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Edukacja środowiskowa – jej rola w realizowanym przez 

pracowników socjalnych procesie organizowania społeczności 
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Bohdan Skrzypczak 

 

Od kilku lat w obszarze pracy socjalnej nabiera znaczenia metoda 

organizowania społeczności lokalnej (więcej: www.osl.org.pl|). W ramach refleksji 

wokół nowych zadań pracownika socjalnego coraz częściej zwraca się uwagę na 

edukacyjne aspekty środowiskowej pracy socjalnej. Ten kierunek edukacyjny określa 

się najczęściej jako edukację środowiskową lub lokalną (community education, local 

eduacation).  Ma ona dwa podstawowe wymiary: pierwszy (szerszy) jest związany 

z orientacją środowiskową w naukach społecznych, która skupia się na aktywizacji 

społeczności lokalnej i działaniach społecznych wspomagających rozwój środowiska 

lokalnego; drugi  (węższy) jest koncepcją edukacyjną koncentrującą się na 

organizowaniu społeczności lokalnej wokół zadań społeczno-wychowawczych, 

socjalnych i kulturalnych.  

Edukacja środowiskowa jest ona procesem realizowanym (1) w środowisku, 

(2) ze środowiskiem, (3) przez środowisko i (4) dla środowiska, z wykorzystaniem 

profesjonalnego, zewnętrznego wsparcia (ale owo „dla” nieprzypadkowo znajduje się 

dopiero na czwartym miejscu). Jej celem jest rozpoznawanie, ocenianie oraz 

rozwijanie miejscowych zasobów społecznych i kulturowych, zaś drogą kształtowanie 

poczucia tożsamości, zarówno lokalnej, jak i ogólnonarodowej oraz europejskiej. 

Zadania, obszary, formy oraz środki edukacji środowiskowej skupiają się na tym co 

wspólne, co łączy ludzi, co umożliwia wzajemne zrozumienie oraz współdziałanie. 

Edukacja środowiskowa ma charakter obywatelski i odwołuje się w swych 

założeniach do praw człowieka, zasad demokracji, sprawiedliwości społecznej 

i poszanowania dla przyrody (Theiss 2006, s. 12-13). W procesie organizowania 

społeczności lokalnej jest ukierunkowana w szczególności na:   

 
 „wypracowywanie świadomości zmian społecznych i zrozumienia problemów 

i perspektyw poprzez pracę na rzecz zmian społecznych, ekonomicznych 

i politycznych, 

http://www.osl.org.pl|/
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 umożliwienie ludziom uzyskania fachowej wiedzy i umiejętności koniecznych 

do wspierania ich własnych zamierzeń, 

 umożliwienie ludziom uznania wartości wpływających na sposób ich pracy”.  

(Skrzypczak, Retmaniak 2010, s. 202).  

 

Edukacja środowiskowa to proces formalnej (w ramach systemu oświaty) 

pozaformalnej (organizowanej poza systemem oświaty) ale oraz nieformalnej 

(całkowicie oddolnej) edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych, który jest 

związany z realizacją potrzeb, dążeń oraz planów (indywidualnych, grupowych, 

środowiskowych), w szczególności edukacyjnych, kulturowych i politycznych. Łączy 

ona edukację szkolną z pozaszkolną, wykraczając poza granice pasywnej percepcji 

określonych treści i jest związana z udziałem ludzi w praktyce społecznej, czego 

efektem jest kształtowanie zaangażowanych postaw, a poprzez nie aktywnej oraz 

kreatywnej społeczności. Proces ten jest ściśle związany z (samo)kształceniem 

podmiotowości zarówno osób, grup, jak i społeczności lokalnych, który jest 

realizowany w oparciu o siły własne środowiska. Istotą edukacji środowiskowej jest 

wzbogacanie oraz pomnażanie pozytywnych składników rzeczywistości oraz 

kompensowanie występujących braków, jak również zapobieganie powstawaniu 

niekorzystnych  wpływów wychowawczych (Theiss 2006, s. 17-18). 

Edukacja środowiska jako swoista działalność podejmowana wspólnie i z 

własnej inicjatywy przez podmioty, wchodzące w skład środowiska jest 

ukierunkowana na: 

 
 poszerzanie poziomu wiedzy społeczności lokalnej z zakresu spraw 

dotyczących środowiska oraz procesu jego samorozwoju i modernizacji, wraz 

z kształtowaniem umiejętności niezbędnych w działaniach ukierunkowanych 

na rozwój, 

 rozwiązywanie lokalnych problemów, 

 optymalne zaspakajanie potrzeb zarówno dzieci i młodzieży, jak i osób 

dorosłych, 

 kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich.  

(Winiarski 2006, s. 36).  

 
Edukacja środowiska, zdaniem twórcy tej koncepcji profesora Wiesława 

Theissa jest swego rodzaju pomostem wypełniającym zasadnicze obszary ludzkiej 



3 
 

rzeczywistości (sferę życia prywatnego i publicznego, przeszłość i teraźniejszość, 

kulturę i gospodarkę) i zespalającym środowisko lokalne z ponadlokalnymi 

wymiarami świata (Theiss 2006, s. 21). W procesie organizowania społeczności 

lokalnej edukacja środowiskowa opiera się ona na edukacji pozaformalnej 

i nieformalnej, a instytucje systemu oświaty stara się wykorzystać do inicjowania 

i prowadzenia działań edukacyjnych wykraczających poza realizację obowiązku 

szkolnego. Przykładem tego ostatniego jest Ruch Małych Szkół, który jednak 

funkcjonuje i rozwija się jako ustrukturyzowana inicjatywa sieciowa, niezależnie od 

upowszechniania modelu OSL.  

Niezwykle ważną formą edukacji pozaformalnej są grupy edukacyjne, 

w których poprzez szkolenia, wymianę doświadczeń można wpływać na wzrost 

wiedzy i umiejętności z różnych zakresów. Na przykład w grupie dla młodych matek 

przedmiotem edukacji może być zarówno dbanie o higienę, jak i wychowywanie 

dzieci, gospodarowanie budżetem, załatwienie spraw urzędowych, jak i walka ze 

stresem (Jordan, Skrzypczak  2002, s. 84-87). Należy przy tym pamiętać, że 

w edukacji, realizowanej w ramach OSL ważne są nie tylko cele edukacyjne, ale 

również cały proces towarzyszący edukacji.  

 

Kluczowym narzędziem metodycznym używanym przez organizatorów 

społeczności lokalnej jest „tworzenie sytuacji edukacyjnych” polegające na 

aranżowaniu w przestrzeni publicznej do grupowej i indywidualnej aktywności 

poznawczej. Poprzez włączanie mieszkańców w cały proces działań 

ukierunkowanych na zmianę (diagnoza, planowanie, realizację oraz ewaluacja) 

winien on tworzyć przestrzeń i warunki do edukacji nieformalnej, wzmacniając ją 

edukacją pozaformalną przez organizowanie zajęć, warsztatów, spotkań, itp. Celem 

tego jest nie tylko zwiększanie wiedzy i umiejętności, ale również poziomu 

aktywności i zaangażowania oraz kształtowanie postaw prospołecznych i zachowań 

ukierunkowanych na wspólne dobro.  
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Warunki powstania sytuacji edukacyjnej 

 
 poczucie bezpieczeństwa, poprzez traktowanie ludzi z szacunkiem, komunikację 

akceptującą, wszelkie bowiem formy nacisku, brak szacunku, budzą lęk i wywołują 

mechanizmy obronne,  

 
 poczucie sensu: każda edukacja musi mieć sens, co oznacza, że musi z czegoś wynikać, 

do czegoś prowadzić, czemuś służyć i to powinno zostać zaakceptowane przez 

uczestników,   

 
 aktywność: sytuacja będzie edukacyjna, jeśli będzie wyzwalać, czy też umożliwiać 

aktywność uczestników, co wiąże się ze świadomym i intencjonalnym działaniem,  

 
 wspólnota: edukacja jako świadome działanie jest relacją międzyludzką, która żeby 

spełniać swoje zadanie musi opierać się na rzeczywistym kontakcie, spotkaniu, więziach; 

poczucie bycia razem wpływa na to, że ludzie otwierają się, co z kolei pozwala im głębiej 

zrozumieć rzeczywistość oraz uruchamia motywację do wysiłku.  

 
Źródło: Jakubowski, www.grupatrop.pl.  

 

 

 W tworzeniu sytuacji edukacyjnych w ramach procesu organizowania 

społeczności lokalnej należy wziąć pod uwagę specyfikę kształcenia 

i samokształcenia osób dorosłych. To one są bowiem podstawowymi adresatami 

oddziaływania edukacyjnego i dlatego w ramach OSL nie powinno się organizować 

zajęć zbliżonych do lekcji w szkole czy kursach kształcenia nauczycieli. Jednym 

z bardziej znanych modeli uczenia się ludzi dorosłych jest tzw. Cykl Kolba, który 

zakłada uczenie się przez doświadczenie oraz jego analizę. Uczenie się to w tym 

ujęciu proces ciągłej modyfikacji posiadanych doświadczeń przez kolejne. Ma to 

miejsce w różnych sytuacjach, nie tylko w szkole, ale przede wszystkim w trakcie 

interakcji ze środowiskiem. W procesie uczenia się przez doświadczenie można 

wyodrębnić cztery etapy:  

 
 konkretne doświadczenie: uczestnik w trakcie sytuacji edukacyjnej 

doświadczają czegoś na sobie; doświadczenia te są zgodne z jego 

dotychczasowymi poglądami lub im przeczą,  

http://www.grupatrop.pl/
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 refleksyjna obserwacja: nowe doświadczenie jest analizowane i poddawane 

refleksji, czyli oglądowi z różnych perspektyw, 

 abstrakcyjna konceptualizacja: uczący się kontynuując analizę danych, 

zaczyna wyciągać wnioski z doświadczenia i tworzy uogólnienia oraz pewne 

własne teorie, które prowadzą do zintegrowania jego obserwacji w logiczną 

całość, co rozpoczyna proces internalizacji tego, czego nauczył się 

z przeżytego doświadczenia, 

 aktywne eksperymentowanie: etap ten rozpoczyna się, gdy osoba ucząca się 

zmienia swoje zachowanie: jest to etap eksperymentowania i sprawdzania 

nowej wiedzy w praktyce. 

(ujęcie Kolba przedstawione w Łaguna 2004, s. 38-40) 

 
Istotą tak ujmowanego procesu jest to, że tworzy on powtarzający się cykl, co 

oznacza, że po zakończeniu pełnego obiegu, rozpoczyna się kolejny.  

Merytoryczne treści, wartości czy obraz świata zawarte w podejściu edukacji 

środowiskowej powinny być propozycją, wobec której podmiot uczący się może się 

dookreślić, opowiedzieć oraz po swojemu ją przyswoić. Ważne w tym zakresie jest 

stworzenie przestrzeni psychologicznej sprzyjającej istnieniu sytuacji edukacyjnej. 

Ważnym elementem, od którego należy zacząć jest tzw. kontakt i kontrakt. 

Organizator, jak również inne osoby odpowiedzialne za proces uczenia, powinny być 

świadome relacji, jakie panują w grupie oraz dbać o dobry kontakt z uczestnikami 

i pomiędzy nimi. Kontakt polega zatem na ustalaniu  zwykłych ludzkich relacji 

pomiędzy osobami zainteresowanym uczeniem się. Osoby prowadzące spotkania 

o charakterze edukacyjnym muszą tworzyć przestrzeń do uczenia się i atmosferę 

sprzyjającą uczeniu się. Kontrakt wiąże się z ustalaniem warunków wspólnego 

uczenia się, jak również wypowiedzenia się w zakresie kwestii fundamentalnych 

dotyczących tego czy uczestnicy podchodzą poważnie do sprawy i czy chcą się uczyć  

Organizator społeczności lokalnej realizując komponent edukacyjny odgrywa 

wobec członków społeczności rolę nie tyle nauczyciela, ile moderatora, 

wzmacniającego w ludziach poczucie podmiotowości, odpowiedzialności za swoje 

życie, przy wykorzystaniu ich doświadczenia życiowego, zainteresowań, 

zdroworozsądkowej wiedzy. 
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Przykład  

Edukacja środowiskowa jako działanie wspierające 

- Wejherowo 

 

„W sierpniu 2013 roku mieszkańcy aktywnie przystąpili do tworzeniu Wakacyjnej Wioski 

Tematycznej.  Stawiano namioty, budowano ławki, bramkę do grania w piłkę, 

przygotowywano posiłki. Każdego dnia uczestnicy przygotowywali się merytorycznie do 

tematyki zajęć prowadzonych w ramach projektu. W obrębie  wioski utworzono m.in. punkt 

do przygotowywania kanapek- czynności wykonywali dorośli uczestnicy, punkt pierwszej 

pomocy, kącik czystości, gdzie dzieci dbały o higienę, poduszkowy klub literacki, gdzie 

rodzice czytali najmłodszym, terenowy punkt informacji.  Przez okres dwóch tygodni dzieci i 

dorośli uczestniczyli w wielorakich formach aktywizacji i integracji społecznej. Odbyli 

wizyty studyjne w takich miejscach, jak: Komenda Powiatowa Policji, Straż Pożarna, 

Lokalna Telewizja „Chopin”. W trakcie tzw. dni otwartych na terenie wokół baraków, 

wcześniej przygotowanym do zabawy odbywały się zajęcia praktyczne  z zakresu tańca i 

muzyki, sportu, także z bezpieczeństwa na drodze oraz gry na bębnach.  Przedostatni dzień 

uczestnicy poszukiwali skarbu w lesie. Zajęciom towarzyszyła edukacja w leśniczówce 

Muza. Dzień ostatni był uwieńczeniem pracy wielu osób, w tym w szczególności 

beneficjentów PAL-u. Uczestnicy nabyli wiele umiejętności i kompetencji społecznych. 

Ciesząc się z zaistniałych zmian dumnie prezentowali baraki, w których mieszkają. Parada  

przebranych dzieci, grających na bębnach, śpiewających głośno hymn wioski  przeszła 

wzdłuż osiedla. Na lokalnym placu zabaw odbyła się dalsza zabawa.  Na uroczystość przybyli 

zaproszeni przez beneficjentów goście oraz lokalna telewizja.” 

 
Źródło: Raport z działań realizowanych w trakcie  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Wejherowie. 
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