społeczeństwa. Państwo powinno tworzyć warunki do podnoszenia poziomu 

ogólnej edukacji swego społeczeństwa oraz wykształcenia specjalistycznego, zapewniającego 

ich udział w badaniach naukowych i w światowym postępie technologicznym. W tym zadaniu 

mieści się kształcenie wysokiej klasy specjalistów na potrzeby obronności i bezpieczeństwa. 

Niezbędny jest rozwój różnorodnych form edukacji obywatelskiej - w tym kształtowanie 

postaw antyterrorystycznych - aby uwrażliwić społeczeństwo na potrzeby bezpieczeństwa 

państwa związane z nowymi rodzajami wyzwań i zagrożeń. Odpowiednią rolę w tym dziele 

mają do odegrania publiczne media, organizacje pozarządowe oraz samorządowe. 

Wymienione zalecenia są podstawą i punktem wyjścia do opracowania poszczególnych 

strategii sektorowych w dziedzinach mających podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa i 

obronności każdego państwa
10

. Ocenie przygotowań obronnych państwa służą kontrole 

wykonywania zadań obronnych. Celem kontroli jest sprawdzenie prawidłowości realizacji 

zadań w zakresie obronności oraz określenie stanu przygotowań obronnych w państwie. 

Czynności sprawdzające prowadzone są systematycznie w trybie kontroli doraźnych. 

Kontrole zarządza Prezes Rady Ministrów, a rolę koordynatora sprawuje Minister Obrony 

Narodowej. Wszystkie wymienione tutaj założenia są argumentowane potrzebami systemu 

bezpieczeństwa państwa. Jednak codzienna praktyka nie jest wolna od niedostatków, 

zaniedbań, czy różnych niedociągnięć.  

 

Wychowywać dla bezpieczeństwa  

 

Postulatem wielkiej wagi dla pedagogiki jest powinność edukowania ludzi w zakresie 

bezpieczeństwa. Skoro bezpieczeństwo ma tak wielką rangę w potrzebach ludzkich nie 

powinniśmy pomijać tej wartości w procesach wychowania. Takie wychowanie kierunkowe 

                                                 
10

 Tyrała P, Kovacova Ł, Uvod do metodologie bezpecnostneho vzdelavania, w: Manazerstvo 

bezpecnosti, Kosice 2010, s. 25. 

Kovacova Ł, Tyrała P, Metodologia bezpecnostneho vzdelavania, Kosice 2011.  

Kuck J, E - lerning (wiedza na odległość) na potrzeby bezpieczeństwa, w: Grzywna Z. (red.) 

Nowoczesne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, Katowice 2011. 
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będzie częścią securitologii – systemu teorii oraz praktyki bezpieczeństwa
11

. Ma być 

przyczynkiem do kształtowania osobowości ludzi wolnej od skłonności do działań 

niebezpiecznych. Ogólna teoria wychowania powinna być podstawą formułowania zasad 

wychowania kierunkowego – wychowania dla bezpieczeństwa. Państwo powinno uznać za 

konieczne zadanie instytucjonalizacji wychowania dla bezpieczeństwa. Istnieje powszechna 

świadomość narastania niebezpieczeństw ludzkiego bytowania. Powinniśmy bezpieczeństwo 

traktować jako zjawisko ogólnospołeczne i życia każdej jednostki ludzkiej. Stąd też ideał 

osobowości powinien uwzględniać pierwiastki myślenia o bezpieczeństwie człowieka. 

Większy nacisk położyć na kształtowanie zdolności młodzieży do rozpoznawania wokół 

siebie rozległych zagrożeń  i niebezpieczeństw. Potrzebna jest nowa teoria wychowania dla 

bezpieczeństwa i jej metodologia. Nie możemy poprzestawać na intuicji lecz prakseologicznie 

projektować procesy wychowania dla bezpieczeństwa. Określić czynniki moralne, 

poznawcze, emocjonalne, czynnościowe i rzeczowe – jako składniki wychowania dla 

bezpieczeństwa. Określić kryteria tworzenia i doskonalenia teorii wychowania dla 

bezpieczeństwa (twierdzenia, definicje, hipotezy, cele, zadania). Przedmiotową stronę 

wychowania dla bezpieczeństwa (dziedzina zjawisk ryzyka, zagrożeń, niebezpieczeństw). 

Dostrzegać podmiotowy charakter wychowania dla bezpieczeństwa. Dostrzegać 

wychowawcze efekty dydaktyki ochrony ludności cywilnej. Wzrośnie rola nauczycieli 

edukacji dla bezpieczeństwa. W procesie wychowania popularyzować humanitaryzm i 

ochronę ludności – system obrony cywilnej oraz system ratowniczy. Pogłębić wychowanie w 

zakresie umiejętności wnioskowania i oceny zagrożeń. Zdecydowanie wzrosło znaczenie 

wychowania dla wyczulenia na wszelkie przejawy niebezpieczeństw terroryzmu. Niezmiennie 

ważne jest wychowanie dla bezpieczeństwa ekologicznego. Rośnie znaczenie kompetencji 

ludzi zajmujących się zawodowo pracą w systemie bezpieczeństwa. W chwili obecnej 

obserwujemy globalny charakter postulowania edukacji dla bezpieczeństwa. Czy możemy o 

tym wszystkim zapominać w procesie resocjalizacji ludzi, którzy odbywają karę za swoje 

przestępstwa. Oczywiście nie, przecież oni wcześniej uczestniczyli w procesie edukacji w 

ramach obowiązku szkolnego. Należy do tego nawiązać i to kontynuować w procesie 

resocjalizacji więziennej. 

Podstawą kontaktu wychowawca resocjalizujący – osadzony w procesie 

wychowawczym jest ukształtowanie w jego zachowaniu pożądanego wykorzystania wiedzy 

obronnej w swym postępowaniu. Przede wszystkim motywy, postawy i aspiracje, a także 

uznawana hierarchia wartości w niebezpiecznym otaczającym człowieka świecie w znacznym 

stopniu decydują o podejmowaniu przez ludzi określonych działań, ich siłę i kierunki. Z pracą 

ściśle wiąże się problem jej bezpieczeństwa. Nie można uzyskiwać efektów 

przedsiębiorczości kosztem bezpieczeństwa.   Współczesne systemy technologiczne są bardzo 

skomplikowane, posiadają wielkie źródła zasilania, linie technologiczne w ciągłym ruchu. W 

systemach technologicznych jest wiele substancji toksycznych, promieniotwórczych, pyłów i 

gazów przemysłowych. Wszystko to stwarza nieustanne zagrożenie dla ludzi i środowiska 

naturalnego. Istnieje, więc potrzeba zorganizowania systemu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

który jest całokształtem działalności praktycznej oraz związanych z nią badań naukowych 

zmierzających do zmniejszenia wszelkich zagrożeń dla zdrowia i życia mogących wystąpić w 

związku z pracą człowieka. Należy pamiętać o humanizacji organizacji pracy ludzkiej
12

. 

Możemy to świetnie ukazać przy pomocy multimedialnych – elektronicznych środków 

dydaktycznych w procesie resocjalizacji osadzonych.  

                                                 
11

 Tyrała P, Sekuritologiczne analizowanie związków przyczynowo – skutkowych 

niebezpiecznego zjawiska zachowań agresywnych, W: Kozaczuk F. (red.) Zachowania 

przestępcze. Przyczyny i zapobieganie, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2010. 
12

 Martyniak Z, Organizacja i zarządzanie, Wyd. Antykwa Kluczbork 1996, s. 109. 
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Kompetencje pedagogów resocjalizujących w zakresie wychowania dla bezpieczeństwa 

 

Powinniśmy w systemie edukacji nauczycielskiej na kierunkach pedagogicznych ze 

specjalnością resocjalizacja nie pomijać wiedzy o współczesnych zagrożeniach. O tym 

powinni wiedzieć współcześni nauczyciele wszystkich stopni edukacji. Przenosić tę wiedzę 

na swoich uczniów (studentów). Jesteśmy otoczeni bardziej skomplikowanymi 

niebezpieczeństwami jak tylko poruszanymi najczęściej trudnościami współczesnej 

egzystencji materialnej. Żyjemy już w XXI wieku. Polska jest członkiem Unii Europejskiej 

oraz koalicji obronnej NATO
13

. Jesteśmy ważnym składnikiem zjednoczonej Europy
14

. 

Głównymi filarami tych wartości są: demokracja, równorzędność podmiotowa prawa, 

wolność,  godność człowieka i bezpieczeństwo europejskie. Bezpieczeństwo takie zapewniają 

wyspecjalizowane podsystemy w każdym państwie. Odpowiednio skoordynowane tworzą 

zintegrowany system bezpieczeństwa każdego państwa. Nie możemy pomijać w edukacji oraz 

wychowaniu rodzinnym czynników bezpieczeństwa kompleksowego
15

. Na forum rodziny 

powinniśmy uświadamiać realność niebezpieczeństw. To nie chodzi o budowanie psychozy 

strachu. Chodzi o pojmowanie realnego świata, w którym żyje współczesna rodzina. Swoboda 

poruszania po tym świecie powinna być z refleksją co może nam grozić w sytuacji 

kryzysowej. Powinniśmy wiedzieć jak unikać niebezpieczeństw i jak się w takich sytuacjach 

zachowywać. Edukacja dla bezpieczeństwa jest bardzo ważna. Nie tylko jej strona 

pedagogiczna ale także strona specjalistycznych treści stanowią o jej poziomie ważności. 

Europa składa się z dwóch zasadniczych regionów: Europy Zachodniej i Europy Wschodniej. 

Różnice tych regionów polegają nie tylko na zróżnicowaniu geograficznym ale także na 

pewnych różnicach kulturowych. Różnicuje te obszary także poziom gospodarczy oraz inne 

doświadczenia polityczno wojskowe
16

. Jednak cała Europa potrzebuje bezpieczeństwa. 

Społeczeństwa Europy Zachodniej wchodzące w skład Unii Europejskiej uległy w ciągu 

ostatnich lat głębokim przemianom. Rozwój gospodarczy i intensyfikacja kontaktów 

handlowych sprzyjały podejmowaniu działań skierowanych na współpracę, co w 

konsekwencji przyczyniało się do stopniowego ich upodobnienia
17

. Nie oznacza to, iż 

integracja europejska podąża poprzez zacieranie różnorodności, lecz poprzez umiejętne 

komponowanie nowej całości z wielkiego różnorodnego bogactwa kulturowego. 

Najważniejszym jest Traktat Maastricht, oficjalnie zwany Traktatem Unii Europejskiej, który 

                                                 
13

 Necas P, Kelemen M, New strategic vision for NATO and EU Forces? In: Vojensk reflexie: 

vojenske akademicke periodikum. – ISSN 1336-9202. – Roc. 1, c. 1 (2006), s. 20-27.  
14

 Krizovsky S, Nezvladnuta integracia imigrantov ako bezpecnostny problem, w: Materiały z 

konferencji naukowej nt., Kozaczuk F (red.), Prawne i socjokulturowe uwarunkowania 

profilaktyki społecznej i resocjalizacji, Wyd. UR Rzeszów 2009, s. 275 – 284. ISBN 978 83 

7338 453 8. 
15

 Tyrała P, Sekuritologia. Bezpieczeństwo kompleksowe. Wyd. Max – Druk Rzeszów 2011, 

s.55.  
16

 Tyrała P, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Europejskie i globalne czynniki bezpieczeństwa 

wewnętrznego Polski. Wyd. Max – Druk Rzeszów 2011.  
17

 Majernik M, Mesaros M, Bosak M, Environmentalne inzinierstvo a manazerstwo, Kosice 

2003, ISBN 80-88922-74-7. 

Mesaros M, Hradocky L, Krizovsky S, Dufinec I,  Podnikove manazerstvo. Kosice: VSBM, 

2007. 115 s. ISBN 978-80-89282-15-9. 

Mesaros M, Riadenie bezpecnostnych systemov, Multiprint s.r.o 2009 Kosice.ISBN 978 80 

89282 37 1. 
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dzieli się na siedem tytułów w tym problematyka bezpieczeństwa. Do nowych istotnych 

ustaleń prawnych o wielkim znaczeniu należy zaliczyć Traktat Lizboński z grudnia 2007 

roku, który wszedł w życie – ponieważ przyjęły go wszystkie państwa członkowskie Unii. 

Charakter Unii Europejskiej polega na respektowaniu tożsamości narodowych Państw 

Członkowskich, których systemy rządowe opierają się na zasadach demokracji oraz na 

podstawowych prawach zagwarantowanych w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw 

Człowieka i Podstawowych Wolności, jak też prawach wynikających z tradycji 

konstytucyjnych wspólnych dla Państw Członkowskich jako prawa Wspólnoty. Unia 

Europejska jest organizacją państw suwerennych, które wspólnie zrzekły się wielu atrybutów 

władzy państwowej na rzecz wspólnych instytucji, których celem ostatecznym jest integracja 

polityczna i ekonomiczna Europy. Chodzi o zniesienie pomiędzy państwami członkowskimi 

wszelkich przeszkód w swobodnym przepływie towarów, osób, usług i kapitałów. W dniach 

21 na 22 grudnia 2007r. weszło w życie rozszerzenie traktatu z Schengen na nowe państwa 

Unii Europejskiej, czyli w tym czasie zniknęły granice pomiędzy jej wszystkimi obecnymi 

członkami. Obywatele UE mogą przekraczać granice w każdym miejscu. Na bezpieczeństwo 

europejskie wpływają także zjawiska polityczne, gospodarcze, wojskowe i społeczne nawet 

oddalonych obszarów świata. Bardzo ważnym elementem edukacji jest wychowywanie 

młodego pokolenia, które będzie przygotowane  do doskonalenia swojej osobowości. 

Kraje Unii Europejskiej stworzyły zintegrowany system pomocy medycznej dla 

wszystkich ludzi przebywających na ich terenie. W każdym kraju europejskim realizuje się 

takie same zadania w ramach Obrony Cywilnej. Tylko formy mogą być zróżnicowane. Jednak 

cel jest taki sam stwarzać warunki do likwidacji skutków sytuacji kryzysowych. Tworzyć 

humanitarne podstawy bezpieczeństwa ludności. Bezpieczne działanie, tworzenie dalszego 

rozwoju jest składnikiem pojęcia multikultury narodów
18

. Pierwsza pomoc i medycyna 

przypadków nagłych służą ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego oraz ograniczeniu 

skutków incydentu już na miejscu wypadku. Wiadomości i umiejętności w udzielaniu 

pierwszej pomocy są szczególnie ważne dla przypadkowego ratownika. Dlatego edukacja 

medyczno sanitarna w ramach edukacji szkolnej powinna być doceniana przez wszystkich. Te 

umiejętności stwarzają szansę na skuteczne ratowanie życia ofiary wypadku
19

. W strategii 

integracyjnej z Unią Europejską nie pominięto konieczności zbliżenia się do standardów 

edukacyjnych tam obowiązujących. Takie preferencje przyczyniają się pośrednio do 

zwiększenia bezpieczeństwa obywateli. Edukacja może przyczyniać się do humanizowania 

polityki wolnorynkowej poprzez wpajanie zasad etyki oraz uniwersalnych wartości. Skoro 

bezpieczeństwo ma tak wielką rangę w potrzebach ludzkich nie powinniśmy pomijać tej 

wartości w procesach wychowania
20

. Także w wychowaniu w rodzinie. Takie wychowanie 

kierunkowe będzie częścią securitologii – nauki oraz praktyki bezpieczeństwa. Ma być 

przyczynkiem do kształtowania osobowości ludzi wolnej od skłonności do działań 

niebezpiecznych. System edukacji nauczycielskiej powinien kształtować  ludzi 

pragmatycznych. Specjaliści resocjalizacji osadzonych nie mogą o tym zapominać, ze po 

odbyciu kary mają oni wrócić do normalnego życia w tak skomplikowanym dzisiaj świecie. 

Wychowawcą więziennym potrzebna jest także wiedza menedżerska
21

. Podejście 

                                                 
18

 Kominarec I, Kominarecova E, Multikulturalita a edukacia, Presov, Grafotlac, 2005, s. 140  

ISBN 80-8068-380-8.  
19

 Buchfelder M, Buchfelder A, Podręcznik pierwszej pomocy, PZWL Warszawa 1997. 
20

 Kovacova L, Pedagogicka efektivnost bezpecnostneho vzdelavania, w: Bezpecne 

Slovensko a Europska Unia, Kosice s.133 – 137, ISBN 978 80 89282 33 3. Mesarosova L, 

Optimalizacia vyucovania v studijnom programe bezpecnostny manazment, w: Manazerstvo 

bezpecnosti, Zbornik vedeckych prac, Kosice 2008, s. 181 – 187.  
21

 Tyrała P, Kształcenie menedżerów, Wyd. MADO Toruń 2006. 
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menedżerskie tak popularne dzisiaj nie jest dziełem przypadku. Współczesny świat jest 

bardzo dynamiczny, pełen konkurencji, walki o coraz wyższą jakość. Od tej atmosfery nie jest 

także wolna struktura resocjalizacji osadzonych, resocjalizacja jest systemem zarządzanym - 

prakseologicznym.  

 

Resocjalizację należy traktować jako podsystem sytemu bezpieczeństwa 

publicznego w ramach szerokiego pojęcia sekuritologii 

 

Rośnie znaczenie kompetencji ludzi zajmujących się zawodowo pracą w systemie 

bezpieczeństwa. Ludzi zajmującymi się szeroko i kompetentnie bezpieczeństwem można 

nazywać sekuritologami. Sekuritologia w moim rozumieniu to także system przenikania 

przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa w różnych wyodrębnionych podsystemach 

działalności ludzkiej. To filozofia integrowania wszystkich poznanych aspektów 

bezpieczeństwa. Ponieważ sytuacje kryzysowe w jednym podsystemie powodują reperkusje 

niebezpieczeństw w innych podsystemach. Można powiedzieć, że dobrzy ludzie na całym 

świecie powinni myśleć sekuritologicznie. Tak faktycznie dzisiaj w obliczu globalnego 

terroryzmu już jest, natomiast jest to proces jeszcze nie w pełni uporządkowany. Nauka o 

bezpieczeństwie posiada także wartości edukacyjne
22

. Bezpieczeństwo ma wartości 

multikulturowe, jest pragnieniem wszystkich ludzi bez względu na narodowość i kolor skóry 

oraz miejsce ich egzystencji życiowej
23

.  

Pojęciem „dydaktyka szczegółowa” można nazwać ten dział pedagogiki, który zajmuje się 

wykrywaniem i ustalaniem prawidłowości zachodzących w całokształcie procesów 

dydaktyczno – wychowawczych podczas nauczania przedmiotowego. Mamy tutaj na uwadze 

kształcenie kierunkowe pedagogów resocjalizacji. Kształtowanie się teoretycznej refleksji w 

zakresie przekazywanych treści teoretycznych oraz umiejętności praktycznych w obszarze 

szczegółowych treści powodują potrzebę odwołania się do nauki pedagogicznej w celu 

podniesienia efektywności dydaktycznej kształcenia kierunkowego – pierwociny takiej 

refleksji znajdziemy u Komeńskiego. Stały się one ważnym czynnikiem rozwoju dydaktyki 

szczegółowej jako względnie samodzielnej i specyficznej dziedziny kształcenia w zakresie 

treści specjalistycznych przedmiotów kształcenia niezbędnych dla ukształtowania osobowości 

i pragmatycznej wiedzy niezbędnej dla podjęcia efektywnej działalności w wybranej 

dziedzinie. W szerokim zakresie stosuje się nauczanie problemowe
24

. Jakościowa zmiana 

dydaktyki szczegółowej odbyła się za sprawą postępu naukowo-technicznego w środkach 

dydaktyki multimedialnej, rozwoju nauk pedagogicznych oraz wykorzystania tego dorobku 

na gruncie kształcenia i wychowania specjalistycznego. Te czynniki przyczyniły się do 

innowacyjnych poczynań w dydaktyce szczegółowej. Współczesna pedagogika zaleca 

kształcenie multimedialne, które w zakresie treści programu studiów, lub poszczególnych 

przedmiotów będziemy rozumieć jako koncepcję realizacji procesu kształcenia przez 

racjonalne i kompleksowe wykorzystanie w tym procesie tradycyjnych i nowoczesnych 

środków dydaktycznych
25

. Idea zastosowania w procesie kształcenia różnorodnych środków 

dydaktycznych sięga czasu działania twórcy zasady poglądowości w nauczaniu 

                                                 
22

 Svec S (red), Metodologia vied a vychova. Kvantitativno – scienticke a kvalitativno – 

humanitne pristupy, Vydavatelstwo IRIS, Bratislava 1998, s. 29; Darak M, Krajcova N, 

Empiricky vyskum v pedagogike, Wyd. Manacon Presov 1995. 
23

 Kominarecova, E. Communicating Successfully in Intercultural Context. In: PRACE 

Naukowo Dydaktyczne PWSZ w Krośnie. Zeszyt 19. Papers on language, Culture and 

Literature. Krosno 2007, 185-193. ISBN 83-89295-16-4. 
24

 Okoń W, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1996, s. 208 - 226.  
25

 Strykowski W ( red. ), Media w edukacji, Poznań 1997. 
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J.A.Komeńskiego
26

. Przeciwstawił on werbalizmowi nauczanie praktyczne. Dzisiaj każdy 

nauczyciel w swej pracy może dysponować nowoczesnymi technicznymi środkami 

dydaktycznymi w tym komputerami
27

. Wielką rolę w efektywnym nauczaniu treści 

specjalistycznych mogą odegrać komputerowe programy prezentacyjne
28

. Współczesna 

pedagogika podkreśla potrzebę stworzenia spójnego zespołu technicznych środków 

dydaktycznych, które w połączeniu z architekturą placówki dydaktycznej tworzą nowoczesną 

infrastrukturę dydaktyczną – podobnie myślał o tym Komeński. Proces ten powinien być 

wspomagany naukową organizacją systemu dydaktycznego
29

. 

Komeński bardzo dbał o bezpieczeństwo dziecka. Postulował potrzebę poznawania zjawisk 

nie tylko przyjemnych ale także różnorodnych zagrożeń. Podobnie dzisiaj skoro 

bezpieczeństwo ma tak wielką rangę w potrzebach ludzkich nie powinniśmy pomijać tej 

wartości w procesach wychowania. Także w wychowaniu w rodzinie. Takie wychowanie 

kierunkowe będzie częścią securitologii
30

. Ma być przyczynkiem do kształtowania 

osobowości ludzi wolnej od skłonności do działań niebezpiecznych. Ogólna teoria 

wychowania powinna być podstawą formułowania zasad wychowania kierunkowego – 

wychowania dla bezpieczeństwa. Państwo powinno uznać za konieczne zadanie 

instytucjonalizacji wychowania dla bezpieczeństwa. Istnieje powszechna świadomość 

narastania niebezpieczeństw ludzkiego bytowania. Powinniśmy bezpieczeństwo traktować 

jako zjawisko ogólnospołeczne i życia każdej jednostki ludzkiej. Stąd też ideał osobowości 

powinien uwzględniać pierwiastki myślenia o bezpieczeństwie człowieka. Dotychczasowe 

wychowanie obronne w nowej sytuacji zagrożenia globalnego powinniśmy traktować jako 

element wychowania dla bezpieczeństwa. Większy nacisk położyć na kształtowanie zdolności 

młodzieży do rozpoznawania wokół siebie rozległych zagrożeń  i niebezpieczeństw. 

Potrzebna jest nowa teoria wychowania dla bezpieczeństwa i jej metodologia
31

. Nie możemy 

poprzestawać na intuicji lecz prakseologicznie projektować procesy wychowania dla 

bezpieczeństwa. Określić czynniki moralne, poznawcze, emocjonalne, czynnościowe i 

rzeczowe – jako składniki wychowania dla bezpieczeństwa. Określić kryteria tworzenia i 

doskonalenia teorii wychowania dla bezpieczeństwa (twierdzenia, definicje, hipotezy, cele, 

zadania). Przedmiotową stronę wychowania dla bezpieczeństwa (dziedzina zjawisk ryzyka, 

zagrożeń, niebezpieczeństw). Dostrzegać podmiotowy charakter wychowania dla 

bezpieczeństwa. Dostrzegać wychowawcze efekty dydaktyki ochrony ludności cywilnej. 

Edukacja obronna społeczeństwa w sytuacji globalnego zagrożenia terrorystycznego  jest 

coraz bardziej akceptowana. Przedmiot szkolny Edukacja dla bezpieczeństwa – 

                                                 
26

 Komensky J. A, a tvoriva skola ( praca zbiorowa ), Presov 1995. 
27

 Kupisiewicz Cz, Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1994, s. 182;  

Siemieniecki B ( red. ), Perspektywa edukacji z komputerem ,Toruń - Płock 1995.  
28

 Siemieniecki B, Komputery i hipermedia w procesie edukacji dorosłych, Toruń 1996. 
29

 James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, JR, Kierowanie, PWE 

Warszawa 1997. 
30

 Tyrała P., Sekuritologia. Bezpieczeństwo kompleksowe. Wyd. Max – Druk Rzeszów 2010. 

Tyrała P., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Europejskie i globalne czynniki bezpieczeństwa 

wewnętrznego Polski. Wyd. Max – Druk Rzeszów 2011.  

Tyrała P., Olak A., Prakseologia w edukacji dla bezpieczeństwa, Wyd. AMELIA Rzeszów 

2012. 

Tyrała P, Kovacova Ł, Uvod do metodologie bezpecnostneho vzdelavania, w: Manazerstvo 

bezpecnosti, Kosice 2010, s. 25. 

Kovacova Ł, Tyrała P, Metodologia bezpecnostneho vzdelavania, Kosice 2011.  
31

 Kuck J, E- lerning (wiedza na odległość) na potrzeby bezpieczeństwa, w: Grzywna Z. (red.) 

Nowoczesne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, Katowice 2011. 
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prawdopodobnie zyska na znaczeniu, natomiast modernizacji będzie podlegał program jego 

treści idący w kierunku problematyki bezpieczeństwa kompleksowego
32

. Dlatego w procesie 

resocjalizacji należy o tym wszystkim pamiętać. Nie możemy nie nawiązywać do tego okresu 

kształtowania osobowości w naszym systemie edukacyjnym, w którym uczestniczyli osadzeni 

przed popełnieniem przestępstwa. Już Komeński domagał się, aby szkoły przestały 

dysputować, a zaczęły obserwować, przestały wierzyć, a zaczęły widzieć. W taki to sposób 

przeniósł prace nauczyciela i ucznia od wyuczenia się słów do poznania natury i faktów, 

stając się jednocześnie wyznawcą metody poglądowej. Komeński zrozumiał potrzebę 

prowadzenia nauki zgodnie z psychologią dzieci, czyli w sposób przystosowany do postępu 

ich duchowego rozwoju. Komeński wychodził również z przekonania, że to co się poznało i 

zrozumiało powinno się umieć wypowiedzieć i praktycznie zastosować. Uważał, że uczenie 

się przy pomocy samego poglądu nie wystarczy, musi się spowodować czynną prace 

wychowanka, bo wiedza dosięga swego celu dopiero przez możliwość wykonania. To był 

fundament pod nasze dzisiejsze refleksje dotyczące skuteczności metod kształcenia. Wśród 

czynników warunkujących efektywność nauczania i uczenia się w procesie kształcenia rolę 

szczególną spełniają metody kształcenia. Prakseologia postuluje dobór trafnej metody w 

każdym działaniu skutecznym. Nauczyciel powinien mieć także kompetencje menedżera 

edukacji. Ta filozofia dotyczy także działalności edukacyjnej. Powinni jej przestrzegać 

pedagodzy na każdym poziomie edukacji i w każdym podmiocie zajmującym się 

kształceniem i wychowaniem. Metodę traktujemy jako ciąg przedsięwzięć zmierzających do 

osiągnięcia zamierzonego celu
33

. Metodą kształcenia jest więc sposób świadomie i racjonalnie 

obmyślony, określony celami nauczania - uczenia się, zasadami dydaktycznymi i charakterem 

treści kształcenia. Metodą kształcenia jest taki celowo, świadomie i racjonalnie, a zarazem 

systematycznie zastosowany sposób organizowania intelektualno - poznawczej, emocjonalno 

- wolicjonalnej i sensomotorycznej działalności poznawczej uczniów, który tworząc 

odpowiednie warunki do celowego i świadomego opanowywania wiedzy oraz umiejętności 

jej stosowania sprzyja kształtowaniu wszystkich cech ich osobowości. Metody należy 

stosować w sposób świadomy i celowy, nadawać działaniom dydaktycznym w obszarze 

kształcenia charakteru naukowego. Nie oznacza to, że metody kształcenia nie podlegają 

prawidłowości ciągłego procesu nieustannych doskonalących zmian. W wyborze najlepszej 

metody może dopomóc analiza niektórych spośród wielu istniejących ich klasyfikacji. Nie 

udało się opracować takiej klasyfikacji, która byłaby uznawana przez wszystkich pedagogów. 

Niezgodności opinii na ten temat znajdują się przede wszystkim w nurcie różnorodnych 

kryteriów branych za podstawę do wyodrębnienia poszczególnych metod. Obecnie 

najczęściej punktem wyjścia do klasyfikowania metod nauczania są cele i zadania 

dydaktyczno-wychowawcze, charakter poznawczy przedmiotu nauczania, zdolność 

poznawcza uczniów, formy myślenia, analiza historyczna rozwoju metod nauczania, 

kategorie logiki, źródła poznania oraz charakter działalności nauczyciela i uczniów lub 

studentów. 

 Najbardziej rozpowszechniona jest klasyfikacja wymieniająca trzy grupy metod. 

Oparte są na analizie roli nauczyciela oraz stopniem aktywności ucznia. Do pierwszej zalicza 

się metody podające - opis, opowiadanie, przemówienie, wykład, uczenie z książki. Druga 

                                                 
32

 Tyrała P, Sekuritologia. Bezpieczeństwo kompleksowe. Wyd. Max – Druk Rzeszów 2010. 

Kuck J, Informatyzacja logistyki, Przegląd Sił Powietrznych nr 3.2006. 

Kuck J, Integracja ewidencji ilościowo – jakościowo – wartościowej. Myśl Wojskowa nr 2 

Rocznik L, Warszawa 2006. 
33

 Suchodolski B ( red. ), Pedagogika, Warszawa 1980, s. 376.  

Okoń W, Zarys dydaktyki ogólnej, Warszawa 1970, s. 194.  

Okoń W, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1996, s. 247. 
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grupa reprezentowana jest przez metody poszukujące - pogadanka, dyskusja. Trzecią grupę 

stanowią metody doświadczalne lub laboratoryjne. Zalicza się do nich obserwację                       

i eksperyment – to jest bardzo bliskie myśleniu Komeńskiego. 

Kwintesencją kształcenia poglądowego zalecanego przez Komeńskiego jest dzisiejsze 

kształcenie multimedialne. Postulowaliśmy potrzebę wielostronności procesu nauczania. 

Wymieniane były różnorodne strategie nauczania.  

 

Współczesna pedagogika resocjalizacyjna zaleca kształcenie multimedialne 

 

Przez kształcenie multimedialne w zakresie treści programu studiów nauczycielskich 

będziemy rozumieć koncepcję realizacji procesu kształcenia przez racjonalne i kompleksowe 

wykorzystanie w tym procesie tradycyjnych i nowoczesnych środków dydaktycznych. Idea 

zastosowania w procesie kształcenia różnorodnych środków dydaktycznych sięga czasu 

działania twórcy zasady poglądowości w nauczaniu J.A. Komeńskiego. Przeciwstawił on 

werbalizmowi nauczanie praktyczne
34

. Już wtedy radził on, aby w przypadku braku 

naturalnych rzeczy posługiwać się modelami, rysunkami i innymi tego rodzaju pomocami. 

Wskazania te są aktualne do dzisiaj i stanowią podstawę formułowania strategii nauczania 

zwanej nauczaniem poglądowym.  Dzisiaj każdy nauczyciel w swej pracy może 

dysponować różnorodnymi technicznymi środkami dydaktycznymi w tym multimedialnymi. 

Dlatego proponujemy w nowoczesnym procesie resocjalizacji wykorzystać edukację 

elektroniczną, która przyniesie spodziewane pozytywne efekty w kształtowaniu nowoczesnej 

osobowości ludzi, którzy maja wrócić do nowoczesnego społeczeństwa. W ten sposób mogą 

się poczuć mniej zagubieni w realnym życiu na wolności.  

Co zrobić aby  sprawcy, którzy zostali wykryci i osądzeni mogli po odbyciu kary 

powrócić do społeczeństwa a proces resocjalizacji umożliwił zdobycie nowych 

kwalifikacji i umiejętności? Wszystko to stanowi zwykle dość skomplikowany proces, w 

którego skład wchodzi szereg podprocesów. Jedne obejmują funkcjonariuszy służby 

więziennej
35

 inne dotyczą resocjalizowanych, którzy odbywają karę pozbawienia wolności
36

. 

Takie podejście pozwala wyselekcjonować i jednoznacznie zdefiniować obszary, w których 

zastosowanie nowych technologii stwarza nowe szanse i daje nowe możliwości. Jak zapewnić 

przekazywanie wiedzy w specyficznych warunkach, w których przebywają odbywający karę 

pozbawienia wolności. Obecnie postęp technologiczny przynosi nowe możliwości i pozwala 

na dostarczenie wiedzy niemal wszędzie także w specyficznych warunkach występujący w 

służbie więziennej. Występuje tutaj potrzeba sprawnego i bezpiecznego zgromadzenia tej 

wiedzy oraz zagwarantowania niezbędnych sił i środków do jej przekazania.  

                                                 
34

 Komeński J. A, Wielka dydaktyka, Wrocław 1956, s. 161 i s. 201. J.A. Komeński żył   w 

latach 1594-1670. 
35

 Służba Więzienna (SW) to umundurowana i uzbrojona formacja apolityczna podległa 

Ministrowi Sprawiedliwości, posiadająca własną strukturę organizacyjną. Służba ta realizuje, 

na zasadach określonych w kodeksie karnym wykonawczym, zadania w zakresie 

wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Przełożonym 

wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej. 

Głównym aktem prawnym będącym podstawą działania Służby Więziennej jest Ustawa z 

dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej. 
36

 Karę pozbawienia wolności wykonuje się w następujących rodzajach zakładów karnych: 

zakładach karnych dla młodocianych; zakładach karnych dla odbywających karę po raz 

pierwszy; zakładach karnych dla recydywistów penitencjarnych; zakładach karnych dla 

odbywających karę aresztu wojskowego. Zakłady te mogą być organizowane jako: zakłady 

karne typu zamkniętego; zakłady karne typu półotwartego; zakłady karne typu otwartego. 
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Poszukiwanie najskuteczniejszych sposobów doskonalenia procesów związanych z 

gromadzeniem i przekazywaniem wiedzy to wyzwanie, które można realizować przy pomocy 

dobrze przygotowanych (wyszkolonych) funkcjonariuszy, pracowników (specjalistów). 

Efektywne przygotowanie personelu można prowadzić różnymi sposobami. Jednym z takich 

sposobów jest e-learning czyli nauczanie (przekazywanie wiedzy) na odległość. 

Nauczanie na odległość to proces kształcenia, w którym uczący się i nauczający są 

oddaleni w przestrzeni
37

. W ten sposób następuje przekazywanie wiedzy z 

wykorzystaniem różnych metod, przy zachowaniu bezpośredniego, choć wirtualnego, 

kontaktu. Charakterystyczne w tej formie szkolenia jest kierowanie treści dydaktycznych do 

rozproszonych grup szkolonych. Jest też wyjściem poza ramy tradycyjnego szkolenia gdzie 

wymagane jest zebranie wszystkich uczestników w jednym miejscu i czasie
38

. Jest to system 

dydaktyczny, który stanowi całokształt zasad organizacyjnych oraz treści, metod i środków 

nauczania – uczenia się, które tworzą spójną wewnętrznie strukturę i podporządkowane są 

realizacji określonych celów kształcenia.  

Skala przedsięwzięć szkoleniowych uwzględniając specyficzne warunki służby 

więziennej, w tym częsty niedobór środków finansowych powoduje, że występuje potrzeba 

zdobywania wiedzy i korzystania z niej w nowy sposób. Oznacza to jedno: zdobywanie 

wiedzy w sposób tradycyjny powinno być rozszerzone i przebiegać inaczej niż do tej pory. 

Można to osiągnąć dzięki szkoleniom przyszłości, które łączą w sobie tradycyjne formy 

nauczania oraz najnowsze rozwiązania technologiczne, czyli e-learningowi. Rozwiązanie 

to umożliwia szybkie i efektywne przekazanie wiedzy od dostawcy do odbiorcy z 

jednoczesnym wykorzystaniem jej w dowolnym miejscu i czasie. Wszystkie te zalety 

powodują, że to rozwiązanie w pełni nadaje się do przekazywania wiedzy w służbie 

więziennej i może objąć funkcjonariuszy, pracowników oraz resocjalizowanych.  
Do zasadniczych czynników, które sprawiły że nauczanie na odległość notuje szybki 

rozwój należy zaliczyć: poszukiwanie efektywnych metod nauczania ludzi znajdujących się w 

różnych lokalizacjach, potrzeba ciągłego zdobywania nowych umiejętności, dokształcania się, 

nauki just-in-time oraz wzrost znaczenia wiedzy i umiejętności. Nie bez znaczenia są także 

nowe zasoby, w tym dostęp do Internetu. Dzięki Internetowi każdy, kto ma do niego dostęp, 

może się zapisać na zajęcia (szkolenie) i zdobywać wiedzę. Poprzez to rozwiązanie możemy 

szkolić funkcjonariuszy, pracowników niemal wszędzie w: pracy, domu, kawiarni a nawet w 

podróży czy parku. Jest to nowoczesne rozwiązanie, które można wykorzystywać na 

wszystkich etapach nauczania – od planowania i tworzenia szkolenia, przez jego wdrożenie i 

dystrybucję oraz promocję, na ocenie efektów i wnioskach kończąc. Umożliwia ono 

współpracę z innymi uczestnikami szkolenia, którzy znajdują się w znacznej odległości, w 

innym pomieszczeniu, budynku, mieście, powiecie czy regionie. Metoda ta pozwala 

zintegrować politykę szkoleniową z procesami zarządzania. Jeśli się z niej korzysta, łatwo 

można określić, co ma umieć funkcjonariusz, pracownik na konkretnym stanowisku (miejscu 

pracy) i w jakich szkoleniach powinien uczestniczyć. Po wyszkoleniu funkcjonariuszy i 

pracowników służby więziennej, takie szkolenie można zastosować także dla 

resocjalizowanych. Stworzy to nową jakość przekazywania wiedzy i umożliwi nabywanie 

nowych kwalifikacji a po opuszczenia więzienia ułatwią poszukiwanie pracy.   

E-learning obejmuje wiele form szkoleń, umożliwia wykorzystanie całego spektrum 

środków i metod nauczania. Poszczególne moduły są przygotowane zazwyczaj w formie 

tekstowej i zawierają wzbogacające i ułatwiające zrozumienie treści, elementy multimedialne, 

ilustracje, barwne tablice, komentarze dźwiękowe, animacje, krótkie sekwencje filmowe, 

                                                 
37

 Distance Learning Glossary, http://www.elearners.com/ resources/glossary.asp 
38

 Edustrada, Dział Metodyki Kształcenia na Odległość, sierpień 2001 

http://www.edustrada.pl/index. php?section=nauczanie &sub=wprowadzenie 

http://www.elearners.com/%20resources/glossary.asp
http://www.edustrada.pl/index.%20php?section=nauczanie%20&sub=wprowadzenie
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porady ekspertów, a nawet chat. Równie ważne w nauczaniu jest ugruntowanie wcześniej 

zdobytej wiedzy. Służą do tego przykłady praktycznych rozwiązań, ćwiczenia, testy, 

symulacje, sprawdziany itp. Wszystkie te elementy pomagają nie tylko sprawdzić zdobytą 

wcześniej wiedzę, pokazują także, jak zastosować teorię w praktyce oraz wskazują, którym 

częściom materiału należy poświęcić jeszcze trochę czasu.  

Do najważniejszych korzyści, uzyskanych po wprowadzeniu szkoleń   

e-learningowych, należy zaliczyć:  

- centralną koordynację i zarządzanie szkoleniami, ich pełną dostępność dla osób szkolonych 

(jest to obecnie możliwe na poziomie tworzenia, dystrybucji oraz rozliczania i kontroli 

szkoleń); 

- standaryzację zasobów wiedzy i informacji, przyspieszenie transferu nowej wiedzy przez 

szkolenia w dowolnej lokalizacji z natychmiastowym poprawieniem lub uzupełnieniem 

wiedzy w zależności od potrzeb; 

- podniesienie sprawności szkoleń poprzez wprowadzenie atrakcyjnej alternatywnej metody 

nauki, łatwego zdalnego dostępu do wiedzy przez odbiorców bez ograniczeń czasowych i 

przestrzennych; 

- rozszerzenie, uzupełnienie i sprawdzenie wiedzy zdobywanej sposobem tradycyjnym oraz 

ułatwienie budowania nowych kompetencji dzięki prowadzeniu części szkoleń metodą 

mieszaną za pomocą e-learningu i tradycyjnie; 

- wysoką efektywność szkoleń dzięki narzędziom do prowadzenia testów i certyfikacji 

łatwiejszemu i powszechniejszemu kontaktowi z ekspertami merytorycznymi; 

- dyskretny i bezstresowy dla uczącego się przebieg szkolenia w dowolnym czasie i w 

dowolnym miejscu; 

- lepsze wykorzystanie zasobów przez możliwość precyzyjnego badania indywidualnych 

 i zbiorowych kompetencji, umiejętności oraz dopasowanie przebiegu szkolenia do 

indywidualnych potrzeb osób szkolonych;  

- możliwość obniżenie kosztów przygotowania materiałów szkoleniowych za pomocą 

narzędzi do samodzielnego tworzenia szkoleń; 

- korzyści finansowe przy szkoleniu funkcjonariuszy i pracowników służby więziennej, 

polegające na ograniczeniu wydatków na delegacje, w tym eliminację kosztów podróży, 

zakwaterowania itp.;  

- lepsze wykorzystanie potencjału naukowego i technicznego uczelni i akademii oraz 

instytutów naukowych (opracowania, prace naukowe, studyjne, badawczo- rozwojowe, w 

tym materiały multimedialne i prezentacje itp.).  
- sprawne wprowadzenie tej formy nauczania wymaga szeregu działań organizacyjnych,  

w tym technicznych, najtrudniejszym jest jednak przełamanie mentalności i przyzwyczajeń 

osób odpowiedzialnych za proces szkolenia oraz osób szkolonych. 

Zastosowanie tej metody szczególnie dobrze się sprawdza w trakcie doskonalenia i 

podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli, wychowawców, instruktorów, menadżerów, itp. 

Grono to jest „dojrzałe dydaktycznie” i ma wyrobione nawyki samokształcenia się, co 

pozwala skuteczniej absorbować daną im wiedzę. Można stwierdzić, że nauczanie na 

odległość ma swoje bardzo pozytywne strony w odniesieniu do grupy osób, które pragną 

podnosić swoją wiedzę i posiadają odpowiednią determinację w zdobywaniu kolejnych 

szczebli awansu zawodowego. Może być dopełnieniem tradycyjnych form nauczania dla 

korzystających z wiedzy w nowych dziedzinach oraz pragnących stale podnosić swoje 

kwalifikacje pracowników. 

Ze względu na dostępność szkolenia na odległość możemy podzielić na: 

synchroniczne i asynchroniczne. W szkoleniach asynchronicznych nie ma bezpośredniego 

kontaktu kursanta z wykładowcą. Szkolący się samodzielnie przyswajają wiedzę oraz ją 

weryfikują. Wykładowcy nadzorują tylko tempo i postępy w nauczaniu. Szkolenia te mogą 
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być prowadzone z użyciem materiałów, które są zapisane na płytach CD lub zamieszczone w 

bazach danych. Komunikacja pomiędzy instruktorem a kursantem odbywa się najczęściej z 

wykorzystaniem poczty elektronicznej lub przez grupy dyskusyjne. Szkolenia synchroniczne 

są prowadzone przez instruktora w czasie rzeczywistym. Uczestnik szkolenia komunikuje się 

z instruktorem oraz innymi kursantami. Szkolenie może trwać od pojedynczej sesji do kilku 

tygodni, miesięcy, a nawet lat. Ten rodzaj szkolenia przeprowadza się zazwyczaj przez 

Internet, wideokonferencję lub dwukierunkową transmisję radiową. Ze względu na formę 

szkolenia możemy podzielić na: zamknięte i otwarte. Szkolenia zamknięte są zwykle 

zamawiane przez duże organizacje, służą do kształcenia osób operujących wewnątrz danej 

instytucji, firmy. Szkolenia otwarte są przeznaczone dla szerszego grona odbiorców. Może 

być to określona grupa zawodowa czy wiekowa, a nawet całe społeczeństwa. Z punktu 

widzenia techniki szkolenia wyróżnia się szkolenia tak zwane szyte na miarę i z półki. 

Pierwsze z nich są tworzone według indywidualnych potrzeb danego odbiorcy. Szkolenia „z 

półki” obejmują materiał z danej dziedziny o charakterze mniej specjalistycznym. Szkolenia 

e-learningowe są budowane z modułów zwanych obiektami uczącymi. W strukturze kursu 

(rys. 1) są one podporządkowane jednostkom wyższym – lekcjom, a te z kolei – rozdziałom. 

Każdy z elementów stanowi skończony, niezależny fragment szkolenia, który ma 

zdefiniowane własne cele, aktywność szkoleniową oraz elementy testowania. Taka 

elastyczność powoduje, że obiekty te można dowolnie komponować ze sobą, modyfikować je 

oraz tworzyć nowe szkolenia i programy szkoleniowe. 

 

Źródło: materiały informacyjne firmy WiedzaNet. 

Rys. 1. Schemat struktury kursu (wariant) 
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Skuteczne zaprojektowanie funkcjonalnego systemu zarządzania wiedzą to działanie, 

któremu należy poświęcić wiele czasu, zaangażowania i przygotowań pod względem 

formalnym. Przed przystąpieniem do realizacji projektów szkoleniowych należy 

zidentyfikować rzeczywiste potrzeby. Projekty szkoleniowe są tworzone na podstawie analizy 

potrzeb organizacji czy instytucji z uwzględnieniem kwalifikacji i doświadczenia 

zawodowego pracowników oraz planów związanych z jej rozwojem. Do cech jakie powinien 

posiadać wykonany projekt e-learningowy, który umożliwi szkolenie należy zaliczyć: 

 przejrzyście i atrakcyjnie opracowany tekst wykładów; 

 merytoryczna struktura kursu i wygodna nawigacja; 

 dobrze dobrane elementy multimedialne; 

 przygotowanie kursu zgodnie z regułami sztuki dydaktyki medialnej; 

 różnorodność ścieżek edukacyjnych, elastyczność, możliwość, dopasowania wiedzy 

do potrzeb, preferencji, stanu umiejętności i postępów w kursie osoby szkolonej; 

 odpowiednio dobrane ćwiczenia, utrwalające przekazywaną wiedzę; 

 posiadanie elementów bardzo rzetelnie testujących zdobytą przez kursanta (studenta) 

wiedzę. 

Kluczowe elementy nauczania na odległość i ich charakterystyka:  

Uczący się, uczestnicy:  
- motywacja; 

- czas poświęcony na uczenie się; 

- potencjał (wiedza na początku szkolenia); 

- umiejętność planowania nauki; 

- samodzielność; 

- dociekliwość; 

- zainteresowanie; 

- wytrwałość. 

Instruktorzy/moderatorzy: 
- umiejętność rozwijania, podtrzymywania motywacji; 

- komunikatywność; 

- przygotowanie pedagogiczne, duża wiedza teoretyczna i praktyczna; 

- umiejętność dopasowania się do specyficznych potrzeb uczestników szkoleń. 
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Organizacja: 

- przydatność szkolenia dla instytucji/organizacji; 

- współpraca między dostawcami szkolenia, moderatorami, administratorami sieci; 

- reagowanie na zakłócenia; 

- akceptacja kierownictwa dla zastosowania nowych technik nauczania; 

- korzystanie z informacji dostarczanych przez system e-learningowy.  

 

Weryfikacja potrzeb, poziomu wiedzy i umiejętności opiera się na wykorzystaniu 

rozwiązań tradycyjnych lub e-learningowych. Po ich identyfikacji ustala się cele szkoleniowe. 

Na podstawie zgromadzonej wiedzy o wymaganiach i potrzebach szkoleniowych osób 

uczących się określa się cele edukacyjne poszczególnych modułów szkoleniowych. 

E-learning w organizacjach związanych z służbą więzienną nie różni się w znaczny 

sposób od nauczania w środowisku cywilnym. Jest to rozwiązanie, które umożliwia 

prowadzenie szkoleń (nauczania), poprzez szybki i efektywny transfer wiedzy od dostawcy 

(instruktora, nauczyciela) do odbiorcy (funkcjonariusza, pracownika, resocjalizowanego, itp.), 

z jednoczesnym wykorzystaniem jej w dowolnym miejscu i czasie. Daje to możliwość 

zastosowania zdobyczy technologicznych do tworzenia i dystrybucji wiedzy (danych, 

informacji) oraz poprawia poziom wiedzy uczących się w wielu różnych dziedzinach.  

E-learning jest tańszy od szkoleń tradycyjnych, ponieważ koszty z reguły są 

ponoszone na początku szkoleń i rozkładają się na wielu uczestników. Każdy uczestnik 

szkoleń, który dysponuje komputerem i modemem, może się zapisać za pomocą Internetu na 

zajęcia (szkolenie) i tą drogą zdobywać wiedzę. Taka forma nauczania jest bardzo wygodna, 

gdyż może odbywać się niemal wszędzie. Rozwiązanie to umożliwia zintegrowanie polityki 

szkoleniowej na poszczególnych szczeblach organizacyjnych odpowiedzialnych za służbę 

więzienną z procesami zarządzania poszczególnych instytucji i organizacji. Korzystając z 

niej, można określić, co powinien umieć każdy funkcjonariusz, pracownik czy nauczyć się 

resocjalizowany, itp. i w jakich szkoleniach powinien uczestniczyć. Kiedy ustalimy, ile czasu 

zajmie wyszkolenie tysiąca osób, następnie całych instytucji czy organizacji, metodą  

e-learningu i tradycyjną z jednoczesnym porównaniem kosztów, otrzymamy skalę efektów 

ekonomicznych, a w przyszłości organizacyjnych.  

E-learning dzięki dostosowaniu przekazu do indywidualnych potrzeb i preferencji, 

udostępnieniu informacji do samodzielnego uczenia się czy też wprowadzeniu mechanizmów 

„odświeżania” wiedzy po szkoleniu zrealizowanym sposobem tradycyjnym jest skuteczny i 

atrakcyjny dla szkolonych. Dlatego e-learning może na stałe znaleźć swoje miejsce na 

poszczególnych stanowiskach pracy związanych z służbą więzienną. Pozwala sprawnie i 

samodzielnie rozwiązywać codzienne problemy, nie musimy tracić czasu poszukując 

specjalistów. Odpowiedzi na pytania można znaleźć w komputerze. Każdy sam wybierze czas 

i formę nauki, a może mieć do wyboru kilkadziesiąt możliwości. To jedyna z wielu zalet tego 

rozwiązania. Tylko część wiedzy niezbędnej w pracy zdobywamy w sposób formalny, czyli 

podczas kursów, szkoleń itp. Większość naszych zasobów intelektualnych zyskujemy przy 

okazji, gdy pytamy współpracowników, samodzielnie dochodzimy do nowych rozwiązań. 

Przez lata wiedza ta odchodziła „na emeryturę”, razem z funkcjonariuszami, pracownikami, 

itp.  
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Dzięki najnowszym rozwiązaniom, doświadczeni pracownicy, którzy są w danej 

dziedzinie ekspertami, przygotowują szkolenia dla swoich współpracowników i 

następców. Do tego systemu trafiają nowe pomysły i to tutaj wszyscy zdobywają oraz 

pogłębiają swoją wiedzę. Rozwiązanie to po wdrożeniu sprawi, że wiedza przestanie 

„wyciekać” z instytucji zajmujących się więziennictwem i na zawsze pozostanie tam, gdzie 

powstała.  

W dużych firmach i organizacjach związanych z bezpieczeństwem, takich jak na 

przykład służba więzienna, Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna czy wojsko 

trudno sobie wyobrazić wdrożenie e-learningu bez uruchomienia zaawansowanego systemu 

informatycznego, który realizowałby wiele różnych funkcji. Do najważniejszych należy 

zaliczyć: identyfikację potrzeb szkoleniowych, planowanie oferty szkoleniowej, opracowanie 

materiałów szkoleniowych, realizację szkoleń i testów e-learningowych, zarządzanie treścią 

szkoleniową, dystrybucję kursów, zarządzanie procesem edukacyjnym, rejestrację 

uczestnictwa w szkoleniach z obsługą procesu akceptacji, śledzenie postępów pozyskiwania 

wiedzy i kompetencji, w tym rejestrację szkoleń, analizę wyników testów e-learningowych, 

transfer danych o nabytych kwalifikacjach do kartoteki funkcjonariusza, pracownika w 

centralnej bazie zasobów kadrowych. 

Spektrum działań e-learningowych można również rozważyć w trzech różnych 

wymiarach: ludzi, wiedzy i komunikacji
39

. Każdy z nich jest domeną poszczególnych 

rozwiązań informatycznych budowanych na różne potrzeby i uwzględniających specyficzne 

oczekiwania odbiorcy. Najczęściej treści szkoleniowe dostarczane w e-learningu mają postać 

kursu. Kurs taki posiada zasób treści szkoleniowej o ściśle sprecyzowanej strukturze, 

uzupełniony o różne elementy interaktywne i multimedialne, których celem jest podniesienie 

poziomu szkolenia. System ten jest zwykle wzbogacany o różne rozwiązania, które dają 

możliwość analizowania oraz pełnego kontrolowania procesu szkoleniowego. Właściwe 

przygotowanie kursu typu e-learning jest więc jednym z kluczowych czynników 

wpływających na sukces wdrożenia nauczania na odległość w organizacji czy instytucji. 

Wymaga dużego nakładu pracy, ale efekty zaskakują często nawet samych twórców. 

Tworzenie kursu typu e-learning można podzielić na kilka następujących po sobie etapów:  

- stworzenie ogólnej koncepcji szkolenia;  

- opracowanie i weryfikacja modelu szkolenia;  

- przygotowanie i uporządkowanie materiałów;  

- opracowanie szczegółowego scenariusza;  

- ustalenie metody i sposobu przekazywania materiału;  

- tworzenie kolejnych modułów szkoleń;  

- testowanie i weryfikacja szkolenia. 

W służbie więziennej duża liczba odbiorców oraz wysoka ranga wymaganych 

umiejętności, rozproszenie terytorialne, a także ścisłe określenie kwalifikacji, 

funkcjonariuszy, pracowników itp. sprawiają, że zastosowanie tego rozwiązania uwzględniać 

powinno szereg czynników. W tym związanymi z dostosowaniem procedur i standardów 

przykładowa platforma e-learningowa dla funkcjonariuszy, pracowników (wariant) 

przedstawiona została na rysunku 2. 

                                                 
39

 Potęga możliwości, e-learning w codziennej praktyce liderów. Materiały z III 

Międzynarodowej konferencji e-learningowej. Warszawa 2008. 
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Rys. 2. Platforma e-learningowa dla funkcjonariuszy i pracowników służby więziennej 

(wariant). 

 

Zaprezentowana krótka charakterystyka szkolenia metodą e-learningu ma na celu 

wskazanie, że nie tylko można, ale i powinno się ją zastosować w obszarze więziennictwa. 

Bodźcem do wdrożenia niekoniecznie musi być przy tym redukcja kosztów, choć w skali 

służby więziennej w Polsce może być to istotna oszczędność. W wyniku wprowadzenia tej 

metody osiągnie się wyższy poziom szkoleń, poprawi się kontrolę nad pozyskiwaną wiedzą 

przez szkolonych. E-learning można zastosować w wielu obszarach związanych z służbą 

więzienną na wszystkich szczeblach organizacyjnych, we wszystkich rodzajach służb i branż 

(logistyka, kadry, finanse itp.). Zastosowanie go do przygotowania: funkcjonariuszy, 

pracowników itp., stworzy nową jakość sprawnego działania. Tak przygotowani 

funkcjonariusze w trudnych sytuacjach będą działali sprawniej, co niejednokrotnie pozwoli 

zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo własne i resocjalizowanych. W organizacjach i 

instytucjach związanych służbą więzienną mamy możliwość wykorzystania Internetu lub sieci 

wewnętrznych. Posiadana infrastruktura pozwala także na transfer zasobów i udostępnianie 

treści szkoleniowych funkcjonariuszom i resocjalizowanym w różnych lokalizacjach. W 

służbie więziennej stosunkowo szybko można wprowadzać szkolenia w formie 

przygotowania do egzaminu, szkoleń kursowych czy też doskonalenia wcześniej zdobytej 

wiedzy. Przygotowanie materiałów szkoleniowych, dostarczenie wiedzy dotyczącej 

resocjalizacji, zasad i możliwości zabezpieczenia logistycznego, finansowego, kadrowego, 

itp. 

Przygotowanie gotowych bloków tematycznych dla kadry zarządzającej powinno 

ujednolicić szkolenie. Multimedialna baza danych o wyposażeniu i sprzęcie, środkach 

materiałowych ułatwi zapoznanie się funkcjonariuszy, pracowników z nowoczesnym 

wyposażeniem. Może stanowić elektroniczną bazę tematyczną, która umożliwi prowadzenie 

szkolenia zasadniczego i uzupełniającego oraz samokształcenia, a także przygotowania do 

udziału w działaniach związanych z problemami jakie mogą występować w służbie 
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więziennej. Charakterystyczną cechą szkoleń e-learningowych jest możliwość hierarchicznej 

prezentacji zasobów wiedzy. Wiedza ta w postaci elementów szkoleniowych i testowych 

zobrazowana jest w postaci drzewa. Taka organizacja, pogrupowanie wiedzy, spełnia rolę 

spisu treści, który ułatwia nawigację i wyszukiwanie potrzebnych materiałów  

Z pośród wielu dostępnych na rynku platform e-learningowych najbardziej popularne 

są te, które posiadają potrzebną dla nas funkcjonalność. Dotychczasowe wdrożenia  

e-learningu pokazują, że znaczne łatwiej i taniej jest zastosować istniejące funkcje, niż 

realizować (budować) je we własnym zakresie, Jeśli do tego zastosowane rozwiązanie jest 

sprawdzone i powszechnie stosowane, to możemy korzystać z doświadczeń innych oraz 

wsparcia jakie udziela producent oprogramowania. Także dojrzałość, stabilność produktu oraz 

możliwość wymiany doświadczeń powinny stanowić kryterium, które należy brać pod uwagę 

przy wyborze platformy e-learningowej. 

W praktyce, platforma MOODLE (ang. Modular Obiekt Oriented Distance Learning 

Environment) spełnia powyższe kryteria. Zastosowana do nauczania na odległość w wielu 

uczelniach cywilnych może być także wykorzystana w organizacjach i instytucjach 

zajmujących więziennictwem. Platforma ta jest modułowym, dynamicznym, zorientowanym 

obiektowo, środowiskiem nauczania przeznaczonym do tworzenia i prowadzenia kursów 

przez Internet. MOODLE jest interaktywną i nowoczesną platformą, która stanowić może 

doskonałe uzupełnienie kształcenia metodą tradycyjną, a jednocześnie znacznie podniesie 

jego efektywność. Rozwiązanie to dostarcza możliwości elastycznego budowania kursów z 

wykorzystaniem grup dyskusyjnych, dzienników, ankietowania, udostępniania zasobów oraz 

obsługi zadań i projektów w formie elektronicznej. Jest dostępna w polskiej wersji językowej, 

posiada prosty interfejs, a do użytkowania wystarczą podstawowe umiejętności obsługi 

przeglądarki WWW. Może być zastosowana zarówno do zajęć prowadzonych w pełni on-line, 

jak i jako uzupełnienie zajęć tradycyjnych. Platforma ta jest wykorzystywana w ponad 36 tyś. 

uczelni i instytucji edukacyjnych, w 196 krajach (stan na rok 2009), dostarczając około 1,5 

mln kursów. Korzysta z nich ponad 15 mln użytkowników.  

Do wspomagania procesów nauczania np. w Krakowie zastosowano platformę 

MOODLE, która wspiera miedzy innymi: Uniwersytet Jagielloński, Akademie Górniczo-

Hutniczą, Uniwersytet Rolniczy, Politechnikę Krakowską, Uniwersytet Jagielloński i Wyższą 

Szkołę Ekonomii i Informatyki
40

. Przytoczone przykłady nie wyczerpują wszystkich 

sposobów, dziedzin czy miejsc, w których zastosowanie e-learningu przyniosłoby wymierne 

korzyści. Do rozważenia pozostaje też kwestia umiejscowienia osób odpowiedzialnych za 

przygotowywanie, gromadzenie i dystrybucję treści szkoleniowych. Jedną z propozycji 

szybkiego wprowadzenia tej formy nauczania może być wykorzystanie potencjału naukowego 

i technicznego akademii i uczelni cywilnych lub Ośrodkiem Kształcenia Służby Więziennej, 

itp. a prace badawcze, studyjne oraz inne opracowania, które w nich powstają, mogłyby 

dostarczyć wymaganej (potrzebnej) treści szkoleniowej. Inną propozycją może być zlecenie 

specjalistom (przez odpowiednie resorty z własnych funduszy lub w ramach projektów Unii 

Europejskiej) zajmującym się więziennictwem w ramach godzin służbowych czy dodatkowo 

opracowania potrzebnych tematów
41

. Administrowanie systemem w zależności od skali 

wdrożenia można powierzyć, informatykom pracującym w służbie więziennej, uczelniom 

cywilnym lub firmie komercyjnej. 

Edukację na odległość prowadzi się z dużym powodzeniem w wielu krajach. 

Problem w tym, aby dobrze się do niej przygotować, nie tylko pod względem 

                                                 
40

  Platforma edukacyjna e.WSEI „Moodle” e-learning w telegraficznym skrócie. Materiały 

informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki. 
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 B. Gonczarek, J.  Kuck:  E-learning – nauczanie na odległość na potrzeby logistyki. W: 
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technicznym, ale przede wszystkim mentalnym. Platformy e-learningowe będą się dalej 

doskonalić i rozwijać w przyszłości. Poszczególne grupy użytkowników wskażą nowe 

obszary zastosowań dla platformy i umożliwią dalszy postęp prac rozwojowych. 

Potrzeby szkoleniowe związane z funkcjonowaniem służby więziennej, ze względu na 

specyfikę, były, są i będą bardzo duże. Wraz z rozwojem wyposażenia, ciągłym 

udoskonalaniem technik informacyjnych, dostępność do kształcenia na odległość będzie coraz 

większa i dzięki temu wizja następnego wieku jako okresu permanentnego uczenia się 

zostanie tutaj także zrealizowana. Obecne uwarunkowania w obszarze służby więziennej, 

związane z ustalonymi standardami, podpisanymi dyrektywami można z powodzeniem 

wykorzystać do podnoszenia poziomu przedsięwzięć szkoleniowych. Można go także 

traktować jako narzędzie do uzupełnienia, rozszerzenia, pogłębienia oraz sprawdzenia wiedzy 

zdobywanej w czasie szkoleń z wykorzystaniem rozwiązań tradycyjnych.  

W dzisiejszych czasach nadążanie za nadchodzącymi przemianami jest coraz 

trudniejsze a decydenci (szefowie, kierownicy) chcąc wykorzystać lepiej potencjał 

intelektualny swoich pracowników (funkcjonariuszy, pracowników) stoją przed problemem 

wyboru modelu ich kształcenia i rozwoju zawodowego. Zaproponowane rozwiązanie 

szkolenia na odległość, wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i pozwala stwierdzić, że jest 

ono obecnie nie tylko modą, lecz pilna potrzebą, a nawet koniecznością. Przejdźmy zatem od 

teoretycznych rozważań do praktycznego działania. Zastosowanie e-learningu także do 

resocjalizacji osób odbywających kary pozbawienia wolności (w pierwszej kolejności dla 

młodocianych) pozwoli na stworzenie nowych możliwości po wyjściu na wolność umożliwi 

wyrwanie ich z kręgu przestępczości. 
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