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I.

WPROWADZENIE

Osobowo ludzk konstytuuj geny. Mi dzy m czyzn i kobiet istniej podobie stwa,
jednak ich sposób bycia ró ni si zdecydowanie. Oboje posiadaj t sam godno , cho
do wiadczaj jej w inny sposób.
Te ró nice odgrywaj kluczow rol w procesie uczenia si , dlatego sama sprawiedliwo
wymaga odpowiedniego ustosunkowania si do tego, co sama natura wyró niła. Kobiet
i m czyzn cechuje inne tempo dojrzewania i zdobywania wiedzy. Ró nice mi dzy m czyzn
i kobiet nale do porz dku naturalnego, biologicznego i maj wpływ na ich zachowanie
oraz rozwój osobowy. Według niektórych bada , to samo człowieka rozwija si do szóstego
tygodnia ci y. To efekt działania hormonów, które w inny sposób kształtuj umysł m ski
i e ski. Zatem, m sko lub kobieco pojawia si du o wcze niej przed narodzeniem i dotyczy
całej osoby – jej postaw, predyspozycji, reakcji, uczu , aspiracji, etc. – a nie tylko płci.
Nie mo na zatem ignorowa tej odmienno ci, lecz powinna ona by absolutnie brana pod
uwag przez organizacj systemu nauczania, tak aby zapewniała ka demu uczniowi, w sposób
swobodny, mo liwo

kształtowania wła ciwych sobie cech.

Z ko cem lat sze dziesi tych XX wieku, w krajach Zachodnich rozpowszechniła si
koedukacja, jako metoda pedagogiczna. Wdro enie tego systemu nauczania wypływało
z zało e silnie ideologicznych (w tym feministycznych), które wprowadzały wspóln nauk
chłopców i dziewcz t, w celu osi gni cia równo ci społecznej i równo ci płci. Został on tak e
narzucony z powodów finansowych, w wyludnionych rejonach rolniczych.
Metoda ta nie została wcze niej sprawdzona do wiadczalnie, ani te zweryfikowana pod
k tem zało e psychologii rozwojowej.
Jest paradoksem, e w naszych czasach du a cz
społecze stwa podtrzymuje
bezkrytyczne postulaty, które ułatwiły zaprowadzenie koedukacji, mimo, e istnieje bardzo
niewiele bada naukowych na temat jej efektywno ci nauczania. Mo na tak e zaobserwowa
pewien upór polegaj cy na ignorowaniu, ukrywaniu czy kamuflowaniu niektórych wyników,
dlatego jest rzecz niemo liw , ustalenie wiarygodnych konkluzji. Przez dziesi tki lat, uznawano
e szkoła koedukacyjna jest najlepszym sposobem na zagwarantowanie równo ci płci.
Najnowsze badania w dziedzinie edukacji poddaj w w tpliwo

to twierdzenie. Nawet

niektóre linie my li feministycznej, które od lat sze dziesi tych postulowały koedukacj jako
rodek zapewniaj cy osi gni cie równo ci płci, dzi postuluj tworzenie (głównie w Niemczech
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i Stanach Zjednoczonych) oddzielnych szkół zarówno dla chłopców jak i dla dziewcz t, by stały
si gwarantem równo ci szans i emancypacji kobiet. Podobnie, tak e i we Francji koedukacja nie
zapewniła równo ci płci ani szans i po trzech dekadach dominacji tego systemu nauczania,
pojawia si coraz wi cej głosów, które kwestionuj jej zalety. W ród pa stw, które zaczynaj
poddawa w w tpliwo „fałszywy dogmat koedukacji” znajduj si ; Francja, Wielka Brytania,
Australia, Stany Zjednoczone, Szwecja, Niemcy i Austria.
Z zało e

koedukacyjnego systemu nauczania wynika,

e zarówno chłopcy jak

i dziewcz ta maj by traktowani w szkole w sposób identyczny, równie i w najbardziej
wra liwym dla nich okresie dojrzewania. System ten nie uznaje tak e ró nic w kształtowaniu
m sko ci i kobieco ci, jak równie stopnia dojrzało ci i rozwoju psychicznego mi dzy
chłopcami i dziewcz tami. Cz sto ró nic tych nie bierze si za przejaw natury (ró ne sposoby
bycia), lecz traktuje si je jako ró nice kulturowe.
Od czasu

wiatowej Konferencji na rzecz Kobiet, zwołanej przez ONZ w Pekinie
w 1995 r., rozprzestrzeniła si dychotomia mi dzy „płci ” a „rodzajem”, obecna od pewnego
czasu w j zyku i sposobie my lenia. Płe - jest rozumiana w wymiarze ci le biologicznym.
Rodzaj - okre la bardziej kulturow rol kobiety (macierzy stwo, wychowanie dzieci,
prowadzenie domu) i m czyzny (praca poza domem i dostarczenie po ywienia rodzinie).
Dla niektórych, równo oznacza przekroczenie przes dów dotycz cych rodzaju. Równolegle,
w niektórych dziedzinach ycia kultur zachodnich, nast piła zmiana mentalno ci, która skłania
si do uznania płci, jako powi zanej bardziej z kultur ni z natur . W wyniku tego skłonno
seksualna podlega wolnemu wyborowi, który mo e zosta skierowany nawet przeciw naturze.
Niektórzy uznaj , e człowiek nie jest natur , lecz wolno ci i kultur .
Z tego wzgl du istniej ce ró nice mi dzy kobietami i m czyznami nie s brane pod
uwag jako przesłanki natury o zasadniczym znaczeniu w procesie wychowania. S one
rozumiane jako ró nice kulturowe („rodzajowe”), które historycznie stanowiły balast w procesie
emancypacji kobiet, a ich przezwyci enie jest konieczne.

II.

PERSONALIZACJA : ZASPOKOJENIE RÓ

NORODNYCH POTRZEB

I SZACUNEK DLA RÓ NIC

Odpowiednie uformowanie osoby, zgodnie z jej własn to samo ci , to dobro dla niej
samej i dla społecze stwa, poniewa społecze stwo zostaje ubogacone poprzez specyficzny
wkład, jaki wnosz m czyzna i kobieta.

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „Sternik”
www.sternik.edu.pl

4

„O zró nicowaniu edukacji ze wzgl du na płe ”

Ka dy program walcz cy o równo szans powinien rozpozna bogactwo tego, co
kobiece i tego, co m skie. Rodzice rozumiej doskonale, e wychowanie córki i syna powinno
by inne. Dostrzegaj cechy odró niaj ce m czyzn i kobiet i s pewni, e te cechy powinny
by rozwijane. Dlatego, akceptuj c t ró norodno , bez trudno ci przyjmuj inne podej cie do
syna czy córki, ze wzgl du na to, co ich ró ni. Wiedz bowiem e, nie oznacza to, e s
niesprawiedliwie traktowani. Wła nie o rozpoznanie i poszanowanie odr bno ci płci zabiega
Stolica Apostolska w jednym z ostatnich dokumentów (Kongregacja Nauki Wiary, List
o współdziałaniu m czyzny i kobiety w Ko ciele i wiecie, 31 V 2004 r., nr 12 i 14).
W rodowisku szkolnym równo oznacza, e zarówno uczniowie jak i uczennice
korzystaj z tych samych programów nauczania i dysponuj podobnymi rodkami do nauki
Sprawiedliwe traktowanie wymaga spełnienia potrzeb wynikaj cych z wy ej opisanej
ró norodno ci.
Zarówno szkoła koedukacyjna jak i zró nicowana mo e t potrzeb zrealizowa Jednak
szkoły zró nicowane napotykaj w procesie realizacji tego zadania na mniej trudno ci.
Z drugiej strony ukształtowanie dojrzewaj cej osobowo ci jest procesem
kompleksowym, w którym osoba dorosła ma do odegrania znacz c rol . Rozwijaj cy si
człowiek potrzebuje wzorów osobowych oraz przestrzeni na szczery i gł boki dialog ze swymi
przyjaciółmi i z dorosłymi, którzy s dla niego punktem odniesienia. Młodzi potrzebuj
dorosłych, którzy nie ograniczaj si do przekazywania informacji, lecz słu y im b d za wzór
i towarzyszy w poszukiwaniu sensu ycia.
Szkoły zró nicowane maja wła nie t zalet , e mog zaproponowa uczniom
i uczennicom wi cej wzorów osobowych, osób tej samej płci, do na ladowania. Bardzo
pozytywn rzecz jest obecno opiekuna czy te mo liwo otrzymania porady od osób tej
samej płci, z którymi rozmowa jest bardziej naturalna i gł boka.
Z drugiej strony, szkoła koedukacyjna napotyka na bardzo powa ne niedogodno ci, je li
chodzi o odpowied na ró ne potrzeby uczniów i uczennic. Jedna klasa dla uczniów obu płci
reprezentuje ró ne zmienne: emocjonalne, rozwojowe i zachowawcze, które zostaj o wiele
bardziej zaakcentowane i rozproszone ni ma to miejsce w klasie uczniów jednej tylko płci.
Teoretycznie, szkolnictwo koedukacyjne mogłoby mie przewag nad zró nicowanym,
gdyby współ ycie nie rodziło konfliktów zarówno zewn trznych jak i wewn trznych.
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W grupie pozytywnych oczekiwa , które wykazywałyby
koedukacyjnego nale ałoby wymieni :
- lepsz adaptacj do otoczenia chłopców i dziewcz t,
- wi ksz tolerancj

wy szo

szkolnictwa

-

wi ksze zrozumienie, bez negatywnego, psychologicznego obci enia, dla tego,
co kobiece i co m skie.
Niestety, ta teza nie została zweryfikowana. Aby szkolnictwo koedukacyjne mogło osi gn ow
przewag , nie wystarczy samo wprowadzenie go jako systemu organizacji szkolnej. Grono
nauczycielskie musiałoby podj
szerokie działania wychowawcze w celu integralnego
formowania si osoby, oraz w celu jej edukacji społecznej. Realizacja takiego programu pracy
jest o wiele trudniejsza w szkole koedukacyjnej, gdy nauczyciel musi wło y o wiele wi cej
wysiłku, aby sprosta wymaganiom, jakie nios ró nego typu sytuacje zwi zane z okresem
dojrzewania i rozwoju uczniów. Napi cia te s zazwyczaj wi ksze w szkołach koedukacyjnych
ni zró nicowanych.
Jest rozpowszechniona opinia, e szkoła koedukacyjna potwierdza stereotypy na temat
płci, bowiem zarówno grupy chłopców jak i dziewcz t staj si hermetyczne. Próby tworzenia
grup mieszanych podczas pracy na lekcji, nie udaj si , gdy chłopcy wol pracowa
z chłopcami a dziewcz ta z dziewcz tami. Zarówno chłopcy jak i dziewcz ta zamykaj si
w swoich grupach tym silniej, im bardziej ro nie mi dzy nimi współzawodnictwo.
Z drugiej strony, nie zostało udowodnione, e nauka prowadzona w szkołach
zró nicowanych przyczynia si do wzrostu nierówno ci pomi dzy obu płciami. Wr cz
przeciwnie, istniej dowody zaprzeczaj ce tej tezie.
Badania ameryka skie przeprowadzone na 1331 dziewcz tach ze szkół
koedukacyjnych, wykazały, e mniej uwagi na lekcjach po wi cano dziewcz tom
dlatego, e nauczyciele musieli zu ywa a 2/3 swej uwagi na utrzymanie
w dyscyplinie chłopców. Z tego powodu dziewcz ta zostaj zepchni te na plan drugi,
co powoduje zmniejszenie ich uczestnictwa w lekcji.
Równie w Kanadzie zauwa ono negatywny wpływ koedukacji na dziewcz ta.
Po wielu latach nauczania w szkole koedukacyjnej, pewien profesor zaobserwował
u dziewcz t przera aj ce zjawiska; anoreksja, zbytnie zwracanie uwagi na wygl d
fizyczny, poczucie ni szo ci w osi gni ciach szkolnych w porównaniu z chłopcami,
brak poczucia pewno ci siebie, który powoduje, e staraj si zawsze sprosta
wymaganiom innych, zamiast zaspokoi własne pełnoprawne aspiracje.
Natomiast inne badania ukazuj , e dziewcz ta ze szkół zró nicowanych, z przewaga
e skiej kadry nauczycielskiej, wyró niały si łatwo ci w okazywaniu uczu i współczucia.
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Pollard, na podstawie bada na temat pozytywnego wpływu szkół zró nicowanych na dziewcz ta
stwierdza, e:
szkoły zró nicowane s u yteczne dla dziewcz t, poniewa s miejscem komfortowym
do nauki i poznania wiata,
daj dziewcz tom okazj do przemy le
na tematy to samo ci
i ró norodno ci ról, jakie mog podj we współczesnym wiecie,
mog by szczególnie korzystne dla dziewcz t w okresie dojrzewania.

płciowej

Szkoła koedukacyjna, podobnie jak dla dziewcz t, nie jest tak e dobra dla chłopców.
Psychiatra Kraemer sformułował tez , która jak dot d, znajdowała zastosowanie wył cznie
w stosunku do kobiet – a mianowicie – m ska wra liwo jest przyczyn niepowodze w nauce,
które prze ywa wielu uczniów w szkołach koedukacyjnych w USA. Potrzeba mówienia
o własnych stanach i prze yciach emocjonalnych w odpowiedni sposób, relacje prawdziwych
przyja ni, przy jednoczesnej agresji fizycznej i wra liwo ci emocjonalnej, s przedmiotem
analiz neurologów.
Istnieje wiele danych, które wskazuj , e w tym wieku u chłopców odnotowuje si
wi ksz ilo zaburze psychopatologicznych ni u dziewcz t. Problemy z dyscyplin , trudno ci
w nauce, narkotyki, wandalizm, nadmierna aktywno , dysleksja, konflikty z prawem etc. – co w
poł czeniu z ich wolniejszym rozwojem, wyja nia gorsze efekty w nauce, które, z kolei mog
wywoła depresj , obni enie samooceny, negatywne spostrzeganie siebie i ró ne przejawy
neurotycznego zachowania; nieobecno w szkole, ucieczki z domu, spo ywanie alkoholu czy
przest pczo . Koedukacja powoduje wi cej powa nych problemów u chłopców ni
u dziewcz t.
Psychologia rozwojowa potwierdza,

e podczas zabawy dziewcz ta i chłopcy,

w sposób spontaniczny, tworz oddzielne grupy. To samo dotyczy pierwszych przyja ni.
Zatem, szkoła zró nicowana sprzyja rozwojowi tego, co naturalne w tym wieku. Mo e to by
tak e dobrym fundamentem do zbli enia, równie bardziej naturalnego, w momencie
osi gni cia dojrzało ci.
Zignorowanie tej tendencji lub jej pogwałcenie, nie sprzyja polepszeniu stosunków. Tak
opini wyra a równie znany psychiatra, Wanda Półtawska w swojej ksi ce „ Przygotowanie do
mał e stwa” (wyd. WAM, Kraków 2000, str. 54):
„ Dziewcz ta w okresie dojrzewania powinny mie okazj do zaprzyja nienia si ze sob ,
dla akceptacji swojej kobieco ci potrzebna jest swobodna grupa dziewcz t, które ciesz si sob
i yciem, nawi zuj c serdeczny, wzajemny kontakt. Je eli takiej grupy nie ma, zaczyna si
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„ wy cig o chłopca” , dziewcz ta nie przyja ni si ze sob , całe nastawione s na „ zdobycie
chłopca” , bez którego nie ma zabawy.
Ten brak gł bszej przyja ni kobiet mi dzy sob , ich nielojalno
wobec siebie,
wynikaj ca z egoistycznych postaw powoduje specyficzne trudno ci w mał e stwie.
(...) Sytuacja taka cz ciowo jest skutkiem wczesnej i ci głej koedukacji. Jakkolwiek
wzajemne obcowanie młodzie y obojga płci jest konieczne, to jednak je eli zawsze i wsz dzie
s razem, wówczas niejako nie ma czasu na wytworzenie si wi zi przyja ni”
Dla ka dego nauczyciela z do wiadczeniem jest oczywiste, e utrzymanie autorytetu
w klasie koedukacyjnej jest trudniejsze ni w klasach zró nicowanych. Koedukacja wpływa
ujemnie na dyscyplin szkoln , gdy wprowadza i dodaje nowy element konfliktu, jakim s
ró nice, walki i przeciwie stwa mi dzy uczniami spowodowane ró nicami osobowymi, jakie
mi dzy nimi istniej .
Koedukacja powoduje, e kole e stwo łatwiej przemienia si w rywalizacj , a w niektórych
przypadkach odrzuca szlachetne współzawodnictwo mi dzy chłopcami i dziewcz tami. Wówczas
dziewcz ta zostaj zepchni te na plan drugi, co skutkuje ich zmniejszonym uczestnictwem w
lekcji. Win za ten stan rzeczy ponosz zarówno nauczyciele, jak i uczniowie.
Współ ycie obu płci w szkole koedukacyjnej jest faktem. Wzajemny szacunek obu płci
wzgl dem siebie powinien by uznany za warto tzn. ideał.
Niektórzy badacze podkre laj , e w szkole koedukacyjnej chłopcy lepiej rozumiej
dziewcz ta, ale trac do nich szacunek. Inni podkre laj , e dorastaj ca młodzie – szczególnie
chłopcy, którzy ucz si w szkołach koedukacyjnych, cierpi na wzrost napi cia seksualnego,
którego w tym wieku nie umiej odpowiednio kontrolowa . W okresie dojrzewania seksualnego,
bliska obecno
osób innej płci, nie sprzyja rozwojowi osobistej samokontroli. Zostało
potwierdzone, e w rodowiskach koedukacyjnych cz ciej zdarzaj si ci e nastolatek. Ten
fakt nie obci a tylko dorastaj c młodzie i jej rodziny, ale tak e i szkoły, do których ta
młodzie ucz szcza.
Wprowadzenie

koedukacyjnego

systemu

nauczania

wi e

si

nierozerwalnie

z konieczno ci ustalenia dopuszczalnych granic i ustalenia ogranicze w zachowaniu
i kontaktach mi dzy chłopcami i dziewcz tami. Nauczyciele za nie mog pełni roli
policjantów pomi dzy uczniami. Od szkoły, jako instytucji edukacyjnej, powinno si jednak
wymaga pełni ładu.
Według Brown’a, we wczesnym i nieco pó niejszym okresie dojrzewania, młodzie
szczególnie pragnie by akceptowana przez grup , znale si w niej i cieszy si szacunkiem ze
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strony swoich kolegów. Nacisk grupy mo e spowodowa , e inicjacja seksualna nast pi
wcze niej, a płe przeciwna podlega wpływowi wyolbrzymionego przekonania, e „ wszyscy to
robi ” . W takiej atmosferze braku dojrzało ci, chłopcy, aby by atrakcyjni, kład nacisk na
rozwój tych cech, które gwarantuj powodzenie w innych aspektach ycia, podczas, gdy
dziewcz ta zwracaj szczególn uwag na wygl d fizyczny i wiele uwagi po wi caj swojemu
wygl dowi, czasami ze szkod dla innych, wa nych dla ich osobistego dojrzewania aspektów.
Poczucie braku atrakcyjno ci mo e wywoła u dziewcz t stany depresyjne. Ta ró norodno w
relacjach spowodowała, e niektórzy autorzy mówi o sexual harassment („ molestowaniu
seksualnym” ), jako o rodzaju gwałtu, który odbywa si na dziewcz tach ju w okresie
dzieci stwa a który ma swoje przejawy psychologiczne, emocjonalne, fizyczne i seksualne.

III.

TYPOWE PYTANIA

1) W normalnym yciu chłopcy i dziewczynki yj wspólnie. Czy w zwi zku z tym dzieci
i nastolatki nie powinny mie równie kontaktów z osobami odmiennej płci w szkole i w ten
sposób uczy si traktowa siebie nawzajem z naturalno ci , szacunkiem i tolerancj ?
Młodzi ludzie bez trudno ci utrzymuj

stosunki w rodzinie i w innych rodowiskach

społecznych poza szkoł . Na pocz tku okresu dorastania, pojawia si spontaniczna potrzeba
szczerej przyja ni z innymi osobami tej samej płci. Te relacje przyja ni z kolegami tej samej płci
maj du e znaczenie w procesie konsolidacji to samo ci płciowej i osobistego dojrzewania.
Młodzie rozwija si lepiej w szkole zró nicowanej a dorastaj ce dzieci a dorastaj ce dzieci nie
odczuwaj bezpo rednio presji osób innej płci.
Edukacja zró nicowana w okresie dorastania daje przestrze „ woln od rozproszenia” , wolna
od nacisków i która pomaga w procesie dojrzewania. Blisko

osób innej płci, która jest

naturalna i stała w rodzinie czy w społecze stwie – w szkole jest przyczyn

znacz cego

rozproszenia, które ma wpływ na wielu chłopców i dziewcz ta. (patrz tabela - zał czniki)
W szkołach zró nicowanych, w trudnych latach dorastania, chłopcy i dziewcz ta mog
zrozumie

z wi ksz

łatwo ci

rol , jak

ma do odegrania ich własna płe . Szczególnie

dziewcz ta rozwijaj lepiej własne sposoby komunikowania si i współpracy i wykorzystuj
okazje do nauki, gdzie nie przeszkadzaj im le zachowuj cy si chłopcy. Dziewcz ta i chłopcy
powinni spotyka

si

na co dzie

przy ró nych okazjach, a szkoła mo e by
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uprzywilejowanym, które w inny sposób odpowie na rozwój warto ci i zdolno ci cech m skich
lub e skich i wyrobi szacunek płci wobec siebie.
Aby rozwój osobowo ci, w okresie dojrzewania, przebiegał w sposób zrównowa ony trzeba
stara si o odpowiednie usytuowanie wymiaru płciowo ci w kontek cie dojrzewania całej
osoby, tak aby nie miało niekorzystnego wpływu na dojrzewanie intelektualne, wolitywne
i emocjonalne. Wyolbrzymienie wa no ci zmian procesu dojrzewania fizycznego mo e mie
niekorzystny wpływ na cało ciow dojrzało

młodego człowieka.

Równie tu nauczanie zró nicowane oferuje wi ksze korzy ci ni koedukacja – nie zakazuje
bowiem kontaktów chłopców z dziewcz tami w innym otoczeniu, a szkoła napotyka na mniej
trudno ci zwi zanych z pomoc uczniom w dbało ci o te predyspozycje, które s im wła ciwe,
a które zazwyczaj powstaj w kontek cie koedukacji.

2) Celem szkoły powinno by przygotowanie do ycia w społecze stwie, które jest mieszane.
Zwolennicy koedukacji podkre laj , e w rozwoju osobistym powinno si kła
nacisk na wymiar psycho-emocjonalny ni
zwrócenie szczególnej uwagi na uczuciowo

wi kszy

na wymiar intelektualny. Niektórzy postuluj
i relacje społeczne, kosztem mniejszej uwagi

po wi canej rozwojowi inteligencji teoretycznej i praktycznej. Wyniki w nauce oceniane s ni ej
ni nabycie umiej tno ci społecznych. Poza tym dynamika uczu nastolatka potwierdza tez , e
na drugim planie nale ałoby postawi inteligencj . W efekcie, w okresie dorastania, powoli
kształtuje si to samo

płciowa. W wyniku własnej niedojrzało ci i z powodu braku poczucia

bezpiecze stwa, uczniowie w przesadny sposób podkre laj

cechy wła ciwe własnej płci.

Niewielu chłopców wyka e si hojno ci i niewiele dziewcz t odwa y si , aby odsun
kompleksy i stan

własne

wobec czego , co subiektywnie oceniaj jako katastrof – odrzucenie przez

grup
Debata na temat koedukacji ł czy si z pytaniem o ostateczny cel edukacji i szkoły:
- Czy pierwszorz dnym celem jest socjalizacja czy personalizacja?
- Czy nale y wspomaga rozwój ka dej osoby, czy dba o osi gni cie przez wszystkich tych
samych wska ników socjologicznych?

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „ Sternik”
www.sternik.edu.pl

10

„ O zró nicowaniu edukacji ze wzgl du na płe ”

Koedukacja powinna si zaj

zarówno personalizacj jak i socjalizacj , jako e jedna bez

drugiej nie istnieje. Mo na odpowiedzie na społeczne wymogi, po osi gni ciu odpowiedniego
stopnia dojrzało ci osobistej – trzeba mie , eby móc da . Dlatego personalizacja stoi przed
socjalizacj . Jedynie harmonijny rozwój i dojrzało

osobista wpłyn na popraw społecze stwa

w cało ci, dlatego proces osobistego dojrzewania i rozwój odpowiedzialno ci społecznej nie s
sobie przeciwstawne – oba powinny by obecne w procesie edukacyjnym.
Zało enie „ edukacji spersonalizowanej” sprzyja skoncentrowaniu si na wychowaniu, które
b dzie brało bardziej pod uwag ró ne cechy wzrostu, które nie mog ani nie musza by
rozpatrywane z punktu widzenia antropologii pedagogicznej. Uczniowie i uczennice powinni
korzysta z tych samych programów edukacyjnych, mie to samo przygotowanie, które sprzyja
powinno propagowaniu równo ci szans w społecze stwie.
Równowaga wymaga identycznego traktowania w jednych sprawach a odmiennego w
innych,

poniewa

równy nie znaczy jednakowy.

Ignorowanie

ró nic nie oznacza

sprawiedliwo ci. To zało enie jest wła ciwe systemom totalitarnym. Nie mo na uzna

za

dyskryminacj – w znaczeniu sprawiedliwo ci – szacunku do osoby jako indywiduum i jej cech
szczególnych, to znaczy, do wszystkich i ka dej z osobna.

3) Koedukacja jest czym

powszechnym. Niemal 100% szkół stanowi

szkoły

koedukacyjne. Edukacja rozdzielna jest czym marginalnym.
W Europie koedukacja rozpowszechniona została w latach 60-tych. W Hiszpanii – w 1970
roku nowa ustawa edukacyjna otworzyła drzwi dla szkół koedukacyjnych. W Polsce stało si to
wcze niej, bo z ko cem II–ej Wojny wiatowej. Obecnie, szkoły publiczne s koedukacyjne w
zdecydowanej wi kszo ci, przy bardzo ograniczonej mo liwo ci wyboru mi dzy szkołami
koedukacyjnymi i zró nicowanymi. Równie wi kszo

szkół prywatnych to równie szkoły

koedukacyjne. Ta sytuacja jest w cz ci wynikiem sytuacji politycznej i wiele szkół prywatnych
kontynuuje t ponad 50-letni tradycj . Tylko niektóre szkoły, korzystaj c z przysługuj cego im
prawa, zdecydowały utrzyma ofert szkoły zró nicowanej. Cz sto patrzy si na nie jako na
prze ytki przeszło ci i zakonnego stylu my lenia.
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Nauczanie koedukacyjne zostało wprowadzone bardziej z powodów politycznych
ideologicznych ni w wyniku gł bokiej analizy korzy ci i strat wynikaj cych z tego systemu
nauczania. Pojawia si coraz wi cej głosów, z ró nych cz ci wiata, które domagaj si
zweryfikowania tego zało enia.
Według The Times (25 kwiecie 2003), w Wielkiej Brytanii nast puje powrót do szkół
e skich. W roku 2002 ich liczba wzrosła o 13 %. W Quebec, 30% wska nik niepowodze
szkolnych w gimnazjach sprowokował debat

na temat konieczno ci powrotu do systemu

edukacji rozdzielnej. Na razie dopuszczono osobne klasy dla dziewcz t i chłopców, aby ułatwi
nauk okre lonych przedmiotów, takich jak; historia, matematyka, wychowanie fizyczne. Szkoły
s nadal koedukacyjne i równie klasy dla niektórych przedmiotów. W Stanach Zjednoczonych,
w maju w 2002 roku, zatwierdzono ustaw , gwarantuj c pomoc finansow , w wysoko ci trzech
miliardów dolarów, dla szkół zró nicowanych. Federal Register podaje,

e powstawanie

oddzielnych szkół jest odzwierciedleniem wa nych i pełnoprawnych wysiłków w celu
polepszenia wyników w nauce wszystkich uczniów. W lipcu 2002 roku, niektórzy
przedstawiciele partii socjaldemokratów w Austrii (która wprowadziła koedukacj w kraju w
1975 roku) chc rozdzieli dla niektórych przedmiotów chłopców od dziewcz t, w wieku od
10 do 16 roku ycia. Inicjatorkami tego pomysłu były kobiety z tej partii. Podobnie w Szwecji,
ju przed laty, komisja ekspertów potwierdziła, e obecna szkoła nie niweluje ró nic mi dzy obu
płciami, lecz je uwydatnia. W Australii, po dziesi tkach lat prób, zapotrzebowanie na szkoły
zró nicowane jest dzi wi ksze ni na szkoły koedukacyjne.

IV.

ZAŁ

CZNIKI

Tabela 1
Stopie realizacji programu nauczania w szkołach
Szkoły koedukacyjne

Szkoły zró nicowane

Programy nauczania

Identyczne

Identyczne

rodki dydaktyczne

Identyczne

Identyczne

Trudno
programu

w realizacji

Wi ksza

ze

wzgl du

na Mniejsza ze wzgl du na mniej

niejednakowe tempo nauczania i wi cej
jednakowe
uczenia si
nauczania i uczenia si
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Tabela 2
Wpływ rodowiska na chłopców i dziewcz ta
SZKOŁA
DOM RODZINNY
yj
Presja osób
innej płci
Atmosfera

Wspólnie

Koedukacyjna
Wspólnie

Nie odczuwana bezpo rednio Odczuwana
(ze wzgl du na naturalno
i stało relacji)

Zró nicowana
Rozdzielnie
Nie odczuwana

Pełna rozproszenia, gdy

Jest wolna od

zobowi zuje do dobrej
postawy na zewn trz
wobec kolegów
odmiennej płci

rozproszenia, wolna od
nacisków, pomaga w
procesie dojrzewania.
Chroni przed dominacj
i przymusem

Samokontrola

Wzrost napi cia
seksualnego. Cz sto
wcze niejsza inicjacja
seksualna i cz stsze
ci e nastolatek

Skutki
psychologiczne

Obni enie samooceny,
negatywne postrzeganie
siebie, przejawy
neurotycznego

Wykształcenie
szacunku dla własnej
płci, lepsze
zrozumienie roli jak
ma odegra ich własna
płe
Lepsze rozwijanie
własnych sposobów
komunikowania si
i współpracy

zachowania
Wspólne
relacje

Istnieje opinia, e
chłopcy lepiej rozumiej
dziewcz ta, lecz trac
dla nich szacunek.

Łatwiejszy rozwój
cech i zdolno ci
kobiecych oraz
m skich, i w
konsekwencji szacunek
płci wobec siebie.

Przyja

Cz sto nie wiadoma
„ rywalizacja” o wzgl dy
drugiej płci nie pozwala
na zawieranie trwałych
przyja ni

Mo liwo
nawi zywania
gł bokich
przyja ni
w atmosferze wolnej
od napi i rywalizacji
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Tabela 3
Porównanie rozwoju biologicznego, intelektualnego i społecznego dziewcz t i chłopców
Rozwój
Biologiczny

Dziewcz ta

Chłopcy

Dojrzewaj biologicznie i

Dojrzewaj biologicznie i

psychicznie szybciej.

psychicznie wolniej.

S bardziej spokojne.

S bardziej niespokojni, gdy

W sytuacji rywalizacji z płci

wykazuj wi ksz witalno .

przeciwn mog ulega

Potrzebuj wi cej czasu, by

depresji, co wyra a si

kontrolowa własne impulsy.

zani on aktywno ci na
lekcji.
Intelektualny

Wykazuj wi ksz zdolno

Mniejsza dyscyplina jest

rozumienia, wysławiania si ,

powodem słabszych osi gni

nazywania emocji.

w nauce.

W wieku 12 – 16 lat osi gaj

Maj trudno ci w koncentracji

pierwsze miejsca w nauce.

W wieku 14-18 lat mog
osi gn

szerszy zasi g

rozwoju, by pó niej osi gn
wysoki poziom.
Społeczny

W szkole koedukacyjnej, w

Popisuj si swoj sił

niektórych przypadkach

fizyczn i atrakcyjno ci ciała

przekształcaj kole e stwo w W obecno ci dziewcz t,
rywalizacj , czasami brutaln

odrzucaj c, w niektórych

w obecno ci m czyzny.

przypadkach, szlachetne

Mo e zrodzi pierwsze

współzawodnictwo

pomówienia, szemrania i

intelektualne z dziewcz tami.

uprzedzenia, które osłabiaj
istniej c przyja .

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „ Sternik”
www.sternik.edu.pl

14

„ O zró nicowaniu edukacji ze wzgl du na płe ”

Tabela 4
Wpływ typu szkoły na skuteczno

nauczania: wyniki niektórych bada

Anglia i Walia:
z 20 najlepszych szkół, publicznych i prywatnych razem,
z 10 najlepszych szkół publicznych,

13 jest nie-koedukacyjnych,
6 jest nie-koedukacyjnych

(2001-2002, General Certificate of Secondary School)
Wielka Brytania:
badano 370 000 uczniów i 3000 szkół. Wykazano istotnie lepsze wyniki w nauce w szkołach
nie-koedukacyjnych.
(National Foundation for Educational Research)
Australia:
badano 270 000 uczniów szkół rednich przez 6 lat. Wykazano, e uczniowie szkół niekoedukacyjnych uzyskuj o wyniki w nauce lepsze o 15%-22% od uczniów w szkołach
mieszanych. Stwierdzono tak e lepsz atmosfer , lepsze zachowanie si uczniów oraz
bardziej wymagaj ce programy
(2001-2002, Australian Council for Educational Research)
USA:
zbadano 1807 uczniów z 75 szkół rednich. Wykazano istotnie lepsze wyniki w nauce i
wy sze aspiracje zawodowe u absolwentów szkół nie-koedukacyjnych
(Lee and Brik)
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VI.

PLACÓWKI EDUKACYJNE S TOWARZYSZENIA STERNIK

Warszawska M ska Szkoła Podstawowa
Dyrektor: Robert Mazelanik
ul. Po aryskiego 28, 04-703 Warszawa
Telefon: +48 509 232 977
+48 (22) 8127656
E-mail: szkola.meska@sternik.edu.pl

Warszawska e ska Szkoła Podstawowa
Niepubliczne Przedszkole „ Rado ” (dziewczynki i chłopcy)
Dyrektor: Dobrochna Lama
ul. Lokalna 51, 04-903 Warszawa
Telefon: +48 509 232 998
+48 (22) 8721357
E-mail: szkola.zenska@sternik.edu.pl
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VII. U

YTECZNE STRONY W I NTERNECIE ( LINKS )

www.oidel.ch

www.diferenciada.org

www.institucio.org
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