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Rofprawę Pani mgr Agnieszki Szewcryk ptzeczytała|n z dni.ym

zaintęIesowaniem i satysfakcj4. Mamy, bowiem do czynienia z pracą ęmpiryczną z

zakresu pedagogiki, pedagogiki społecznej, pedagogiki rodziny, socjologii rodziny,

pedagogiki twórcfości. Autorka podńosła w pracy ważny problem oddziałyrvania i

ksftałtowania postaw twórczych młodfięży poprzez rodzinę, która warunkuje jej obraz

jako jednostek twó.czych, samodzielnych, zdolnych do kreowania własnej drogi

zyciowej i zawodowej.

Komentarz do przedstawionej recenzji pracy doktorskiej składa się z:

1. Oceny struktury pracy.

2. Merytorycznej oceny rozprawy.

3. Uwag szczegółowych.

4' Końcowego wrriosku.

1. Struktura pracy.

Plzedstawiona do recenzji tozprawa ||czy 363 strony. Placa składa się z

wprowadzenia, sześciu rozdziałów głównych, podsumowania z wnioskami dla plaktyki

pedagogicznej, streszczenia lozplawy' zęstawięnia ważniejszych źródeł i podstawowej

]itęratury ' biblioglafii (16 stron) olaz obszęrnego aneksu (87 stlon), w któIym

zai\ieszczonot kwestionadusz ,,Profil Rodziny" autorstwa Z. B. Gasia, kwestionadusze:

,,Skala Postaw Rodzicielskich" (wersja M i wersja O) autorstwa M. Plopy,

,,Kwestionariusz KANH |'autolstwa S. Popka,,,skala przymiotników'' (wersja M i

wersja o) w op.acowaniu Autorki' ,,Kwestionadusz ankiety dla młodzieĄ'' w

opracowaniu Autorki, ,,Kwestionariusz ankiety dla rodziców'' w opracowaniu Autorki,

',Kwestionadusz w1'rviadu z nauczycielem,/wychowawcą.' w opracowaniu Autolki,

,'Nauczycielski Formularz ocęny Postawy Twórczej Ucfnia'' autorstwa K. J. szmidta.

następnie spis glafów, tabel, schematów, wyklesów



We wprowadzeniu Autorka uzasadnia cęlowość podjętej problematyki w kontekście
pedagogicznych za|oże{\ fozwoj:u i edukacji dziecka w rodzinie, warunków i postaw do
Iozwoju potencjału twórczego jednostki w ujęciu aksjologicznym. Jak uzasadnia

Autofka celem jej badań było wykazanie na ile skutki ,,szeroko pojętej działalności

wychowawczej rodziców'' (s. 3) ksftałtują potencjał twórczy dzieci. Celowośc rozwoju
potencjału twórczęgo jednostki jest w pełni zrozumia.ła i kształcona na poziomie

edukacji systemowej' natomiast ploblem ten jes1 mało zbadany i niedostrzegany w
pedagogice rodziny, co podkleśla Autorka lozprawy. ,,Przewodnią myślą rozprawy

będzie konteksto{T chaiakter twórczości, któIa nigdy nie realizuje się w warunkach
plóżni społecznej. oprócz licznych właściwości osoby tworzącęj, detelminujących

twórczość, podlega ona również działaniu takich czynników jak reguły i wartości

działalia wyzlaczone przez społeczno.historyczne wzory kultury oraz modele i
standardy określonej dziedziny twórczości (stasiakiewicz, 1999)',, w tym rodziny'

W rozdzialę pielwszym pTacy Autolka plezentuje wybTane teorętyczne ujęcia

twó.czości. okleśla podstawowe cechy twóIczości, jak nowość i wartość, przydatność.

Zwtaca .uwagę na aktywnośó twórczą i wytwóI biorąc pod uwagę realizację waltości
pofnawczych' estetycznych, pragmatycznych i etycznych. Wyjaśnia zagadnienie

twórczości w ujęciu psychologicznym (E. Nęcka' J. Sołowiej, J' strelau' S. Popek. M. S.
Szymański i inni) i pedagogicznym (S. Nalaskowski' K' J. szmidt, M. Karwowski i inni).
Wyjaśnia implikacje i lóżnice między takimi pojęciami, jak: twórczość, kleat}.wność,
zdolności, uzdolnienie i talent, co fnąjduje odniesienie do rozumięnia potencjału

twórczego przez badaną grupę. AutorLa plzyjmuje podejście egalitarne w interpletacji

twóIczości' jako plocesu' wytwolu, cech osoborłych i warunków jej stymulacji, która
przejawia się we wszelkich folmach akt}'\łności człowieka, świadcząc o zmianie i
rozwoju jednostki. odnosi to rórłnież do twóIczości codzięnnej. omawia podejścia

teoletycfnę w badaniach nad twórczością ze zwróceniem uwagi na ich aspekt
.ozwojowy i wychowawczy, są to: podejścię elitarno-przędmiotowe, podmiotowo-

humanistyczne i lealistyczne' Autorka skłania się ku podejściu realisĘcznemu w
definiowaniu t\^/órczości z jej funkcjami: rozwojową ekspresyjną socjalizacyjną

terapeutycfną i edukacyjną wyjaś[ia podejścia teotetyczne w zaklesie zdolności i ich
powiązat'l z teoiiami inteligencji (J. stlelau, Ch. Spearman' c. Bu.t. Ph. vernon. R. B.

catell' L. L' Thulstonę, J. P. Guilford), co znajduje odzwierciedlenie w części
metodologicznej w konstrukcji ankiety dla rodziców i wychowawców. Wśród koncepcji



fdolności fuqkcjonują lównież teorie, co podkreśla Autorka, w któIych w sposób

znaazący zwraca się uwagę na cechy osobowościowe jednostki i oddziały.wanie

środowiska zewnętlznego, w tym rodzinnego (J. ReMulli, F. Mónks., H. Gardner, J.

sternbęrg' w. Limont). Autorka przyjęła w pracy podejście badawcze ''analizy
środowiskow1ch uwarunko\łań postaw twórczych młodzieży,, (s. 14) i systemowego

podejścia do twórczości (J. Kożelecki, M. stasiakiewicz, E- Nęcka' I' Pufal-stłuzik, R.

Stęnbelg, T. Lubart. M. Csikszenmihaly). Istotnym elemęntęm kształtowania i obrazu

postaw twórczych jednostki wobec siebie i środowiska jest motywacja do działania, tym

samym do zmiany (I. Radlińska, w. Doblołorrricz' K. Korniłowicz, s. Popek), które

omówiła Autolka. Na podstawie koncepcji zachowań twórczych stanisława Popka

(2004)' przedstawiła cęchy postawy trł,óIczej, którą okreś|ają zachowani a i działatia

nonkonlbrmistyczne i heurystycznę. omawia takie cechy osoby twórczej (za E. Nęcka

2003, J' Uszyńska-Jarmoc 2003, B' Dyrda 2008, I. Pufal-Struzik 2008, J' Zborowski

1986, J. Trzebiński 1981' K. J. szt]idt 2o0"], D' Turska 2006. M. Tyszkowa 1990, A,

Sękowski l989 i inni),, jak: otwartość, niezależność, wytlwałość. Autolka Zwlaca uwagę

na postlzeganie społeczne osób' które przejawiają posta\ł?y twórcze' co stanowi waŹny

czynnik wsparcia jednostek twórczych i przyszłego ich funkcjonowania społecznego i

zawodowego (A. Tokarz 1985)3' osoba twórcfa, jak podkreśla Autorka posiada

specjalne potźeby edukacyjne, które winny być uwzględnione w procesie

wychowawczym i edukacyjnym. Świadomość u nauczycieli, opiekunów i rodziców

stwolzenia śIodowiska edukaryjno-wychowawczego, które pozwoli na faspokajanie

potrzeb i stymulację twórczości, postaw twórczych wychowanków jest jednym z

najważnięjszych elementów pełnego i prawidłowego przebiegu procesu edukacyjnego

młodego pokolenia. Myślenie twórcze cęchuję płynnośó, giętkość, oryginalność'

wrazliwośó społęczna, dostrzeganie i rozwiąz1.wanie sytuacji problęmo\łych przez

jed[ostkę, któIe można badać z wykożystaniem różnorodnych testów zdolności

' s' Popek, Kwestionariusz Twórczego Zacha|,ania K4J!H' wN UMCS Lublin 2004'
. E' Nęck'a, PyJchologia tu,órczośct, GsrP Gdańsk 2003' J. Uszyńska-Jarmoc, Twórcza aldyj,ność dzieck,a'
Teotią źeczywistość peftpek1ywy |ftt|oju, TnI]s Humana Bialystok 2003,B. D'rda. Ucznio||ie zdotni i ich
specjalne potEeb, edulraLyjne, w: A. stankowskj (r€d' )' NaK4Ą iel i rodzika w świene speLjalĄ,ch pattzeb
edakacyjn,ch dziecka (szki. nanog.aJiczny),.wN UŚ lGtowice 2008, s' ] ] 7-] f4), ]' Plta]-st zjŁ Ztożoność
twó.czego Ja osób uzdolnl.o'',.Ą w: I' Pufal-struzik ' T ' Gia(red.')' Dyspozlcje figórcze i zdolności' Wybfau
zasadnienia pedagogiczne i psycholosiczne. Studid pedaqogiczne T . 17 , WN UHP Kielce 2008, s. t 45- 1 53 ), J.
zbofowsk], Ro^)ianie afu,vności twórczej dzieci, wsiP warszawa 1 986, J. Trzebńskr' Twórczość d slfuktafą
poJę4 wN PwN wa]szawa 1981, K. J. sz[ dt' Pedaeo4ika twó.cnśc. cwP cdalńsk 2007, D- Turska,
Skvteeność ucnia: od czega zalezy dana .ealizacja wmogów efuk]c,jnych' wN tIMCs Lublin 2006, M.
Tyszko'łła, Zdolności, osobowość i .lfiałalność uczn'ó}', wN PwN warszava 1 990, A. sękowski, oso}o ,ość a
osiąI?ięcia a,.tys,,czne uczniófi szkół nEJcz ych' osso]ineum wrccła\ł l989.
" A' Tokarz' Rola nowacji poz||aiJcnj w a|C\,vnaśc' .wd,"c'eJ' PAN wrocław 1985'



twórczych' np' Test Zdolności Twórczych (TZ.I.1 T. Żlka, Test Twórczego Myślenia

(TTM) E. Nęcki' test styl Twórczego Zachowania (STZ) A. Strzałeckiego i inne, które

wymienia Autorka (s.29). Zyłńca uwagę na sytuacje społęczne postlzegania jednostek

zdolnych, twórczych' które mogą je stymulować lub stygmatyfować. Podsumowując

swoje rcfwa]Żania na temat osób twórczych i warunków ich rozwoj u Autorka określa

warunki pełnego rozwoju potencjału twórczego osób bł7órczych, zdolnych.

Rozdział drugi lozplawy zawiela lozwai.ania i a|!a|izę tęoletyczną podstaw lozwoju

Iodziny' Autolka wyjaśnia pojęcie rodziny, jej rodzaje' funkcje, typy. Rodzinę wyjaśnia

jako systęm, w którym flrnkcjonują określone normy' zasady wskazując najej spójność.

Rodzina plezentuje określonę wzorcę zachowań, nolm postępowania, które przejmuje

dziecko, młodziez w swoich zachowaniach. Autolka zwlaca uwagę na ro1ę więż

rodzinnej i jej style w kształtowaniu osobowości dziecka Rodzaje więzi między

członkami rodziny wyjaśnia w opalciu o teorię familiologiczne (teoda wymiany, teoria

Iozwoju rodziny, teo.ia konfliktu, teoria ekologiczna). Badania nad różnymi obszalami

życia rodzinnego i jej funkcjonowania, jako systemu funkcjonalnego ukazuje ptzez

Ióżne systemy rodzinne' ( funkcjonalny system lodziny, dysfunkcjonalny sy'stem

rodzinny). Autorka vr'skazuje równieŹ na czynniki cwvilizacyjne' ku1turowe i społecfne,

któIe kształtuję system rodziny, jej wartości, relację między jej człontami. fmięniający

się również styl wychowania w rodzinie. Rodżna współczęsna a'raca uwagę na

ind}.widualność i autonomizację dziecka w rodzinie. Również zmiana na rynku pracy,

powszechność akty\ł/ności zawodowej kobiet. relacje między pracującymi rodzicami a

dzieckiem kształtują obraz współczesnej rodziny' m.in. mozliwości spędzania czasu

wolnęgo z dzieckiem. Autolka plzyj muje za S' Kawulą (2002)a cztery podstawowe

funkcje rodziny: biologiczno-opiekuńcfą kultulalno-towarzyską ekonomiczną

i wychowawczą (s. 38-39). Jak pisze Autorka ,,Realizowane badania zmierzają do

|ozpoznania wybranych czynników środowiska rodzinnego w percepcji badanych

ucznió\ł' (spójność rodziny, adaptacyjność' wzajemne zlozumięnie' postawy

\łTchowawcze rodziców).oraz innych obiektywnych czynników charakteryzujących

środowisko lodzinne młodzieży o zlóżnicowanym poziomie postaw twórczyoh'' (s. 39).

Następnie Autorka opisuje wartość wychowawczą i rozwojową dla dziecka .vr;zorców

relacji i zachowań rodziców vzględem siebie. Charakteryzuję typy postaw Iodzicielskich

" s. Karłtlj|a. Rodzina jako gwa i instrhlcja opie|.uńtzo Wchowąwra. wI s. Ka$!lą J. Br€i€l' A. w- Jalke
(Ied,.)' Pedagogika rodziny: obszary i panorana problenatyki, wyd. Ad rn MańzAłek To|Btl2oo2' s. Ą5-79 '



i ich skutków wychowawczych i lozwój twóIczy dziecka w oparciu o literaturę

przedmioru  lm ' in .  badan ia  G.  Mendeck ie j  200J .  s .42-4J l . .  ks / ta l towan ie  s ię  wzoró r , r

zaangaźrorlrania zawodowego. znaczenię róI płciowych między rodzicańi i rlziećmi.

Autolka zwlaca uwagę na model postępowania Iodzica, któIy kształtuje u dzieci styl ich

zachowań i działania (bardziej samodzielny, nięza\eżLy czy deg)y' fa|ei'ny itp') w

odniesieniu do rozwoju potencjału twórczego <lziecka. Kolejnym ważnym elementem

budowania relacii rodzinnych jest komunikacja między jej członkami i jej jakość' co w

odniesieniu do tematu pracy omówiła Autorka w kontękście ,,transmisji waltości w

Iodfinie. ale lównież' dlatego' żę sama w sobię jest waltością w plocesie rozwijania

dyspozycji twóIczych dziecka. maj4cego sprostaó wyfwaniom przyszłości,, (s. 50)-

Analizuje aksjomaty systemowego podejścia do komunikacji i relacji między nimi.

Komunikacja w rodzinie ma chalaktęr intelakcyjny, kontekstowy i osobowy. Autorka

przyjmuje, ze ',komunikacja intelpelsonalna jest ważnym czynnikiem w lozwoju

uzdolnień twórczych dziecka,, (s. 52). Zakłada' że rodzicę, którzy przejawiają partnerski

styl w komuniko\łaniu się między sobą a dzieckiem najefęktywniej wspierają.iego

rozrłói twórczy, przyjmuje Autorka. Zwraca uwagę na sty1 komunikacji w rodzinie,

wartość emocji w komunikowaniu się, postawę kfęatywności w zachowaniach, które

rozwijają inwencyjność' oryginalność, nowość. modyfikowalność' stwalza to szansę na

bycie twórczym olaz powodzęnie w dalszej nauce i przyszŁej placy. Kolęjnym ważnym

elemęntem rozwoju osoby twórczej w rodzinie, który omówiła Autorka jest stymulacj a.

Wskazała i opisała warunki dla rozwoju postaw i zachowań twórczych w rodzinię.

Przedstawiła czynniki wewnętrzne (osobowe) i zewnętŹnę _ środowiskowę, w tym

rodzinę w rozwoju twórczym dziecka. Środowisko rodzinne wspierające dziecko w jego

lozwoju' w kształtowaniu jego podmiotowości. potlzeb ęstętycznych, w aktywnym

udziale w życiu kulturalnym, w twórczym spędzaniu czasu wolnego, w mot}.wowanlu

dziecka do aktywności samokształceniowej, do akq.wności twóIcz€j stwaźa lepszę

warunki dla jego rczwoju twóIczęgo' podkleśla Autorka' zwfaca tównięż uwagę na

struktuIę lodziny (pełna, ńepełna)' kolejność nalodzin dzieci w lodzinie, charakter

przeżyć dziecka \ł rodzinie na rozwój jego postaw twóIczych. wskazuj€ na destrukcyjne

oddziaływanie rodziny na rozwój twótczy dziecka, m.in. zbyt wygóIowane wymaganla,

nadopiekuńczość, brak tolerancji dla oryginalności itp.

J c' Mendecką .ś/odo ,i ko rodzinne ł percepcji osób akl'\9n,ch t\9ófczo, wydawnictwo wSP częs1ochowa

2003.



W rozdziale trzecim dysertacji omówiono założenia mętodologiczle badań' w

tym: pŹedmiot i cel badań, problemy badawcze, zmienne i wskaźniki' metody, techniki

i latzędzia badawcze, dobór i charakterystykę plóby badawczej' teren i organizację

badań i procedurę analizy danych empirycznych'

Autorkl+ konsekwentnie do rozdziałów teoletycznych pŹedstawiła założenia

badań, w których przędmiotem analizy jest, jak pisze ,,śIodowisko rodzinne w percepcji

tiodzięi'y o tóżnicowanym poziomie postaw twóIczych'' (s. 67).

Istotne jest przyjęcie ptzez Autorkę stanowiska interdyscyplinarnego w ploblematyce

t\ł/óIczości i środowiska rodzinnego, co pozwoliło jej na taką złożoną analizę badawczą

percepcji lodziny przez młodzież o zróżnicowanym poziomie postaw twóIczych'

Głórłnym źródłem informacji dla weryfikacji plzyjętych fałożei w pracy są badania

diagnostyczne' Iozpoznawcze' Dlatego słuszne wydaje się zrezygnowanie przęf Autorkę

z folmułowania hipotef, hipotez szczegółowych, mimo to ,.Z uwagi jednak na

zastosowane latzędzia badawcze znaczna część otrzymanych danych empirycznych

będzie mieó chalakter ilościowy. Dlatego też sfolmułowana została hipoteza główna,

określająca ogólne lozstrzygnięcie badanego problemu''' co podkreśla Autorka (s. 67).

Ponadto badania mają charakter eksploracyjny, których celem jest:

7. ce| poznawczy, czyli ''poznanie cęch rodziny jako środowiska wychowawczego w

percepcji młodzieży o zróżnicowanym pożomię postaw twórczy.h,, (Ś. 6,1)'

2. cęl plaktyczny' czyli ,,sformułowanie wniosków kierowanych pod adresem

Iodziców i $rychowawców określających walunki, jakie należy slwatzać w

Iodzinię w celu kształtowania postaw twórczych u dzieci'' (s. 67).

Sformułowano następujący problęm główny: ,'Jakie cechy charakteryzują rodzinę

jako środowisko wychowawczę w percepcji młodzieży o zróżnico\łanym poziomie

postaw twóIczych?', (s. 68), jak i siedem plob|ęmów szczegółowych, które odnoszą się do

zagadnienia funkcjonalności środowiska rodzinnego' globalnego poczucia

funkcjonalności własnej lodziny' postaw wychowawczych rodziców i ich wzajemnej

zgodności, stopnia zaang.rŹowania rodziców w wspielaniu postaw twórczych mtodzieży,

spostlzegania cech twóiczych w zachowaniach rodziców i ich naślarlowania. Do

problemu głównego sfolmułowano następującą hipotezę główną którą poddano

wer1fikacji w wyniku analizy ilościowej i jakościowej wyników badań ',poz}.tywne

spostrzeganię rodziny jako środowiska \łychowawczego dotyczy w większ}.rn stopniu

młodzieży o rłysokim poziomie postaw twórczych w porównaniu z młodzież4 o niskim

poziomie postaw twórczych'' (s. 69). PŹedstawiono modęl badań (schemat l' s' 73)' w



którym okleślono zmienne (Tabela 2' s. 70-7l) o chalaktęrze sprzężenia zwlotnego i tym

samym przyjęto ,,szeroki i wieloaspektowy charakter relacji pomiędzy badanymi

zmiennymi'' (s. 72), wskazniki' zmienne pośredniczące (zmienne społeczno-

demograficzne. s.73). W schemacie 2 (s.74) plzedstawiono za]ężności między postawą

twóIczą (zacl1o\'vania heulystycznę i nonkonformistyczne) i subiektywną percepcją

środowiska rodzinnęgo w kształtowaniu postaw t\^'órczych dziecka'

wśIód zastosowanych metod badawczych Autolka wykorzystała metodę sondażu

diagnostycfnego, indywidualnych przypadków i techniki badawcze: wywiad, ankietę'

rozmowę z nauczycięlem (wychowawcą)' Plzyjęto stlategię badań jakościowych i

ilościowych, jako wzajemnie uzupełniających się i niezaleznych jednocześnie.

Zastosowano stratęgię badawczą triangulacji, triangulację metod' źIódeł'

skonstluowano adekwatnie do plzyjętych metod narzędzia badawcze: kwestionariusz

ankiety dla młodźeży' kwestionaliusz ankiety dla rodziców, kwestionariusz wywiadu z

rłychowawcą ,,Skalę przymiotników', (wersja M i wersja O) w opracowaniu Autorki i

zastosowano kwestionaTiusz ,,Profil Rodziny,'wg. Z. B. Gasia' ,'Skalę Postaw

Rodzicielskich'' M. Plompy (wersja M i wersja o),, ,,Kwęstionariusz TwóIczego

Zachowania KANH f, S. Popka, ',Nauczycielski Formularz oceny Postawy TwóIczęj

Ucznia" K. J. Szmidta.

Badaniami ob:ęto 29,7 uczniów klas II z 4liceów ogólnokształcących z telenu

miasta Kięlcę w drodze losowania grupowego. Dobór grupy młodzięży z tego typu szkoły

był dokonany celowo. Badania przeprowadzono w roku szkolnym 20l1l2012' Badaniami

objęto ló\łIież lodziców badanej młodziezy i wychowawców.

Zgodnl'e z przyjętą procedurą Autorka konsękwentnie przeprowadziła badania.

Uzyskany materiał enpiryczny poddano analizie ilościowej (średnia alytmetyczna,

nięparametlyczny test chi.kwadrat, korelacja Persona, korelacja Kendalla, skale

Kwestionariusza KANH I, Skala Nauczycielskiego Formularza Oceny Postawy

Twórczej Ucznią analiża wariancji ANovA) i jakościowej (analizy rozmowy'

wywiadów' analiza danych' opis i plezentacja badanego zjawiska).

Analiza vynikówbadań obejmuje cztely rczdńały (III' Iv' v' vI) Iozprawy, w

wyniku. któIej omówiono stan, spec}.fikę i uwarunkowania ksztaftowania postaw

twórczych (hęurystycznych i nonkonformistycznych) u rnłodziezy przez rodziców,

poddanych ich ocenie i wychowawców. Autorka dokonała równięż analizy zaleź.ności

korelacyjnych między postawami t]i/órcfymi i odt\MóIczymi badanych a ich ocenąptfez

nauczyciela w zakresie twórczości a spójnością systemu lodzinnego w percepcji



i1łodziejly. Aaaliza przypadków ( 8 uczniów) objęła wybranych uczniów o wysokim i

niskim poziomie postaw twórczych i odtwóIczych biorąc pod uwagę cechy środowiska

rodzinnego i postaw \łychowawczych rodziców. Analiza wyników badań częściouo

potwierdfiła hipotęzę główną jak stwierdza Autorka. że ,,pozytywne spostlzeganie

rodziny jako.środowiska wychowawczego dotyczy w większym stopniu młodzieży o

wysokim poziomie postaw twórczych w porównaniu z 1liodzieŻą o niskim poziomie

postaw twórczych. co wylaża się:

- rłysokq ocenąjakości funkcionowania swojej rodziny (pozytywne więzi emocjonalne,

umiejętności plzystosowawcze Io.lziny' polozumienie' brak trudności rozwojowych

i intęglacja życia rodfinnego),

('..) wysokim globalnym poczuciem funkcjonalności swojej rodziny'

(...) _ po4Ęwną oceną postaw wychowawczych rodziców.. postawa akceptacji, postawa

autonomii,

(' '.) poą't}'wną oceną działań podejmowanych pIzez todzlców w celu ksftałtowania

postaw twórczych dziecka'

('..) _ uznaniem ojca i matki fa wfoly osobowe godne naśladowania,, (s. 241).

Autorka przyznaje' ,'że uzyskane rezultaty badawcfe nie potwierdzają

oczekiwanych związków pomiędzy przejawami postaw twórczych a percepcją

funkcjonowania systęmów lodfinnych ptfez młodziez. w litelatulze także obecne są

wyniki wskazujące, że mało jest plzekon).wujących i jednoznacznych dowodów na silny

wpływ rodziny na zachowanie i osobowość r.:JodzieŻy (...). wyniki przeprowadzonych

badań trudno polównać z innymi badaniami plezentowanymi rv literaturze z kilku

powodów. Po pierwsze utrudnienie stanowi fakt stosowania przez badaczy

niejednorodnych miar postaw twórczych, różnęgo wieku ręspondentów, czasami małej

liczebności prób, czasem niercprezentat}.\ł,nych, czy koncentrowania się przez

badających na lóżnych wymiarach funkcjonowania rodziny'' (s' 249-250).

Całość opracowania zamyka końcowe podsumowanie wyników i wypłrvające z

nich wnioski.

Z analizy materiału badawczego \'vYnika, że

- środowisko rodzinne jęst baIdfo ważnym miejscem życia i lozwoju młodego cżowieka,

dlatego. że zapewnia mrr poczucie bezpieczeństwa, wspalcia i zaspokaja jego potrzeby

emocjonalne,

- nie jest łatwo i obiekt}'\ł'nie ocenić i plognozować poziom rozwoju osiągnięć twórczych

dzieci spostrzeganych jako utalentowane,



- należy umięjętnie dobierać metody pracy z dz'eckfem' któIe stwarzają szansę rozwojtr
jego zdolności' którę mogą się ujawnić w toku określonych i nowych zad'al,
- winno się zauwaźać twórczość dziecka jako waltość autonomiczną która nie przekłada
się na zachowania lywalizacyjne a wskazują drogę ind1.widualnego rozwoju dziecka'
- konieczność współplacy wychowawcy i rodziców w zakresie wsparcia dziecka i
Iozwoju jego potrzeb twórczych,
. konieczność ksztatcenia nauczycie|i w zaklesie rozpoznawania i stosowania metod i
form akt}-wności' którę stymuluj ą twórczość, zachowania i postawv dzieci'

Całość zamyka obszęrna i bogata bibliografia' która obejmuje 17 stron (333
pozycje bib1iogra|rczne). W aneksie ptacy zamieszczalo narzędzia bad'awcze, którc
zastosowała i skonstruowała Autorka na potżeby placy: Kv/estionallusz ''Protil

Rodziny" automtwa Z. B- Gasia, ,,Skala postaw Rodzicielskich,' (wersja M i wersja O)
autorstwa M. Plopy, ,,Kwestionadusz KANH f, autorstwa S. popka, ,,Skala
pżymiotników'' (wersja M i wersja o) w opracowaniu Autolki. kwęstionariusz ankiety
dla młodzieĄ' kwestionariusz ankiety dla rodziców, kwestionaliusz w)rwiadu z
nauczycielem/wychowawcą ',Nauczycielski Formularz oceny Postarvy Twó.rczej
Ucznia'' autolstwa K. J. szmidta. Aneks zawiera równieź wykaz 14 tabel, które
plezentuj ą wyniki badań omówionych w fozptawie oraz 29 grafów ilustruj ących badane
zależności między zmiennymi' Ponadto w aneksię zamieszczono spis glafów, tabel
i wykresów ze wskazaniem stlon. na któIych znajduj4 się w placy'

2. Merytoryczna ocena rozprawy

Plzedstawiona do recenzji praca jest tozpIawą z pedagogiki, pedagogiki
społecznej, pędagogiki rodziny, socjologii, pedagogiki zdolności. pedagogiki twó.cfości.
cęięm analizy omówionego zagadnienia była próba wskazania waruotów rodzinnych a
rozwój postaw twóIczych młodfiezy' W swoim opracowaniu Pani mgr Agnieszka
Szewczyk dokonała kompetentnego przeglądu litę.atury z zakresl pedagogiki,
psychologii i socjologii. Analiza literatuly i rca|izac1a badań są zrobione rzętelnie i
wszechstronnie. Autolka rozpat.uje także zalężności między rozwojem postaw
twóIczych |I|łodzieży a lóżnolodnymi uwarunkowaniami w rodzinie jako systemie.
Wskazuje również na psychologiczne i wychowawcze skutki kształtowan]a postaw
twórczych młodzieży w rodzinie. Pofwala to na wyciągnięcie wniosków pedagogicznych



w kształtowaniu postaw twórczych i zachowań społecznych młodńeżry o zlóżnicowanyft

poziomie postaw twórczych w odniesieniu do jej środowiska rodzinnego'

Na szczególną uwagę zasługuje oparcie poszukiwań teoretyczno - badawczych

mgr Agnieszki Szewczyk na rzetelnym studium literatury i ztoż.onym, wszechstronnym

przeprowadzeniu badań i ich wnikliwej welyfikacji ilościowej i jakościow€j. swiadczy to

o bardzo dobrym i dojrzałym walsztacie badawczym Autorki. Stanowi to obok części

teoretycznej zl|aczq:y a:J]t poznawczy przedstańonej mi do recenzji pracy doktorskiej

mgr Agnieszki Szewczyk. Autorka opisała wszystkie ęlęmenty, którę składają się na

ploces wspielania lozwoju twórczego dzieci i młodzieży w rodzinie' biorąc pod uwagę

czynniki pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne i twórcze. Należy uznaó za sukces

Autorki umiejętn4 charakterystykę wszystkich najważniejszych elęmęntów środowiska

rodzinnego, któIe kształtują postawy twótcze filodziei.y. Autolka dowiodła m.in.' że

środowisko rodzinrre jest ńożonym, dynamicznym środowiskiem oddziatywania na

dziecko, młodfież' niejednoznacznym rv swojej definicji o zlóżnicowanych cechach,

które stważa możliwości do rozwoju potencjału twórczego dziecka i kształtowanią

posta\'v twó.czych. Potlzebtra jest dyskusja nad systemem edukacji wspierającym

rozwój postaw twóTczych uczniów, którzy żyją w zróŻnicowanych środowiskach

rodzinnych pod względem świadomości opiekunów na temat konieczności wspalcia

lozwoju twórczego dzieci, co vypełni lukę w literaturze pedagogicznęj na ten tęmat.

3' Uwagi szczególowe

W analizie literatury z zaklęsu problematyki twóIczości Autorka mogła odwołać

się do interpretacji t\łórcfości Wł. Stróżewskiegoó, która jest istotną pofycją w tym

zakresie, jak i do klasycznęj pozycji Z. Pietlasińskiego ,,Myślenie twórcze'' 1l96017.

Zabrakło mi końcowych podsumowań rozwaŹań Autorki w iozdzia|ach, plzez co

wylaźniej prezentorvałoby się plzyjętę przez AutorĘ podejście teoletyczne' szczególnie

w rozdziale I dotyczącym problematyki twólczości.

Zabrakło mI charakterystyki rozwoju psychospołecznego młodzieży w rozdziale

teoletycznym biorąc pod uwagę temat placy. wspomina o tym Autorka a s. 82 pisząc o

wieku młodzieżv. któla uczęstniczYła w badaniach.

6.wł, stlóŻewski, DialekiJka ''ółc'oścl:' PwM Klaków 1983. s' l l-l7'
, z' Pietrasiski' tr,Iyślenie twó.cze. PZws waxszAw^ 1969.



Recenzowana praca doktorska Pani mgr Agnieszki Szewczyk pt. Rodzin t jako

śtoclowisko wchowawcze w percepcji młodzieży o zróżnicowanw poziom.e postaw

twórczych, Kie\cę 2015, ss. 363 jęst w mojej ocenie ważną tęgo typu pozycją w polskiej

literaturze z dziedzllty pedagogiki, pedagogiki społecznej, pedagogiki rodziny,

pedagogiki twórczości ze szczególnym uwzględnieniem Kielc. Rozprawa ma solidne

ustalenia teorętyczno-metodologicfne i jest oplacowana stalannie i bardzo dobrze

formalnie.

Ptoponuję plzygotowanie rozprawy do drukrr _ w całości lub \ł skrócię _ a na

opublikowanie i upowszechnienie ta interesująca monoglafia nię\^'i 4tpli\Mie zasługuje.

Rofplawa doktorska Pani mgl Agnieszki Szewczyk realizuje powaŻny zamysł

pedagogiczny w zakresie badań nad kształtorvaniem postaw twórczyoh rriodzieĘ z

uwzględnieniem złożoności oddziabnvania środowiska rodzinnego.

4. Końcowy wniosek

Placajest oTyginalna i stanowi cenny wkład w badania pedagogiczne nad rodziną

- Środowiskiem wycho.wawczym i jej percepcją przez rrtłodziez o flóżnicowanym

poziomie postaw twórczych. Stwierdzam, że praca ta odpowiada warunkom

i wymaganiom ustawy o stopniach naukowych. Upoważnia mnie to do wniosku o

dopuszczenie mgr Agnieszki Szewczyk do dalszych stadiów przewodu doktorskiego'

ś,,,i^/cć(,
Urszula Szuścik


