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Człowiek - najlepsza inwestycja
Marta Doroba
Prelegentka/trenerka warsztatów równości szans w Projekcie

Równość szans i wyrównywanie sytuacji
zawodowej (życiowej) uczniów i uczennic
szkół o profilu gastronomicznym
- czy i jak potrzebne?
Refleksje w oparciu o analizę materiałów z prelekcji, przeprowadzonych dla uczestników
i uczestniczek Projektu „EPDN Branży HoReCa”
Tytułem wstępu
Osiągnięcie rzeczywistej równości płci jest w Unii Europejskiej postrzegane jako podstawowe prawo, ale również jako warunek konieczny osiągnięcia celów UE związanych ze
wzrostem gospodarczym, zatrudnieniem i spójnością społeczną. Równość szans i traktowania kobiet i mężczyzn postrzegana jest w założeniach polityki oraz w działaniach Unii
Europejskiej również jako jedna z dróg prowadzących do efektywności w realizacji celów
strategii Europa 2020, a mianowicie inteligentnego, trwałego i sprzyjającemu włączaniu
społecznego wzrostu (COM (200)2020) czyli istota opartego na sprawiedliwości europejskiego demokratycznego społeczeństwa.
Jednak w pryzmacie polskich problemów z optymalizacją kapitału ludzkiego niemożność ta rzutuje natomiast na obniżenie konkurencyjności gospodarki krajowej
- wyrównywanie szans i statusów zawodowych kobiet i mężczyzn zyskuje jeszcze jedno
bardzo ważne i mocno pragmatyczne uzasadnienie. Niestety, w perspektywie aktualnych
warunków polskiej edukacji, relacji społecznych, polityki społecznej, legislacji nie można
oprzeć się wrażeniu, iż tu wciąż żywy jest neosocjalistyczny slogan-credo, iż „od czasu
uśmiechniętej traktorzystki nie ma nierówności między płciami”. Natomiast stwierdzenie,
iż to niewykorzystane talenty kobiet i wzmocnienie ich roli na rynkach pracy stanowi remedium na problemy z optymalizacją kapitału ludzkiego (Shaping Structural Change the Role
of Women; van Doorne-Huiskes, s.145-146) nie znajduje wielu zwolenników.
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Kształcenie i edukacja to potężne mechanizmy w walce z nierównością i w walce
o równość, jednocześnie jednak - tak jak w Polsce - są jednym z najbardziej hermetycznych
i najmężniej bronionych przed równością bastionów społecznej struktury. Doksyczna (oparta
o oczywistościowe kategorie, uprawomocniająca nierówności, reprodukująca kapitał rodzajowy jednostek, uprawiająca urodzajowioną socjalizację) i amorficzna szkoła polska jest
tworem z pogranicza fantazmatu, bowiem skostniałość jej systemu, zamrażanie znaczeń,
porządkowanie jej codzienności w oparciu o kategorię płci abstrahuje ją i jej zabiegi z aktualnych warunków socjo-ekonomicznych. Edukacja jest wciąż ślepa na płeć (Dzierzgowska,
Rutkowska, 2009, s. 79 i dalsze), czyniąc binarną polaryzację rodzajów podstawową energią
swych jawnych i ukrytych (uświadamianych, bądź też nie) działań i praktyk.
Czym jest a czym nie jest równość płci?
Prowadząc warsztaty, prelekcje, wykłady - dotyczące wyrównywania szans i sytuacji
życiowych kobiet i mężczyzn (głównie w perspektywie codzienności edukacyjnej) - niezwykle
często spotykam się z mocno bronionym argumentem, iż nie jest możliwa rzeczywista
równość sytuacji i szans kobiet i mężczyzn, bowiem istnieją między nimi nieprzekraczalne
różnice i dystanse niemożliwe do pokonania. Kobiety są przedstawiane jako słabsze,
emocjonalne, predestynowane (w odróżnieniu od mężczyzn) do opieki i wychowywania
potomstwa, a przy tym - bardzo często - gadatliwe, kłótliwe i o niższych kompetencjach
działaniowych; mężczyźni zaś jako silniejsi (fizycznie i psychicznie), nastawieni na rywalizację
i ciężką pracę, twardzi, działający, o wyższym poziomie kompetencji technicznych.
Zazwyczaj już po kilku ćwiczeniach warsztatowych opartych na autorefleksji większość
z głoszących powyższe poglądy dostrzega irracjonalność takiego dzielenia świata na pół
i diagnozuje w swoim myśleniu i działaniu wysoki poziom nasycenia stereotypami płci.
W jednym natomiast zawsze przyznaję swoim warsztatowiczom i warsztatowiczkom rację:
kobiety i mężczyźni nigdy nie będą tacy sami, gdyż każda kobieta różni się od pozostałych
kobiet oraz mężczyzn, każdy mężczyzna różni się od pozostałych mężczyzn ale i od kobiet.
Różnimy się jednak między sobą - w zakresach możności i niemożności, talentów, potrzeb,
oczekiwań - jednostkowo a nie międzypłciowo. Równość więc to nie jest „takość samość”
ale równoprawność różnicy!
Równość ponadto to nie jest „pół na pół” i nie jest to stan społecznych i ekonomicznych
relacji i sytuacji, w których wszystkie obowiązki, działania i talenty dzielone są i urzeczywistniane 50/50%. Zatem równość nie polega i nie urzeczywistnia się sytuacji kiedy w sferze
prywatnej mężczyzna dźwiga torby z zakupami od parteru do piętra drugiego, a kobieta od
drugiego do czwartego. Równość to nie sytuacja, w której mężczyzna smaży stek z jednej,
a kobieta z drugiej strony. Równość w płaszczyźnie zawodowej natomiast to nie rozdział
stanowisk i sektorów pół na pół, bez względu na obiektywny rozdział talentów, wiedzy
i umiejętności wśród pracowników i pracownic danej branży.
Czym zatem równość jest? Równość to zapewnienie społecznych, ekonomicznych
i edukacyjnych warunków do tego, by tak kobiety jak i mężczyźni mogły/li urzeczywistniać
pełnię swojego potencjału, by mogły/li zajmować się tym czym chcą, potrafią, rozwijać się
i osiągać mistrzostwo stosownie do drzemiących (zróżnicowanych osobniczo/jednostkowo
a nie płciowo) w nich możliwości i ograniczeń.
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Równość a branża gastronomiczna
Nauczycielstwo to jeden z najbardziej
sfeminizowanych zawodów. Według MEN
co najmniej 1 przedmiotu gastronomicznego lub spożywczego naucza obecnie
w Polsce 4 829 osób (efs.men.gov.pl 24
XI 2011) w tym 512 mężczyzn (10,6%)
i 4317 kobiet (89,4%). Jednocześnie badania oświatowe oraz doświadczenia z pracy
z nauczycielami/kami z zakresu równości płci
wskazują, iż nauczycielki/e bardzo aktywnie
(a jednocześnie nieświadomie) uczestniczą
w reprodukowaniu kapitału rodzajowego
uczniów/nic (Kopciewicz 2003) i niezmiennym
porządkowaniu szkolnej - a w konsekwencji
rynkowej - rzeczywistości w oparciu o płeć.
Poprzez intensywnie i rozlegle uprawiany
ukryty program nauczycielki/e współkreują
aktualną jakość procesów kształcenia,
ale również szanse edukacyjne, zawodowe i przyszłą sytuację życiową uczennic/
w (Kopciewicz 2011). W przypadku branży
gastronomicznej nierówności te są wyjątkowo jaskrawe, o czym świadczy między innymi
ogromna dysproporcja między feminizacją nauczania tych specjalności oraz uczenia się ich
(przeważają uczennice) a strukturą uprawianego już zawodu, gdzie kobiety pracują głównie
w małej gastronomii, na niskich i średnich stanowiskach kuchennych, mężczyźni natomiast
królują w dużej gastronomii i to oni są szefami kuchni.
Jednak czy nauczyciele i nauczycielki są swoich wpływów świadome i świadomi? A jeśli
tak, to czy potrafią konfrontować się ze swoją osobistą odpowiedzialnością za szanse
edukacyjne i zawodowe własnych uczniów i uczennic? Czy mają w ogóle świadomość takiej
odpowiedzialności? A może są świadome/i źródeł i skutków swoich strategii dydaktycznowychowawczych i uważają je za drogę „normalną” w odniesieniu do warunków społecznokulturowych naszego społeczeństwa i bez szkody dla uczniów i uczennic (przyszłych
pracowników i pracownic)? Na te i inne esencjalne pytania - związane z kondycją wiedzy
i świadomości nauczycieli i nauczycielek biorących udział w Projekcie w aspekcie związków
płci z przebiegiem i efektami uprawianego przez nich/nie nauczania - spróbuję odpowiedzieć
w poniższych rozważaniach.
Wiedza i samoświadomość uczestniczek i uczestników prelekcji
W ramach Projektu przeprowadziłam 6 pięciogodzinnych prelekcji z zakresu
samoświadomości i podstawowych zasad Gender Mainstreamingu, w których wzięły
udział 73 kobiety i 17 mężczyzn. W efekcie uczestniczenia w prelekcjach przyrost wiedzy
(porównanie wyników z testu startowego i testu końcowego) nastąpił u 100% uczestniczek i uczestników. Średni przyrost wiedzy wyniósł 60,32% - z nieznaczną różnicą między
średnim wynikiem kobiet na poziomie 60,08% a średnim wynikiem mężczyzn na poziomie
61,32%.
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W trakcie prelekcji uczestniczki i uczestnicy zdobywały/li wiedzę, ale również
wykonywały/li ćwiczenia praktyczne, oparte na autorefleksji i czerpiące z ich własnych
doświadczeń - osobistych i społecznych.

Okazało się, iż w większości znają one/oni obszary oraz mechanizmy społecznego
konstruowania, reprodukowania i funkcjonowania równości/nierówności oraz istotę
i mechanizm wytwarzania się tożsamości społecznej. Ich świadomość w tym zakresie jest
na tyle wysoka, iż trafnie wytyczały i wytyczali nawet subtelne granice między stereotypem
i uprzedzeniem, jak również między stereotypem i uprzedzeniem a wchodzącą na
płaszczyznę działaniową dyskryminacją.
Wykonane zostało ćwiczenie dotyczące identyfikacji społecznych „klatek” kobiecości
i męskości, czyli opartych na stereotypach oczekiwań i wymogów społecznych
kierunkujących zachowania i aktywność życiową mężczyzn i kobiet. Uczestniczki i uczestnicy prelekcji stworzyli bardzo bogate i różnorodnie nasycone zbiory ról, cech, aktywności,
umiejętności i predyspozycji, które powinna posiadać kobieta i mężczyzna z punktu widzenia społecznej oceny jej/jego adekwatności płciowej. Uczestnikom i uczestniczkom prelekcji
z łatwością przyszła rekonstrukcja etykiet, które grożą kobiecie i mężczyźnie za nieprzestrzeganie społecznych norm kobiecości i męskości. Bardzo trudne okazało się jednak podawanie
konkretnych przykładów „przewinień” wobec społecznych norm kobiecości i męskości,
a osiągnięcie konsensusu niemożliwe. Fakt różnic w opiniach dotyczył głównie zakresu
i częstotliwości tych uchybień.
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Uczestnicy i uczestniczki prelekcji chętnie dzieliły/li się swoimi wspomnieniami
i doświadczeniami dotyczącymi rozróżnień w oczekiwaniach i normach względem płci.
Wiele wspomnień dotyczyło okresu dzieciństwa, np. różnych zabaw dla dziewczynek
i chłopców oraz nakazów i zakazów (płynących głównie z ust matek, cioć, babć) co do
określonych zachowań. Refleksje dotyczyły także norm zachowania (w okresie dorastania
i młodości), innych dla dziewcząt i chłopców w aspekcie inicjatywy w relacjach damskomęskich, sposobów rozwiązywania konfliktów. Pojawiały się także uwagi, iż wśród
rodzeństwa inaczej dzielono obowiązki ze względu na płeć.
W dyskusji w obrębie prowadzonych ćwiczeń uczestniczki i uczestnicy zauważały/li
ambiwalentne współcześnie oczekiwania wobec mężczyzn ze strony kobiet i wobec kobiet
ze strony mężczyzn. Zauważone zostały również normatywne przeciążenie roli oraz wyabstrahowanie - przynajmniej części z nich - przepisów kobiecości i męskości ze współczesnej
społeczno-ekonomicznej rzeczywistości polskiej. Akcentowano także - na bazie własnych
życiowych doświadczeń i obserwacji sytuacji społecznych - istnienie podwójnych norm
w odniesieniu do kobiet i mężczyzn (np. spędzanie czasu poza domem, spożywanie alkoholu).
Wyrównywanie szans w nauczaniu gastronomii - jest czy nie jest zasadne i potrzebne?
Uczestniczki i uczestnicy prelekcji dokonywały/li także analizy własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej pod kątem: przydzielanych uczniom i uczennicom aktywności/
zadań, sposobu oceniania osiągnięć szkolnych i zachowania (kod regulacyjny), tworzenia
określonych warunków pracy intelektualnej (ilość i jakość poświęconej uwagi, sposób odpytywania, motywowanie), języka (kto, jak, ile i co mówi ), etc. Wiele/u spośród uczestników
i uczestniczek prelekcji twierdziło początkowo, iż w żaden sposób i na żadnym obszarze swej
pracy szkolnej nie różnicują oni komunikacji i praktyki - w toku szkolnej codzienności - ze
względu na płeć. Wiele nauczycielek i nauczycieli wskazało jednak na konkretne płaszczyzny,
na których różnice takie występują, akcentując (w większości, nie wszyscy), iż robią to
świadomie i podając argumentację przemawiającą za taką właśnie strategią. Jednocześnie
stosunkowo często uczestniczki/cy były/li zupełnie nieświadomi, że ich praktyki mogą być
w jakimkolwiek stopniu i zakresie narzędziem reprodukowania stereotypów i pogłębiania
nierówności ze względu na płeć, w konsekwencji zaś jednym z kanałów osłabiających
szanse zawodowego i życiowego powodzenia uczennic.
• Wśród tych spostrzeżeń i uwag dominowała kwestia przydzielania chłopcom zadań
związanych z siłą fizyczną (przenoszenie sprzętu, mebli szkolnych), ale również
umiejętności stereotypowo przypisanych każdej z płci: chłopcy obsługują sprzęt,
dziewczęta robią gazetki, sprzątają po kucharzeniu, bowiem „im to lepiej wychodzi i oni
się w tej aktywności lepiej czują”. W tym punkcie wywiązywała się bardzo żywa dyskusja
dotycząca pewnych doksycznych kategorii tworzących ukryty program (hidden curriculum) na poziomie zachowań i postaw poszczególnych nauczycielek/li i wychowawczyń/
ców. Mowa była między innymi o tym, że należy motywować, umożliwiać, kierować
uwagę uczennic w stronę zadań i aktywności stereotypowo przypisanych uczniom
i odwrotnie, nie fiksując się jedynie na własnych stereotypach, które - co charakterystyczne dla symbolicznej przemocy, stanowiącej według Pierre’a Bourdieu „przemoc
podskórną” - traktowane są jako oczywistość lub naturalność.
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• Uczestniczki i uczestnicy prelekcji mówiły/li także o tym, iż od uczennic oczekują grzecznego zachowania i pilności, wprost formułując wobec nich oczekiwanie, że mają
stanowić wzór dla chłopców (proszkolność dziewcząt).
• Podnoszona była także kwestia, iż chłopcy są „mniej problematyczni” w pracy wychowawczej - można na nich „huknąć’ i łatwo przywołać ich do porządku, a konflikty
rozwiązują w sposób prosty (przemoc fizyczna), szybko i efektywnie („idą na pawia”).
Dziewczęta na tym samym polu stwarzają więcej problemów: są delikatniejsze, zatem
trudno jest moderować ich zachowanie i wpływać na jego zmianę, a konflikty prowadzą
do długich napięć przenoszących się na forum całej klasy.
• Nauczycielki wspominały, że zwracają uwagę dziewcząt na to, by nie ubierały
się wyzywająco i nie robiły ostrego makijażu. Ten kod regulacyjny zatrzymuje się jednak na poziomie wskazówki/rygoru/normy bez uzasadnienia lub
też bez jakichkolwiek zabiegów, które dawałyby uczennicom szansę zaistnienia
i budowania poczucia własnej wartości w inny sposób jak tylko poprzez ciało.
Te refleksje zgodne są ze spostrzeżeniem Roland’a Meighan’a, iż w szkole komentowane
są wygląd uczennic, ale osiągnięcia chłopców (Meighan, 1993, s. 340). Tym samym
podtrzymywana jest ciałocentryczność (somatyzacja) (Kopciewicz 2011, passim) świata
szkoły.
Ponadto znamienne jest, iż w większości argumenty oscylowały wokół naturalizacji (np.
„inne zadania wykonują uczennice i uczniowie, ale to naturalne, bo mają inne predyspozycje/ to naturalne, bo oni/one sami/e się tak dobierają”) lub/i neutralizacji („nie stosuję
jakichkolwiek zróżnicowań w ocenianiu wyników i zachowania, w przydzielaniu zadań,
w komunikacji, oczekiwaniach, motywacji”). Fakt braku świadomości co do własnych
uwikłań doskonale egzemplifikują wypowiedzi uczestniczek i uczestników, wskazujące
na niekoherencję oczekiwań i kodu regulacyjnego (przekazywanego poprzez komunikaty
dotyczące powinności ze strony uczennic):
• „od dziewcząt oczekuję większego zaangażowania w naukę i pozytywnego zachowania” (czyli proszkolności zogniskowanej wokół posłuszeństwa, grzeczności,
bierności, poddaństwa i socjalizującej do milczenia -M.D.);
• „wpajam uczennicom, iż muszą dążyć do życiowej niezależności” (ale kompetencje
psycho-społeczne - a raczej ich brak - nabyte w toku socjalizacji poprzez proszkolność
wykluczają taką umiejętność - M.D.).
Zdarzało się jednak, iż uczestniczki i uczestnicy prelekcji, mówiąc o stosowanych przez
siebie rozróżnieniach względem uczniów i uczennic, początkowo uzasadniały/li je ich naturą,
ich predyspozycjami, lub - w najlepszym wypadku - chęcią dostosowania się i otrzymania
akceptacji grupy - jednak po zadawanych przeze mnie kolejnych pytaniach dotyczących
źródeł i efektów ich działań dostrzegali, iż tego rodzaju praktyki nie są „naturalne”, lecz
kulturowe i nie są ”niewinne”, lecz mają swoje drugie dno w postaci samospełniającej się
przepowiedni albo obiektywnego wpływu na szanse zawodowe uczniów i uczennic.
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Wnioski
Przyrost wiedzy i znajomości zagadnień z zakresu GM był - bez względu na płeć w efekcie zrealizowanych prelekcji okazał się być wysoce satysfakcjonujący i dotyczył 100%
uczestniczek i uczestników.
Identyfikowanie własnej tożsamości i autoprezentacja oparte były w większości przypadków o zliberalizowane/zmiękczone stereotypy lub niezależne od nich.
Umiejętność identyfikacji, wskazywania obszarów i mechanizmów działania i sankcjonowania stereotypów i przepisów ról rodzajowych była znaczna/wysoka, jak również
podejmowane były próby krytycznej dekonstrukcji tychże oczekiwań.
Jednakże w momencie podsumowania prelekcji ćwiczeniem - grą dyskusyjną polegającym na podawaniu konkretnych argumentów na poparcie (lub argumentów przeciwko) zasadności wdrażania działań Gender Mainstreaming w 6 priorytetowych obszarach
nauczycielki i nauczyciele nie potrafiły/li skonstruować żadnego argumentu i uprawomocnienia poza doksycznymi („nie, bo tak jak jest jest dobrze”, „nie bo różnice wynikają z natury
kobiet i mężczyzn”, „tak, bo kobiety i mężczyźni mają prawo do równości”) i ideologicznymi
(„nie, bo miejsce kobiety jest w domu”, „nie, bo mężczyzna nie nadaje się do opieki nad
dzieckiem tak jak kobieta”, „tak bo jak kobiety pójdą do pracy to mężczyznom będzie lżej”).
Jak wynika z analizy zebranego podczas prelekcji materiału badawczego nauczyciele i nauczycielki dryfują między skostnieniem a liberalizacją, między doksycznością
i dogmatycznością a liberalizacją. Analiza tworzonych prze nie/nich narracji na temat ich
ukrytego programu wyraźnie wskazuje, iż ich (re)konstruowanie świata szkoły i wpisywanie
go w szersze otoczenie społeczno-kulturowe odbywa się w oparciu o powszechne stosowanie praktyk różnicujących uczniów/uczennice na płaszczyznach: komunikacji werbalnej, różnic w kodzie regulacyjnym, oczekiwań i ich przekładania na przydzielane uczniom
i uczennicom zadania - również kierowanie ich na praktyki, co ma już bardzo mocno pragmatyczny wymiar rzutujący na przyszłe szanse rynkowe - warunków pracy intelektualnej
(Kopciewicz, 2009, s. 15-24).
Czyżby zatem szkoła była skazana na odporność (i oporność) na wielowymiarowe
i znaczące zmiany i przewartościowania dokonujące się od wielu lat na gruncie płci/rodzaju
i skorelowanych z nimi ról społecznych?
Czyżby nauczyciele i nauczycielki nie byli/ły w stanie zmierzyć się z osobistą
odpowiedzialnością za losy rynkowe i życiowe uczennic i uczniów? Czyżby nie potrafiły/li
zrzucić doksycznych okularów i zrezygnować ze swego uczestnictwa w reprodukowaniu
zastanego, opartego o stereotyp i nierówności porządku szkoły i swojej branży?
Otóż stereotypy płci, w których jesteśmy pławieni od momentu narodzin (a jak wskazuje wiele eksperymentów nawet wcześniej) tkwią w nas podskórnie, przez co są niezwykle
trudne w identyfikacji - a to udało się osiągnąć w toku prelekcji i ćwiczeń warsztatowych
- a tym bardziej w wykorzenieniu. Jednak mogę zaryzykować stwierdzenie, iż podczas
dyskusji w grupach udało się zaszczepić (przynajmniej w niektórych) w nauczycielach
i nauczycielkach ziarno wątpliwości dotyczące oczywistości i prawomocności stosowanych przez nie/nich strategii. Jest to pierwszy krok do namysłu nad własnym działaniem
i zauważania obszarów skutkujących utrzymaniem lub intensyfikacją nierówności eduka73

cyjnej a później rynkowej uczniów i uczennic szkół o profilu gastronomicznym. Można mieć
nadzieję, że stanie się to przyczynkiem to stopniowego wzrostu refleksyjności we własnej,
codziennej pracy oraz przejmowania odpowiedzialności za sukcesy edukacyjne i życiowe
uczniów i uczennic. Taka świadomość i wyrównywanie szans jest bowiem bardzo istotne na
obszarze branż tak mocno urzeczywistniających nierówności jak branża gastronomiczna.
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