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Wstęp

Zainteresowanie zjawiskami, zdarzeniami, sytuacjami, które mają 
swoje „zakorzenienie” w szkolnej codzienności, a które niejednokrot-
nie przyjmują postać powtarzających się sekwencji, pozwalają poznać 
zjawiska edukacyjne jako swoiste „zwierciadło wszystkiego innego”1, 
co w niej istnieje. We współczesnych naukach społecznych obserwuje 
się szczególnie intensywne zainteresowanie codziennością, co głównie 
związane jest z opisywaniem i wyjaśnieniem znamiennych jej cech. Pol-
ski socjolog codzienności Piotr Sztompka2, określa je, wskazując rów-
nocześnie cechy odróżniające od innych sfer życia społecznego (m.in. 
relacje z innymi ludźmi w postaci powtarzających się zachowań, rytua-
łów, niejednokrotnie podejmowanych bezrefleksyjnie). Zdaniem wspo-
mnianego autora, nieporównywalność doświadczeń, gromadzonych 
w określonym „tu i teraz” wycinku codzienności, ma swoje uzasadnienie 
kontekstualne, niejednokrotnie angażują świat naszych doznań emocjo-
nalnych i fizycznych, mimo ich bezrefleksyjności i nawyków. Poprzez to 
odkrywana wiedza praktyczna, odnosząca się do postępowania uczest-
ników doświadczeń w konkretnych sytuacjach pozwala socjologii życia 
codziennego na wyprowadzanie uogólnień, mogących przyjąć postać 
„typologii schematów życia codziennego”3, a więc sekwencji praktyk 
życiowych, charakteryzujących daną osobę, czy też grupę społeczną.

Przyjęcie powyższego pola rozważań w niniejszej pracy (poszczegól-
nych jej rozdziałach) ma swoje uzasadnienie poza praktyką, głównie 
w teorii rzeczywistości życia codziennego zaproponowanej przez P.L. 
Bergera i T. Luckmanna. Ich zdaniem, rzeczywistość życia codzienne-
go, jej uprzywilejowane miejsce upoważnia do przyznania jej miana 

1 P. Sztompka, Zaufanie. Fundamenty społeczeństwa, Kraków 2007, s. 31.
2 P. Sztompka, Życie codzienne – temat najnowszej socjologii, w: Socjologia codzien-

ności, red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Kraków 2008, s. 48.
3 P. Sztompka, Zaufanie, dz. cyt., s. 31.
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„rzeczywistości podstawowej”4, będącej „oczywistą rzeczywistością”. 
Jako tak ujmowana nie wymaga „dodatkowych weryfikacji wykraczają-
cych ponad czy poza swoją obecność. Po prostu tam jest jako oczywista  
i nieodparta sfera faktów”5, „świat intersubiektywny”6 dzielony z inny-
mi. Tak rozumiane życie codzienne, pozwala na uwzględnienie bezpo-
średniego doświadczenia życia społecznego, jego wymiarów przestrzen-
nych i czasowych, rutyny i powtarzalności, drobiazgowości, a także 
sytuacji wyłamujących się z automatyzmów i nawyków7. Jego specyfiką 
jest to, że toczy się nieustannie, dzieje się i doświadcza w sposób indy-
widualny.

Codzienność, zdaniem Piotra Sztompki, pozwala wyodrębnić kilka 
jej istotnych atrybutów. Jednym z nich jest interesująca z perspektywy 
podjętego tematu przestrzeń („obszar codzienności”) szkoły, która decy-
duje o treści i charakterze codzienności8.

„Obszar codzienności” sugeruje przestrzenny charakter określanego 
przez nie pojęcia, a zatem obejmuje także pewną przestrzeń społecz-
ną, przestrzeń międzyludzką, która stanowi podstawę prezentowanych 
w książce rozważań. Zatem przestrzeń szkoły można rozumieć jako 
swoiste relacje pomiędzy podmiotami w niej będącymi. Ten sposób ro-
zumienia przestrzeni wynika ze swoistego pojmowania człowieka, jako 
istoty społecznej. Oznacza to, że człowiek zawsze żyje i działa w otocze-
niu innych osób, pozostając z nimi w jakichś relacjach (realnych, wyob-
rażonych czy nawet wirtualnych). Życie codzienne toczy się w różnych 
kontekstach, dla których można wskazać typowe miejsca, najczęstszą 
lokalizację. Konteksty wymuszają na człowieku przyjmowanie określo-
nych ról i sposób funkcjonowania, z uwzględnieniem relacji z innymi. 
Nawet, jeśli człowiek jest sam, gdy w realnym, materialnym sensie prze-
strzeń wokół niego jest pustką, wciąż treścią jego życia pozostaje odnie-
sienie do innych. Cechą tak rozumianej przestrzeni międzyludzkiej jest 

4 P.L. Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 2010, s. 34.
5 Tamże, s. 37.
6 Tamże.
7 E. Tarkowska, Źródła i konteksty socjologii życia codziennego, w: Barwy codzienno-

ści. Analiza socjologiczna, red. M. Bogunia-Borowska, Warszawa 2009, s. 95.
8 P. Sztompka, Socjologia, dz. cyt., s. 24-25.
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również to, że nieustannie się zmienia, dzięki coraz to nowym konfigu-
racjom relacji międzyludzkich9.

Książka Wyzwania szkolnej codzienności jest swego rodzaju zapro-
szeniem do dalszej refleksji, dyskusji, a przede wszystkim do podjęcia 
interdyscyplinarnej współpracy na rzecz zgłębiania codzienności zako-
rzenionej w przestrzeni szkoły z perspektywy doświadczeń jej głównych 
podmiotów, a więc nauczycieli i uczniów. Autorzy poszczególnych ar-
tykułów, jako osoby zaangażowane w analizę i interpretację rzeczywi-
stości szkolnej, na łamach niniejszego tomu, prezentują swoje poglądy, 
przemyślenia, diagnozy, propozycje rozwiązań i udoskonaleń związane 
z ideą konstruowania nowej rzeczywistości edukacyjnej.

Wielość zaproponowanych analiz i różnorodność tematyczna po-
zwoliła na wyodrębnienie w publikacji trzech części. W części pierwszej 
Nauczyciel w szkolnej codzienności, znajdują się rozdziały dotyczące ak-
tualnych spostrzeżeń na temat samopoczucia, funkcjonowania w roli 
zawodowej, pojawiających nowych wyzwań, jakie stoją przed współczes-
nym nauczycielem. Zatem artykuły podejmują z jednej strony kwestię 
wspólnoty pokoju nauczycielskiego i klimatu tam panującego (Joanna 
M. Łukasik), a z drugiej, wnikają w problematykę szkoły w odniesie-
niu do nauczyciela (postawy i uczucia nauczycieli, strategie przetrwania 
w kontekście ukrytego programu szkoły – Roma Kwiecińska, Danu-
ta Stępień). W dalszych rozważaniach autorzy pochylają się nad wizją 
nauczyciela kreowanego oczami uczniów (Monika Jurewicz) oraz nad 
zagadnieniem autorytetu nauczyciela. Pierwszą część książki zamykają 
badania Pauliny Dudy nad autorytetem nauczycieli, wskazujące szereg 
przyczyn zależnych i niezależnych decydujących o utracie, braku auto-
rytetu nauczyciela w oczach uczniów.

Druga część pracy Oczekiwania wobec nauczyciela koncentruje się 
wokół zagadnień oczekiwań formułowanych pod adresem nauczycieli 
przez władze oświatowe, uczniów oraz zmieniający się świat i szkolną 
rzeczywistość. Tę część pracy otwiera artykuł Anny M. Mróz poświęco-
ny kompetencjom temporalnym nauczycieli, które umożliwiają efek-
tywne funkcjonowanie w szkolnej codzienności dzięki umiejętności 

9 Tamże, s. 33.
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kreowania własnej biografii zawodowej, jak i osobistej. Do zagadnień 
kompetencji nawiązuje kolejny artykuł Anny K. Dudy zatytułowany 
Kompetencje i umiejętności coachingowe w codziennej praktyce nauczycieli. 
W artykule autorka przedstawia zespół 11 kompetencji coachingowych 
rekomendowanych przez International Coach Federation jako kluczo-
we dla profesji coacha. Wspomniane kompetencje zestawione z kompe-
tencjami dobrego nauczyciela okazują się być spójne z właściwościami 
nauczyciela i stanowią element codzienności szkolnej, stając się równo-
cześnie narzędziem efektywnej pracy i pomocą w tworzonych relacjach 
międzyludzkich. Interesującą perspektywę wychowania i funkcjonowa-
nia ucznia w szkole odnaleźć można w artykule K. Sobieszczańskiej, 
Codzienność szkolna na scenie – scena w szkolnej codzienności. Autorka 
podkreśla wagę przeżyć wewnętrznych uczniów i własnych refleksji 
w procesie edukacji formalnej i nieformalnej. Kolejny artykuł Joanny 
M. Łukasik i Anny M. Mróz stanowi w pewnym sensie kwintesencję 
wcześniejszych. W nim autorki, odwołując się do koncepcji oceniania 
kształtującego, wskazują jego pozytywne skutki w zakresie motywacji 
do nauki i do własnego rozwoju uczniów. Jednakże, aby można by-
ło zdobyć umiejętność oceniania kształtującego należy zdobyć szereg 
umiejętności składających się na omawiane we wcześniejszych artyku-
łach kompetencje nauczycieli. W artykule Joanny Wnęk-Gozdek, Ko-
repetycje jako alternatywa lekcji? Teoria i praktyka, autorka, obnażając 
kryzys tradycyjnego szkolnictwa w zakresie edukacji, stara się dać odpo-
wiedź na pytanie, czy korepetycje mogą stanowić alternatywną formę 
nauki względem tradycyjnych lekcji. Nieco innego wymiaru szkolnej 
codzienności dotyczy ostatni artykuł tej części. B. Stańkowski koncen-
truje się w nim na dialogicznej relacji mistrz – uczeń, odwołując się do 
koncepcji pracy ks. Jana Bosko.

Ostatnia część książki, zatytułowana Edukacja zdrowotna w szkole, 
poświęcona jest analizie warunków i możliwości promowania szeroko 
pojętej edukacji zdrowotnej. Pierwszy artykuł O. Wyżgi wychodzi poza 
przyjęte ramy, w których uczniowie są beneficjentami programów pro-
mujących zdrowie, i pochyla się nad zagadnieniami często pomijanymi 
w codziennym życiu zawodowym nauczycieli, a którymi są problemy 
zdrowotne i perspektywa pomocy w tym zakresie nauczycielom. Ko-
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lejny artykuł B. Pietrygi i H. Wrony-Polańskiej, zgłębia rzadko opisy-
wane problemy transplantologii w kontekście szkolnej edukacji pro-
zdrowotnej. Autorki artykułu próbują znaleźć odpowiedź na pytanie, 
czy środowisko szkolne jest gotowe sprostać wyzwaniom, jakie niesie 
postęp w dziedzinie medycyny. Próbują również nakreślić zadania, ja-
kie wynikają z edukacji promującej transplantację narządów ludzkich 
w warunkach codzienności szkolnej. Część tę zamyka artykuł U. Ty-
luś, poruszający problem ubóstwa oraz jego konsekwencji personalnych 
i społecznych wśród młodzieży. Zdaniem autorki dużą szansą na wyjście 
z marazmu ubóstwa jest inwestowanie w edukację młodego pokolenia. 
Podwyższanie świadomości edukacyjnej oraz wsparcie socjalne i opie-
kuńcze może wpłynąć na kształtowanie ambitnych postaw w perspek-
tywie życiowej dzieci i młodzieży z rodzin ubogich.

Autorzy, przekazując Czytelnikom niniejszą książkę, wyrażają nadzie-
ję, iż podjęte liczne wątki odnoszące się wprost do przestrzeni szkolnej 
codzienności staną się inspiracją do refleksji, badań oraz praktycznych 
rozwiązań do efektywnego podejmowania wyzwań, jakie z sobą niesie 
szkolna codzienność.
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Nauczyciel w szkolnej codzienności





Joanna M. Łukasik
Akademia Ignatianum w Krakowie

„Bal przebierańców” – różne oblicza 
(pseudo)wspólnot pokoju nauczycielskiego

„Disguise dance” – the many faces 
of (pseudo)communities staffroom

Abstrakt: Prezentowany tekst poświęcony jest wspólnocie pokoju nauczyciel-
skiego. Na podstawie wypowiedzi nauczycieli zamieszczonych na forach in-
ternetowych, w pamiętnikach nauczycieli oraz na podstawie własnych badań 
nad ich rolami zawodowymi autorka dokonała prezentacji postaw i zachowań 
nauczycieli wobec kolegów/koleżanek z pracy, a także ukazała, jaki wpływ ma-
ją one na pracę zawodową, funkcjonowanie zawodowe, samopoczucie zawo-
dowe. Ponadto starała się odpowiedzieć na pytania: czy nauczyciele pracujący 
w danej szkole tworzą wspólnotę? czy możliwa jest wspólnota pokoju nauczy-
cielskiego?

Słowa kluczowe: wspólnota, klimat społeczny, relacje koleżeńskie, efektyw-
ność pracy, nauczyciel.

Abstract: This paper is devoted to the community of the staffroom. The pre-
sentation of teacher’s behaviours towards friends from work is based on the 
teacher’s statements placed on the Internet discussion forum, the teachers 
memoirs and own researches on the role of the teachers. It also presents the 
influence of behaviour over the work, professional functioning and professio-
nal frame of mind. I also try to answer the question: are teachers working in 
a school form a community or if it is possible creation the community of the 
staffroom?
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Key words: community, social climate, friendly relationship, effectiveness of 
work, teacher.

Wstęp

Szkoła dla nauczycieli jest nie tylko miejscem działalności wycho-
wawczej i kształcącej, ale także formalną organizacją i pracodawcą 
w jednym. Tu kształtuje się i rozwija warsztat praktycznych umiejęt-
ności nauczyciela, jego poczucie własnej skuteczności i przynależności 
do szkolnej wspólnoty1. Właśnie ten aspekt – czyli istniejąca w szkole 
wspólnota nauczycieli – jest najbardziej znaczący zarówno dla rozwoju 
jednostki, jak i całego grona. W tworzeniu wspólnoty pokoju nauczy-
cielskiego szczególne znaczenie ma jakość i intensywność relacji między 
osobami. To relacje stanowią główny komponent klimatu emocjonal-
nego panującego wśród nauczycieli. Szczególnego znaczenia relacje na-
bierają w momencie, kiedy uświadomimy sobie, że jakość ich wpływa 
nie tylko na realizację celów edukacyjnych, ale przede wszystkim na 
samopoczucie nauczycieli, ich motywację do pracy, chęć angażowania 
się w działania edukacyjne, rozwój zawodowy, prestiż zawodu, a w kon-
sekwencji na możliwości rozwojowe i osiągnięcia edukacyjne uczniów.

Klimat pokoju nauczycielskiego a wspólnota nauczycieli

„Świat nauczycieli jest „społeczny” w znacznie większym stopniu, 
aniżeli tylko poprzez współistnienie w przestrzeni szkoły podobnych 
indywidualnych doświadczeń i obowiązujących formalnie systemów 
znaczeń. Zarówno doświadczenia, jak i wzory orientacji mają intersu-
biektywny charakter, powstają w toku społecznej historii i umożliwiają 
partycypację we wspólnie podzielanym świecie: „większość myślenia 

1 W.M. McLaughlin, Miejsca i źródła uczenia się nauczyciel, w: Przywództwo 
w szkole, red. J. Michalak, Kraków 2006.
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zakorzeniona jest w kolektywnym działaniu”2. Działanie to powinno 
uwzględniać zarówno sferę dydaktyczno-wychowawczą (skierowane na 
uczniów w klasie), ale również wspólne, integralne działania mające 
swój początek w pokoju nauczycielskim3, a dotyczące również relacji 
interpersonalnych panujących pomiędzy nauczycielami. Jakość tych re-
lacji niewątpliwie jest podstawą wspólnych działań w każdym obszarze 
szkolnej praktyki. Ich wspólność – można także powiedzieć – jest rów-
nież podstawowym elementem tworzącym klimat szkoły.

Klimat szkoły – a więc i klimat pokoju nauczycielskiego – w litera-
turze pedagogicznej, socjologicznej różnie jest definiowany. Przytoczę 
w tym miejscu tylko jedną z definicji, zaproponowaną przez B. Mi-
lerskiego i B. Śliwerskiego, ponieważ celem artykułu nie jest ukazanie 
wielości ujęć definicyjnych i różnic, ale ukazanie istoty klimatu pokoju 
nauczycielskiego wyłaniającego się z szeregu różnych ujęć. Zatem, zda-
niem wspomnianych autorów, „klimat szkoły to czynnik psychosocjal-
ny wpływający na jakość edukacji i wychowania w szkole, który dotyczy 
przede wszystkim wzajemnych relacji między nauczycielami i ucznia-
mi, między nauczycielami i kierownictwem szkoły, rodzicami uczniów 
i kierownictwem szkoły, a także między rodzicami uczniów i samymi 
uczniami. Dla jakości edukacji właściwym jest taki klimat szkoły, który 
wymaga bycia gotowym do niesienia pomocy, życzliwości i zmysłu bez-
pieczeństwa, a także wzajemnego szacunku i zaufania”4. Jeśli przyjmie-
my dokładnie taką samą definicję klimatu pokoju nauczycielskiego –  
wówczas wyostrza się rozumienie sensu koncentrowania się na jego kli-
macie. Czynniki, aspekty i przymioty wyróżniane w zaproponowanej 
definicji są doskonałym punktem wyjścia do rozważań nad jakością 
edukacji w kontekście relacji panujących pomiędzy nauczycielami, czyli 
tymi, którzy za kształt i jakość tej edukacji w dużej mierze odpowiada-

2 S. Krzychała, B. Zamorska, Nauczyciele wobec edukacyjnych obcości –  rekonstruk-
cja kolektywnych wzorów orientacji, w: Nauczyciel wobec zróżnicowań społecznych, red. 
R. Kwiecińska, M. Szymański, Kraków 2010, s. 29.

3 Pokój nauczycielski rozumiem symbolicznie jako przestrzeń szkoły. W tej prze-
strzeni –  w określonym czasie mają miejsce relacje interpersonalne osób stanowiących 
grono pedagogiczne szkoły.

4 B. Milerski, B. Śliwerski, Pedagogika. Leksykon PWN, Warszawa 2000, s. 97.
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ją. Klimat pokoju nauczycielskiego kształtuje wiele czynników. Wśród 
nich wymienić można: relacje interpersonalne panujące w gronie na-
uczycieli; satysfakcja z pracy; wspierająca współpraca, motywowanie 
do osiągnięć; autonomia; umiejętność rozwiązywania konfliktów i in. 
Zatem klimat pokoju nauczycielskiego – jak wynika z definicji – jest 
więc przede wszystkim psychologicznym odzwierciedleniem doświad-
czeń, przeżyć każdej osoby będącej w konkretnym środowisku pracy, 
czyli w środowisku, w którym doświadczenia te odbiera, a co z kolei ma 
wpływ na jakość edukacji i wychowania w szkole.

Przechodząc w uproszczony sposób od pojęcia klimat pokoju na-
uczycielskiego do pojęcia wspólnota pokoju nauczycielskiego, można 
powiedzieć, że jeśli klimat jest przyjazny, to istnieje silna wspólnota 
osób, której działania pozwalają tak ją odbierać. O tym, że nauczycie-
le tworzą swoistą grupę zawodową może świadczyć chociażby socjo-
logiczne postrzeganie zawodu, zgodnie z którym nauczyciele stanowią 
zbiorowość społeczną „gdyż mają poczucie łączności, wspólności wielu 
spraw, którymi są zainteresowani oraz poczucie solidarności”5. Ponad-
to za postrzeganiem ich jako wspólnoty przemawiają takie typowe dla 
niej cechy, jak: „komunikacja członków grupy z sobą; uporządkowanie 
interakcji, nadanie im odpowiedniej struktury (…); podzielanie przez 
nich pewnych norm, celów, wartości; poczucie przynależności do grupy 
i odczuwanie tożsamości”6. Jednakże, aby można było powiedzieć, że 
istnieje prawdziwa wspólnota tworząca pozytywny, rozwijający, moty-
wujący klimat, zaistnieć musi kilka istotnych czynników. J. Warren- 
-Littre uważa, że ich wskaźnikami jest to, czy nauczyciele: rozmawia-
ją z sobą o pracy; wzajemnie obserwują swoje poczynania zawodowe; 
wspólnie planują i oceniają swoją pracę oraz prowadzą wspólne badania 
pedagogiczne; uczą się nawzajem tego, co wiedzą o procesie pedago-
gicznym; oraz (jak dodaje Ch. Day) rozumieją wzajemnie swoje emocje 
i są gotowi do wzajemnych poświęceń7.

5 J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Lublin 2000, s. 197-198.
6 Socjologia ogólna. Wybrane problemy, red. J. Polakowska-Kujawa, Warszawa 2005, 

s. 87.
7 Por. J. Warren-Littre, za Ch. Day, Nauczyciel z pasją. Jak zachować entuzjazm 

i zaangażowanie w pracy, Gdańsk 2008, s. 164-165.
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Analiza relacji nauczycielskich, szczególnie tych nieformalnych ma-
jących swoje miejsce w przestrzeni pokoju nauczycielskiego stanowi 
przedmiot naukowych zainteresowań. Z naukowych analiz wynika, że 
niejednokrotnie (w większości pokojów nauczycielskich) relacje te są 
toksyczne8. Jak zauważa J. Mastalski: „[r]elacje zamknięte, pozbawione 
dialogu i pełne nieufności kreują szkolną atmosferę niesłużącą efektyw-
ności kształcenia. Dodatkowo zamknięte pokoje nauczycielskie od we-
wnątrz sprawiają, że szkoła zostaje podzielona na kilka obozów wzajem-
nie tolerujących się osób, ale w każdej chwili mogących „zaatakować”9.

Czy nauczyciele mają świadomość, czym jest prawdziwa wspólnota 
pokoju nauczycielskiego i jakie płyną z tego korzyści? Z. Bauman uwa-
ża, że prawdziwa wspólnota to ta, która jest „utkana ze wspólnej i wza-
jemnej troski; wspólnota troski i odpowiedzialności za równe prawo do 
bycia człowiekiem i za jednakową możliwość zgodnego z tym prawem 
postępowania”10. Niestety wspólna i wzajemna troska jest nikłym ele-
mentem wspólnot pokoju nauczycielskiego.

W prezentowanym tekście skoncentruję się wyłącznie na subiektyw-
nych przeżyciach nauczycieli11, które są odzwierciedleniem doświadcza-
nych przez nich właściwości środowiska pokoju nauczycielskiego, czyli 
ich psychologicznej sytuacji. Zamierzeniem moim nie jest przedstawia-
nie doświadczeń nauczycieli dotyczących klimatu całej szkoły, ale zale-
dwie jego wycinka zawężonego do pokoju nauczycielskiego i relacji tam 
panujących, czyli jego wymiaru społeczno-emocjonalnego (odnoszące-
go się do procesu komunikacji i relacji wśród nauczycieli, które prze-
kładają się na podejmowanie decyzji i działań oraz do uczuć, nastawień 
i wartości podzielanych przez nauczycieli).

8 Zob. J. Mastalski, Szkolne interakcje zaburzające skuteczne wychowanie, Kraków 
2005.

9 Tamże, s. 8.
10 Z. Bauman, Wspólnota, Kraków 2008, s. 192.
11 Materiał do analiz prezentowanych w niniejszym artykule pozyskano z: blogów, 

pamiętników, listów do redakcji oraz prywatnej korespondencji mailowej.
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Nieformalne grupy w pokoju nauczycielskim

J. Mastalski toksyczność pokoju nauczycielskiego upatruje w mniej 
czy bardziej nieuświadomionych syndromach dotykających nauczycieli. 
Wśród nich wyróżnia:

– syndrom wypalenia zawodowego,
– syndrom wymuszonej agresji,
– syndrom utraconego autorytetu,
– syndrom „dogmatyzmu edukacyjnego”, J. Polakowska-Kujawa 

(red.),
– syndrom zagubienia aksjologicznego12.
Ponadto nieprawidłowe interakcje pomiędzy nauczycielami w po-

koju nauczycielskim kształtują różne czynniki. Wśród nich wyróżnić 
można:

– Czynniki charakterystyczne dla grupy, w której się pracuje: two-
rzenie się klik, presja grupowa i stereotypy.

– Czynniki wynikające z relacji: wzory komunikacji oraz łamanie 
zasad, na których oparta jest relacja.

– Czynniki wynikające z różnic indywidualnych: zderzenie osobo-
wości oraz różnice wiekowe i rodzajowe.

– Czynniki wynikające z ocen i traktowania innych: założenia na ten 
temat innych osób, nadużywanie autorytetu, gra o władzę, manipula-
cja.

– Czynniki wypływające z ocen sytuacji: ogólne oczekiwania i prze-
konania, niezrozumienie czy nieuzasadnione przekonania i założenia13.

Uwzględniając powyższe czynniki, J. Mastalski14 wyróżnia kilka ty-
pów grup nieformalnych pojawiających się w pokoju nauczycielskim. 
Zalicza do nich:

Towarzystwo wzajemnej adoracji – czyli grupa osób, która nie jest za-
interesowana nawiązaniem dialogu z innymi nauczycielami lub podgru-
pami. Bycie w tej grupie likwiduje poczucie samotności, a jednocześnie 

12 J. Mastalski, Szkolne interakcje, dz. cyt., s. 14-26.
13 R.J. Edelmann, Konflikty w pracy, Gdańsk 2003, s. 16-17.
14 J. Mastalski, Szkolne interakcje, dz. cyt., s. 27-39.
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wystarcza do funkcjonowania w szkole. Im bardziej skonsolidowana 
grupa tym staje się bardziej hermetyczna w dopuszczaniu lub przyjmo-
waniu innych osób. Wszelka pomoc, konsultacje zawsze odbywają się 
w obrębie grupy. Tematem rozmów czy ocen są najczęściej osoby spoza 
„towarzystwa”.

Grupy rywalizujące – niejednokrotnie zwalczające się z powodu chę-
ci wpływania na działania rady pedagogicznej, albo niechęci do innych 
grup lub poszczególnych członków. Strategie funkcjonowania tych grup 
opierają się na jawnych groźbach, donosicielstwie, zastraszanie psycho-
logiczne, brak dyskrecji i solidarności, gra pozorów itp.

Grupy wiekowe – czyli grupy, do których przynależność zależy od 
wieku osób, np. grupa młodych i starych nauczycieli, będąca z sobą 
w nieprawidłowych relacjach (niechęć do siebie) z powodu uprzedzeń 
wiekowych (kompleksów).

Grupy światopoglądowe – podstawą przynależności do grupy jest wy-
znawana ideologia (system wartości, przynależność do związków zawo-
dowych, stosunek do pracy), grupy „przeciwników” prezentują zawsze 
odmienne stanowisko ideologiczne, zatem niemożliwa jest wspólna 
płaszczyzna porozumienia.

Biorąc pod uwagę chociażby wymienione powyżej typy grup niefor-
malnych, przestaje dziwić fakt, że na temat klimatu, atmosfery w gronie 
nauczycieli funkcjonują określenia o zabarwieniu pejoratywnym.

Arkadia czy Stajnia Augiasza?

Zagłębiając się w istotę klimatu pokoju nauczycielskiego, przenio-
słam go w inną przestrzeń, czas i wymiar, aby przez pryzmat nietypowej 
scenerii poznać jego prawdziwe oblicze – często okryte maską idealnego 
ładu i sielankowych relacji. Wybrałam mitologiczną krainę bogów gre-
ckich, przestrzeń między Arkadią a Stajnią Augiasza, aby poznać granice 
między idealnym, a realnym miejscem spotkań, pracy nauczycieli. Jaka 
jest prawda a co jest mitem? Analizując listy nauczycielskie nadsyłane 
do redakcji „Gazety Szkolnej” (oznaczenia w tekście N1, N2, N3 itd.), 
pamiętniki nauczycieli (oznaczenia P1, P2, P3 itd.), pisane do mnie 
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e-maile, blogi nauczycieli czy fora dyskusyjne poznałam wiele (pseudo)
wspólnot pokoi nauczycielskich. W prezentowanym tekście ich loka-
torom nałożyłam maski. Pod ich symbolami zostały ukryte cechy osób 
oraz wskaźniki wymieniane w pierwszej części tekstu za J. Warren-Littre 
jako te, które stanowią o istocie bycia wspólnotą.

Jednym z wyznaczników bycia wspólnotą pokoju nauczycielskiego 
jest rozmawianie przez podmioty je tworzące o pracy. Mitologicz-
nym symbolem pracy, pracowitości i rozumienia jej sensu jest Hefaj-
stos. Nauczyciele, którzy noszą jego maskę, na pozór spełniają kryteria 
pracy i jej sensu, często podejmując rozmowy na temat działań wykony-
wanych w pracy. Z analiz materiałów wyłaniają się trzy obszary rozmów 
o pracy:

1) Dochody, zarobki, nagrody i zazdrość o nie (że „inny może mieć 
więcej”). Potwierdzeniem tego może być chociażby poniższa wypowiedź 
nauczycielki, autorki pamiętnika: Popołudnie już było mniej przyjemne. 
Mieliśmy konferencję na której oprócz bieżących spraw, dyrektor przedstawił 
kandydatury do Nagrody Dyrektora w związku ze zbliżającym się Dniem 
KEN. Bardzo nie lubię tego momentu i bardzo często wychodzi z ludzi ich 
prawdziwa natura… kandydatów było dziesięciu, więc nie wchodziły w grę 
żadne duże pieniądze. Wśród tych osób byłam również ja. Z kilkoma propo-
zycjami się nie zgadzałam, ale już dawno nie wypowiadam się na ten temat, 
żeby nie narobić sobie wrogów. Już i tak muszę znosić niezbyt miłe spojrze-
nia…. Cóż, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze… (P28).

1) Wykorzystywanie prywatnych zdarzeń z życia nauczycieli, w ce-
lu umniejszenia ich autorytetu, sukcesów, rozwoju zawodowego. Może 
o tym świadczyć wypowiedź autorki listu zamieszczonego w jednym 
z numerów „Gazety Szkolnej” z 2010 r.: Może to, co chcę opisać, nie jest 
typowe, ale dobrze obrazuje, że środowisko nauczycielskie jest bardzo mało 
tolerancyjne. Powiem więcej, jest tak skostniałe, że aż wstyd. Ludzie, którzy 
mają wychowywać kolejne pokolenia otwartych na świat Europejczyków, 
sami są zacofani w swoich poglądach do granic możliwości. (...) Nasz zwią-
zek nie podoba się, bo mąż jest 12 lat ode mnie młodszy. (...) Kiedy do-
wiedzieli się o tym w szkole, zaczęły się ironiczne komentarze i złośliwości. 
(...) Spodziewałam się wielu rzeczy, ale nie tego, że najmniej tolerancyjną 
grupą, z którą przyjdzie mi się zetknąć, będą moje koleżanki (N37).
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2) Chwalenie się pracowitością oraz chwalenie sukcesów dyrekcji, 
wyłącznie w czasie pełnienia funkcji (kiedy już jej nie pełni – umniej-
szanie wartości, żeby składać hołd nowej władzy). Jedna z autorek listu 
do redakcji „Gazety Szkolnej” ujmuje jedno z tych zachowań w nastę-
pujący sposób: to chyba nasza narodowa cecha, a może charakterystyczna 
dla naszego zawodu, że dla przełożonego zawsze jesteśmy mili, ale kiedy 
przestaje być przełożonym, mamy go za nic. Nie widzimy człowieka tylko 
jego stanowisko. (...) Żal mi takich ludzi (nauczycieli). Nie znają obiek-
tywnych wartości, nie kierują się rzetelną oceną, liczy się dla nich tylko 
stanowisko i tylko wobec niego czują pokorę. Szczerze mówiąc, wydaje mi 
się, że tacy ludzie nie powinni wychowywać młodego pokolenia (N62).

Jeśli zdejmiemy maskę Hefajstosa, ukaże nam się oblicze Herme-
sa (boga, patrona m.in. złodziei), tego który kradnie cenny czas pracy 
przeznaczony na merytoryczną wymianę doświadczeń, a marnuje go na 
rozmowy umniejszające wartość innych pracowników, a pomnażające 
plotki i pomówienia na temat życia i pracy innych.

Wzajemne obserwowanie swoich poczynań zawodowych w celu 
wzbogacania własnych doświadczeń, inspiracji do działania to ko-
lejna cecha będąca podstawą istnienia wspólnoty. W mitologii cechy te 
uosabia Perseusz – wyzwoliciel, symbol przełamania barier i wyjścia 
poza własne ograniczenia. Nauczycielskie maski Perseusza w pokoju na-
uczycielskim „nałożone” są na kilka obszarów. Z materiału badawczego 
wynika, że:

1) Obserwują siebie wzajemnie po to, żeby zaszkodzić obserwowa-
nemu (np. donosicielstwo). Autorka jednego z pamiętników stwierdzi-
ła: Naprawdę jest ciężko pracować z ludźmi, gdzie wciąż rzuca się kłody 
pod stopy…(…) Chciałoby się napisać, że jest dobrze, ale zawsze musi 
być jakiś ale. Moja szanowna koleżanka była na skargach na mnie u dy-
rektorki. A za co? Ano za to, że nie chciałam, by była obecna na zebraniu 
z rodzicami. (P7).

1) Obserwują koleżanki/kolegów i z zazdrości o ich sukcesy podej-
mują działania destrukcyjne dla „przeciwników”. Potwierdzają to słowa 
autorki pamiętnika: Tylko ciągle nie rozumiem powodu, jakim kierowała 
się dyrekcja rozdzielając tak dobrze współpracujących nauczycieli! Cztery 
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lata porozumienia bez słów, cztery lata wspólnego prowadzenia świetnej 
grupy i cztery lata wielkich i mniejszych sukcesów, zadowolenie rodziców, 
szczęście dzieci i potem KONIEC. Bez wyjaśnień, bez możliwości zmia-
ny w harmonogramie i planie pracy. Po prostu osobno bo było za dobrze! 
Zamiast wykorzystać nasze osiągnięcia dla dobra placówki, lepiej było je 
zdusić, zniszczyć (…) Zazdrość, zawiść, nienawiść? Jakie uczucia budzą 
sukcesy innych? (P1).

Myślę, że gdybyśmy zdjęli maskę Perseusza ujrzelibyśmy oblicze Cer-
bera – groźnego, nieustępliwego, pilnującego, żeby nic się nie zmieniło. 
Efekt tego „syndromu psa ogrodnika” jest taki, że ani oni nie mają suk-
cesów, ani inni nie mogą nic osiągnąć, zmienić (np. przełamać schemat 
czy porzucić rutynę).

Kolejnym predykatem wspólnoty jest wspólne planowanie i oce-
na swojej pracy oraz wspólne prowadzeni badań pedagogicznych. 
Cechę tę w mitologii uosabia Artemida – przewodniczka, motywująca 
do działania, angażująca w działanie. Jej maskę zakładają najczęściej na-
uczyciele, którzy:

1) angażują w działanie, przerzucając swoje zadania i obowiązki na 
innych nauczycieli, często młodszych stażem („wysługują się”). Autorka 
jednego z listów do redakcji „Gazety Szkolnej” pisze: Wszystkim wydaje 
się, że jak nikt nie chce czegoś robić, można to zwalić na mnie. Każde ferie 
to dla mnie czas dyżurów, muszę być opiekunką podczas zajęć w świetlicy 
i wyjść z uczniami. Dlaczego ciągle jestem wrabiana w niewygodne dla 
innych sytuacje? Jak wytłumaczyć dyrekcji i nauczycielom, że to po prostu 
niesprawiedliwe? Nie chcę dłużej być wykorzystywana (N5). Uzupełnia 
ją autorka pamiętnika, zauważając: Czasem mam wrażenie, że nie lubią 
mnie koleżanki – dlaczego? Może dlatego, że nie chcę już robić wszystkiego 
za wszystkich? Hm… nie wiem (…) Najważniejsze jest jednak to że robię 
naprawdę to co lubię i dzięki temu mam siłę, żeby pokonywać trudności 
(…). (P24).

1) Demotywują do działania, koncentrując się na plotkach z życia 
osobistego bądź podważając kompetencje zawodowe koleżanek/kole-
gów (co potwierdzają już wcześniej cytowane wypowiedzi nauczycieli).

Kiedy zdejmiemy maskę Artemidy, wówczas ukaże się nam twarz 
Kasandry. Spotkanie z nią jest złą wróżbą, na pewno przyniesie nie-
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szczęście w postaci przerzucania obowiązków i dokładania swoich zadań 
innym, młodszym, podległym, pracowitym czy też umniejszanie ich 
kompetencji nauczycielskich.

Kolejna cecha wspólnoty – według J. Warren-Littre – związana jest 
z procesem uczenia się. W myśl tego wspólnotę tworzą nauczyciele, któ-
rzy uczą się nawzajem tego, co wiedzą o procesie pedagogicznym. 
Nauczyciele działający w myśl tego założenia identyfikują się z Ateną – 
mitologicznym symbolem mądrości, która w pokoju nauczycielskim 
wiedzę pedagogiczną (mądrość) nie tylko ma/zdobywa, ale również 
dzieli się nią z innymi. Maskę tę najczęściej zakładają nauczyciele,  
którzy:

1) Uważają, że mają patent na wiedzę i niczego od nikogo nie muszą 
się uczyć, szczególnie od młodszych koleżanek/kolegów. Potwierdze-
niem może być list młodego nauczyciela, który pisze: Zupełnie nie liczą 
się ze mną uważają, że zawsze wiedzą lepiej, nikt nie pyta mnie o zdanie, 
a jeśli sam je wypowiem to spotykam się ze zdziwionymi spojrzeniami, jak-
bym zrobił coś niepoprawnego i należałoby obniżyć mi ocenę z zachowania 
(N35).

1) Posiadaną wiedzą dzielą się w ten sposób, że nakazują młodszym 
wykonywać swoje zadania, wmawiając im, że czegoś mogą się przez to 
nauczyć. O sytuacji tej pisze jedna z nauczycielek: Nie mam nic przeciw-
ko temu, żeby pomagać starszym i bardziej doświadczonym koleżankom, bo 
przecież przy okazji mogłabym się wiele nauczyć, ale nie mam zamiaru od-
walać za nich tzw. czarnej roboty. Zazwyczaj są to różne dokumenty albo 
sprawdzanie klasówek, a przy tym niczego nowego się nie nauczę (N44).

Kiedy spada maska Ateny okazuje się, że wyłaniają się oblicza Har-
pii, oszustek (pozór dzielenia się wiedzą) i dręczycielek (narzucanie 
i przerzucanie pracy).

Ostatnia cecha decydująca o wspólnotowości pokoju nauczycielskie-
go odnosi się do wzajemnego zrozumienia swoich emocji i gotowości 
do wzajemnych poświęceń. W mitologii cechy te uosabia Ariadna, 
czyli ta, która rozumie innych, pomaga. W pokoju nauczycielskim ma-
ska ta typowa jest dla nauczycieli, którzy:
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1) Mają negatywne nastawienie do innych osób i do wykonywanej 
pracy. Jedna z autorek bloga, była nauczycielka, potwierdzając powyż-
szą sytuację napisała Chętnie wróciłabym do pracy w szkole gdybym nie 
musiała wchodzić do pokoju nauczycielskiego, bo to było zawsze odrażające 
przeżycie. Ciągłe obgadywanie, narzekanie i podjudzanie. ( ~była nauczy-
cielka, 29.11.2008 22:03).

Takie nastawienie jest dalekie od pozytywnych emocji i wzajemnych 
poświęceń. Kiedy zdejmiemy maskę Ariadny wówczas ujrzymy Pando-
rę. Swoim negatywizmem, intryganctwem prowokuje do destrukcji, zła 
(złego myślenia o innych), do nieangażowania się w działanie na rzecz 
innych czy bezinteresownego ich wspierania.

Zatem Arkadia czy Stajnia Augiasza? Odpowiedzi można poszu-
kać w wypowiedzi jednej z nauczycielek, która zauważa: Ludzie zrobią 
wszystko, żeby popsuć, zniszczyć i splugawić. Środowisko nauczycielskie nie 
jest w tym względzie wyjątkiem. W każdej grupie, na każdym podwórku, 
w każdym zakładzie pracy są osoby zawistne, zazdrosne i nietolerancyjne. 
Nauczyciele pod tym względem nie są ani gorsi, ani lepsi od innych, są 
takimi samymi ludźmi, chociaż zgadzam się, że jako ci, którzy mają być 
wzorem dla uczniów, powinni starać się być lepsi (N45).

Można więc powiedzieć, że do krainy Arkadii „wspólnotom” poko-
ju nauczycielskiego jeszcze daleko. Chociaż, kiedy wejdziemy w jego 
struktury, możemy poczuć się jak w prawdziwej sielance. Maski ukryją 
wszystko. Prawda zaczyna się wtedy, kiedy maski zostaną „zrzucone”.

Sumując: można pokusić się o stwierdzenie, że ile szkół i pokoi na-
uczycielskich, tyle mitologicznych krain, ilu nauczycieli tylu bogów 
o różnych – bywa, że podwójnych – obliczach. Dostrzec należy to, że 
mimo wielu pseudowspólnot są jeszcze w polskich szkołach wspólnoty 
prawdziwe, mimo iż jest ich niewiele. Można czerpać z ich doświadczeń 
i rozwijać w sobie: otwartość na innych, na uczenie się, a także pokorę 
przed wiedzą, nauką, doświadczeniem innych (czasami młodszych) ko-
leżanek/kolegów z pracy.
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Spirala życzliwości, czyli przekuć Stajnię w Arkadię

Jaka jest recepta na dobrą atmosferę pokoju nauczycielskiego, w któ-
rej możliwe jest istnienie wspólnoty? Z wypowiedzi niektórych nauczy-
cieli wynika, że podstawą wszelkich działań i sensu bycia we wspólnocie 
jest życzliwość i wzajemne wspieranie się w działaniach.

Myśląc o życzliwości, chciałabym odwołać się do koncepcji spira-
li życzliwości Stanisława Kawuli15. Twórca tej koncepcji podkreśla, że 
stanowi ona schemat układu mechanizmów społecznych i ich wpływu 
na relacje z jednostką od wsparcia do samorozwoju. „Tworzy ona sieć 
wsparcia społecznego, w której znalezienie się zakłada zasada „korzyst-
ności” w zachodzących tam relacjach międzyludzkich”16. Jej celem jest 
reaktywowanie „utajonych” sił środowiska, pobudzenie jego potencjału 
w eksplorowaniu potrzeb jednostek i grup. 

Każdy człowiek, zdaniem S. Kawuli, powinien umieć umiejscowić 
się w swojej sieci wsparcia. Wsparcie i wspieranie jest potrzebne wszyst-
kim ludziom, grupom znajdującym się w różnych sytuacjach życiowych, 
w różnym położeniu, w różnych okresach życia, a więc i nauczycielom. 
Wsparcie jest zatem niezbędnym atrybutem życia codziennego i odnosi 
się zarówno do sytuacji deprywacji, jak i tych które posiadają atrybuty 
normalności. Aby spirala życzliwości mogła zaistnieć muszą być speł-
nione określone warunki. Należą do nich:

1. Środowisko mobilizujące potencjał i energię jednostek lub grup 
dla rozwiązania problemów trudnych w danym środowisku, a które wy-
magają interwencji wsparcia i pomocy ze strony innych.

2. Zgłaszanie gotowości środowiska i jego elementów szczegółowych 
do współdziałania w rozwiązywaniu problemów.

3. Oferowanie konkretnej pomocy w odpowiedniej formie i postaci.
4. Śledzenie efektów udzielanego wsparcia.

15 S. Kawula, Spirala życzliwości: od wsparcia społecznego do samorozwoju, w: Wspar-
cie społeczne w różnych układach ludzkiego życia, red. E. Kantowicz, Olsztyn 1997,  
s. 12-16.

16 A. Szczęsna, Wsparcie społeczne nauczycieli i uczniów jako wymiar jakości pracy 
szkoły, w: Jakość życia i jakość szkoły, red. I. Nowosad, I. Mortag, J. Ondrakowa, Zie-
lona Góra 2010, s. 258.
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Wspomaganie, które jest podstawą koncepcji spirali życzliwości, mo-
że wpłynąć na poprawę funkcjonowania jednostki na kilka sposobów, 
mianowicie: może wpłynąć na szybkie usunięcie problemu bądź może 
uruchomić wewnętrzne zasoby jednostki do radzenia sobie w przyszło-
ści w podobnych sytuacjach czy też powodować aktywne poszukiwanie 
określonej pomocy.

Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu wspierającego w spira-
li życzliwości jest możliwe przy spełnieniu kilku warunków z zakresu 
komunikacji interpersonalnej. Wśród nich autor koncepcji wyróżnia: 
nastawienie na słuchanie; nastawienie na mówienie; otwartość w ujaw-
nianiu własnych myśli; otwartość w przyjmowaniu punktu widzenia 
innych; czytelność w wyrażaniu myśli; spójność treści przekazywanych 
werbalnie i niewerbalnie; umiejętność organizowania sobie oraz innym 
warunków działania; umiejętności związane z mediacjami, negocjacja-
mi; wiązanie własnych doświadczeń w spójną całość i czerpanie z niej 
odpowiednich przykładów.

Zatem życzliwość i wsparcie oparte na komunikacji interpersonalnej 
należą do ważnych sposobów umożliwiających przekucie Augiaszowej 
Stajni w Arkadię. Jest to ważne, gdyż właśnie stosunki w zespołach kole-
żeńskich decydują o warunkach skuteczności nauczania i wychowania, 
a konflikty w nich obniżają prestiż zespołu i efekty jego pracy. Dlatego 
też niezbędna jest odpowiednia sieć wsparcia społecznego nauczycieli 
i sieć ta musi opierać się na koleżankach i kolegach z pracy. Wsparcie 
może przyjmować postać informacji zwrotnych; wspierających narad 
w zespole koleżeńskim czy samopomocowych grup wsparcia. Ponadto 
ogromną rolę może odegrać dyrektor szkoły, dbając o dobrą atmosferę 
pokoju nauczycielskiego, poprzez działania integrujące wspólnotę, wy-
zwalające jej poczucie sensu działania razem, wspólnie, zgodnie z roz-
poznanymi predyspozycjami nauczycieli.
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Zakończenie

Wspólnota nie powstaje spontanicznie dzięki automatycznemu 
powielaniu relacji, szczególnie w często skonfliktowanych instytu-
cjach, w których pracują nauczyciele. Aby unikać określeń typu: „pol-
ska szkoła jest bardzo chora, a wirus, który ją zaatakował nazywa się 
»nauczyciel«17”, należy podjąć działania w celu budowania wspólnoty. 
Możemy w tym celu wykorzystać liderów, dyrektorów, którzy zgodnie 
z istotą koncepcji spirali życzliwości poprowadzą nauczycieli do zmiany 
relacji, rozwoju, do zrozumienia istoty wspólnotowości. Warto również 
pamiętać, że działania te są konieczne, gdyż „[c]zynnik ludzki – nasza 
chęć rozwijania się, zaufanie i szacunek, wiedza i umiejętności nauczy-
cieli, konstruktywne przywództwo i życie społeczne – są dla rozwoju 
wspólnoty zawodowej o wiele bardziej istotne niż warunki strukturalne. 
(…) Zbyt mało uwagi poświęcamy potrzebie poprawy szkolnej atmo-
sfery, jej klimatu, relacji międzyludzkich”18.
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Strategie przetrwania nauczycieli 
jako element ukrytego programu szkoły

Survival strategies of teachers as part 
of the hidden curriculum of school

Abstrakt: W prezentowanym artykule skoncentrowano się na problematy-
ce współczesnej szkoły w odniesieniu do pracy nauczyciela. Niewątpliwie na 
proces edukacji bardzo mocno wpływają prawdziwe, lecz nierzadko nieuświa-
damiane (nieświadome) postawy i uczucia nauczycieli, do których można 
zaliczyć strategie przetrwania – „istniejące niezależnie od świadomych i za-
akceptowanych poglądów, przekonań i planów działania”1. W interakcjach 
z uczniami mają one często znacznie większy wpływ na przebieg wychowania 
niż ustalony i oficjalny program działania. Dlatego też strategie przetrwania 
nauczyciela w szkole przedstawiono w kontekście ukrytego programu szkoły.

Słowa kluczowe: nauczyciel, ukryty program, strategie przetrwania.

Abstract: In the presented article was discussed the issue of contemporary 
school in the light of teachers’ profession. Without doubt a real but often 
unconscious impact on the educational processes were exerted by the teachers’ 
and students’ attitudes that include the survival strategies that “exist indepen-
dently of aware beliefs, opinions and plans of actions. In the interactions with 
students these beliefs, opinion and plans have a greater influence on educatio-
nal process than attitudes of teachers and students exert a strong impact influ-

1 A. Janowski, Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa 1989, s. 60.
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ence established and official working programme. Therefore survival strategies 
of teachers in the school were presented in the context of hidden curriculum.

Key words: teacher, survival strategies, hidden school program.

Wprowadzenie

Przywołując Goffmanowskie podejście do instytucji stworzonych 
przez człowieka2, wielu autorów szkołę i klasę traktuje tak jak tzw. in-
stytucję totalną, którą E. Goffman rozumie jako „instytucję, w któ-
rej przebywające osoby dzielą się na dwie kategorie: funkcjonariuszy 
i pensjonariuszy”3. Zadaniem funkcjonariuszy jest pilnowanie wejść 
i wyjść z instytucji. Mogą oni przestać je wykonywać w dowolnym 
momencie, zmieniając pracę. Wejścia i wyjścia strzeżone są na użytek 
pensjonariuszy, którzy nie mają prawa do dobrowolnego przerwania 
kontaktu z instytucją. Do instytucji takiego typu należą także kosza-
ry, szpital psychiatryczny oraz więzienie4. Podobny podział stosuje  
K. Obuchowski, który wypowiadając się o polskiej szkole, określa na-
uczycieli mianem „siermiężnie autorytarnych władców”, którzy „na-
wet nie podejrzewają siebie o autorytaryzm, sądząc, że działają na za-
sadzie prawa naturalnego. Oczekują szacunku, posłuszeństwa, miłości  
i w efekcie powstają zamiast jednej (co ma jeszcze jakiś sens), dwie gru-
py sfrustrowanych i rozczarowanych swoją sytuacją: grupa władców 
i grupa poddanych”5. Jednak „władza w toku edukacji – zdaniem  
B. Śliwerskiego – nie jest sprawowana przez wybrane jednostki tak, by 
mogły one pełnić ją w sposób absolutny, ale jest rozproszona i ukryta 
za praktykami zarządzania (…) i technikami normalizacji”6. Pogląd ten 

2 E. Goffman, Charakterystyka instytucji totalnych, w: Elementy teorii socjologicz-
nych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, red. W. Dereczyński,  
A. Jasińska-Kania, J. Szacki, Warszawa 1975, s. 150-178.

3 A. Janowski, Strategie uczniów – przegląd badań brytyjskich i amerykańskich, 
„Edukacja. Studia, Badania, Innowacje” 1987, nr 2, s. 25.

4 Tamże.
5 K. Obuchowski, Człowiek intencjonalny, Warszawa 1993, s. 171.
6 B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 1998, s. 318.
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zgodny jest z założeniem T. Bauman mówiącym o tym, iż „każde zjawi-
sko (w tym także zjawisko edukacyjne) ma swoje znaczenie oczywiste 
(jawne), łatwe do odczytania dla każdego, oraz znaczenie ukryte, scho-
wane za oczywistością”7. Takie ukryte znaczenia odsłania dostrzeżony 
pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku i wykorzystywany w celu ba-
dania niedoskonałości szkoły – ukryty program.

Ukryty program szkoły

Niejasność pojęcia ukryty program sprawia, że w literaturze funk-
cjonuje wiele definicji opisujących to zjawisko. Oznacza on wszystko 
to, „co zostaje przyswojone podczas nauki w szkole obok oficjalnego 
programu”8. Często definiowany jest także jako „pozadydaktyczne, lecz 
wychowawczo ważne konsekwencje uczęszczania do szkoły, które po-
jawiają się systematycznie, ale nie są zawarte w żadnym zestawie celów 
i uzasadnieniu działań oświatowych”9. D. Head twierdzi, iż ukryty pro-
gram wynika nie tylko z kontaktów z nauczycielami, lecz powiązany jest 
przede wszystkim z efektami przebywania w takim miejscu, jakim jest 
szkoła10. Jednak codzienne kontakty dzieci z nauczycielami są istotnym 
elementem edukacji, dlatego też nie można pomniejszać wpływu, jaki 
nauczyciele wywierają na swoich uczniów. Wielu z nich uważa, że cał-
kowicie kontroluje wszystko to, co dzieje się na lekcji w ich obecności. 
Jest to przekonanie błędne, gdyż zachowania nauczycieli tak samo jak 
budynki szkolne, klasy czy podręczniki są częścią ukrytego programu. 
Na proces edukacji bardzo mocno wpływają prawdziwe, lecz nierzad-
ko nieuświadamiane postawy i uczucia nauczycieli, do których można 
zaliczyć także strategie przetrwania – „istniejące niezależnie od świado-
mych i zaakceptowanych poglądów, przekonań i planów działania”11. 

7 T. Bauman, Ukryte aspekty edukacji, w: Kontestacje pedagogiczne, red. B. Śliwer-
ski, Kraków 1993, s. 203.

8 R. Meighan, Socjologia edukacji, Toruń 1993, s. 71.
9 A. Janowski, Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa 1989, s. 61.
10 Za: R. Meighan, Socjologia edukacji, dz. cyt.
11 H. Rylke, G. Klimowicz, Szkoła dla ucznia. Jak uczyć życia z ludźmi, Warszawa 

1992, s. 34.
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Niejednokrotnie takie nieuświadomione „uczucia, potrzeby, przekona-
nia i wierzenia nauczyciela, z których on sam często nie zdaje sobie jas-
no sprawy”12, w interakcjach z uczniami mają znacznie większy wpływ 
na przebieg wychowania niż ustalony i oficjalnie przyjęty program dzia-
łania. W. Żłobicki podkreśla, że sposób, w jaki „nauczyciele postrzegają 
siebie i swoich uczniów, jakie są ich przekonania o prawidłowościach 
procesów uczenia się i nauczania – w istotny sposób wpływa na osta-
teczny efekt pracy szkoły. W kontaktach interpersonalnych z ucznia-
mi ogromną rolę pełni nie tylko poziom nauczycielskiej samooceny 
i samowiedzy, stan emocji, świadomość mechanizmów zaburzających 
osobiste komunikowanie się, ale także przekonania dotyczące uczniów 
jako partnerów oraz poglądy na nauczanie i uczenie się”13.

Interakcjoniści pisząc o szkole, często porównują ją do teatru. Ak-
torami w „teatrze życia szkolnego” są uczniowie i nauczyciele, którzy 
w klasie szkolnej jak na scenie odgrywają swoje role. Jednak w tym 
specyficznym „teatrze” „nauczyciel nie gra jakiejś innej postaci, ale 
odgrywa pewną wersję samego siebie”14. Wchodząc do klasy, ma świa-
domość, że jest w niej sam i w samotności musi „poprawnie odegrać 
to, co ma zadane (lub sam sobie zadał), musi narzucić innym osobom 
występującym na scenie swoją definicję sytuacji (…), a jednocześnie 
umieć modyfikować własne zachowanie w zależności od okoliczności, 
a potem zejść ze sceny z poczuciem wygranej”15. W trakcie 45 minut 
lekcji rozwiązuje wiele problemów, w tym także związanych z utrzyma-
niem dyscypliny. Trudności, jakie go spotykają, mogą sprawić, że straci 
pewność siebie. Poważnym obciążeniem utrudniającym nauczycielom 
wykonywanie czynności wychowawczych jest na przykład strach przez 
dziećmi, który sprawia, że wielu z nich rezygnuje z roli wychowawcy 
i ogranicza się jedynie do „przekazywania wiedzy ze swojej dziedziny. 
Upodabnia ich to do pracowników stacji benzynowej, „wlewają olej” (w 
tym przypadku do głów uczniów), nie dbając o to, czy to, co zaapliko-

12 Tamże.
13 W. Żłobicki, Ukryty program w edukacji. Między niewiedzą a manipulacją, Kra-

ków 2002, s. 16-17.
14 A. Janowski, Uczeń w teatrze, dz. cyt., s. 45.
15 Tamże.
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wali, w ogóle zostało wchłonięte. Albo: „czytają lekcje z książki”16. Czyli 
starają się przetrwać, ponieważ jak podkreśla P. Woods „przetrwanie jest 
pierwotne, edukacja wtórna”17. Aby osiągnąć cel, jakim jest przetrwa-
nie, nauczyciele – jak twierdzi Woods – „przystosowują się do sytuacji 
i zadań, jakie przed nimi stoją, przez stworzenie i stosowanie strategii 
przetrwania”18.

Strategie przetrwania nauczycieli w szkole

Pojęcie strategii wywodzi się z języka greckiego i oznacza „główny 
dział sztuki wojennej, obejmujący teorię i praktykę przygotowania oaz 
prowadzenia wojny, jej poszczególnych kampanii i najważniejszych 
operacji”19. Termin ten znalazł zastosowanie w wielu dyscyplinach na-
ukowych, w tym również w pedagogice, która strategie rozumie jako 
„zharmonizowany dobór celów, metod i środków stanowiących opera-
cyjne założenia działalności edukacyjnej nauczycieli, szkół lub systemów 
oświaty”20. Pojęcie to odgrywa bardzo ważną rolę także w podejściu in-
terakcjonistycznym, gdzie traktowane jest bardzo szeroko. Przedstawi-
ciele tego nurtu wykorzystują je przede wszystkim do opisu zachowań 
ludzi pozostających we wzajemnych interakcjach. Strategie w tym uję-
ciu „definiuje się po prostu jako „sposoby osiągnięcia celu”21.

Szerokie rozumienie tego terminu sprawiło, że w literaturze istnie-
je wiele zróżnicowanych, „autorskich” klasyfikacji strategii, a także ich 
dokładniejsze opisy. Najbardziej widoczny jest podział na „strategie na-
uczycieli” i „strategie uczniów”.

Omawiając nauczycielskie strategie przetrwania warto zwrócić uwa-
gę na fakt, że dla niektórych nauczycieli walka o przetrwanie jest sprawą 

16 O. Speck, Być nauczycielem. Trudności wychowawcze w czasie zmian społeczno- 
-kulturowych, Gdańsk 2005, s. 45.

17 A. Janowski, Uczeń w teatrze, dz. cyt., s. 186.
18 Tamże.
19 Encyklopedia Popularna PWN, red. B. Kaczorowski, Warszawa 2004, s. 852.
20 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1998, s. 370.
21 A. Janowski, Uczeń w teatrze, dz. cyt., s. 157.
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kluczową. Nauczycielom tym często brakuje czasu, a przede wszystkim 
energii do tego, aby zająć się nauczaniem. Jak pisze I. Kawecki ich za-
chowania w „dominującej części mają na celu utrzymanie ładu i po-
rządku w klasie szkolnej – są to zatem zachowania dyscyplinujące, które 
dla wielu nauczycieli są jednym z najważniejszych zadań dydaktyczno- 
-wychowawczych. Te preferencje powodują, iż nauczyciele poświęca-
ją zachowaniom dyscyplinującym (często nieświadomie) bardzo dużo 
czasu”22. Druga grupa nauczycieli zwraca uwagę na to, by najpierw 
stworzyć odpowiednie warunki do nauczania i właśnie w tym celu wy-
korzystują strategie przetrwania.

Strategie są działaniem bardzo złożonym, na co zwraca uwagę  
P. Woods, podkreślając, że „pewne cele mogą być głoszone po to, by 
ukryć inne cele wewnątrz celów, cele ukryte czekają na okazję itp.”23. 
Złożoność strategii wynika ze złożoności celów wychowania i naucza-
nia, dlatego też „strategie prowadzące do celów krótkoterminowych 
mogą kolidować ze strategiami wiodącymi do celów dalekosiężnych”24.

Prezentując nauczycielskie strategie przetrwania, należy podkreślić, iż 
większość ich klasyfikacji wywodzi się z literatury anglojęzycznej. Typo-
logie te powstawały przede wszystkim w Wielkiej Brytanii i w Stanach 
Zjednoczonych. Na gruncie polskim strategie przetrwania przedstawił 
A. Janowski, który w książce pt. „Uczeń w teatrze życia szkolnego” ze-
brał różne, często odmienne podejścia autorów, takich jak P. Woods czy 
A. Stebbins.

Autorem opisującym kontakty nauczycieli z uczniami pod kątem 
stosowanych strategii przetrwania jest B. Śliwerski. W artykule pt. Na-
uczycielskie manewry wobec uczniów pokazuje, że nauczyciele w kontak-
tach z uczniami często ulegają pokusie i posługują się w stosunku do 
nich różnymi taktykami. Opiera się przy tym na rozważaniach zawar-
tych w publikacji amerykańskiego psychologa R.D. Stroma25.

22 I. Kawecki, Etnografia i szkoła, Kraków 1996, s. 81.
23 A. Janowski, Uczeń w teatrze, dz. cyt., s. 158.
24 Tamże.
25 B. Śliwerski, Nauczycielskie manewry wobec uczniów, „Edukacja i Dialog” 1995, 

nr 7.
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Zarówno badacze brytyjscy, jak i polscy uważają strategie przetrwa-
nia za niekorzystne dla samego procesu dydaktycznego, jak i wzajem-
nych relacji dla podmiotów procesu dydaktycznego. A zatem warto 
przyjrzeć się pracy nauczycieli w trakcie lekcji szkolnej, aby uzyskać in-
formacje, czy stosują oni zachowania, które mogłoby być identyfikowa-
ne jako strategie przetrwania. Przedmiotem przedstawionych badań26 
były zachowania dwóch nauczycielek znajdujących się w początkowej 
fazie rozwoju zawodowego, posiadających krótki, nieprzekraczający  
5 lat staż pracy (nauczycielka języka angielskiego i języka polskiego). Za 
podstawę teoretyczną przyjęto teorię interakcjonizmu symbolicznego, 
wyjaśniającą kwestie relacji międzyludzkich, które, jak piszą Zuzanna 
i Piotr Zbróg, są podstawą ludzkiej egzystencji27 człowieka. Od jakości 
relacji, jakie jednostka nawiązuje z otoczeniem, zależy zachowanie, spo-
sób bycia, odczuwanie, myślenie, a także postrzeganie siebie i innych. 
Strategie przetrwania, pomimo iż często stosowane przez nauczycieli 
nieświadomie (począwszy od pozornie niegroźnego marnowania czasu 
czy rutyny, a skończywszy na strategiach, które noszą znamiona poni-
żania, zastraszania, a nawet manipulacji), podejmowane w czasie lekcji 
dodatkowo zaburzają wzajemne relacje, wpływając negatywnie na roz-
wój młodego człowieka.

Główny problem badawczy sformułowano w postaci pytania: Jakie 
zachowania nauczycieli można określić jako strategie przetrwania? Aby 
zrozumieć to, co dzieje się w relacjach nauczyciel-uczeń wykorzystano 
tzw. podejście jakościowe, które „umożliwia badanie świata, który ist-
nieje w jego naturalnym środowisku, w terminach znaczeń używanych 
przez badane jednostki”28. Podstawową metodą zbierania danych była 
obserwacja jakościowa, która „wśród metod gromadzenia danych (…) 

26 Badanie jest fragmentem projektu prowadzonego pod kierunkiem Romy Kwie-
cińskiej w ramach seminarium magisterskiego.

27 Z. Zbróg, P. Zbróg, Interakcje komunikacyjne w edukacji-stan obecny i możliwości 
modyfikacji, w: Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kon-
tekstowości znaczeń, red. A. Błachino, M. Drzewowski, M. Schnaider, W.J. Maliszew-
ski, Toruń 2008.

28 M. Dembiński, Rytualne oblicze lekcji. Studium teoretyczno-empiryczne, Kraków 
2005, s. 80.
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jest królową, ponieważ dostarcza danych z pierwszej ręki”29. Jako meto-
dę uzupełniającą zastosowano wywiad indywidualny, półstandardowy.

Badanie przeprowadzono w gimnazjum trzydziestotysięcznego 
miasta w województwie małopolskim. Każda z nauczycielek była ob-
serwowana na sześciu godzinach lekcyjnych. Celem analizy zebranego 
materiału było przedstawienie schematów zachowań, które pomagają 
badanym młodym nauczycielkom wchodzić w szkolne interakcje i rea-
lizować powierzone im zadania.

Oto jak nauczycielka języka polskiego próbuje zmusić uczniów do 
zaakceptowania wzorów zachowań lansowanych przez szkołę:

[pukanie do klasy wchodzą dwie uczennice]
U: Dzień dobry
N: Dzień dobry
[dziewczyny nie zamykają drzwi, kierują się w stronę regałów z książ-

kami, stojących na końcu sali; w połowie drogi pytają]
U: Czy możemy słowniki pożyczyć, do języka polskiego?
N: Tak, tylko zamykaj drzwi Justyna i najpierw się pyta, a potem się 

idzie. W takiej kolejności. Jeden macie wziąć?
U: Co?
N: Jeden? [śmiech klasy] Proszę, a nie co? Mam nadzieję, że jak III 

a posyłam po słowniki, to tak się nie odbywa.
U: Nieee…[rozmowy, śmiech]
N: Jak już wy zwracacie uwagę na to, jak się uczennice i to młodszego 

wieku, że się tak wyrażę, zwracają do nauczyciela, to znaczy, że u was krę-
gosłup moralny jest na właściwym miejscu. Nie jest poprzestawiany.

Można przypuszczać, że reakcja uczniów niekoniecznie była związa-
na z posiadaniem „kręgosłupa moralnego”, lecz bardziej ze znajomością 
zasad i przystosowaniem się do norm obowiązujących w szkole, prze-
strzeganych w szczególny sposób na lekcjach języka polskiego. Nauczy-
cielka często przypominała uczniom o zasadach dobrego wychowania 
mówiąc np. wyciągnij rękę z kieszeni, jak stoisz; wstajemy, bo chyba na-
uczyciel wszedł do klasy. Można przypuszczać, że na innych lekcjach ucz-

29 K. Konarzewski, Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, War-
szawa 2000, s. 11.
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niowie nie zawsze zachowywali się tak, jak życzyła sobie tego polonistka 
(musieliby bowiem kierować się zinternalizowaną normą).

Ta sama nauczycielka starała się również panować nad mową ucz-
niów, zwracając uwagę zarówno na to, by mówili oni głośno: głośniej 
Justyna…Justyna głośniej. Oczy mi szwankują, słuch już też za niedługo, 
więc głośniej. Ja do was tak mówię? Jak ja będę do was tak po cichu mówić, 
to nic nie będziecie wiedzieć (…). Tylko głośniej. Żeby wszyscy słyszeli. 
Jeszcze raz.

Wyraźnie:
U: Na świecie jest źle ponieważ…
N: Co? Co? Co? Pod nosem coś… ja was widzę na przerwach, jak wy 

potraficie wtedy. Pod nosem, faktycznie! Może by głośniej i wyraźniej, co?
Jak i „słowami i pełnymi zdaniami”:
N: ….myślę, że od następnej lekcji to z pamięci będzie leciał, prawda?
U: [kiwa głową]
N: Werbalnie wyrażamy się czyli?
U: No tak
N: Tak.
Inny przykład:
N: … jaką funkcję powinien przyjąć poeta? Marcin [cisza]
N: No jaką?
U: Obrońcy
N: Czyli? Pełnym zdaniem
U: Poeta powinien przyjąć postać obrońcy
Badane nauczycielki wprowadzały również normy regulujące sposób 

siedzenia uczniów w ławce:
Arek, odwróć się; (…) czy możesz usiąść normalnie? Świetnie!; Krzysiu 

usiądź tak, jak pani wymaga na języku polskim, [do ucznia siedzącego 
bokiem do klasy] krzesło ma oparcie; Siadaj tak jak Cię oto prosiłam. 
Nogi odpowiednio w tą stronę, bez odwracania się do tyłu (nauczycielka 
języka polskiego).

Wyniki obserwacji potwierdziły słowa nauczycielki języka polskiego 
wypowiedziane w trakcie wywiadu:

U mnie nawet samo siedzenie jest ważne. Ja mówię: „w knajpie jesteś, 
w barze?” Noga na nogę, a krzesło jest… krzesło ma oparcie i do tego jest, 
żeby się o nie opierać. Jak za dziesiątym razem przypomnę, to zapamięta.
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Dryl dotyczący zachowania się w szkole obejmował również sposób, 
w jaki uczniowie zgłaszali się do odpowiedzi bądź zabierali głos. Oto 
komunikaty kierowane przez badane nauczycielki do uczniów:

Kto chce mówić, ręka w górę, nie będę strzelać; Dobrze. Kto nie ma 
zadania domowego, czyli trzeba było na dzień dzisiejszy zredagować roz-
prawkę. Wstaje albo ręka w górę (nauczycielka języka polskiego).

I jeszcze inny przykład:
N: Wstają osoby, które nie mają dzisiaj zadania domowego, ponieważ 

nie przygotowały charakterystyki albo nie mają lektury.
U: Mnie nie było
N: Do góry. (nauczycielka języka polskiego).
Przytoczone przykłady wskazują, że ciągłe zwracanie uwagi na okre-

ślone wzorce zachowań mogą służyć badanym z jednej strony do stwo-
rzenia właściwych warunków do nauczania, a z drugiej są próbą wytre-
sowania wychowanków do życia w szkole30. „Najbardziej widocznym 
skutkiem urabiającego wpływu tej instytucji na dzieci jest preferowa-
nie wzorów dobrego i grzecznego ucznia, postaw konformistycznych, 
zależności i uległości wobec osób uczących”31. Znamienne jest też to, 
że nauczyciele w najwyższym stopniu cenią sobie u dzieci grzeczność, 
a dziecko grzeczne to dla nich przede wszystkim „posłuszne, łatwo pod-
porządkowujące się poleceniom dorosłych, spełniające ich oczekiwania 
zachowujące się tak, jak oni by chcieli”32. Nagradzanie za grzeczność 
miało wśród badanych zwykle charakter pochwał, takich jak: bardzo 
dobrze, pięknie, świetnie, super. Warto podkreślić, że najczęściej wystę-
pująca nagrodą za dobre sprawowanie był życzliwy i przyjazny stosunek 
badanych do uczniów. Refleksje budzi fakt, że na takie zachowanie trze-
ba jednak sobie zasłużyć 33.

W sytuacji, gdy w życiu pozaszkolnym ceniona jest inicjatywa i in-
dywidualizm, badane nauczycielki często podkreślały rolę zespołu, a nie 

30 J. Szewczyk, Szkolne obrzędy i rytuały w kontekście mitycznej podróży bohatera, 
Kraków 2002, s. 151.

31 A. Olubiński, Podmiotowość roli nauczyciela i ucznia (w świetle wyników badań), 
Toruń 1991, s. 45.

32 J. Szewczyk, Szkolne obrzędy i rytuały, dz. cyt., s. 151.
33 Por. tamże, s. 147 i nast.



41Strategie przetrwania nauczycieli jako element ukrytego programu szkoły

jednostki. Wypowiadając się „my-klasa”, zaznaczały, że same są częścią 
tej grupy. A oto przykład z lekcji języka angielskiego:

N: My nie mamy samodzielnie opisywać ilustracji, ale umieć przeczytać 
opis i zorientować się, co się dzieje.

Wszystkie opisane zachowania badanych można zinterpretować jako 
strategie, które z jednej strony pozwalają przetrwać, a z drugiej stworzyć 
warunki do nauczania. Wszystkie miały zmierzać do tego, aby ucznio-
wie zaakceptowali wzorce lansowane przez szkołę. Ta strategia nazywa-
na jest za P. Woodsem socjalizacją.

Oczywiście w badaniu zidentyfikowano wiele innych strategii w tym 
m.in. dominację, negocjacje, fraternizację, rytuał i rutynę, terapię zaję-
ciową i inne, ale ze względu na szczupłość opracowania zilustrowano 
tylko tę jedną. Z obserwacji lekcji prowadzonych przez nauczycielki 
wchodzące w rolę zawodową wynika, że w swojej pracy niejednokrot-
nie wykorzystywały strategie przetrwania. Czyniły to w podobny spo-
sób, choć występowały pewne indywidualne różnice w perforowaniu 
niektórych z nich. Różne osoby stosują strategie przetrwania w spo-
sób odmienny, zależny od kilku czynników, wśród których znajduje 
się czynnik określany mianem »wiek« czy »stopień rozwoju«, (również 
zawodowego – dopisek R.K.), odgrywający zdaniem A. Janowskiego – 
bardzo ważną, jeśli nie najważniejszą rolę, być może „nawet ważniejszą 
od pewnych skłonności osobowościowych, które zwykle uważa się za 
odpowiedzialne za wybór takiego czy innego postępowania”34.

Konkluzje

Zawód nauczycielski, podobnie jak każdy inny, wymaga swoistych 
kompetencji. Należą do nich m.in. kompetencje interpretacyjne, re-
alizacyjne, komunikacyjne i praktyczno-moralne35. Te ostatnie są wy-

34 A. Janowski, Pedagogika praktyczna. Zarys problematyki, zdrowy rozsądek, wyniki 
badań, Warszawa 2004.

35 R. Kwaśnica, Ku pytaniom o psychopedagoiczne kształcenie nauczycieli, w: Ku pe-
dagogii pogranicza, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, Toruń 1990.
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znacznikami działalności nauczyciela, decydują o zdolności do refleksji 
moralnej nad własnym postępowaniem. R. Kwaśnica przyjmuje, że li-
nie rozwoju zawodowego oddają logikę przekształceń prowadzących od 
przedkonwencjonalnych do postkonwencjonalnych form rozumienia 
i działania (trzy stadia rozwoju zapożycza od Kolberga)36.

Uważa się, że dzięki kompetencjom moralnym nauczyciel jest zdol-
ny do przekraczania kolejnych stadiów i z nich wynika jego poczucie 
odpowiedzialności. Badani nauczyciele mieli krótki staż pracy (do 5 lat, 
stadium rozwoju zawodowego przedkonwecjonalne), i w związku z tym 
niewielkie doświadczenie. Może stąd tak częste stosowanie strategii prze-
trwania. Zapewne dają im one chwilowe wytchnienie, zmniejszają napię-
cie wynikające z rozbieżnych oczekiwań wobec pełnionej roli, ale dzieje 
się to kosztem efektywności działań dydaktycznych i rozwoju uczniów.

Stosowanie strategii przetrwania jako jednego ze składników ukry-
tego programu ma doprowadzić do tego „na czym szkole naprawdę za-
leży, bez względu na to, co zapisano w oficjalnych dokumentach lub co 
się głosi w sytuacjach odświętnych”37. Jak zauważa A. Janowski: „ukryty 
program szkoły produkuje chyba jednostki bierne, mało aktywne, »ze-
wnątrz sterowne« … Myślę, że powstają w ten sposób ludzie bezradni, 
zawsze gotowi uzasadnić racjonalność własnej bezradności”38.

Uświadomienie sobie przez nauczycieli tych konsekwencji może być 
inspiracją do ponowienia refleksji nad pełnioną rolą, bowiem – jak pisał 
R. Ingarden – „uważam na to, co robię, bo mogę nie dowiedzieć się, co 
zrobiłem”.

Immanentną wartością wpisaną w ten zawód jest odpowiedzialność: 
za siebie, swój rozwój, ale także za stwarzanie warunków i wspieranie 
w rozwoju uczniów. Rozwój zawodowy nie przebiega samoistnie – aby 
był możliwy potrzebna jest „zdolność uwalniania się od doraźnych, ze-
wnętrznych warunków działania na rzecz uzewnętrznionej koncepcji 
świata i własnej osoby”39. A zatem nie dyrektywy innych, przełożonych, 

36 Tamże, s. 302.
37 A. Janowski, Pedagogika praktyczna, dz. cyt., s. 116.
38 Tamże, s. 118.
39 R. Kwaśnica, Ku pytaniom o psychopedagogiczne kształcenie nauczycieli, dz. cyt., 

s. 301.
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ale własna praca nad ewolucją kompetencji i przechodzenie od stadium 
wchodzenia w rolę zawodową do fazy twórczego jej przekraczania40. 
A wtedy być może zrezygnuje nauczyciel z troski o własne przetrwanie 
na rzecz sprzyjania rozwojowi swoich uczniów.
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Early childhood education teacher 
in the perception of school students 

– statement of research

Abstract: W nowym ujęciu szkoły, jako instytucji pobudzającej wielostronną 
aktywność uczniów i zaspokajającej rzeczywiste potrzeby, poszerzył się znacz-
nie zakres obowiązków nauczyciela oraz kompetencji, jakie winien posiąść. 
Pedagogiczna wartość profesji nauczyciela wyraża się w umiejętności efek-
tywnego słuchania, widzenia i działania. Głównym celem podjętych badań 
autorka uczyniła diagnozę oczekiwań uczniów klas I-III w zakresie wzoru 
osobowego nauczyciela wczesnej edukacji. Dzieci jako najmłodsi uczestnicy 
procesu edukacyjnego są wnikliwymi obserwatorami życia szkolnego, dlatego 
też zasadnym wydaje się poznanie opinii uczniów dotyczących preferowane-
go wizerunku nauczyciela wczesnej edukacji. Czy zadania, jakie stawia przed 
współczesnym nauczycielem system oświatowy, są spójne z oczekiwaniami 
uczniów? Czy słowa piosenki, którą niegdyś nucili uczniowie, są nadal aktu-
alne? „Nasza Pani jest kochana, zawsze ma dla dzieci czas, a jak Pani nie ma 
z nami, nawet lizak traci smak”. Badania zostały przeprowadzone przy użyciu 
metody sondażu diagnostycznego, w ramach którego wykorzystano technikę 
ankiety. Badania zostały przeprowadzone w terminie od marca do maja 2012 r. 
na terenie województwa mazowieckiego.

Słowa kluczowe: osoba nauczyciela wczesnej edukacji, oczekiwania wobec 
nauczyciela, rzeczywiste a preferowane funkcje nauczyciela.
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Abstract: In the new approach of the school as an institution multilateral activ-
ity stimulates the students and satisfy the real needs, has broadened significant-
ly teaching responsibilities and competences they should possess. Pedagogical 
value of teaching profession is expressed in effective listening, vision and action. 
The main objective of the research author has made a diagnosis of students in 
grades I-III in relation to the personal portrait of early education teacher. The 
research was carried out using a survey, which is one of the techniques of diag-
nostic poll method. The study was conducted from March to May 2012.

Keywords: early education teacher, students expectations, actual and pre-
ferred functions of the teacher.

Wprowadzenie

W nowym ujęciu szkoły, jako instytucji pobudzającej wielostronną 
aktywność uczniów i zaspokajającej rzeczywiste potrzeby, poszerzył się 
znacznie zakres obowiązków nauczyciela oraz kompetencji, jakie winien 
posiąść. Pedagogiczna wartość profesji nauczyciela wyraża się w umie-
jętności efektywnego słuchania, widzenia i działania. Równocześnie 
należy podkreślić, iż nową rolę nauczyciela precyzują rozmaite paradyg-
maty współczesnej edukacji, do których można zaliczyć:

Rozważanie nauczania i wychowania w kategoriach:
– systemu (jako całokształtu wzajemnie powiązanych i zależnych od 

siebie składników);
– czynności nauczyciela w zakresie organizowania zdroworozsądko-

wej aktywności każdego uczestnika edukacji;
– praktycznego zastosowania zdobywanej przez uczniów wiedzy;
– umiejętności tworzenia i kreowania jednostki;
– rzemiosła wymagającego wiedzy, umiejętności oraz sprawnego 

i efektywnego działania.
2. Rozważanie profesji nauczyciela w kierunku:
– refleksyjnej praktyki;
– profesjonalnych kwalifikacji, ujmowanych jako kompetencje1.

1 Podaję za: M. Kwiatkowska-Góralczyk, Nauczyciel XXI wieku – o niektórych istot-
nych elementach jego kształcenia, w: Edukacja – wczoraj, dziś i jutro, red. E. Jagiełło, 
Siedlce 2012, s. 245.
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W opinii R. Kwaśnicy w odniesieniu do wszystkich zawodów można 
mówić o niezbędności dwojakiego rodzaju kompetencji: praktyczno- 
-moralnej i technicznej. Na pierwszą składają się kompetencje interpre-
tacyjne, moralne i komunikacyjne. Na drugą natomiast, kompetencje 
normatywne to znaczy kompetencje metodyczne i realizacyjne2.

Przyjmując za Ch. Dayem można stwierdzić, iż współcześni nauczy-
ciele nie mogą być już tylko kompetentnymi technikami. Od pedago-
gów oczekuje się znacznie więcej, to znaczy, winni oni:

– posiadać wiedzę i mieć szacunek, dla tych, którzy jej nie mają;
– być osobami uprzejmymi i liczącymi się z innymi oraz jeżeli zacho-

dzi taka potrzeba, być osobami wymagającymi i surowymi;
– być pozbawieni wszelakich uprzedzeń i całkowicie sprawiedliwi 

w swoich kontaktach z innymi;
– być wrażliwi na indywidualne potrzeby uczniów, bez zaniedbywa-

nia klasy jako całości;
– umieć utrzymać dyscyplinę i porządek, a równocześnie aprobować 

spontaniczność i kaprysy;
– być osobami optymistycznymi i pełnymi entuzjazmu, nawet gdy 

nurtują ich osobiste wątpliwości i obawy;
– umieć radzić sobie z niespodziewanymi sytuacjami, a czasami na-

wet z opryskliwymi i agresywnymi uczniami bez utraty opanowania 
i kontroli;

– umieć się uśmiechać i wyglądać radośnie w dni, kiedy nie są w for-
mie i woleliby być raczej gdzieś indziej3.

To, na ile człowiek zdolny jest do pełnienia danej roli społecznej – 
konkluduje H. Muszyński – zależne jest od poziomu jego wiedzy 
i umiejętności. Poszerzanie repertuaru wiedzy prowadzi do znawstwa, 
zaś przyswojenie umiejętności skutkuje osiągnięciem mistrzostwa.

Szkoła, w której przyszło pracować współczesnemu nauczycielowi, 
już tylko po części, a głównie z jego uczniowskich wspomnień i oficjal-
nych funkcji, przypomina tę instytucję, w której sam pobierał nauki. 

2 R. Kwaśnica, Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, w: Pedagogika, red.  
Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2003, s. 300.

3 Podaję za: Ch. Day, Rozwój zawodowy nauczyciela, Gdańsk 2004, s. 37.
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Współczesna szkoła daleko odchodzi od schematu, w myśl którego na-
uczyciel ma być jedynie osobą podającą uczniom gotową wiedzę przy-
porządkowaną poszczególnym tematom. Aktywność nauczyciela ma 
o tyle sens i spełnia swoją rolę, o ile jej efektem jest konstruktywna 
i wielostronna oraz wypływająca z własnej woli aktywność poznawcza 
ucznia. Gruntowne myślenie o zawodzie nauczyciela skłania ku refleksji, 
iż profesja ta wymaga dzisiaj nie tylko znawstwa, ale przede wszystkim 
mistrzostwa4. Ponadto M. Apple parcypuje, iż pracy nauczyciela nie 
można już dłużej postrzegać holistycznie, jako czegoś, co tworzy pewną 
całość, ale raczej jako coś, co składa się z sekwencji oddzielnych zadań5.

Tymczasem – jak zauważa D. Klus-Stańska – w definicję roli za-
wodowej nauczyciela wczesnej edukacji wkrada się infantylizacja. Al-
bowiem zarówno w oczekiwaniach społecznych, jak i w realizowanych 
przez nauczycieli zachowaniach szkolnych przejawia się charaktery-
styczne „umatczynienie i zdziecinnienie jak w modelu dobrej niani. 
Od nauczycielek wczesnej edukacji nie oczekuje się intelektu, a jedy-
nie pogody ducha”6. Wielokrotnie w odpowiedzi na zasadnicze pytanie 
o obraz nauczyciela wczesnej edukacji można usłyszeć: to powinna być 
osoba miła, ciepła, pogodna i oczywiście lubiąca (czasami nawet poja-
wia się kochająca) dzieci.

Opracowana w roku 1998 przez OECD lista cech charakteryzują-
cych nowy profesjonalizm, oparty na kompetencjach i określający, co to 
znaczy być dobrym nauczycielem, zawiera w sobie następujące cechy7:

4 H. Muszyński, Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań i konieczności, w: Eduka-
cja przedszkolna i wczesnoszkolna. Obszary sporów, poszukiwań, wyzwań i doświadczeń 
w kontekście zmian oświatowych, red. D. Waloszek, Kraków 2010, s. 23-31.

5 Podaję za: J. Michalak, Nauczyciel w zmieniającej się rzeczywistości: performatyw-
ność a profesjonalizm nauczycielski, w: Nauczyciel wczesnej edukacji na drodze do profe-
sjonalnego mistrzostwa, red. W. Leżańska, Łódź 2011, s. 111.

6 D. Klus-Stańska, Nauczycielska tożsamość zawodowa jako konstrukt negocjowa-
ny społecznie, czyli o pozorach podmiotowości nauczyciela wczesnej edukacji, w: Eduka-
cja przedszkolna i wczesnoszkolna. Obszary sporów, poszukiwań, wyzwań i doświadczeń 
w kontekście zmian oświatowych, red. D. Waloszek, Kraków 2010, s. 46-47.

7 Edukacja w Europie, różne systemy kształcenia i szkolenia – wspólne cele do ro-
ku 2010. Komisja Europejska, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2003,  
s. 85.
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• biegłość – dobry nauczyciel powinien być ważnym źródłem wiedzy 
i służyć pomocą w jej zrozumieniu. Niemniej jednak sposób, w jaki 
nauczyciele sami nabywają wiedzę, powinien ulec zmianie – powinno 
się mniej polegać na szkoleniach wstępnych, a bardziej na ciągłej aktu-
alizacji umiejętności i wiedzy;

• umiejętności pedagogiczne – są ciągle istotne, ale znów w zmie-
nionym znaczeniu. W projekcie kształcenia ustawicznego nauczycie-
le muszą się stać kompetentni w przekazywaniu szeregu umiejętności 
o wyższym poziomie, włączając w to motywacje do nauki, kreatywność 
i umiejętność współpracy. Mniejszą wagę powinni przykładać do od-
twarzania informacji czy rozwiązywania testów;

• znajomość techniki jest nowym kluczem do stworzenia nauczy-
cielskiego profesjonalizmu. Najbardziej istotne jest zrozumienie peda-
gogicznego potencjału techniki i zdolności do włączenia jej w strategie 
nauczania;

 • zdolności organizacyjne i współpraca – profesjonalizm nauczyciela 
nie może być dłużej uważany za zindywidualizowany zestaw kompeten-
cji, ale powinien funkcjonować jako część „organizacji szkolnej”. Zdol-
ność i gotowość do uczenia się od innych oraz uczenia innych nauczy-
cieli jest być może najważniejszym aspektem tej cechy nauczyciela;

• giętkość (elastyczność) – jest atrybutem nauczycielskiego profesjo-
nalizmu, który być może najwyraźniej wchodzi w konflikt z tradycyj-
nymi pojęciami. Nauczyciele muszą zaakceptować fakt, że wymagania 
co do ich zawodowstwa mogą się zmieniać wielokrotnie w ciągu ich 
kariery zawodowej;

• ruchliwość (mobilność) – jest to zdolność i gotowość do brania 
udziału w innych doświadczeniach i zawodach, co stanowi źródło wzbo-
gacenia zdolności nauczycieli;

• otwartość – jest kolejną umiejętnością, którą powinni nabyć na-
uczyciele: zdolność do pracy z rodzicami i innymi osobami spoza za-
wodu w sposób, który uzupełnia pozostałe aspekty nauczycielskiego 
profesjonalizmu.

Lista tych cech stanowi zbiór atrybutów, które powinny być rozwija-
ne w procesie ciągłej nauki8.

8 Raport z diagnozy potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie 
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Współcześnie profesjonalizm definiowany jest jako zestaw kompe-
tencji, czyli zbiór zachowań, będących efektem wiedzy, umiejętności 
i postaw. Przy czym J. Michalak zwraca uwagę, iż pojawia się rozbież-
ność w interpretacji pojęcia profesjonalizm. Otóż jak sugeruje autorka 
w świecie anglosaskim termin „profession” zarezerwowany jest dla tych 
zawodów, które można wyodrębnić na podstawie pięciu zasadniczych 
kryteriów, to jest:

– są to zawody mające fundamentalne znaczenie w obszarze działal-
ności społeczno-publicznej;

– zawody, te narzucają konieczność wysokich kompetencji od osób 
je wykonujących (w zakresie wiedzy akademickiej oraz umiejętności 
praktycznych);

– w zawody te wpisuje się szczególnego rodzaju wymiar etyczny;
– zawody te wymagają istnienia pewnych form organizacyjnych oraz 

regulacji dotyczących dobierania czy rekrutowania, jak też dyscyplino-
wania tych, którzy wykonują lub będą go wykonywać;

– praktykom-profesjonalistom wykonującym daną profesję zapew-
niają wysoki stopień autonomii w związku z troską o wysoką jakość 
pracy9.

Czyniąc za podstawę niniejszych rozważań teoretycznych przywo-
łaną przez J. Michalak interpretację pojęcia profesjonalizm, należy za-
uważyć, iż kategoria ta pociąga za sobą wielowymiarowość rekonstruk-
cyjną, m.in. moralno-etyczną, prawną czy społeczną.

Pośród rozlicznych propozycji określania i definiowania profesjo-
nalizmu nauczycielskiego najbardziej aktualny zapis można odnaleźć 
w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 
stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących 
do wykonywania zawodu nauczyciela. Z powyższego dokumentu wyni-
ka, iż „po zakończeniu kształcenia przygotowującego do wykonywania 
zawodu nauczyciela absolwent:

mazowieckim. Kompetencje nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesno-
szkolnej, Warszawa 2010, s. 4-5.

9 Podaję za: J. Michalak, Nauczyciel w zmieniającej się rzeczywistości: performatyw-
ność a profesjonalizm nauczycielski, w: Nauczyciel wczesnej edukacji na drodze do profe-
sjonalnego mistrzostwa, red. W. Leżańska, Łódź 2011, s. 108.
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– posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na 
rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – 
uczenia się

– posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki dzia-
łalności pedagogicznej popartą doświadczeniem w jej praktycznym wy-
korzystywaniu

– posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej 
realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, 
w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu na-
uczania do potrzeb i możliwości uczniów

– wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warszta-
tu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod 
pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów

– umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik zarówno 
z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i in-
nymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowaw-
czym oraz specjalistami wspierającymi ten proces

– charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, re-
fleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowie-
dzialności

– jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych 
(dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli 
nauczyciela”10.

A jak przedstawia się to zagadnienie w moich badaniach?

Założenia i metoda badań

Głównym celem podjętych badań autorka uczyniła diagnozę ocze-
kiwań uczniów klas I-III w zakresie wzoru osobowego nauczyciela 
wczesnej edukacji. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż zamierzeniem 
autorki nie było określenie idealnego wzoru pedagoga, a jedynie rozpo-

10 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 stycznia 2012 r.  
w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczy-
ciela.
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znanie opinii badanych w zakresie pożądanych i niepożądanych cech 
nauczyciela wczesnej edukacji.

Rzadko można się spotkać z praktyką – konkluduje Ch. Day – aby 
szkoły rozpoczynały proces doskonalenia swoich działań od zaproszenia 
uczniów do rozmowy o tym, co w ich oczach czyni uczenie się doświad-
czeniem pozytywnym, a co przynoszącym rozczarowanie, co zwiększa, 
a co zmniejsza ich motywację do nauki11.

Dzieci jako najmłodsi uczestnicy procesu edukacyjnego są wnikliwy-
mi obserwatorami życia szkolnego, dlatego też zasadnym wydaje się po-
znanie opinii uczniów dotyczących preferowanego wizerunku nauczy-
ciela wczesnej edukacji. Czy zadania, jakie stawia przed współczesnym 
nauczycielem system oświatowy, są spójne z oczekiwaniami uczniów?

Jako teoretyczną perspektywę przyjętych rozważań przyjęłam zapro-
ponowaną przez D. Klus-Stańską typologię profesjonalizmu zawodowe-
go nauczyciela. Poddany pod rozwagę wariant – zdaniem autorki – ko-
responduje z występującym w świadomości i oczekiwaniach polskiego 
społeczeństwa oraz administracji oświatowej modelem profesjonalizmu 
zawodowego nauczyciela, z którego to możemy wyodrębnić szczegóło-
we typy, to znaczy:

– nauczyciel – misjonarz
– nauczyciel – autorytet z nadania
– nauczyciel – urzędnik.
Jak zauważa D. Klus-Stańska, misyjne myślenie o profesji nauczycieli 

jest powszechne. Być nauczycielem, zgodnie z takim wyobrażeniem, to 
być gotowym „do złożenia się na ołtarzu edukacji młodych pokoleń”12. 
Nauczyciel misjonarz to nie zawód, a jedynie posłannictwo. Wobec po-
wyższego wybór tego zawodu ma miejsce wówczas, jeżeli odnajdujemy 
w sobie powołanie. Następstwem takiego myślenia jest przekonanie, iż 
bycie nauczycielem to misja, a „nauczycielstwo nie tyle wymaga poświę-
cenia, ile jest poświęceniem samym w sobie”13.

11 Ch. Day, Rozwój zawodowy nauczyciela, dz. cyt., s. 40.
12 D. Klus-Stańska, Nauczycielska tożsamość zawodowa jako konstrukt negocjowa-

ny społecznie, czyli o pozorach podmiotowości nauczyciela wczesnej edukacji, w: Eduka-
cja przedszkolna i wczesnoszkolna. Obszary sporów, poszukiwań, wyzwań i doświadczeń 
w kontekście zmian oświatowych, red. D. Waloszek, dz. cyt., s. 48.

13 Tamże, s. 48.
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Kolejnym wyróżnionym typem jest nauczyciel – autorytet. To, co 
istotne, autorytet nauczyciela w tym wypadku pochodzi jedynie z na-
dania, nie jest natomiast wynikiem nauczycielskich zasług. W modelu 
tym wykonywanie określonego zawodu (w tym wypadku piastowanie 
funkcji nauczyciela) warunkuje konkretne oczekiwania. Od ucznia 
oczekuje się, że będzie szanował swoich pedagogów niezależnie od tego, 
kim są i w jaki sposób realizują wyznaczone zadania dydaktyczno-wy-
chowawcze. Zatem nauczyciel ze względu na wykonywany zawód jest 
autorytetem dla ucznia.

Ostatnim z wyróżnionych typów jest nauczyciel-urzędnik. W ujęciu 
tym od nauczyciela oczekuje się wdrażania resortowych zaleceń. „Dla 
ministerstwa i nadzoru nauczyciel jest po prostu podwładnym, zobligo-
wanym do realizacji oczekiwań instytucji, a nie potrzeb dzieci”14.

Ponadto autorka zwraca uwagę, iż w praktyce można odnaleźć także 
alternatywne obrazy zawodu nauczyciela. Należą do nich:

– nauczyciel – ekspert – niezależny, dobrze wykształcony profesjo-
nalista;

– nauczyciel – autorytet z zasług;
– nauczyciel – transformatywny intelektualista – zaangażowany na 

rzecz demokracji i emancypacji15.
Jednocześnie autorka zwraca uwagę, iż przedstawione modele pro-

fesjonalizmu zawodowego nie występują lub występują sporadycznie 
w polskiej świadomości społecznej. Albowiem w wielu wypadkach 
są one postrzegane albo jako schematy mające jedynie zastosowanie 
w edukacji akademickiej, albo jako sprzeciw wobec konstytuowanej 
i narzucanej przez różnorodne gremia pozycji nauczycieli.

Badania zostały przeprowadzone przy użyciu metod ilościowo-jakoś-
ciowych. W zakresie metod ilościowych zastosowano metodę sondażu 
diagnostycznego, w ramach, którego wykorzystano technikę ankiety. 
Równolegle zastosowano badania o charakterze eksploracyjno-diag-

14 D. Klus-Stańska, Nauczycielska tożsamość zawodowa jako konstrukt negocjowa-
ny społecznie, czyli o pozorach podmiotowości nauczyciela wczesnej edukacji, w: Eduka-
cja przedszkolna i wczesnoszkolna. Obszary sporów, poszukiwań, wyzwań i doświadczeń 
w kontekście zmian oświatowych, red. D. Waloszek, dz. cyt., s. 50-53.

15 Tamże, s. 49.
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nostycznym poprzez: analizę wytworów dziecięcych w zakresie dwóch 
prac plastycznych, to jest: „Portret mojego nauczyciela, oraz „Nauczy-
ciel moich marzeń”. Ponadto przeprowadzono pogłębione wywiady 
z dziećmi w młodszym wieku szkolnym.

Badaniami zostali objęci czynni zawodowo nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej oraz dzieci w młodszym wieku szkolnym. Badania zo-
stały przeprowadzone w terminie od marca do maja 2012 r. na terenie 
województwa mazowieckiego.

Ogółem w badaniu uczestniczyło 24 nauczycieli wczesnej edukacji 
oraz 153 uczniów klas I-III.

Mając na uwadze cel podjętych rozważań, poproszono badanych ucz-
niów o odpowiedź na pytanie: Jaki jest twój nauczyciel? Należy zazna-
czyć, iż uczniowie opisywali swojego nauczyciela na podstawie wcześ-
niej przygotowanego portretu. Autorka wyszła z założenia, iż mogą być 
takie sfery funkcjonowania człowieka, np. emocjonalna czy społeczna, 
o których dzieciom trudno będzie mówić. Problemy mogą dotyczyć 
przede wszystkim ograniczonego słownictwa dziecka, trudności z doo-
kreśleniem cech osobowościowych czy wręcz oporu przed wyrażaniem 
opinii na temat swojego nauczyciela.

Jaki jest obraz nauczyciela wczesnej edukacji w percepcji badanych 
uczniów?

Pytania ankiety, dotyczące cech składających się na obraz nauczy-
ciela edukacji wczesnoszkolnej w opinii uczniów i nauczycieli były py-
taniami otwartymi, dlatego też ich wyniki nie podlegały opracowaniu 
statystycznemu. W analizie poniżej przedstawionych cech nauczyciela 
obliczono częstotliwość wyboru oraz jego późniejsze zestawienie pro-
centowe według opinii uczniów i nauczycieli.

Poniżej zamieszczono najczęściej pojawiające się odpowiedzi dzie-
ci w młodszym wieku szkolnym. Wszystkie zamieszczone wypowiedzi 
zostały zapisane zgodnie z oryginalnym przekazem badanych. Wśród 
cech składających się na obraz nauczyciela dominowały cechy związane 
z wyglądem zewnętrznym pedagoga. Warto zauważyć, iż dzieci dość 
szczegółowo opisywały wygląd swojej nauczycielki. Koncentrowały się 
zarówno na twarzy (kolor włosów, oczu), sylwetce (chuda, gruba, zgrab-
na), wzroście (wysoka, niska), stylu ubierania (ładnie ubrana, modnie, 
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brzydko ubrana, kolorowe rajstopy). W dalszej kolejności pojawiały się 
cechy związane z usposobieniem nauczyciela oraz atrybuty powiązane 
z realizacją przez nauczyciela funkcji kształcącej, to jest procesem na-
uczania-uczenia się. Niekiedy pojawiały się również cechy związane ze 
stosunkiem emocjonalnym nauczyciela do ucznia.

W zakresie charakterystyki zewnętrznej nauczyciela badani ucznio-
wie najczęściej wskazywali następujące cechy: Moja pani jest:

– „ładna” / „bardzo ładna”,
– „młoda”,
– „ładnie ubrana” / „czasami ma też ładne ubranie”,
– „ładnie pachnąca”,
– „ma umalowane usta na czerwono”,
– „ma brązowe włosy” /„ma długie włosy”.
 Ponadto odnotowano następujące szczegółowe wypowiedzi dzieci:
– „ma czarne włosy i duże oczy” (Ola, 8 lat),
– „ma zawsze czerwone paznokcie, takie jak moja mama” (Kasia,  

9 lat),
– „nosi czerwone okulary i ma takie trochę blond włosy” (Magda, 

8 lat),
– „jest średnio gruba i niska” (Piotrek, 8 lat),
– „zawsze ubiera się na biało, raz nawet przyszła ubrana w kwiatki” 

(Natalka, 9 lat),
– „nie jest młoda, tylko trochę starsza, ale nie tak bardzo” (Paweł,  

9 lat),
– „nie jest bardzo ładna, tylko tak zwyczajnie” (Marcin, 9 lat),
– „nasza pani jest stara, ale nie taka stara, jak moja babcia” (Seba-

stian, 9 lat).
Kolejną kategorię stanowiły przymioty związane z usposobieniem 

nauczyciela. W grupie tej odnotowano następujące cechy:
– „spokojna”,
– „miła”,
– „uśmiechnięta”,
– „dobra”,
– „troskliwa”,
– „życzliwa”,



56 Monika Jurewicz

– „czasem poważna”,
– „czasami jest smutna”,
a także kolejne indywidualne wypowiedzi dzieci:
– „Pani jest fajna, bo daje nagrody, jak ktoś jest grzeczny” (Basia,  

9 lat),
– „Pani jest trochę fajna. Czasami mi stawia uwagi, to wtedy jest nie 

fajna. Ale ja i tak jestem na trzecim miejscu. Kuba jest na pierwszym, 
ma już sześć uwag” (Krzyś, 8 lat),

– „nasza pani jest fajna i mówi do nas »moje słoneczka« (Gosia,  
8 lat).

Ponadto w wielu wypowiedziach uczniów pojawiły się negatywne 
cechy nauczyciela. W większości wypadków badani uczniowie wskazy-
wali na takie właściwości, jak:

– „Pani jest niesprawiedliwa, czasem krzyczy, nawet jak się nic nie 
zrobiło” (Hubert, 8 lat),

– „Pani od czasu do czasu się denerwuje i wtedy strasznie krzyczy, ale 
tylko wtedy, gdy jakiś uczeń się źle zachowuje” (Alicja, 9 lat),

– „Pani fajnie się zachowuje i nie krzyczy, to znaczy krzyczy, ale nie 
na mnie, bo ja jestem grzeczna” (Julka, 7 lat),

– „Pani jest miłą, ale czasami się na nas złości” (Kuba, 7 lat).
W dalszej kolejności uczniowie zwracali uwagę na atrybuty nauczy-

ciela związane z realizacją funkcji dydaktycznej, to jest procesem na-
uczania-uczenia się. Zasadniczo badane dzieci wskazywały na następu-
jące przymioty pedagoga:

– „pani wszystko wie”,
– „jest wymagająca” lub „czasami dużo wymaga”,
– „pani wystawia nam oceny”,
– „dużo zadaje do domu”,
– „wszystko nam tłumaczy”,
– „ładnie nam czyta”,
– „bardzo ładnie śpiewa”.
Zarejestrowano również następujące szczegółowe wypowiedzi dzieci:
_ „zawsze musimy cos robić albo czytać, albo pisać, albo rysować 

nawet wtedy, kiedy nie chcę i kiedy boli mnie ręka” (Wiktoria, 7 lat),
 – „zabrania wychodzić na boisko, a my chcemy pograć w piłkę z in-

nymi chłopakami”(Mateusz, 8 lat),
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– „Pani jest zła jak nie zrobimy pracy domowej” (Gosia, 8 lat),
– „Pani wychodzi z nami na dwór, wymyśla nam różne śmieszne 

zabawy” (Maciek, 8 lat),
– „Pani jest mądra, bo chodziła na studia i tam jej wszystko powie-

dzieli” (Jarek, 7 lat).
Kolejną wyróżnioną przez dzieci kategorią były cechy związane ze 

stosunkiem emocjonalnym nauczyciela do ucznia. W tej grupie odno-
towano następujące indywidualne wypowiedzi dzieci:

– „taka trochę sympatyczna jest, jak ktoś przyjdzie to się sympatyzu-
je” (Marcin, 6 lat),

– „Pani nas lubi a my ją” (Bartek, 9 lat),
– „Pani jest zła, ale nie dlatego, że nas nie lubi, tylko jak ktoś biega 

po korytarzu” (Jarek, 7 lat).
Na podstawie analizy zebranego materiału badawczego wnioskuję, iż 

badani uczniowie mieli trudności z wyrażaniem własnej opinii na temat 
cech wewnętrznych nauczyciela, takich jak: temperament, osobowość, 
kompetencje czy tez stosunek do uczniów. W wielu wypadkach w wy-
powiedziach dzieci dominowały deskrypcje dotyczące zewnętrznego 
wyglądu nauczyciela. Powodów takiego stanu rzeczy może być wiele, 
niemniej jednak – jak wynika z literatury przedmiotu – dzieci w młod-
szym wieku szkolnym powinny już koncentrować swą uwagę także na 
cechach wewnętrznych i wartościach innego człowieka.

W toku przeprowadzonych pod kierunkiem K. Żegnałka badań, 
w latach 2005-2006, wynika, iż uczniowie klas I-III preferują takie cechy 
osobowości nauczyciela, jak: poczucie humoru, uczciwość, inteligencję, 
twórczość w działaniu, sympatyczność, sprawiedliwość w ocenianiu, 
ciekawe prowadzenie zajęć, konsekwencję w postępowaniu, nieprze-
ciążanie uczniów pracą domową, utrzymywanie dyscypliny w klasie, 
umiejętne przekazywanie wiedzy. Natomiast w grupie niepożądanych 
cech nauczyciela uczniowie wymienili: zarozumiałość, opryskliwość, 
niesprawiedliwość, złośliwość, brak kultury osobistej, nieszczerość, nie-
dotrzymywanie słowa, krzykliwość, agresywność, nerwowość16.

16 K. Żegnałek, Kompetencje dydaktyczno-wychowawcze nauczyciela edukacji wczes-
noszkolnej, w: Kompetencje nauczyciela edukacji początkowej, red. K. Żegnałek, War-
szawa 2008, s. 195.
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Kolejne pytanie, które skierowano do dzieci, dotyczyło nauczyciela 
marzeń. Zamierzeniem autorki było rozpoznanie opinii dzieci na temat 
wymarzonego pedagoga oraz skonfrontowanie opinii dzieci z wcześniej 
przygotowanym realnym portretem nauczyciela.

Wśród cech składających się na obraz wymarzonego nauczyciela 
uczniowie wskazywali następujące kategorie cech: związane z wyglądem 
zewnętrznym, powiązane z usposobieniem nauczyciela, cechy związane 
z kierowanym przez nauczyciela procesem dydaktyczno wychowawczym 
czy wreszcie cechy związane ze stosunkiem emocjonalnym nauczyciela 
do ucznia.

W grupie cech związanych z wyglądem zewnętrznym nauczyciela za-
rejestrowano następujące wypowiedzi dzieci. Wymarzony nauczyciel to 
najczęściej pani, która powinna być: ładna, młoda, ładnie ubrana, ład-
nie pachnąca. Odnotowano nawet taką odpowiedź: „żeby jej brzydko 
nie pachniało z buzi”. Niezwykle interesującą charakterystykę nauczy-
ciela marzeń przedstawił siedmioletni Jarek: „powinien nosić krawat jak 
pan dyrektor i koszulę w biało-niebieskie paski. Powinien nosić okula-
ry, jak nasza pani. Taki nauczyciel zawsze ładnie musi wyglądać”. Na 
uwagę zasługuje także wypowiedź siedmioletniej Paulinki: „powinien 
być uczesany i ładnie ubrany żeby dzieci się go nie bały. Bo jakby miał 
kołtuny na głowie to dzieci by się go bały”.

W kategorii cech związanych z usposobieniem nauczyciela dzie-
ci najchętniej życzyłyby sobie pedagoga: spokojnego, niekrzykliwego, 
cierpliwego, dobrego, wrażliwego, uśmiechniętego, sprawiedliwego, 
o czym mogą świadczyć konkretne wypowiedzi badanych:

– „żeby pani nie miała humorów” (Ola, 9 lat),
– „żeby pani nie wrzeszczała na dzieci” (Mateusz, 8 lat),
– „żeby pani była po prostu życzliwa i sympatyczna” (Weronika,  

8 lat),
– „musi być sprawiedliwy, bo inaczej nie można” (Olek, 9 lat),
– „powinien być sprawiedliwy żeby nie krzywdzić dzieci. Bo jak bę-

dzie niesprawiedliwy to niektórym dzieciom będzie przykro” (Janek,  
9 lat).

Kolejną wyodrębnioną przez badanych kategorią cech były przymio-
ty związane z kierowanym przez nauczyciela procesem dydaktyczno- 
-wychowawczym:
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– „żeby pani nie stawiała jedynek”,
– „żeby można było poprawiać jedynki”,
– „żeby pani nie zadawała tak dużo do domu”,
– „żeby pani nie robiła kartkówek za karę”,
– „żeby pani jeździła z nami na wycieczki”,
– „żeby pani dobrze uczyła”,
– „musi wszystko wiedzieć”,
– „dobrze tłumaczyć, żeby dzieci wszystko wiedziały”.
Czy też wypowiedź siedmioletniego Jarka: „powinien ładnie ryso-

wać, pisać na tablicy i grać na gitarze albo na czymś innym. Musi być 
zawsze zdrowy, bo jak nasza pani była chora to mieliśmy zastępstwo 
w bibliotece”.

Tak jak w przypadku opisu realnego nauczyciela, tak również w opi-
sie nauczyciela marzeń sporadycznie pojawiały się cechy związane ze 
stosunkiem emocjonalnym nauczyciela do ucznia. Wśród zarejestrowa-
nych wypowiedzi odnotowano następujące uczniowskie postulaty:

– „żeby pani mnie lubiła”,
– „żeby pani nie miała pupilków”.
Reasumując, należy zauważyć, iż uczniowie życzyliby sobie przede 

wszystkim nauczyciela mądrego, sprawiedliwego, miłego i z poczuciem 
humoru, ale także nauczyciela cierpliwego, pomysłowego, dobrego 
i ładnie wyglądającego. W grupie cech występujących sporadycznie po-
jawiły się: nauczyciel obowiązkowy, wymagający czy punktualny. Rów-
nocześnie należy zwrócić uwagę, iż wśród zarejestrowanych wypowiedzi 
znalazły się również takie, w których dzieci stwierdzały „moja pani jest 
najfajniejsza lub najlepsza i nie chcę innej”, inne dzieci argumentowały: 
„moja pani jest najlepsza i nie chcę innej, bo pani mnie najbardziej lubi 
z całej klasy i ja ją też lubię” lub „bo zawsze ładnie się uśmiecha i mówi 
do nas moje słoneczka”, ale także „nie chcę innej bo tą już znam”.

Zaprezentowane wyniki badań potwierdzają wnioski płynące 
z wcześniejszych prac na temat doświadczeń uczniów w szkole. Jak wy-
nika z dostępnej literatury takie określenia, jak: radosny nastrój, dobry 
humor, poczucie humoru były dla badanych uczniów najważniejsze 
w środowisku szkolnym. Ponadto pojawiało się wiele określeń cha-
rakterystycznych dla dobrego nauczyciela. W grupie najczęściej przy-
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woływanych można odnaleźć: dobry nauczyciel to „osoba surowa ale 
sprawiedliwa”, „osoba umiejąca wyjaśnić trudne zagadnienie”, „osoba 
pomocna”, „zachęcająca do nauki”, „niekrzycząca”, „pozwalająca ucz-
niom na rozmowę ze sobą”, „nauczyciel, który nie spisuje uczniów na 
straty”, „osoba, która po prostu lubi uczenie i/lub uczniów”, „to czło-
wiek, który rozmawia z uczniami”, „nauczyciel, który tłumaczy zagad-
nienia, a gdy uczniowie ich nie rozumieją, starają się szczegółowo wy-
jaśnić, nie podkreślając własnej wyższości”17.

Autorkę interesowało również, jak dzieci postrzegają zawód nauczy-
ciela. W tym celu poproszono badanych o dokończenie trzech poda-
nych stwierdzeń: Praca nauczyciela jest/ Nauczyciel często/ Kto chce 
zostać nauczycielem powinien.

Jak wynika ze szczegółowej analizy zebranego materiału badawcze-
go, według uczniów praca nauczyciela jest: „męcząca, ciężka, trudna, 
nudna, fajna, ciekawa i mało płatna”. Natomiast nauczyciele wczesnej 
edukacji określili, iż praca nauczyciela jest „bardzo odpowiedzialna, a co 
za tym idzie stresująca, bardzo ważna społecznie, interesująca, twórcza 
oraz trudna i niedoceniana”.

Ponadto uczniowie objęci badaniem twierdzili, że nauczyciel często: 
„pyta, robi sprawdziany, jest zły, krytykuje, krzyczy czy wręcz pojawiła 
się odpowiedź nauczyciel wrzeszczy”. Tymczasem nauczyciele w odpo-
wiedzi na to samo stwierdzenie wskazywali, iż nauczyciel często jest: 
„zmęczony i zirytowany, przepracowany, źle oceniany. Ponadto ma 
świadomość nieefektywności swoich działań oraz jest rozgoryczony 
swoimi zarobkami”.

Według opinii badanych uczniów, osoby, które chciałyby wykony-
wać zawód nauczyciela, powinny: „dużo się uczyć, lubić dzieci, skoń-
czyć studia, mieć dobre oceny”. Równocześnie dzieci sugerowały, iż 
taka osoba musi być „dobra, miła i wesoła”. Niezwykle interesująco 
przedstawiają się wypowiedzi nauczycieli w powyższej kwestii. Otóż, 
zdaniem badanych nauczycieli, osoby, które pragną zostać nauczyciela-
mi: „powinny dobrze się zastanowić”, „lubić się nieustannie kształcić”, 
„zdawać sobie sprawę, że sukcesów będzie mało, a rozczarowań dużo”, 

17 Ch. Day, Rozwój zawodowy nauczyciela, dz. cyt, s. 41.
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„lubić dzieci i mieć z nimi dobry kontakt”, a najlepiej „odziedziczyć 
spadek lub wygrać w totolotka”.

Jak wynika ze szczegółowej analizy zebranego materiału badawczego, 
dzieci w młodszym wieku szkolnym stawiają wysokie wymagania przed 
osobami, które chciałyby wykonywać zawód nauczyciela. Zwracają 
uwagę zarówno na poziom wiedzy, jak również na określone cechy oso-
bowości. Zebrany materiał sugeruje również, iż dzieci doceniają trud 
zawodowy nauczyciela, a nawet dysponują wiedzą w zakresie wysokości 
jego wynagrodzenia („praca nauczyciela jest mało płatna”). To, co może 
budzić pewien niepokój, to negatywne zachowania nauczyciela, takie 
jak: „nauczyciel jest zły, krzyczy, wrzeszczy, krytykuje”, które pojawiły 
się w odpowiedzi na stwierdzenie; „nauczyciel często”. Niepokój poja-
wia się zarówno ze względu na charakter wyróżnionych zachowań, ale 
także z uwagi na częstotliwość ich występowania.

Z badań prowadzonych przez I. Czaję-Chudybę w grupie nauczy-
cieli wczesnej edukacji wynika, iż „aż 87% badanych pozytywnie  
(a może bezrefleksyjnie?) oceniło własny profesjonalizm (nie zauważyli/
nie przyznali się oni do jakichkolwiek ujemnych stron własnych zajęć, 
nie czuli konieczności ich zmiany, nie widzieli także potrzeby uspraw-
nienia/zmiany relacji z uczniami). Dominujące były skargi na uwarun-
kowania zewnętrzne (brak czasu, brak środków, zbyt liczne klasy), bę-
dące swoistą „triadą niemocy usprawiedliwiającą wszystkie ewentualne 
niedostatki”18.

Natomiast B. Nawroczyński do cech składających się na obraz „do-
brego nauczyciela” zalicza: zalety osobiste, czyli charakter moralny, oby-
watelskość, uzdolnienia pedagogiczne, gruntowną znajomość przed-
miotu nauczania, doświadczenia nabyte drogą praktyki pedagogicznej 
oraz wiedzę pedagogiczną19. Tymczasem A. Janowski na podstawie 
zgromadzonego materiału empirycznego wyodrębnił cechy nauczyciela 

18 I. Chudyba-Czaja, Nieobecna praktyka – o wykorzystaniu strategii rozwijających 
krytyczną refleksję w edukacji wczesnoszkolnej, w: Edukacja małego dziecka. Nowe kon-
teksty, poglądy i doświadczenia, red. E. Ogrodzka-Mazur, Bielsko Biała-Kraków 2010, 
s. 37.

19 B. Nawroczyński, O wychowaniu i wychowawcach. Dwanaście studiów pedago-
gicznych, Warszawa 1968, s. 161.
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w kontekście oczekiwań społecznych. Do tych cech zalicza: większą niż 
u innych potrzebę pracy z ludźmi oraz większe zainteresowanie stosun-
kami międzyludzkimi, większe niż przeciętne zainteresowanie społecz-
ne i uspołecznienie, większe niż u innych poczucie odpowiedzialności 
i większą samokontrolę, a także ścisłe trzymanie się konwencji, skłon-
ność do konformizmu wobec norm społecznych, większą tendencję do 
konformizmu20. W opinii autora uczniowie darzą sympatią nauczycieli, 
którzy są mili, przyjaźni, pogodni, cierpliwi, pomocni, uczciwi, z po-
czuciem humoru, rozumiejący dziecięce problemy, pozwalający dzie-
ciom na wiele działań. Zdecydowanie, natomiast uczniowie nie obda-
rzają sympatią nauczycieli, którzy dominują, faworyzują, stosują kary 
dla utrzymania dyscypliny czy też nie dbają o potrzeby swoich pod-
opiecznych21.

Całościową charakterystykę cech wymaganych od nauczyciela przed-
stawił Cz. Banach, który to do koronnych przymiotów pedagoga zali-
cza: otwartość i umiejętność kontaktu z dziećmi, empatię, kompetencję 
merytoryczną i metodyczną, sprawiedliwość i obiektywizm w ocenia-
niu uczniów, poszanowanie godności osobistej, dialogowość, demo-
kratyczny styl wychowania, dyscyplinę i wymagalność, wspomaganie 
w kłopotach, tolerancję, kulturę ogólną i pedagogiczną, umiejętność 
planowania i organizacji pracy własnej i zbiorowej, motywację i umie-
jętność samokształcenia i doskonalenia warsztatu własnej i zbiorowej 
pracy oraz poczucie humoru22.

Z uwagi na charakter podjętych rozważań badanych uczniów za-
pytano również o to, czy w przyszłości chcieliby wykonywać zawód 
nauczyciela? Jak wynika z analizy zebranego materiału badawczego aż 
71% badanych uczniów udzieliło odpowiedzi negatywnej. I tylko 7% 
wskazało, iż w przyszłości chciałoby wykonywać tę profesję. Ponadto 
nieco ponad 22% badanych udzieliło odpowiedzi „nie wiem”. Oczy-
wiście poszukiwanie jakiegokolwiek wyjaśnienia w tej sytuacji byłoby 
istotnym nadużyciem, ale uzyskane odpowiedzi w opinii autorki mogą 
prowokować do refleksji. Tym bardziej, że odwołuję się do wypowiedzi 

20 A. Janowski, Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa 1995, s. 64.
21 Tamże, s. 65.
22 Cz. Banach, Cechy osobowościowe nauczycieli, „Nowa Szkoła” 1995, nr 3, s. 14.
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dzieci w młodszym wieku szkolnym, dla których to nauczyciel jest oso-
bą znaczącą, o czym wielokrotnie dowiadujemy się, my rodzice.

Podsumowanie

Reasumując, należy stwierdzić, iż oczekiwany obraz nauczyciela, 
zdaniem badanych uczniów, jawi się w portrecie osoby, która przejawia 
troskę o swoją atrakcyjność zewnętrzną, jest mądra, sprawiedliwa, mi-
ła, wesoła, cierpliwa, dobra i pomysłowa. Równocześnie w grupie cech 
o negatywnej konotacji znalazły się wszystkie te przymioty, które moż-
na osadzić na przeciwległym biegunie. Niewątpliwie należy zaliczyć do 
nich następujące: nauczyciel, który nie przejawia troski o swój wygląd 
zewnętrzny, krzyczy, jest nie sprawiedliwy, nerwowy, zadaje zbyt wiele 
prac domowych, stawia oceny niedostateczne i nie daje szansy na ich 
poprawę, karzący dodatkowymi sprawdzianami wiedzy.

Ponadto zauważono podobieństwa w opisie pozytywnych cech skła-
dających się na wymarzony obraz nauczyciela w opinii badanych ucz-
niów, jak i nauczycieli. Jedyna rozbieżność, jaka się pojawiła, dotyczyła 
preferencji w zakresie cech określających wygląd zewnętrzny pedagoga. 
Jak wynika ze szczegółowej analizy zebranego materiału, badani ucz-
niowie przywiązują dużą wagę do wyglądu zewnętrznego nauczyciela, 
czego dowodem były liczne stwierdzenia, np. „ładny, ładnie lub modnie 
ubrany, pomalowane paznokcie, ładna biżuteria”. Natomiast badani na-
uczyciele nie uwzględniają tej kategorii cech w zakresie profesjonalnego 
portretu nauczyciela.

Za profil nauczania w znaczącym stopniu odpowiada nauczyciel. To 
na nim – jako wyrazicielu współczesnej myśli pedagogicznej – koncen-
truje się uwaga społeczna. Tymczasem, jak sugerują D. Klus-Stańska 
i M. Nowicka, przyczyn złej sytuacji edukacyjnej w klasach początko-
wych nie należy upatrywać w nauczycielu, ale w systemie, którego – tak 
jak jego uczniowie – on sam stał się ofiarą23.

23 D. Klus-Stańska, M. Nowicka, Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, War-
szawa 2005, s. 221.
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Autorytet nauczyciela w percepcji młodzieży

The authority of the teacher in the perception 
of youth

Abstrakt: Autorytet pełni wiele istotnych funkcji dla prawidłowego funkcjo-
nowania człowieka. Potrzeba jego posiadania jest szczególnie zauważalna u ad-
olescentów. W kontekście cywilizacyjno-gospodarczych przemian kulturo-
wych można mówić o różnorodności autorytetów. Efekty jego oddziaływania 
mogą być zarówno pozytywne, jak również negatywne. Dlatego warto zadbać 
o dostarczenie współczesnej młodzieży odpowiednich wzorców osobowych. 
Dobry autorytet wpływa na zmniejszenie ryzyka podjęcia tożsamości nega-
tywnej. Pełni również znamienną rolę w harmonizowaniu labilnego usposo-
bienia współczesnych nastolatków. Rezultaty badań ukazują wzrost podejmo-
wania zachowań ryzykownych u młodzieży. Przyczyną tego mogą być między 
innymi osłabienie relacji rodzinnych i pozbawiony wartości przekaz medialny. 
W sytuacji, gdy tak duża ilość obowiązków wychowawczych zostaje przenie-
siona z rodziny na szkołę, to nauczyciele powinni ubiegać się o uzyskanie au-
torytetu swoich uczniów. To zadanie jest dla współczesnych nauczycieli du-
żym wyzwaniem. Obecnie młodzi ludzie poddawani są oddziaływaniom wielu 
czynników, które obniżają szacunek do nauczycieli. Należą do nich negatywne 
społeczne nastawienie, nieodpowiednie przygotowanie do pracy dydaktycznej, 
nieprzychylna postawa rodziców, nadużywanie władzy nauczycielskiej i trudne 
warunki pracy. W opinii młodzieży współczesnych nauczycieli cechują niskie 
kompetencje komunikacyjne. Umiejętne przeprowadzenie rozmowy z wycho-
wankiem umożliwia nie tylko budować partnerskie relacje, lecz również ko-
rzystnie wpływa na motywację do nauki. Znamienną rolę w budowaniu zaufa-
nia adolescentów pełni także umiejętne radzenie sobie z sytuacjami trudnymi. 
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Jednym z najbardziej autorytetotwórczych czynników jest postawa asertywna. 
Umożliwia ona nie tylko podmiotowo traktować wychowanków, lecz również 
zachować równowagę emocjonalną. Badania przeprowadzone wśród gimna-
zjalistów udowodniły, że nauczyciele nie są autorytetem u polskiej młodzieży. 
Powodem tego jest szereg czynników zależnych i niezależnych od nauczyciela. 
Dlatego nauczycieli należy wspierać w staraniach o autorytet uczniów.

Słowa kluczowe: autorytet, władza nauczycielska, tożsamość syntetyczna, 
transformacja.

Abstract: The authority performs many important functions for the proper 
functioning of the human being. The need for its ownership is particularly 
noticeable in adolescents. In the context of economic civilization and cultural 
changes can talk about diversity authorities. The effects of authority can be 
both positive as well as negative. That’s why we take care to provide today’s 
youth appropriate role models. Good authority that reduce the risk of taking 
negative identity. Also plays a significant role in harmonizing labile disposi-
tion of modern teenagers. Research results show an increase in risky behaviors 
make adolescents. Results of researches Proves incrementation of taking up 
adult’s behavior danger. This may be due, inter alia, the weakening of family 
relations and devoid of media coverage. In a situation where such a large num-
ber of educational responsibilities is transferred from the family to the school 
teachers should be able to obtain the authority of their students. This task is 
a big challenge for today’s educators. Nowadays young people are subjected 
to impacts on many factors that reduce respect for educators. These inclu-
de negative social attitudes, inadequate preparation for teaching, unfavorable 
attitude of parents and the abuse of power difficult working conditions. In 
the opinion of the youth of today are characterized by low teachers’ commu-
nicative competence. Skilfull an interview with the pupil can not only build 
partnerships, but also a positive effect on motivation to learning. A significant 
role in building trust adolescents also serves as a skillful coping with difficult 
situations. One of the most important teachers ability is assertiveness. It al-
lows not only subjectively but also to treat juveniles retain emotional stability. 
Studies in teenagers proved that the teachers do not have the authority of 
the Polish youth. The reason for this is the number of dependent and inde-
pendent factors of teaching. Therefore, teachers should be supported in their 
efforts by the authority of the students.
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Wstęp

Pragnienie posiadania wzorca osobowego jest jedną z najbardziej 
pierwotnych i podstawowych potrzeb człowieka. Świadczą o tym anty-
czne dokumentacje wzmiankujące o autorytecie. Jego poszukiwanie jest 
nieodzownym elementem procesu samodoskonalenia i samopoznania 
człowieka. Wiele ludzkich przekonań i zachowań ma u swych podstaw 
bardziej lub mniej uświadomione zaufanie do kompetencji i dobrych 
intencji tych osób, które są źródłem wiedzy. Prymarną dla poznawania 
zdolność odbierania informacji człowiek zawdzięcza zaufaniu osobie 
nauczającej mówić i poprawnie interpretować wypowiedzi. Opisywa-
ne zaufanie może być zatem z dużym prawdopodobieństwem swoistą, 
wrodzoną predyspozycją genetyczną. Stanowi efekt ewolucji, który po-
maga człowiekowi lepiej się rozwijać i adaptować do zmieniających się 
warunków zewnętrznych.

Znamienny wpływ na interpretację zjawiska autorytetu wywiera 
emocjonalna postawa wobec jego przedmiotu1. Termin ten wywołu-
je wiele asocjacji i jest przyczyną różnorodnych, czasem sprzecznych 
emocji2. Nawet definicje słownikowe nie są uwolnione od ocen o cha-
rakterze wartościującym3. Jego najistotniejszą własnością jest związek 
z wartościami uznawanymi w danym społeczeństwie. Osoba staje się 
podmiotem autorytetu wtedy, gdy prezentuje aktualnie cenione normy4.

Autorytet może mieć zarówno budujący, jak również destrukcyjny 
wpływ na funkcjonowanie człowieka. Przeprowadzone przez S. Milgra-

1 M. Dudzikowa, Aura emocjonalna wokół pojęcia i potrzeby autorytetu, „Problemy 
Opiekuńczo-Wychowawcze” 2006, nr 5, s. 52-60.

2 J. Golonka, Wielowymiarowa przestrzeń semantyczna terminu „autorytet’’ w kon-
tekście pedagogicznym, w: O autorytecie w wychowaniu i nauczaniu, red. M. Bednarska, 
Toruń 2009, s. 22.

3 M. Dudzikowa, Aura emocjonalna wokół pojęcia i potrzeby autorytetu, dz. cyt., 
s. 53.

4 I. Wagner, Stałość czy zmienność autorytetów, Kraków 2005, s. 39.
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ma badania dowiodły, że posłuszeństwo wobec znaczącej osoby inter-
pretowane jako swoista forma uległości może mobilizować do popeł-
niania czynów skrajnie sprzecznych z moralnymi wartościami sprawcy. 
Posiadanie autorytetu może także inspirować do autoewaluacji i auto-
kreacji osoby, sprzyjać prewencji zachowań ryzykownych oraz zwiększyć 
prawdopodobieństwo przyjęcia pozytywnej tożsamości syntetycznej5. 
Dlatego problematyka autorytetu stała się przedmiotem badań wielu 
pedagogów i psychologów.

Autorytet w kontekście przemian kulturowo-gospodarczych

Wyznaczniki autorytetu zmieniały się na przestrzeni lat w zależności 
od kultury lub sytuacji politycznej, w której znajdowały się osoby go 
uznające. Niegdyś autorytet bardzo często wynikał z pełnionych przez 
osobę funkcji. Cieszyli się nim m.in., rodzice, duchowni, osoby starsze, 
przywódcy polityczni i nauczyciele6. W dzisiejszych czasach proble-
matyka autorytetu osiągnęła nowy wymiar. Wielu uczonych twierdzi, 
że współcześnie żyjemy w czasach kryzysu autorytetu7. Istotnie moż-
na zaobserwować w otaczającej nas rzeczywistości upadek autorytetu 
władzy państwowej, prawa i tych instytucji, które są odpowiedzialne za 
jego egzekwowanie. Kryzys nie ominął również instytucji społecznych, 
takich jak szkoła lub Kościół. Upadku autorytetu doświadczyli również 
nauczyciele8. Jest wynikiem zmiany sposobu percypowania otaczającej 
człowieka rzeczywistości. To swoisty efekt cywilizacyjnej transformacji, 
jakiej doświadczamy na skutek globalizacji.

Zmiany gospodarcze zachodzące w Polsce oprócz wymiernych ko-
rzyści pociągają za sobą pewne niebezpieczeństwa. Można do nich za-

5 T. Brzezińska i E. Hornowska, Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy, War-
szawa 2011, s. 98.

6 E. Więckowska, Czym jest autorytet?, w: O autorytecie w wychowaniu i nauczaniu, 
red. M. Bednarska, Toruń 2009, s. 12.

7 J. Jagiełła, O autorytecie, w poszukiwaniu punktu odniesienia, Kraków 2008,  
s. 7.

8 B. Skarga, Człowiek to nie jest piękne zwierzę, Kraków 2007, s. 94-95.
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liczyć wzrost konsumpcjonizmu, patologii, przestępczości, egoizmu, 
moralnej degradacji społeczeństwa i wreszcie zanikania tradycyjnych 
autorytetów. Status materialny wielu rodzin uległ pogorszeniu. Postę-
puje także proces marginalizacji osób bezrobotnych, emerytów i ren-
cistów9. Na skutek globalizacji można zaobserwować łatwy dostęp do 
informacji oraz promowanie określonych wartości i wzorców zacho-
wania przez środki masowego przekazu. Przemiany gospodarcze wiążą 
się z aktywizacją zawodową kobiet, wydłużeniem czasu pracy rodziców 
i w konsekwencji powierzeniem opieki nad dziećmi instytucjom przed-
szkoli i szkół. Ograniczony czas kontaktu z rodziną prowadzi do de-
humanizacji stosunków międzyludzkich i osłabienia relacji rodzinnych. 
Coraz bardziej widoczny moralny relatywizm przyczynia się do upadku 
autorytetów i prowadzi do poczucia dezorientacji10.

Nawet jeżeli przyjmiemy tezę o upadku autorytetu za uzasadnioną, 
nie należy utożsamiać jej z jego brakiem. Przeprowadzone w 2007 roku 
przez pracowników TNS OBOP na zlecenie Centrum Myśli Jana Paw-
ła II badania potwierdziły uznanie autorytetu moralnego Jana Pawła II 
przez prawie 94% ludzi w Polsce. Jego uznanie nie oznacza jednak bez-
krytycznej zgody wobec głoszonego przez polskiego papieża orędzia11.

Kwestia autorytetu jest w okresie adolescencji niezmiernie istotna. 
Autorytet prezentujący pożądane w danej społeczności postawy stanowi 
punkt odniesienia dla dojrzewającej osoby. We współczesnych czasach, 
kiedy rodzinne kontakty ulegają osłabieniu, rodzice często nie stano-
wią autorytetu dla swoich dzieci. W takich przypadkach to nauczyciele 
mogą i powinni stanowić dla nich wzór do naśladowania i inspirację 
do pracy nad sobą. Dzieci i młodzież spędzają w szkole dużo czasu 
a doświadczenia wyniesione z tejże instytucji stanowią istotny element 
ich egzystencji. Dydaktycy są ich zwierzchnikami, mającymi nad nimi 
władzę nauczycielską i dokonującymi oceny ich osoby i osiągnięć. We 
współczesnych czasach autorytet nie przynależy nauczycielowi z uwa-
gi na samą funkcję, jaką pełni. W związku z tym pedeutolodzy coraz 

9 I. Wagner, Stałość czy zmienność autorytetów, dz. cyt., s. 7.
10 M. Kielar-Turska, Po co dziecku autorytet? http://www.deon.pl/inteligentne-zycie/

wychowanie-dziecka/art,548,po-co-dziecku-autorytet.html, (dostęp: 02.12.2014).
11 J. Jagiełła, O autorytecie, w poszukiwaniu punktu odniesienia, dz. cyt., s. 9.
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częściej zastanawiają się nad tym, czy obarczeni wieloma obowiązkami 
i poddawani intensywnemu oddziaływaniu stresu dydaktycy są w stanie 
udźwignąć odpowiedzialność stanowienia autorytetu dla swoich ucz-
niów. Szczególnie trudne wyzwanie mają przed sobą nauczyciele gimna-
zjum i szkół ponadgimnazjalnych. Ich uczniowie rozpoczynają trudny 
okres dojrzewania, w którym tracą zainteresowanie dorosłymi i coraz 
bardziej krytycznie oceniają ich zachowanie.

Definicyjne ujęcie autorytetu

W ujęciu Henryka Rowida autorytet to „pewna swoista właściwość 
tkwiąca immamentnie w osobie, względnie instytucji, dzięki której to 
właściwości podporządkowują się jej inne osoby, instytucje i grupy spo-
łeczne, w sposób mniej lub bardziej dobrowolny”12. Przytoczona defini-
cja jest jedną z pierwszych polskich prób opisania istoty autorytetu i uj-
muje go, jako stałą i niezbywalną predyspozycję do podporządkowania 
sobie pojedynczych jednostek lub grup ludzi. K. Sośnicki interpretuje 
autorytet w kontekście oddziaływań, dotyczących nie tylko predyspo-
zycji do działania, lecz również świadomości i procesów myślowych. 
Opisał autorytet jako swoistego rodzaju relację osób i zwrócił uwagę na 
konieczność nie tylko dostosowania się do poleceń wzorca osobowego, 
lecz również uznanie jego racji13. To oznacza, że autorytet jest czymś 
więcej niż biernie odtwarzanym wzorcem osobowym, lecz również kimś, 
kto mobilizuje do aktywności intelektualnej, a jego oddziaływanie ma 
głęboki sens w odkrywaniu własnej tożsamości i rozwoju sfery emo-
cjonalnej. Podobne stanowisko prezentuje Maria Żebrowska opisująca 
oddziaływanie autorytetu jako swoistego rodzaju modelowanie postawy 
osoby poprzez inferowanie na sposób myślenia lub ustosunkowania się 
do działania drugiej strony. Takie ujęcie autorytetu prezentuje proces je-
go uznawania nie tylko w aspekcie identyfikacji z wzorcem osobowym, 
lecz również internalizacji całokształtu jego oddziaływania. Według  

12 E. Badura, Emocjonalne uwarunkowania autorytetu nauczyciela, Warszawa 1986, 
s. 52.

13 I. Wagner, Stałość czy zmienność autorytetów, dz. cyt., s. 37.
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E. Badury, samo pojęcie uznawania autorytetu jest złożone a proces 
jego formowania długotrwały. Postawa osoby przyjmującej czyjś auto-
rytet charakteryzuje się tendencją do uwewnętrzniania i włączania do 
trwałych struktur osobowościowych przekazywanych wartości. Ustale-
nie czyjegoś autorytetu wymaga utrwalenia postawy interpersonalnej 
osoby podlegającej danemu wpływowi. Siła autorytetu jest zatem rów-
noznaczna ze stopniem oddziaływania na innych. M. Lejman uwydat-
nia siłę, trwałość i zakres oddziaływania opinii autorytetu uwydatniając 
jego wpływ nie tylko na osobę lub grupę osób, lecz również na daną 
sferę życia codziennego14.

Uznawanie określonych autorytetów jest rezultatem zmian w war-
tościowaniu wynikających ze specyfiki kulturowej danego społeczeń-
stwa, oddziaływań grupy ludzi lub czynników sytuacyjnych. Autorytety 
stają się komponentami kultury społecznej i pełnią w nich znamienne 
funkcje. Przybierają formę inspirujących otoczenie wzorów osobowych. 
Funkcje autorytetu nauczyciela są związane przede wszystkim z pracą 
dydaktyczno-wychowawczą i wynikają ze społecznej roli samych na-
uczycieli jako osób odpowiedzialnych za rozwój młodych ludzi. Według 
J. Goćkowskiego, autorytet umożliwia społeczeństwu uzyskanie ładu15. 
W literaturze przedmiotu znajduje się wiele odmiennych stanowisk 
w kwestii funkcji autorytetu i jego oddziaływania na społeczeństwo. 
Rezultaty pracy dydaktycznej nie są efektem programu lub metod na-
uczania, lecz przede wszystkim sprawstwa samego nauczyciela16. Jego 
oddziaływanie powinno mieć charakter moralizujący i opiniotwórczy.

Znaczenie autorytetu dla prawidłowego rozwoju młodzieży

Z punktu widzenia rozwoju adolescentów niezwykle istotną funkcją 
autorytetu jest zdolność do prewencji zachowań ryzykownych17. Prze-
prowadzone wśród dzieci i młodzieży badania dotyczące działań prozdro-

14 Tamże, s. 37.
15 I. Wagner, Stałość czy zmienność autorytetów, dz. cyt, s. 73.
16 Tamże, s. 73.
17 Tamże, s. 73.
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wotnych potwierdziły wagę wsparcia nauczyciela dla ograniczenia dzia-
łań ryzykownych, takich jak np. eksperymentowanie z używkami itp.18

Ochronę przed niepożądanymi społecznie zachowaniami i patologią 
społeczną umożliwia kontrolna funkcja autorytetu. Wiąże się z określo-
nymi ograniczeniami wolności uczniów, przy jednoczesnym respekto-
waniu ich godności i praw19. Stanowi istotny element profilaktyki ne-
gatywnej, ponieważ usuwa ze środowiska wychowanków lub ogranicza 
wpływ niekorzystnych czynników wychowawczych. Autorytet i wolność 
nie są więc przeciwstawnymi pojęciami, lecz uzupełniającymi się, nie-
odzownymi elementami procesu dydaktycznego. Autorytet wychowaw-
czy nieuwzględniający wolności wychowanków jest jedynie przymusem 
zewnętrznym, natomiast niepodporządkowana autorytetowi wolność 
staje się przejawem samowoli. Posłuszeństwo jest tutaj rozumiane jako 
współdziałanie z nauczycielem będące efektem wolności wyboru ucz-
nia i pozytywnej interakcji. Świadome i dobrowolne posłuszeństwo nie 
musi być przymusem i zniewoleniem, lecz obserwowalnym przejawem 
szacunku i zaufania wobec nauczyciela20. Funkcja kontrolna umożliwia 
także zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa. Raporty policyjne ukazują 
wysokie poczucie zagrożenia młodzieży w szkołach, o czym świadczy 
fakt, że w roku 2013 ponad dwukrotnie zwiększył się odsetek zama-
chów samobójczych i niemal trzykrotnie wzrósł odsetek gwałtów na 
terenie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Współcześni adolescenci 
przejawiają również trudności w funkcjonowaniu poza szkołą, co uwy-
datnia potrzebę posiadania wzorca w osobie nauczycieli.

O trudności w uzyskaniu autorytetu nastoletnich uczniów świadczą 
specyficzne potrzeby charakterystyczne dla dorastających wychowan-
ków. Należą do nich wyrozumiałość wobec labilnych emocji uczniów 
i kształtowanie adekwatnej samooceny21. Dla młodzieży najbardziej 

18 E. Nerwińska, Tutoring w szkole, jako ważna praktyka zmiany edukacyjnej, „Me-
ritum” 2010, nr 3, s. 50.

19 I. Wagner, Stałość czy zmienność autorytetów, dz. cyt., s. 74.
20 L. Witkowski, Historie autorytetu wobec kultury i edukacji, Kraków 2011,  

s. 714-715.
21 I. Obuchowska, Drogi dorastania – psychologia rozwojowa okresu dorastania dla 

rodziców i wychowawców, Warszawa 1996, s. 69.
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charakterystyczny jest rozwój uczuć społecznych, a więc nawiązywanie 
integracji współpracy z innymi ludźmi oraz powstawanie uczuć wyż-
szych takich, jak np. altruizm, będący bezinteresownym działaniem na 
rzecz innego człowieka22. Dobry nauczyciel powinien umieć wykorzy-
stać specyficzny czas dorastania, w jakim znajdują się jego wychowan-
kowie do budzenia w nich wrażliwości na krzywdę innych ludzi. Może 
to robić, oddziałując na sferę poznawczą postawy wychowanków po-
przez naoczne przykłady, takie jak: lektury, filmy, autentyczne przykła-
dy z prasy, mediów itp., oddziałując na sferę emocjonalną, wzmacniając 
zachowania pozytywne lub oddziałując na sferę behawioralną, zachę-
cając do czynnego udziału w wolontariacie lub czynach społecznych23. 
Pełną postawę altruistyczną pozwolą ukształtować wszystkie wymienio-
ne wyżej czynności.

Charakterystyczne dla wieku dziecięcego zainteresowanie i podziw 
dla ludzi dorosłych ustępuje w wieku dojrzewania fascynacji rówieśni-
czej. Często na skutek tworzenia związków rówieśniczych utrwala się 
podział na młodzież i dorosłych, w wyniku czego więź z dorosłymi nie-
kiedy słabnie. Młodzi ludzie nierzadko podkreślają swoją odrębność, 
zachowując się w określony sposób. Posługują się przy tym charakte-
rystycznym kodem językowym (slangiem), który w ich opinii umożli-
wia wyrażenie nawet najbardziej skomplikowanych emocji. To umoż-
liwia porozumiewanie oparte na poczuciu przynależności i bliskości 
w opozycji do pozostałych ludzi24. Tworzony przez nastolatków obraz 
własnego świata symboli, wzorów zachowań i porozumiewania się oraz 
norm składają się na kulturę młodzieżową25. Pełni ona znamienną rolę 
w kwestii formowania się tożsamości i odrębności. Nauczyciele powinni 
interesować się tym, co owe znaki oznaczają, by móc lepiej rozumieć 
niewerbalny przekaz informacji swoich wychowanków, rozpoznawać 
ich emocjonalne stany. To nie oznacza jednak, że powinni starać się stać 

22 Tamże, s. 70.
23 J. Szempruch, Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjne, Kraków 

2012, s. 12.
24 A. Kępiński, Psychopatologia nerwic, Warszawa 2002, s. 177.
25 A. Birch, Psychologia rozwojowa w zarysie, tłum. J. Łuczyński, M. Olejnik, War-

szawa 2002, s. 127.
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częścią owej kultury. Posługiwanie się przez nauczyciela slangiem mło-
dzieżowym buduje groteskowy i mało autentyczny obraz nauczyciela 
w oczach jego wychowanków.

Otoczenie społeczne pełni rolę zwierciadła, które ukazuje zacho-
wanie człowieka i umożliwia jego korektę. Nastolatek w zależności od 
reakcji innych ludzi modeluje swoje zachowanie tak, by przy jego po-
mocy możliwy był do osiągnięcia upragniony cel26. Zbiorowość ludzką 
można określić swoistym układem indywidualnej samokontroli czło-
wieka27. Reakcja innych osób może hamować jedne, a pobudzać inne 
formy aktywności28. Takie oddziaływanie przybiera formę bezpośred-
nich poleceń słownych lub pozytywnych bądź awersyjnych sygnałów 
odbieranych przez dziecko nawet na poziomie podprogowym. Agre-
sywne bądź mobilizujące zachowanie nauczyciela może skutkować wy-
cofaniem bądź aktywnością uczniów na lekcji. Na skutek długotrwa-
łych, systematycznych i negatywnych doznań u nastolatka zwiększa się 
ryzyko ukształtowania postawy ucieczkowo-agresywnej29. Zatem dla 
nauczyciela szczególną wartością powinno być dobre samopoczucie 
uczniów oraz przyjazna atmosfera na lekcjach. Należy pamiętać, że rela-
cje z uczniem powinny opierać się na wzajemnym szacunku i poszano-
waniu godności ludzkiej30.

Uczucia społeczne znajdują wyraz w powstawaniu związków rówieś-
niczych31. Przyjaźnie dorastających mogą mieć niezwykle pozytywny 
wpływ na rozwój osobowości nastolatka, gdyż zapewniają wsparcie 
emocjonalne. Pełnią one szczególnie terapeutyczną rolę w przypadku 
młodzieży wychowującej się w patologicznej lub dysfunkcjonalnej ro-
dzinie. W przypadku braku wsparcia ze strony rodziny narasta ryzyko 
wzmożonej identyfikacji z grupą rówieśniczą. W ten sposób nastolatek 

26 N. Matczak, Zarys psychologii rozwoju, Warszawa 2003, s. 35.
27 A. Kępiński, Lęk, Kraków 2012, s. 248.
28 A. Lewicka-Zelent, Obniżanie poziomu przemocy i lęku u młodzieży gimnazjal-

nej, Lublin 2012, s. 34.
29 A. Kępiński, Psychopatologia nerwic, dz. cyt., s. 117.
30 E. Nerwińska, Tutoring w szkole, jako ważna praktyka zmiany edukacyjnej, dz. 

cyt., s. 49.
31 I. Obuchowska, Adolescencja, w: Psychologia rozwojowa człowieka, t. 1, red.  

B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa 2011, s. 177.
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może rekompensować sobie brak akceptacji i poczucia bezpieczeństwa. 
W takiej sytuacji pojawia się ryzyko nasilonego konformizmu wobec 
rówieśników. Znamionują go podporządkowywanie i dostosowywanie 
do opinii większości32. Tak silna zależność wiąże się z ryzykiem podej-
mowania zachowań ryzykownych w tym dewiacyjnych. Mogą być prze-
jawiane w formie kontaktów z używkami i skutkować uzależnieniem 
społecznym33. Jeśli grupę cechują tendencje do zażywania symulantów 
ośrodkowego układu nerwowego, pojedyncza jednostka również jest na 
nie narażona. Badania potwierdziły, że czynniki środowiskowe i spo-
łeczne mogą istotnie wzmagać chęć obcowania z używkami34. Niektórzy 
badacze przekonują, że konformizm nie jest konsekwencją uczuciowej 
zależności od grupy, lecz efektem zamiaru zaspokojenia potrzeby bez-
pieczeństwa, akceptacji i afiliacji, które grupa zapewnia35. Młodzi ludzie 
podlegają oddziaływaniom dwukierunkowym. W istotnych kwestiach 
postępują zgodnie z opinią rodziców, natomiast w przypadku proble-
mów mniejszej wagi sugerują się zdaniem rówieśników. Nauczyciele 
powinni być tego świadomi i wspierać swoich uczniów we właściwych 
wyborach życiowych.

Prawdziwy autorytet wobec nauczyciela nie przejawia się tylko jego 
emocjonalnie zabarwionym obrazem w umysłach uczniów, lecz również 
określonymi zachowaniami wobec niego i aktywnością, do której na-
uczyciel ich zmotywował. Tylko wtedy, gdy zainspiruje swoich uczniów 
do pracy nad sobą można mówić o prawdziwym autorytecie. Takie 
działanie w dłuższej perspektywie prowadzi do wypracowania dążności 
do samodoskonalenia i duchowego ubogacenia osoby.

32 I. Obuchowska, Drogi dorastania – psychologia rozwojowa okresu dorastania dla 
rodziców i wychowawców, dz. cyt., s. 76.

33 Cz. Cekiera, Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uza-
leżnionych, Lublin 1999, s. 18.

34 J. Elliot, M. Place, Dzieci i młodzież w kłopocie. Poradnik nie tylko dla psycholo-
gów, tłum. M. Babiuch, Warszawa 2000, s. 165.

35 I. Obuchowska, Adolescencja, dz. cyt., s. 177.
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Czynniki sprzyjające budowaniu autorytetu

Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie odmiennie percypują rzeczy-
wistość edukacyjną, w której są osadzeni oraz inaczej wartościują własną 
rolę, którą w niej pełnią. W związku z tym mają nieco odmienne po-
glądy na temat samego autorytetu nauczyciela i procesu jego tworzenia. 
Opisywana dychotomia stała się przyczyną podziału wartości konsty-
tutywnych dla formowania autorytetu na walory postrzegane i pożąda-
ne36. Ich zestawienie unaocznia kontrast pomiędzy wartościami ogólnie 
uświadamianymi przez uczniów i przez nauczycieli.

Prymarnym czynnikiem formującym autorytet nauczyciela wśród 
adolescentów jest pragnienie jego posiadania. Badania Teresy Olear-
czyk przeprowadzone na studentach Uniwersytetu Pedagogicznego i na 
młodzieży trzecich klas liceum w Krakowie dowodzą, że aż 76 % ankie-
towanej młodzieży deklaruje potrzebę posiadania autorytetu, podczas 
gdy tylko 11 % ją odrzuca. Wśród przyczyn poszukiwania autorytetu 
nastolatkowie umieścili: potrzebę wzoru osobowego, potrzebę kontaktu 
z autentyczną i wiarygodną osobą, dążność do odnalezienia autoryte-
tu w szkole w przypadku, gdy nie ma go w domu, potrzebę kontaktu 
z osobą godną zaufania, której można się zwierzyć, trudności w samo-
doskonaleniu, zbyt duża ilość równoprawnych przyjaciół wobec braku 
autorytetu37.

Samo pragnienie nie może być jedynym składnikiem w procesie for-
mowania autorytetu nauczycielskiego. Opisywana problematyka musi 
zostać ujęta w kontekście dialogu wychowawczego, dokonującego się 
przy udziale dwóch stron procesu wychowania – nauczyciela i uczniów. 
Biorąc pod uwagę specyfikę zawodu nauczyciela należy wyodrębnić 
dwie grupy cech determinujących progresję pracy pedagogicznej. Na-
leżą do nich: kwalifikacje, rozumiane jako grupa cech warunkujących 
wysoką jakość wykonywanych czynności zawodowych, a także motywy, 
interpretowane, jako cechy optymalizujące owe czynności38.

36 J. Kosmala, Autorytet nauczyciela w teorii i badaniach socjologicznych, Częstocho-
wa 1999, s. 25.

37 T. Olearczyk, Autorytet nauczyciela, „Wychowawca’’ 2012, nr 10 (237), s. 12.
38 Z. Kosyrz, Osobowość wychowawcy, Warszawa 2005, s. 84-85.
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Wartości będące wyznacznikami autorytetu nauczyciela tworzą zbiór 
o nieograniczonej rozpiętości semantycznej. W celu opracowania bar-
dziej przejrzystego opisu pożądanego przez uczniów nauczyciela, doko-
nano ich podziału na walory intelektualne, moralne i estetyczne39.

Wartości intelektualne stanowią: precyzyjna i gruntowna wiedza, 
czytelność wypowiedzi, umiejętność interesującego przekazywania na-
uczanych treści oraz dobra organizacja pracy. Do niezwykle istotnych 
w procesie dojrzewania wartości moralnych należy zaliczyć: konsekwen-
cję, obiektywizm, punktualność, a także życzliwy stosunek do innych 
ludzi. O atrakcyjności zewnętrznej nauczyciela, decyduje natomiast 
kultura osobista, wyczucie taktu, donośny, miły głos, schludny ubiór 
i poczucie humoru40. Ostatnia grupa wymienionych czynników często 
jest interpretowana przez uczniów na poziomie emocjonalnym. Rzadko 
cechuje je racjonalna i krytyczna ocena. Przy częstym współwystępowa-
niu tychże czynników uczniowie utrwalają w swojej świadomości to, że 
dostrzegając jednocześnie efekty i korzyści wynikające z występowania 
walorów zewnętrznych, zaczynają traktować je jako autorytetotwórcze.

Do istotnych czynników dla formowania autorytetu nauczycielskie-
go należy także dobre opanowanie dydaktycznych i pedagogicznych 
umiejętności. Nauczyciel umiejętnie posługujący się różnymi metoda-
mi i formami nauczania może dostosować sposób oddziaływania do 
indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów41.

Współczesne rozumienie autorytetu wyklucza pojęcie jego imma-
mentności i niezbywalności. Nie ulega wątpliwość, że nie jest on czymś, 
co przysługuje nauczycielowi z faktu pełnienia swojego zawodu. Jego 
osiągnięcie wymaga inicjatywy, nieustannego samodoskonalenia i wy-
trwałości w doskonaleniu jakości swojej pracy. Niektórzy badacze wska-
zują jednak na istnienie określonych cech osobowości, które ułatwia-
ją nauczycielowi formowanie swojego autorytetu w oczach uczniów.  
Z. Mysłakowski stwierdził, że na autorytet nauczycieli składa się osiem 
podstawowych cech osobowości, do których zaliczył następujące: 
„umiejętność nawiązywania kontaktu z młodzieżą, czynna sympatia 

39 I. Wagner, Stałość czy zmienność autorytetów, dz. cyt., s. 67.
40 Tamże, s. 69.
41 Tamże, s. 70.
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(nauczyciel, jako przyjaciel i doradca), poszanowanie godności ludz-
kiej ucznia oraz jego uczuć osobistych, kredyt zaufania, jakim nauczy-
ciel powinien obdarzyć młodzież, sprawiedliwość, zgodność pomiędzy 
słowem, a postępowaniem, niezawodność, nieskładanie obietnic bez 
pokrycia, stawianie wymagań i surowość”42. W. Dzierzbicka twierdzi, 
że do najważniejszych cech osobowych autorytetu nauczyciela nale-
żą: cierpliwość, wyrozumiałość, wytrwałość, optymizm, prawość, su-
mienność, pracowitość, uczciwość, rzeczowość i żywe usposobienie43. 
Do najbardziej przydatnych w pracy dydaktycznej cech osobowych  
J. Schwarz zaliczył zamiłowanie do praktycznej działalności dydaktyczno- 
-wychowawczej, poczucie odpowiedzialności, wytrwałość, umiejętność 
kształtowania charakteru ucznia, umiejętność przekazywania i utrwa-
lania wiedzy, zdolność rozpoznawania indywidualnych różnic między 
uczniami44. Szczególnie ważną w pracy wychowawczej jest umiejętność 
obiektywnej oceny faktycznego stanu rzeczy i dążenie do umniejszania 
wartości osobistego nastawienia do wychowanka podczas nawiązywania 
z nim relacji. Taka działalność wymaga od nauczycieli wiele wysiłku 
i cierpliwości, a także otwartości na sugestie uczniów i innych nauczy-
cieli. Nie wynika z intelektualnego ubezwłasnowolnienia nauczyciela 
jako osoby niezdolnej do samodzielnego podejmowania decyzji, lecz 
z świadomości wysokiej wagi pełnionej funkcji i własnej sprawczości dla 
wspierania kształtowania osobowości swoich uczniów. Wymaga również 
nieustannego reagowania na sygnały pochodzące z otoczenia, takie jak 
np. przygnębienia, choroby, znużenia i odpowiedniego, empatycznego 
reagowania na nie. Istotną cechą dla kształtowania autorytetu nauczy-
cielskiego jest umiejętność wspierania szeroko rozumianego rozwoju 
wychowanków, co wymaga gruntownej wiedzy z zakresu psychologii 
rozwojowej człowieka oraz terapii pedagogicznej. Elastyczność i otwar-
tość na dyskusje są charakterystycznymi przymiotami dla nauczycie-
li pretendujących do miana autorytetu, które warto stosować w pracy 

42 Cyt. A. Paszkiewicz, Kryzys autorytetu nauczyciela, „Problemy Opiekuńczo-Wy-
chowawcze” 2012, nr 5, s. 28.

43 Por. E. Badura, Emocjonalne uwarunkowania autorytetu nauczyciela, dz. cyt.,  
s. 17.

44 Por. tamże, s. 17.
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z adolescentami. Znamionują szacunek i podziw dla wysiłku uczniów. 
Nie bez znaczenia pozostaje kwestia swobody działania wychowanków 
w przypadkach, gdy są w stanie samodzielnie rozwiązać problem bądź 
posiadają rozległą wiedzę i umiejętności. Biorąc pod uwagę charakte-
rystyczny dla współczesnych czasów gwałtowny postęp techniczny, 
możliwość czerpania wiedzy od uczniów przez nauczycieli jest niekiedy 
wskazany. Może nieść z sobą wiele walorów podnoszących atrakcyjność 
lekcji. Postawienie uczestników zajęć w roli ekspertów nie tylko zwięk-
sza ich aktywność, lecz także podnosi ich samoocenę.

Nauczyciel dążący do uzyskania autorytetu powinien także posiadać 
pozytywne usposobienie do siebie i otoczenia, co przejawia się przede 
wszystkim samoakceptacją, wytwarzaniem pozytywnej atmosfery wo-
kół siebie, zdolnością do ośmielania uczniów, entuzjazmem, odwagą 
i uczynnością45.

Z badań T. Malinowskiego na nauczycielach wynika, że w opinii 
nauczycieli do cech osobowości nauczyciela posiadającego autorytet 
zalicza się: żywy temperament, nieprzeciętną osobowość, wiek średni, 
ideowość, zrównoważenie, spokój, opanowanie, systematyczność do-
kształcanie się, łagodne usposobienie, wysokie walory moralne, silną 
wolę, miłość do dzieci, wyrozumiałość, stanowczość i konsekwencję, 
pracowitość, szerokie zainteresowania społeczne, doświadczenie życio-
we, wykształcenie, pracowitość46.

W percepcji młodzieży autorytet nauczyciela prezentuje się nieco 
inaczej. Wyniki badań przeprowadzonych przez T. Olearczyk dowodzą, 
że adolescenci najbardziej cenią u nauczycieli cechy znamionujące zdol-
ności dydaktyczne, takie jak: umiejętność objaśnienia tematu, twórcze 
prowadzenie zajęć, wdrażanie do umiejętności wyrażania własnego zda-
nia, nie sprzeniewierzanie się ideałom. Taki wynik jest wyrazem cha-
rakterystycznej dla wieku dojrzewania akceleracji rozwoju umysłowego 
młodych ludzi i wynikającej z niego potrzeby wsparcia merytorycznego 
dorosłych47. O doniosłości wpływu nauczyciela dla wspierania rozwoju 

45 Ł. Radwan, Nauczyciel-autorytet, „Wychowawca” 2012, nr 10, s. 17.
46 E. Badura, Emocjonalne uwarunkowania autorytetu nauczyciela, dz. cyt., s. 17, 

18.
47 A. Birch, Psychologia rozwojowa w zarysie, dz. cyt., s. 126.
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młodych ludzi świadczy fakt, iż rozwój poznawczy w znacznym stopniu 
uzależniony jest od warunków środowiskowych48. Znamienny wpływ 
ma nań również kultura49. L. Wygotski uważa, że interakcje społeczne 
nawiązywane w dzieciństwie i adolescencji, a przede wszystkim rozmo-
wy oddziałują w znamienny sposób na procesy poznawcze i struktu-
ry umysłowe ludzi. Sugestie dobrze wykształconych dorosłych mogą 
ukierunkowywać myślenie, ukazywać wieloaspektowość omawianego 
problemu i skłaniać do głębszej refleksji50. By zoptymalizować spon-
taniczny rozwój umysłowy swoich uczniów, nauczyciel powinien czę-
sto umożliwiać im uczestniczenie w dyskusjach i stawiać w sytuacjach 
problemowych51. Służy temu nauczanie problemowe i metody poszu-
kujące52. Najnowsze badania potwierdzają, że na rozwój intelektualny 
znamienny wpływ ma również kontakt z komputerem, który nie tylko 
umożliwia szybszy dostęp do informacji, ale również rozwija uwagę do-
wolną, lateralizację i inteligencję kinestetyczno-przestrzenną53. To po-
twierdza konieczność wykorzystywania na lekcjach multimediów i mo-
bilizowanie uczniów do czynnego korzystania z komputera w procesie 
poznawczym54.

Badania I. Wagner przeprowadzone wśród studentów ukazały, że 
najbardziej istotnymi cechami osobowymi autorytetu, według młodych 
ludzi, są: przywódczość, odwaga w głoszeniu poglądów, otwartość, mło-
dzieńczość, tolerancyjność, prestiż moralny, wiedza55. Przedstawiony 
wybór utwierdza w przekonaniu, że oceny badanych wynikają z potrzeb 

48 T. Rostowska, Psychologiczne determinanty, jakości życia rodzinnego. Pojęcie, jako-
ści życia i kierunki działań, w: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki roz-
woju, red. M. Bogdanowicz, Kraków 2008, s. 41.

49 R.H. Schaffer, Psychologia dziecka, tłum. A. Wojciechowski, Warszawa 2013,  
s. 219.

50 Tamże, s. 235.
51 Z. Gawlina, Społeczne wyzwania dla edukacji jutra, „Nauczyciel i Szkoła’’ 2009, 

nr 1-2, s. 23.
52 J. Szempruch, Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej, dz. cyt., 

s. 8.
53 B.M. Kaja, Psychologia wspomagania rozwoju, Sopot 2010, s. 77.
54 A. Szeląg, E-learning. Kształcenie na odległość, „Biblioteka w Szkole” 2008, nr 

11, s. 5.
55 I. Wagner, Stałość czy zmienność autorytetów, dz. cyt., s. 120.
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charakterystycznych dla faz rozwojowych późnej adolescencji i wczesnej 
dorosłości. Cechuje je poszukiwanie wzorców osobowych, charaktery-
stycznych i silnych osobowości, otwartości na inność i tolerancyjność.

Znaczenie kompetencji komunikacyjnych  
dla budowania autorytetu nauczyciela

Badania przeprowadzone przez Zespół naukowy z Wydziału Peda-
gogicznego Uniwersytetu Warszawskiego w sześćdziesięciu szkołach 
dowodzą wyższości kompetencji komunikacyjnych nad dydaktyczny-
mi i metodycznymi w formowaniu autorytetu. Wykazały, że cechami 
wpływającymi na budowanie autorytetu nauczyciela są łatwość w po-
rozumiewaniu się z uczniami, otwartość i rozumienie sytuacji uczniów. 
Zestawienie tychże cech z rzeczywistością dało wprost proporcjonalny 
do wieku grupy badawczej, kontrastujący obraz rzeczywistości szkol-
nej. Wiek grupy badanej determinował poziom krytycyzmu wobec 
nauczycieli. Prawie 60% uczniów szkół podstawowych uważa, że ich 
nauczyciele posiadają upragnione przez nich cechy. W liceach opisywa-
ne przymioty dostrzegła niecała połowa badanych. Natomiast aż 60 % 
badanych uczniów technikum sądzi, że tacy nauczyciele stanowią w ich 
szkołach zdecydowaną mniejszość. Adolescenci opisywali również atry-
buty, których brakuje ich nauczycielom, mianowicie: brak cierpliwości, 
wyrozumiałości i życzliwości, brak kompetencji dydaktycznych i me-
rytorycznych, prowadzenie lekcji w monotonny sposób, subiektywizm 
w odnoszeniu się do uczniów i ocenie ich postępów, niesprawiedliwość 
i brak konsekwencji56.

Ważnym elementem warsztatu pracy nauczyciela i jednocześnie 
wymagającym nieustannego doskonalenia są umiejętności komunika-
cyjne, pozwalające na motywujące udzielanie pochwał oraz konstruk-
tywna krytyka57. Formułowane przez nauczycieli komunikaty pełnią 

56 E. Kozak, Szkoła, jako środowisko (de-) stabilizujące autorytet nauczyciela,  
w: O autorytecie w wychowaniu i nauczaniu, red. M. Bednarska, Toruń 2009, s. 112.

57 G. Myśliwiec, P. Garczyński, Autorytet nauczyciela, czyli niekończąca się dysku-
sja, „E-mentor” 2004, nr 2, s. 5.
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znamienną funkcję w kształtowaniu partnerskiej relacji z uczniami. Ba-
dania w polskich szkołach, autorstwa B. Pituły potwierdziły rozbieżność 
pomiędzy deklarowanym a rzeczywistym podmiotowym traktowaniem 
uczniów przez nauczycieli58. Jakość relacji nauczyciela z uczniami wery-
fikuje rodzaj stosowanych przez nauczyciela komunikatów oraz sprzę-
żenia zwrotne, które wywołują. Badania R. Wawrzyniak-Besztardy 
dowodzą, że ponad połowa wypowiedzi nauczycieli jest formułowana 
w konwencji komunikatów Ty. Cechują komentarze osiągnięć eduka-
cyjnych i dotyczą bezpośrednio ucznia, pod adresem, którego są kie-
rowane. W ponad połowie z wymienionych przypadków nauczyciele 
przypisują wychowankom odpowiedzialność za poniesioną porażkę. 
Takie działanie prowadzi naturalnie do reakcji obronnej rozmówcy, co 
utrudnia rozwiązanie powstałego problemu. Jedynie co piąta wypo-
wiedź nauczyciela formułowana jest pod postacią komunikatów Ja. Dy-
daktycy za ich pomocą odnoszą się do opisu sytuacji, w jakiej znajdują 
się rozmówcy59. Wówczas wypowiedź opiera się na opisie bez oceny60. 
Przedstawione wyniki ukazują konieczność wspierania współczesnych 
nauczycieli w nawiązywaniu pozytywnych relacji z uczniami przy uży-
ciu odpowiednich komunikatów.

Sytuacje trudne w pracy nauczyciela

Trudności napotykane w codziennej pracy dydaktycznej i wycho-
wawczej stanowią istotny aspekt zawodowej egzystencji każdego na-
uczyciela. Sposób radzenia sobie z nimi może w znaczący sposób wa-
runkować jego autorytet w oczach uczniów. Komplikacje wynikające 
z roli wychowawcy są niewątpliwie zmorą pracy nauczyciela, do których 
studenci kierunków pedagogicznych przygotowywani są od początku 

58 B. Pituła, Opresyjne czy podmiotowe traktowanie ucznia. Deklarowany a rze-
czywisty stopień realizacji zasady podmiotowości w badanej szkole, „Chowanna” 2006,  
t. 1(26), s. 105.

59 R. Wawrzyniak-Besztarda, Młodzież licealna o swoich nauczycielach. Rzecz o po-
rozumiewaniu się nauczycieli i uczniów, „Chowanna” 2006, t. 1(26), s. 112 -113.

60 Tamże, s. 111.
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edukacji. Te trudności mają nieuświadomiony przez wielu nauczycie-
li wymiar pozytywny i mogą być źródłem istotnych dla usprawniania 
efektywności oddziaływań informacji. Umiejętność dostrzeżenia pozy-
tywów w ciężkich sytuacjach wymaga refleksji nad swoją pracą dydak-
tyczną i postawą. Zdarzenia krytyczne stanowią klucz do wydobywania 
wielowymiarowości problematyki pracy nauczycieli61. To termin wpro-
wadzony przez Davida Trippa w „Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. 
Kształtowanie profesjonalnego osądu” 62. Zdarzenie jest uznawane przez 
osobę za krytyczne w wyniku sądu wartościującego dokonanego na 
podstawie przypisanej mu wartości. D. Tripp wskazuje na duże znacze-
nie krytycznego namysłu nad opisywanym zdarzeniem, które pozwala 
na wydobycie jego sensu i znaczenia dla indywidualnego rozwoju osoby. 
Opisywane sytuacje mogą w istotny sposób obrazować to, jak nieuświa-
domione przyzwyczajenia, stereotypy i przeświadczenia nauczyciela 
warunkują jego zachowanie wobec uczniów. Dostrzeżenie i poznanie 
owych przyzwyczajeń dokonuje się właśnie za sprawą występowania 
zdarzeń problemowych, które pozwalają zrozumieć motywy własnego 
postępowania i prowadzą do samopoznania. Nie mając wiedzy o sobie 
samym i o motywach swojego postępowania, nauczyciel nie mógłby 
podnosić poziomu swojej pracy. Zdarzenia trudne usprawniają do-
skonalenie zawodowe nauczycieli. Zmiana jest najważniejszą zdaniem  
D. Trippa aktywnością. Autor odniósł ją do przeformułowania świa-
domości nauczyciela63. Oznacza to, że jego postępowanie dotąd będzie 
utrwalane, dopóki nie zostanie wewnętrznie zakwestionowane. Zazna-
czył jednak, że ów namysł nie jest możliwy do osiągnięcia w próżni, lecz 
pod wpływem autoanalizy postępowania z perspektywy świadomości 
i problematyczności konkretnych zdarzeń. Obiektem jego uwagi po-
winny być przede wszystkim czynności rutynowe będące podstawą jego 
aktywności zawodowej. Zdarzenia krytyczne są sposobem docierania 
do rozumienia zjawisk wychowawczych i dydaktycznych dokonujących 
się podczas działalności praktycznej. By mogły one nieść z sobą pożąda-
ne skutki niezbędne jest obranie przez nauczyciela postawy asertywnej.

61 Por. H. Kwiatkowska, Pedeutologia, Warszawa 2008, s. 173.
62 Tamże, s. 173-176.
63 Tamże, s. 176.
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Asertywność jako element budowania 
autorytetu nauczyciela

Asertywność wiążę się z poszukiwaniem przyczyn złości i rozwią-
zywaniem problemu. Najskuteczniejszym sposobem radzenia sobie ze 
stresem jest stosowanie strategii zorientowanej na problem. A. Kozak 
radzi, by w sytuacji konfliktu z uczniem nauczyciel poddał gniew kon-
troli i zastanowił się, dlaczego tak naprawdę się denerwuje i czy racja 
rzeczywiście leży po jego stronie64. Jej zdaniem, przyczyną irytacji na-
uczycieli w problemowych sytuacjach jest nie sama osoba wychowanka, 
lecz jego konkretne zachowanie. Niekiedy uczniowie postępują w okre-
ślony sposób, ponieważ zostali nauczeni tak zwracać na siebie uwagę 
nauczycieli. Ich działanie nie jest wówczas zorientowane na wywołanie 
przykrych emocji nauczyciela, lecz na jego atencję. Jeśli dziecko nie 
dostaje pochwały za to, kim jest, szuka potwierdzenia swojej wartości 
w tym, że w ogóle ktoś dostrzeże jego jestestwo. Warto, więc w takich 
sytuacjach zastanowić się, co jest przyczyną trudnego zachowania. Istot-
ną funkcję pełni również aspekt odpowiedniej pochwały i wzmacniania 
mocnych stron każdego ucznia. Czasem bywa tak, że nauczyciel, będąc 
w ciężkiej sytuacji życiowej, niewspółmiernie nerwowo reaguje na bo-
dziec wysyłany przez uczniów. Warto, by w takich sytuacjach zastano-
wił się, czy jego zachowanie nie jest wynikiem kumulacji negatywnych 
odczuć i czy to konkretne zdarzenie wywołałoby w nim takie emocje 
w innych okolicznościach. Dobrze jest przemyśleć, czy owa sytuacja jest 
warta poświęconego na nią czasu i energii. Bywa również i tak, że na-
uczyciela denerwuje to, że nie może zmienić zachowania wychowanka. 
Zwycięstwo nie zawsze jest możliwe, szczególnie, gdy jest postrzegane, 
jako zmiana postępowania ucznia. Czasem wygrana może oznaczać, że 
adolescent będzie się zachowywał w sposób niepożądany przez nauczy-
ciela, jednak trudność nie wynika z jego zachowania, lecz ze sposobu 
reakcji nauczyciela65. W takich sytuacjach należy zaprosić wychowanka 

64 A. Kozak, Wygraj szacunek i autorytet, „Psychologia w szkole’’ 2007, nr 1 (13), 
s. 25.

65 Tamże, s. 26-27.
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do dialogu, zaproponować mu szczerą rozmowę i w granicach rozsądku 
pozwolić, by postępował wedle własnego uznania. Niekiedy to zacho-
wanie nauczyciela powinno ulec zmianie. By być asertywnym nauczy-
ciel musi umieć rozpoznawać i nazywać swoje emocje, a także jasno 
określać, jak ma być przez uczniów traktowany. Codzienną asertyw-
nością jest również uczenie innych, jak chce się być traktowanym66. Do 
tego potrzebne jest założenie, że inni ludzie nie znają naszych potrzeb 
i oczekiwań wobec nich i nie dowiedzą się o tym od nikogo innego jak 
tylko od nas. Najtrudniejszym krokiem w nauce asertywności jest bycie 
asertywnym wobec siebie. Dużym wyzwaniem jest również formułowa-
nie pozytywnych opinii na temat innych osób. Dzieje się tak za sprawą 
silnej tendencji do pesymistycznego postrzegania świata przez polskich 
nauczycieli oraz nieumiejętności przyjmowania komplementów. Akcep-
tacja pochwał również jest zachowaniem asertywnym. Nauczyciel powi-
nien pamiętać o tym, że w sytuacji, gdy ktoś szczerze mówi o aprobacie 
jego postawy warto to zaakceptować i przyznać mu prawo do uznania 
i pozytywnych uczuć wobec swojej osoby. Adekwatna samoocena i op-
tymistyczna postawa sprzyjają ujawnianiu u uczniów pokrewnych za-
chowań. Postawa asertywna dotyczy również świadomości siebie, swo-
ich słabych i mocnych stron oraz postrzegania siebie, jako wartościowej 
osoby. Dążąc do asertywnej postawy swoich uczniów, nauczyciel winien 
budować wśród nich swój autorytet poprzez własną asertywność, która 
wynika z samoświadomości i pewności siebie67. Nauczyciel, który szcze-
rze wygłasza własne zdanie, uczciwie i bezpośrednio przedstawia innym 
swoje oczekiwania wobec nich, ma duże szanse, by stać się modelem do 
naśladowania dla swoich wychowanków.

Pomimo, iż określone cechy osobowości mogą sprzyjać budowaniu 
autorytetu nauczyciela, nie czynią go jednak niezbywalnym. Autorytety 
nie muszą być trwałe. Będąc osobami publicznymi, nauczyciele powin-
ni być wzorem osobowym. W związku z tym oczekiwania dydaktyczne, 
wychowawcze i moralne wobec nauczycieli są ze strony społeczeństwa 
wysokie. Podlegają nieustannej, często krytycznej ocenie, na skutek 

66 Tamże, s. 28-29.
67 Tamże, s. 30-31.
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której mogą utracić poważanie otoczenia i dobrą reputację. W związku 
ze specyfiką pracy nauczycieli wielu badaczy postawiło sobie pytanie, 
jakie są przyczyny upadku autorytetu. Badania przeprowadzone wśród 
adolescentów przez I. Wagner wskazują na cechy typowe dla autorytetu 
przywódczego, jako degradujące poważanie u nauczycieli. Dowodzą, że 
najczęstszą przyczyną osłabienia autorytetu nauczyciela są ponoszone 
przez niego klęski68. Młodzież postrzega je, jako weryfikację kompeten-
cji i pracy wychowawcy. Kolejnym elementem degradującym autory-
tet jest brak tolerancji uniemożliwiający uzyskanie poczucia akceptacji 
i bezpieczeństwa. Brak powagi znamionuje, zdaniem nastolatków, lek-
ceważenie obowiązków zawodowych i wychowanków. Zachowawczość 
jest następnym elementem degradującym autorytet nauczyciela. Mło-
dzież interpretuje ją jako brak odwagi do podejmowania odpowiedzial-
ności za popełnione czyny, brak pewności siebie i inicjatywy w działaniu 
oraz niskie poczucie własnej wartości. Istotnie trudno przypisać status 
wiarygodności osobie o niskich umiejętnościach przekonywania innych 
do siebie i propagowanych wartości. Inną niezwykle istotną w obniża-
niu siły autorytetu cechą jest, zdaniem badanych, brak odpowiedzial-
ności za własne wypowiedzi. Jej konsekwencjami są niedotrzymywanie 
obietnic, co czyni osobę mało wiarygodną i niegodną zaufania. Dotyczy 
również prześmiewczych i nieprzemyślanych wypowiedzi pod adresem 
wychowanków. Brak poczucia humoru jest kolejnym elementem obni-
żającym autorytet. Znamionuje nieumiejętność zdystansowania się do 
własnej osoby i sytuacji. Może również wiązać się z trudnością w rozła-
dowywaniu negatywnego napięcia nerwowego na lekcjach oraz nawią-
zywaniem kontaktów interpersonalnych. Prawie połowa ankietowanych 
opisała brak zorganizowania i chaotyczność jako element umniejszający 
autorytet nauczyciela69. Stanowi o lekceważącym stosunku nauczycie-
la do uczniów i pełnionych obowiązków zawodowych. Przedstawione 
wyniki mogą być wyrazem tęsknoty za prawdziwym, wewnętrznym, 
autentycznym autorytetem. Przedstawiony wniosek wydaje się jeszcze 
bardziej dosadny w zestawieniu dalszych elementów, do których należą: 

68 I. Wagner, Stałość czy zmienność autorytetów, dz. cyt., s. 123.
69 Tamże, s. 123.
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zwolennik rządów silnej ręki, demokrata, przeszłość kryminalna, cho-
rowity/słaby fizycznie, uległy/podatny na wpływy, gadatliwy, przesadnie 
lubiący rozrywkę70.

Czynniki degradujące autorytet nauczyciela

Jednym z czynników, które komplikują formowanie autorytetu na-
uczyciela jest negatywne społeczne nastawienie71. Cechuje je rozległy 
zasięg oddziaływania i stosunkowo duża siła wywołana presją społeczną. 
Często jest wynikiem afektywnego obrazu nauczyciela przedstawianego 
w środkach masowego przekazu72. Innym problematycznym czynni-
kiem może być obronna postawa rodziców i uczniów73, którzy całą 
odpowiedzialność za wychowanie i ponoszone przez dzieci porażki edu-
kacyjne przypisują nauczycielom. Istotną funkcję pełnią również trud-
ne warunki pracy oraz niepewność wobec przyszłych losów nauczycie-
la. Fundusze przeznaczane na edukację i szkolnictwo są coraz bardziej 
ograniczane, przez co niektóre szkoły zostają zamykane, a klasy stają się 
liczniejsze. Taki zabieg nie tylko obniża komfort pracy uczniów i na-
uczycieli, lecz również uniemożliwia indywidualizację oddziaływania 
na wychowanków74. Dokonanie diagnozy każdego z uczniów i dosto-
sowanie materiału dydaktycznego i metod nauczania do jego indywi-
dualnych możliwości jest wówczas niemożliwe. Konsekwencją takich 
zabiegów jest niekiedy przypisywanie nauczycielom odpowiedzialności 
za obniżenie jakości świadczonych usług dydaktycznych.

Budowaniu autorytetu nie sprzyja również stresogenne środowisko 
pracy nauczycieli. Polscy dydaktycy są narażeni na oddziaływanie wie-
lu stresorów w pracy. Współcześnie wymaga się od nich nieustannego 
aktualizowania posiadanych umiejętności i zdobywania nowej wiedzy. 

70 Cyt. tamże, s. 124.
71 T. Olearczyk, Autorytet nauczyciela, dz. cyt., s. 12.
72 A. Paszkiewicz, Kryzys autorytetu nauczyciela, dz. cyt., s. 30.
73 T. Olearczyk, Autorytet nauczyciela, dz. cyt., s. 12.
74 E. Kozak, Szkoła, jako środowisko (de-) stabilizujące autorytet nauczyciela, dz. 

cyt., s. 107.
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Praca z człowiekiem jest dodatkowo utrudniona tym, iż nie zawsze efek-
ty wysiłku są widoczne od razu, niekiedy trzeba na nie długo czekać. 
To opóźnia w czasie odnoszenie sukcesu i obniża poczucie sprawczo-
ści. Brak widocznych postępów pracy demotywuje nauczycieli do po-
dejmowania dalszego wysiłku. Ponadto, nauczyciele nie mają wpływu 
na to, jak obszerna jest podstawa programowa, którą zobowiązani są 
zrealizować z uczniami ani na liczebność klas. Dodatkowo wielu na-
uczycieli boryka się z chorobami zawodowymi, takimi jak np. nerwi-
ce czy choroby strun głosowych. To utrudnia im czerpanie satysfakcji 
z aktywności zawodowej i zdobywanie autorytetu uczniów. Wielu na-
uczycieli z trudnościami emocjonalnymi boi się zwrócić o pomoc do 
psychologa lub psychiatry w obawie przed krytyką zwierzchników lub 
współpracowników. Ten problem nie dotyczy tylko grupy zawodowej 
nauczycieli. Wynika ze sposobu postrzegania przez społeczeństwo osób 
z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Brak pomocy ze strony specjali-
sty pogłębia doświadczane trudności.

Innym elementem utrudniającym budowanie autorytetu jest nie-
umiejętne korzystanie z władzy nauczycielskiej75. Wiąże się z wykorzy-
stywaniem władzy przeciwko uczniom. Niewłaściwie rozumiane part-
nerstwo może skutkować przejmowaniem inicjatywy przez nauczyciela, 
hamowaniem aktywności ucznia, obniżaniem motywacji do nauki i bu-
dowaniem postawy zewnątrzsterownej. Kolejnym czynnikiem hamu-
jącym formowanie autorytetu jest nadmierna koncentracja na własnej 
osobie. Utrudnia dostrzeganie i reagowanie na trudności uczniów. Co-
raz częściej cechą utrudniającą formowanie autorytetu jest relatywizm 
moralny uczniów76, którzy wartości przekazywane przez nauczyciela 
odbierają, jako przestarzałe i nieaktualne.

Marek Dziewiecki opisał cztery główne determinanty upadku lub 
osłabienia autorytetu nauczyciela. Jako pierwsze wymienił niewystar-
czające przygotowanie nauczycieli do wykonywania swojego zawodu. 
Autor wskazał na konieczność wprowadzenia większej ilości przedmio-
tów antropologicznych dla umożliwienia studentom nabycia umiejętno-

75 T. Olearczyk, Autorytet nauczyciela, dz. cyt., s. 12.
76 Tamże, s. 12.
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ści lepszego rozumienia potrzeb i specyfiki funkcjonowania człowieka. 
Istotną przyczyną degradacji autorytetu jest nieodpowiednie reagowa-
nie na trudne zachowania wychowanków. Według M. Dziewieckiego, 
przyczyną zachowawczości nauczycieli jest ich niski status społeczny 
i materialny oraz strach przed zwolnieniem. Konsekwencją takiego 
zachowania jest nieumiejętność opracowania optymalnych dla wycho-
wanka działań zaradczych77. Innym powodem nauczycielskiej nieporad-
ności wobec trudnego zachowania uczniów może być lęk przed krytyką 
i maskowanie trudności wychowawczych. Efektem takiego stanu rzeczy 
jest działanie w osamotnieniu i negacja porażek wychowawczych, które 
utożsamiane są z brakiem kompetencji78. Istotnym elementem utrud-
niającym skuteczną wymianę informacji jest obronna postawa rodziców 
wobec trudności wykazywanych przez dzieci. Takie działania skutkują 
często komplikacjami w udzielaniu wychowankowi pomocy. Innym 
elementem degradującym autorytet jest antywychowawcza presja 
współczesnych ideologii, odnosząca się głównie do najpopularniejszych 
trendów kulturowych i społecznych w ramach, których propaguje się 
mit o samorozwoju i dążności do szczęścia bez pracy nad sobą, samo-
dyscypliny79. Ostatnią z wymienionych przez M. Dziewieckiego przy-
czyn osłabienia autorytetu nauczyciela jest presja polityczna wywierana 
na szkołach. Jej efektem jest narzucanie wybranego stylu wychowania 
w celu powielenia pożądanego typu obywatela, którym łatwo rządzić 
i który łatwo poddaje się propagandzie80.

Dynamika współczesnego życia ujawnia wiele czynników, które 
zagrażają budowaniu autorytetu nauczyciela i skutecznie go osłabiają. 
Każdy nauczyciel powinien być świadomy owych przemian ideowych 
i kulturowych oraz dbać o nieustanne doskonalenie swoich kompeten-
cji i cech osobowych w celu nawiązywania z uczniami autentycznej wię-
zi i budowania autorytetu.

77 J. Mioduszewski, Młody nauczyciel w szkole, „Wychowawca’’ 2004, nr 10,  
s. 29-31.

78 E. Kozak, Szkoła, jako środowisko (de-) stabilizujące autorytet nauczyciela, dz. 
cyt., s. 111.

79 A. Paszkiewicz, Kryzys autorytetu nauczyciela, dz. cyt., s. 29.
80 Por. tamże, s. 30.
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Autorytet nauczyciela w opinii uczniów gimnazjum

Kwestia autorytetu stanowi potrzebę wyższego rzędu. Jest potrzebny 
dorastającym osobom do prawidłowego rozwoju. Sprzyja kształtowaniu 
syntetycznej tożsamości i pełni znaczącą rolę dla profilaktyki zachowań 
ryzykownych. W obecnych czasach szybkiego przekazu informacji coraz 
częściej mamy do czynienia z moralnym relatywizmem, manipulacją in-
formacji i promowaniem przez środki masowego przekazu nowych war-
tości. Na oddziaływanie pozbawionego wartości przekazu medialnego 
szczególnie narażone są dzieci i młodzież. O ile w przypadku dzieci na-
uczyciele mogą w łatwy sposób zdobyć uznanie swoich uczniów, w kwe-
stii adolescentów sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Badania 
przeprowadzone wśród 104 gimnazjalistów w 2014 roku81 ukazały, że 
prawie wszyscy nastolatkowie deklarują pragnienie posiadania autory-
tetu. Argumentują je potrzebą wzoru i inspiracji do pracy. Jest ona dla 
nich szczególnie istotna ze względu na formowanie tożsamości i stadium 
moratoryjnego. Niestety nie wszyscy adolescenci odczuwający potrzebę 
odnalezienia wzoru lub osoby inspirującej do działania posiadają własny 
autorytet. Dla znaczącej większości młodzieży autorytetem są rodzice. 
Gdy oni nie mogą być dla dziecka wzorem do naśladowania to nauczy-
ciel powinien go stanowić. Wyniki badań wskazują, iż w rzeczywistości 
tak nie jest. Żaden z adolescentów nie wskazał nauczyciela jako swo-
jego głównego autorytetu. Szkoła jest miejscem, w którym uczniowie 
spędzają znaczną część swojego czasu. To nie tylko obszar zdobywania 
wiedzy i umiejętności, lecz również strefa ekspozycji społecznej i bycia 
ocenianym przez osoby posiadające nad uczniami władzę nauczycielską. 
By mogła kształtować afirmowane w społeczeństwie postawy swoich 
wychowanków musi stanowić dla osoby pozytywne odniesienie wobec 
jej relacji rodzinnych. To wiąże się z koniecznością życzliwego stosunku 
nauczycieli wobec uczniów i bezpiecznego przywiązania do nauczycie-
li na lekcjach i przerwach. Ciekawym zjawiskiem stało się uznawanie 
przez młodzież za autorytet osoby prowadzące kanały Internetowe, na 
których dzielą się z oglądającymi swoim doświadczeniem w różnych 

81 Badania przeprowadzono w gimnazjach dużego miasta w Małopolsce.
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dziedzinach życia społecznego. Taka działalność niesie z sobą wiele po-
zytywnych skutków, gdyż pozwala w szybki sposób pozyskać potrzebną 
do samodoskonalenia wiedzę i podnosi poziom mobilizacji do pracy. 
Wiąże się również z pewnymi zagrożeniami wynikającymi z trudności 
w weryfikacji prawdziwości przekazywanej wiedzy. Tylko co trzeci gim-
nazjalista uznaje autorytet nauczycieli. Dydaktycy, którzy najczęściej 
cieszą się poszanowaniem i uznaniem swoich uczniów nauczają przed-
miotów humanistycznych. Młodzież docenia w nich głównie życzliwy 
stosunek do ludzi, zamiłowanie do nauczanego przedmiotu, umiejęt-
ność stworzenia pozytywnego klimatu w klasie i utrzymania dyscypli-
ny w akceptowalny dla wychowanków sposób. Adolescenci dysponują 
pewną nacechowaną emocjonalnie wiedzą na temat swoich nauczycieli 
i wykazują wobec nich określoną aktywność. W większości przypadków 
są to postawy negatywne, a więc takie, które nie sprzyjają spontaniczne-
mu rozwojowi nastolatków. Być może dlatego przeważająca większość 
gimnazjalistów nie lubi chodzić do szkoły. To mogłoby się jednak zmie-
nić za przyczyną wysiłku nauczycieli. Połowa gimnazjalistów uważa, że 
nauczyciel mógłby wpłynąć na poprawę ich samopoczucia w szkole. 
Podjęcie takiego przedsięwzięcia wiązałoby się również z uzyskaniem 
ich autorytetu. By jednak móc ubiegać się o szacunek i uznanie swoich 
uczniów nauczyciele powinni najpierw przyjrzeć się aktualnej postawie 
nastolatków wobec członków grona pedagogicznego.

Adolescenci dostrzegają i doceniają wysiłek nauczycieli włożony 
w treściowe i dydaktyczne przygotowanie do zajęć i pomocy merytorycz-
nej uczniom. Przyznali również, że nauczyciele stwarzają im możliwość 
samodzielnego dochodzenia do wiedzy. Nie uważają jednak, by ciężka 
praca nauczycieli przekładała się na atrakcyjność zajęć. Być może dlatego 
nie postrzegają nauczanej w szkole wiedzy jako przydatnej i wartościo-
wej i nie próbują wykorzystać jej w życiu codziennym. To przekłada się 
również na niskie poczucie prawidłowego przygotowania do samodziel-
nego funkcjonowania w szkołach ponadgimnazjalnych. Gimnazjaliści 
uznali, że większe zaangażowanie i kreatywność nauczycieli w prowa-
dzeniu lekcji poprawiłoby ich nastrój w szkole. Zaangażowanie w pracę 
nauczycieli w opinii badanych wpływa również na zwiększenie chęci do 
samodzielnej nauki w domu. Przytoczone wyniki badań nie świadczą 
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o lenistwie nauczycieli, lecz o braku zainteresowania opinią uczniów na 
temat swojej pracy. Dowodem tego jest potwierdzony przez młodzież 
nieprawidłowy dobór pomocy dydaktycznych. Potrzebę ich urozmaice-
nia adolescenci uwydatnili w życzeniach wobec nauczycieli. Młodzież 
gimnazjalna nie odczuwa, by nauczyciele liczyli się z ich opinią. Świad-
czą o tym wypowiedzi zaprzeczające proszeniu o opinię na temat oce-
ny rówieśnika z klasy. Zdaniem adolescentów, dydaktycy nie pytają ich 
o opinię na temat przeprowadzonych zajęć, co jest jedną z głównych 
przyczyn braku zainteresowania lekcjami uczniów. Ponadto gimnazjali-
ści uznali większość swoich nauczycieli za stronniczych i skłonnych do 
nieobiektywnych ocen. Pytanie uczniów o samoocenę lub opinię na te-
mat wypowiedzi ich rówieśnika pozwoliłoby nauczycielowi uwolnić się 
od subiektywizmu. Takie działanie wymaga partnerskiego traktowania 
uczestników zajęć i poszanowania ich zdania. Adolescenci nie uważają 
swoich nauczycieli za empatycznych. Według ich opinii, dydaktycy nie 
interesują się samopoczuciem swoich uczniów. Być może dlatego tak 
wielu nastolatków miało trudności z oceną własnego poczucia wartości 
i uznania ze strony nauczycieli. Co czwarty adolescent boi się wygłaszać 
sprzeczną z poglądami nauczyciela opinię, co świadczy o braku poczu-
cia bezpieczeństwa w jego towarzystwie. W opinii uczniów nauczyciele 
nie zawsze reagują, gdy któremuś z wychowanków dzieje się krzywda. 
Często pozostają również obojętni wobec przemocy i agresji wśród 
nastolatków. To najpewniej przyczynia się do odczuwania zagrożenia 
w szkole przez niemalże co czwartego adolescenta. To również prze-
kłada się na niechętne uczenie się gimnazjalistów oraz próby unikania 
lekcji lub innych kontaktów w szkole z nauczycielem, wobec którego 
odczuwają strach. Młodzież gimnazjalna nie ufa dyskrecji swoich na-
uczycieli. To nie sprzyja budowaniu ufnej postawy wobec nauczycieli 
i odbiera wychowawcom możliwość pomagania swoim wychowankom. 
Nauczyciele nieczęsto podejmują z uczniami tematykę praktycznego 
zastosowania poznawanych umiejętności i wartości wiedzy dla samych 
uczniów. Być może to jest przyczyną niskiego poczucia samopoznania 
ankietowanych. Poznawanie siebie i swoich potrzeb jest niezbędne do 
autoewaluacji i samodoskonalenia. Wspomniane elementy nie tylko 
wspomagają rozwój adolescentów, lecz również wdrażają do mobilnego 
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funkcjonowania w życiu dorosłym i dopasowaniu do potrzeb rynku 
pracy. Służy temu również nauczanie w zakresie higieny pracy umysło-
wej i efektywnego uczenia się, którego nauczyciele w opinii adolescen-
tów nie podejmują. Znaczna część nastolatków jest w stanie wskazać 
nauczyciela, z którym z różnych powodów chcieliby się utożsamiać, 
co korzystnie wpływa na dostarczanie młodzieży wzorów osobowych. 
Pozytywnym aspektem omawianych badań jest również fakt, iż gim-
nazjaliści są w stanie wskazać nauczyciela, do którego nie baliby się 
zwrócić o pomoc, gdyby była taka potrzeba. Najczęściej jednak proszą 
nauczycieli o radę w kwestiach związanych z uczeniem się, nie zaś prob-
lemami emocjonalnymi lub rodzinnymi. O dobrej pozycji, co najmniej 
niektórych nauczycieli świadczy również przyznanie przez młodzież do 
zmiany opinii na jakiś temat na skutek oddziaływania nauczyciela. To 
świadczy o tym, że uczniowie postrzegają tych nauczycieli, jako kompe-
tentnych i opiniotwórczych.

Zakończenie

Analiza wyników badań nad postawami młodzieży gimnazjalnej wo-
bec autorytetu nauczycieli wykazała, że większość nauczycieli nie jest 
w stanie samodzielnie pozyskać autorytetu swoich uczniów. Utrudniają 
im to czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, które komplikują pracę na-
uczycieli i zwiększają poziom stresu. Potrzeba uznania autorytetu na-
uczyciela jest akcentowana zarówno przez adolescentów, jak również 
przez samych nauczycieli. Jego posiadanie jest nauczycielom potrzebne 
do poczucia spełnienia i odnoszenia sukcesów w pracy wychowawczej 
i dydaktycznej. By uczniowie zaczęli uznawać autorytet nauczycieli nale-
ży podjąć działania wspierające nauczycieli. Muszą one dotyczyć zarów-
no oddziaływania na sferę emocjonalną, jak również merytorycznego 
wsparcia ich pracy i nabywania kompetencji społecznych i komunika-
cyjnych. Największym wyzwaniem na drodze wspierania nauczycieli 
w osiąganiu uznania młodzieży jest stworzenie im komfortu emocjo-
nalnego w pracy i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, które są nie-
zbędne do odpowiedzialnego wykonywania obowiązków zawodowych. 
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Dobrym rozwiązaniem jest promocja zdrowia dla nauczycieli oraz za-
chęcanie ich do aktywnego spędzania czasu wolnego. Posiadanie pasji 
i zainteresowań również sprzyja generowaniu pozytywnych emocji oso-
by. Nauczycielom z trudnościami emocjonalnymi można zaoferować 
indywidualną rozmowę z psychologiem. Wielu wypalonych zawodowo 
nauczycieli patrzy na rzeczywistość szkolną przez pryzmat trudności 
i niepowodzeń. Dokonane w towarzystwie specjalisty pozytywne prze-
wartościowanie umożliwiłoby dostrzeżenie pozytywów pracy nauczycie-
la i podniesienie mobilizacji do działalności dydaktycznej i wychowaw-
czej. Wyniki badań wskazały również na konieczność zorganizowania 
warsztatów radzenia sobie ze stresem oraz komunikacji i asertywności. 
Nabyte umiejętności pozwoliłyby nauczycielom panować nad negatyw-
nymi emocjami i umiejętnie wyrażać własne oczekiwania wobec ucz-
niów i współpracowników. Organizacja zajęć lub wyjazdów integracyj-
nych mogłaby przyczynić się do poprawy relacji między nauczycielami, 
co skutkowałoby lepszą współpracą w zakresie pomocy uczniom. Po 
ustabilizowaniu negatywnych emocji należy wesprzeć merytorycznie 
nauczycieli, by mogli w kreatywny sposób pracować z uczniami na lek-
cji. Służą temu warsztaty kreatywności i udostępnianie różnych pomocy 
dydaktycznych. Przytoczone zabiegi służą czerpaniu satysfakcji z pracy 
zawodowej nauczycieli. Podnoszą mobilizację do pracy i pozwalają lepiej 
wspierać rozwój adolescentów. To umożliwi kształtowanie pozytywnych 
postaw adolescentów gimnazjum wobec autorytetu nauczycieli. Proces 
wspierania nauczycieli nie jest przedsięwzięciem łatwym ani szybkim do 
realizacji. Utrudniają go liczne bariery niezależne od woli samych na-
uczycieli. Jest jednak niezwykle istotny zarówno dla uczniów, jak rów-
nież samych nauczycieli, a zamierzony efekt końcowy – niepowtarzalna, 
pełna wzajemnego szacunku i pokory relacja mistrza i ucznia, w wyniku 
której to dokonuje się proces rozwoju i samodoskonalenia – warty wy-
siłku i starań o poprawę relacji nauczycieli i uczniami.
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Korepetycje jako alternatywa lekcji? 
Teoria i praktyka

Tutoring as an alternative lesson? 
Theory and practice

Abstrakt: Od wielu lat w Polsce obserwowany jest kryzys tradycyjnego szkol-
nictwa. Sprzyja to pojawianiu się najróżniejszych form korepetycji, od trady-
cyjnych odbywających się w domu ucznia, aż po internetowe, wykorzystujące 
najnowsze komunikatory. Coraz częściej uczniowie korzystają z odpłatnych 
zajęć pozalekcyjne, na których niejednokrotnie realizowane są treści z lekcji. 
W sytuacji tej pojawia się pytanie, jaka jest rola szkoły w procesie edukacji? 
Prezentowany artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy korepetycje mogą 
stanowić alternatywę dla tradycyjnych lekcji.

Słowa kluczowe: szkoła, proces kształcenia, korepetycje.

Abstract: For many years, we can observe a crisis of the traditional education 
in Poland. This favors the emergence of various forms of tutoring, from tradi-
tional – taking place in the student’s home, to the Internet – using the latest 
messaging. Increasingly, students benefit from extracurricular paid activities, 
which often implement the content of the lessons. In this situation, we should 
ask a question: what is the role of the school in the education process? The 
present article is an attempt to answer the question whether the tutor can 
provide an alternative to traditional lessons.

Key words: school, the educational process, tutoring.
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To prywatne lekcje stają się
punktem odniesienia dla uczniów i rodziców
i tylko one wydają się być dla wielu
gwarancją sukcesu w przyszłości1.

Wprowadzenie

Teoretycy kształcenia ustawicznego rozróżniają trzy formy edukacji: 
formalną, pozaformalną i nieformalną. Formalnej, opartej na szkołach, 
klasach, stopniach i programach towarzyszy niemal odwiecznie prywat-
ne nauczanie, czy bardziej potocznie – korepetycje. Ta „czwarta edu-
kacja” posiada siłę porównywalną z wpływami współczesnych mediów. 
W literaturze przedmiotu stosuje się określenia typu cień rzucany przez 
szkołę2, równoległy do publicznego, system prywatnej oświaty3, czy 
też profesjonalny sektor pozaszkolnych usług oświatowych4. W każdym 
z tych twierdzeń akcentowana jest w mniej lub bardziej widoczny spo-
sób alternatywa dla tego, co się dzieje w szkole.

Obserwowalny od wielu lat kryzys tradycyjnego szkolnictwa tylko 
sprzyja rozwojowi najróżniejszych form korepetycji, od tradycyjnych 
odbywających się w domu ucznia, po internetowe, wykorzystujące naj-
nowsze komunikatory. Uczniowie dzielą swój czas między edukację 
szkolą a odpłatne zajęcia pozalekcyjne, na których nierzadko ponownie 
realizowane są treści z lekcji. W tej sytuacji rodzą się pytania, czy jest 
jeszcze sens chodzić do szkoły, czy warunki, jakie panują w klasie szkol-
nej sprzyjają nauce, która z dwóch wspomnianych form jest dla ucznia 
korzystniejsza?

Próba rozstrzygnięcia problemu, czy korepetycje rzeczywiście stano-
wią alternatywę dla szkolnych lekcji, nie jest łatwa. Przede wszystkim 

1 MAK, wpis na bloga, http://www.halogorlice.pl/czytelnia/4895-korepetycje-
sens-i-bezsens-nauczania, (dostęp: 16.11.2014).

2 M. Bray, Korepetycje. Cień rzucany przez szkoły, Warszawa 2012.
3 B. Rynkowska, Biznes w szkole, „Magazyn Słowo Ludu” 2001, nr 2312, s. 5.
4 Korki są „trendy”?, http://www.edulandia.pl/Edulandia/1,98384,5881297, Kor-

ki_sa_trendy_html, (dostęp: 03.05.2010).
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z powodu złożoności samego procesu kształcenia. Pewne elementy będą 
przeważały szalę zwycięstwa na rzecz tradycyjnych lekcji, inne na po-
czet prywatnych. W celu uporządkowania wszystkich towarzyszących 
tej tematyce wątków oraz poszczególnych argumentów, po jednej jak 
i drugiej stronie, wydaje się najbardziej adekwatne przyjęcie kryterium 
poszczególnych ogniw procesu kształcenia. Będzie to element nadający 
rozważaniom logiczną strukturę.

Czynniki decydujące o korzystaniu z korepetycji

Refleksje należałoby rozpocząć od fundamentalnej kwestii, jaką jest 
motywacja. Stanowi ona siłę napędową dla wszystkich działań człowie-
ka, w tym edukacyjnych. Jak powszechnie wiadomo, można rozróżnić 
motywację zewnętrzną i wewnętrzną. W przypadku korepetycji czynni-
ki zewnątrz motywacyjne są bardzo łatwe do uchwycenia. Związane są 
z niedomaganiami funkcjonowania państwowego systemu kształcenia. 
Lista zarzutów jest długa, a poszczególne elementy w niej zawarte trud-
ne do skorygowania. Odpowiedzialnością za taki stan rzeczy, obarcza 
się rządzących oraz prowadzoną przez nich politykę oświatową. Próbują 
oni „lekkomyślnie i bezkrytycznie przenieść do nas zachodnie wzorce 
i to takie, które na samym zachodzie już dawno są krytykowane. Wszy-
scy śmiejemy się z amerykańskiego poziomu wiedzy ogólnej. Ale rząd 
dokładnie takie standardy wprowadza do naszych programów. Brak re-
fleksji i planowania”5. „Popatrzymy na politykę oświatową, która nie 
dba o ucznia i jego potrzeby, tylko ulega modom zachodnim (szko-
da tylko, że w tych modowych działaniach nie zaczyna od zachodnich 
standardów w odniesieniu do liczby uczniów w klasie i wyposażenia 
pracowni, sal lekcyjnych). Państwo nie troszczy się o jakość wykształ-

5 Wywiad nr 9. W pracy odwołuję się do badań własnych na temat zjawiska ko-
repetycji prowadzonych w latach 2011-2012. Materiał pochodzi z badań przeprowa-
dzonych w wśród 15 korepetytorów. Respondenci uczyli przedmiotów ścisłych: mate-
matyki, fizyki, chemii oraz historii i języków obcych. Celem badań było uchwycenie 
prawidłowości, które będą wskazywać na teoretyczne wyjaśnienie zjawiska korepety-
cji. Badania przeprowadzone były w oparciu o kwestionariusz wywiadu.
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cenia uczniów (wszystkich, bez względu na poziom intelektualny czy 
materialne możliwości ich rodziców)”6.

Czynnikami zewnątrz motywującymi mogą być szkolni nauczycie-
le, którzy sugerują wsparcie procesu kształcenia dodatkowymi lekcjami 
lub rodzice, którzy ulegając obecnym modom i wzorcom, organizują 
dzieciom prywatne douczanie.

Motywacja wewnętrzna wynika z indywidualnych przekonań jed-
nostki i podyktowana jest potrzebą rzetelnego przygotowania się do 
przyszłych egzaminów lub rozwijania własnych pasji i poszerzenia hory-
zontów intelektualnych. Czasami motywacja koresponduje z funkcjami 
ukrytymi korepetycji. Tak rodzice, jak i uczniowie mają swoje subiek-
tywne interesy, które są realizowane za pośrednictwem prywatnych lek-
cji. O takiej sytuacji wspomina D. Glasman „Wysłanie dziecka do (…) 
korepetytora jest sposobem na zlikwidowanie napięcia w domu [zwią-
zanego z odrabianiem prac domowych], co przyczynia się do poprawy 
relacji pomiędzy członkami rodziny”7.

Ważnym czynnikiem motywacyjnym jest wkład finansowy ponie-
siony w celu zdobycia pożądanych kompetencji. Powszechnie wiado-
mo, że człowiek bardziej ceni to, za co zapłacił z własnych środków 
finansowych. Wybrana oferta edukacyjna wcale nie musi być atrakcyj-
niejsza i skuteczniejsza od szkolnych lekcji, ale w ramach redukowania 
dysonansu poznawczego8 jest wyżej oceniana.

W przypadku lekcji kwestia motywacji jest bardziej złożona. Ucznio-
wie nierzadko traktują szkolę jako zło konieczne. Przymus i nieustanny 
proces oceniania sprawiają, że to środowisko zatraca swoją podstawową 
funkcję tworzenia przestrzeni sprzyjającej poszukiwaniu i zdobywaniu 
kwalifikacji. Nie bez znaczenia jest to, w jaki sposób rodzice i opinia 
publiczna wyrażają się o nauczycielach i samej szkole. Często są to nie-

6 Wywiad nr 4.
7 D. Glasman, Tutoring for the rich, tutoring for the poor? Short notes from France, 

praca zaprezentowana na forum IIEP Confronting the shadow education system: what 
government policies for what private tutoring? Paris 2007 za: M. Bray, Korepetycje. Cień 
rzucany przez szkoły, Warszawa 2012.

8 Teoria dysonansu poznawczego L. Festingera. Dysonans poznawczy to uczucie, 
które jest doświadczane w sytuacji, kiedy dwa (lub więcej) elementy poznawcze (opi-
nie, informacje, przekonania itd.) stoją z sobą w opozycji bądź są z sobą niezgodne.
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pochlebne opinie, które tworzą wokół szkoły nieprzyjazną aurę. Wydaje 
się, że w polskiej mentalności zakorzenione jest narzekanie, krytykowa-
nie i skupianie się na negatywnych aspektach. Dużo rzadziej akcentuje 
się dobre strony oraz sukcesy.

Drugim niezwykle istotnym czynnikiem stanowiącym punkt odnie-
sienia w niniejszych rozważaniach jest kwestia autorytetu nauczyciela. 
Niestety w naszym kraju istnieje tendencja do deprecjonowania zawodu 
nauczyciela (słynne życzenie – „obyś cudze dzieci uczył”) oraz podważa-
nia jego pozycji społecznej. Korepetytor niejako z definicji darzony jest 
większym szacunkiem i stanowi silniejszy autorytet, tak w oczach rodzi-
ców, jak i dzieci. Tu należy nadmienić, że nierzadko mamy do czynienia 
z sytuacją, że korepetytorem jest student czy nauczyciel pracujący na co 
dzień w państwowej szkole. Zatem powyższa kwestia, wyższości kompe-
tencji korepetytora jest mocno dyskusyjna, jakkolwiek stanowi ważną, 
nie zawsze uświadomioną, przesłankę, w porównywaniu obu sposobów 
uczenia się.

Jednym z elementów składających się na autorytet jest umiejętność 
przekazywania wiedzy. Jak zauważyła jedna z korepetytorek, „nie każ-
dy świetnie wykształcony naukowiec potrafi przekazać swoją wiedzę 
w sposób jasny i zrozumiały dla innych. Sama skończyłam fizykę me-
dyczną, podczas której cały czas przyświecał mi cel bycia naukowcem 
w ośrodkach badawczych. Spotykałam się z „prawdziwymi” naukowca-
mi z Polski czy świata. Genialni ludzie, ogromna wiedza, ale nie potrafią 
jej przekazać. Nie każdy rodzi się pedagogiem”9.

Trzecim elementem mającym ogromny wpływ na skuteczność edu-
kacji są emocje. Stanowią ogromną siłę napędową, pozwalają się zaan-
gażować i ułatwiają zapamiętywanie treści. Wielu znanych naukowców 
poszukało inspiracji w muzyce czy sztuce. Tylko przeżywanie pozwala 
w pełni zaistnieć „tu i teraz”, wyrazić siebie. W szkole koncentruje się 
przede wszystkim na zdolnościach intelektualnych. Przeżycia estetyczne 
i emocjonalne są możliwe na przedmiotach artystycznych: muzyce czy 
sztuce. Niestety uznaje się je za przedmioty drugiej kategorii i margina-
lizuje. Nacisk kładziony jest na przedmioty ścisłe i humanistyczne.

9 Wywiad nr 3.
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Czynnikami niesprzyjającymi wyrażaniu siebie poprzez emocje jest 
unieruchomienie i stres. Zbyt długie przebywanie w pozycji siedzącej 
powoduje napięcie tkanki, a w konsekwencji zmęczenie i koncentracje 
na tym, żeby jak najszybciej zmienić ułożenie ciała10. Z kolei funkcjo-
nowanie w warunkach silnie stresogennych, a takie panują w większości 
polskich szkół, powodują u ucznia przyjmowanie postawy „uciekaj albo 
walcz”. Całe spektrum emocji zostaje zepchnięte na dalszy plan, a ce-
lem staje się jedynie przetrwanie. Odczuwany strach niweczy wszelkie 
próby skupienia się na omawianym materiale i obniża sprawność inte-
lektualną. Kwestie stresu poruszone zostaną jeszcze przy okazji kontroli 
i oceny w szkole.

Na proces kształcenia składa się wiele złożonych czynności. Jego suk-
ces w dużej mierze zależy od umiejętnego zaplanowania i przeprowa-
dzenia lekcji. Jak zauważa K. Kuligowska, raczej „nie ma w Polsce na-
uczyciela, który świadomie prowadzi złe, nieefektywne lekcje. Nie ma 
nauczyciela, który dokłada starań, aby jego uczniowie niewiele z lekcji 
skorzystali, który celowo tak organizuje pracę, by lekcja była »czasem 
straconym« dla uczniów, udręką dla wszystkich w niej uczestniczących”11. 
Brak atrakcyjności lekcji czy ich niska efektywność wynikają najczęściej 
z potknięć w realizacji poszczególnych ogniw.

Zanim nauczyciel wejdzie do klasy i zacznie realizować zaplanowane 
działania, powinien zdiagnozować, w jakich warunkach przyjdzie mu 
to czynić. Przede wszystkim musi znać klasę i poszczególnych uczniów. 
Nie jest to łatwe zadanie, bo w szkole brakuje czasu na poznanie, prze-
pływ informacji pomiędzy nauczycielami nie zawsze jest zadowalający, 
nie wspominając o jakości relacji z rodzicami czy pracownikami in-
nych placówek, wspierających rozwój dziecka. Dobra znajomość ucznia 
powinna uwzględniać większość elementów wyszczególnionych przez  
B. Prashing w Indywidualnym stylu uczenia się12. Korepetytorzy mają 

10 M. Polak, Pozwólcie nam się uczyć!. Prezentacja Power Point, http://www.edu-
news.pl/system-edukacji/1442, (dostęp: 25.11.2014).

11 M. Węglińska, Jak przygotować się do lekcji?. Wybór materiałów dydaktycznych, 
Kraków 1997, s. 9.

12 J. Olesińska-Prus, M. Polak, Pozwólcie nam się uczyć!, http://www.edunews.pl/
system-edukacji/1442, (dostęp: 25.11.2014).
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ułatwione zadanie, bowiem praca w domu umożliwia dostosowanie wa-
runków do preferencji ucznia. Poza tym na bieżąco mogą uzyskiwać od 
rodziców wiedzę dotyczącą poszczególnych elementów piramidy LSA13. 
W domu o wiele łatwiej zaspokoić potrzeby fizyczne (ruch, jedzenie, 
pora dnia dla optymalnej wydajności pracy umysłowej), które, zdaniem 
B. Prashing, poprawiają poziom koncentracji. W każdej chwili można 
odpowiednio zmodyfikować otoczenie (temperaturę w pomieszczeniu, 
stopień oświetlenia, organizację miejsca do nauki, zapewnienie ciszy 
lub stymulacji dźwiękowej), które czyni człowieka podatniejszym na 
oddziaływania o charakterze edukacyjnym14.

Omawiając powyższe kwestie, trzeba wspomnieć, że nauczyciele 
szkolni z pewnością posiadają szerszą wiedzę z zakresu diagnozy i te-
rapii w obrębie indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczniów niż 
douczający studenci. Przygotowanie pedagogiczne i potrzeba/przymus 
zdobywania kolejnych szczebli awansu zawodowego sprawiają, że są le-
piej przygotowani do pracy dydaktycznej. Poza tym mogą skorzystać ze 
wsparcia szkolnego pedagoga czy psychologa.

Pierwszym i najważniejszym, warunkującym powodzenie procesu 
kształcenia, czynnikiem jest cel lekcji. Od sposobu jego sformułowania 
będzie zależał kierunek lekcji i charakter uzyskanej wiedzy (teoretyczna, 
praktyczna, „na dziś” czy przyszłościowa). Prawidłowo sformułowany 
cel powinien być jasny, konkretny, zrozumiały dla ucznia. Świadomość, 
postawionych przez nauczyciela celów, powoduje u uczniów świadomość 
uczenia się, nadaje sens uczestniczenia w lekcji15 i pozwala śledzić po-
szczególne etapy ich realizacji. Korepetycje w zdecydowanej większości 
podejmowane są w jasno określonym celu. Uczeń ma go „przed ocza-
mi” i wie, na co będzie wraz z korepetytorem zwracał uwagę. Ponadto 
w nauczaniu z korepetytorem występuje zbieżność celów ucznia i na-
uczyciela. Obu stronom procesu kształcenia zależy na ich osiągnięciu.

W przypadku szkolnych lekcji nauczyciele nie zawsze artykułują 
obrany kierunek poszukiwań intelektualnych oraz określają zadania do 

13 Learning Style Analysis
14 J. Olesińska-Prus, M. Polak, Pozwólcie nam się uczyć, dz. cyt.
15 Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy!. Zeszyt pierwszy: Cele lekcji, 

red. D. Sterna i A. Dojer, www.ceo.org.pl/ok, (dostęp 29.11.2014).
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realizacji. Czasem cel jest zbyt ogólny, tożsamy z dyrektywami pedago-
gicznymi, a przez to mało czytelny. Uczniowie pod koniec zajęć nie są 
w stanie określić, czemu służyła lekcja. Pozostaje mieć nadzieje, że za-
łożenia oceniania kształtującego z kluczowym NACOBEZU16 zmienią 
postawy nauczycieli i nadadzą ich działaniom dydaktycznym przejrzy-
stości.

Kolejnym ważnym elementem jest zbieżności celów. Niejednokrot-
nie na szkolnych lekcjach cel stawiany sobie przez nauczyciela nie kore-
sponduje z potrzebami bądź, idąc dalej, pragnieniami ucznia. Pozostaje 
on wyłącznie problemem nauczyciela i wywołuje postawę „niech sobie 
sam go realizuje, my się nie angażujemy”. Rozbieżność celów często ak-
centowana jest w krytyce tradycyjnego systemu oświaty. Nauczycielom 
zależy, aby jak najlepiej zrealizować program nauczania, uczniom i ich 
rodzicom, aby opanować przekazywaną wiedzę. Szkolne lekcje z pew-
nością byłyby efektywniejsze, gdyby punkt ciężkości został przeniesiony 
z „papierologii, pozornej troski o jakość pracy oraz uciszania tłumów 
bądź jakiegoś innego pozoranctwami dla dobrego wizerunku szkoły 
i własnej pracy”17 na rzetelne wyjaśnienie i przyswojenie wiedzy przez 
ucznia.

Na koniec warto podkreślić, że cel musi być przypominany pod-
czas trwania lekcji, musi być punktem odniesienia na każdym etapie 
i dla wszelkich działań. W razie potrzeby powinien być „poszerzany, 
albo ograniczany w zależności od nastawienia i przygotowania uczniów, 
ich stopnia zmęczenia, zainteresowania się samym tematem itp.”18. Taka 
elastyczność korespondowałaby z wymogiem indywidualizacji.

Planując proces dydaktyczny, należy uwzględnić właściwy dobór tre-
ści. Busolą dla tych działań są kryteria doboru: wiek ucznia, aktualność 
treści oraz zainteresowania uczniów.

Podczas korepetycji uczeń bardzo często styka się z treściami, które 
są mu w mniejszym bądź większym stopniu znane. Prywatny nauczyciel 

16 Zob. Element oceniania kształtującego – Na co będę zwracał uwagę. Ocenian-
ie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy!. Zeszyt drugi: Nacobezu, red. D. Sterna  
i A. Dojer, www.ceo.org.pl/ok, (dostęp: 29.11.2014).

17 Wywiad nr 4.
18 M. Węglińska, Jak przygotować się do lekcji, dz. cyt., s. 57.
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powtarza materiał ze szkoły, kolejny raz go tłumaczy, a czasem poszerza 
o nowe wątki. Uczeń może w każdej chwili zapytać o kwestie, których 
nie rozumie lub poprosić o powtórzenie. Nie trzeba się martwić, że 
zabraknie czasu. Wszystko jest podporządkowywane potrzebom chwili. 
Na lekcji uczeń może się obawiać, że jego pytanie zostanie uznane za de-
klarację niewiedzy i wykorzystane przeciwko niemu. Poza tym warunki 
szkolne utrudniają, a nierzadko uniemożliwiają zrealizowanie całego, 
zaplanowanego materiału. Nauczyciel po przeprowadzeniu działań or-
ganizacyjnych ma 35-30 minut na przekazanie treści. W przypadku ko-
repetycji całe 45-60 minut jest przeznaczane na realizację materiału.

Alternatywne działania szkoły wobec korepetycji

Próbą przełamania kryzysu szkoły związanego z notorycznym bra-
kiem czasu na lekcji na realizację zamierzonych treści jest wprowadza-
nie nowatorskich rozwiązań, mających na celu wcześniejsze zapozna-
nie z materiału lub jego modyfikacja. Na uwagę zasługują Webquesty, 
E-portfolia dla uczniów, peer learning czy idea odwróconej szkoły/klasy. 
W przypadku tej ostatniej uczniowie przygotowują się do lekcji w do-
mu (zapoznają z treściami, wykorzystując do tego preferowane media) 
a na zajęciach koncentrują się wyłącznie na praktycznym zastosowa-
niu opanowanej wiedzy. Ten model bliski jest organizacji nauczania na 
wyższych uczelniach. Uczniowie mają okazję wcześniej przygotować się 
do studiowania, wypracować postawy samodzielności i odpowiedzial-
ności za swój rozwój. Materiały dostępne w zasobach internetowych, 
zwłaszcza otwarte zasoby edukacyjne dają nieograniczone możliwości 
zdobywania wiedzy. Czas na lekcji może być poświęcany na wyjaśnianie 
nieścisłości i utrwalanie materiału.

Będąc przy tym ogniwie kształcenia, należałoby wspomnieć o do-
borze treści. W szkole musi być realizowana podstawa programowa, na 
którą nauczyciel nie ma wpływu. Badani korepetytorzy tak podsumo-
wali sytuację panującą w polskim szkolnictwie: „Dramat, dramat, dra-
mat po stokroć! Zaśmiecanie niepotrzebnymi informacjami to grzech 
numer 1! Ilość zajęć jest przytłaczająca. Zupełnie niepotrzebnych, cześć 



110 Joanna Wnęk-Gozdek

przedmiotów można połączyć i uczyć tylko tego, co jest potrzebne. Np. 
chemia. Przedmiot ciężki, nie każdy lubi. Na kartce rysowane wzory 
związków, których nigdy uczeń nie zobaczy, tym bardziej nie zapamięta, 
długie i skomplikowane reakcje, które do niczego nie będą potrzeb-
ne. Na Zachodzie czy w Stanach, uczysz się tego, co ci jest potrzebne 
do życia, jak cię coś zaciekawi, to dopiero wtedy pogłębiasz wiedzę. 
A w Polsce? »Na hurra« wszystko i im więcej tym lepiej. Nauczycie-
le są przeświadczeni, że ich przedmiot jest najważniejszy”19. „Wyrzu-
ca się z programu języki klasyczne, które były podstawą wykształcenia 
naszego pokolenia wojennego i które dają wspaniale podstawy do sy-
stematycznej nauki języków europejskich. Wyrzuca się pamięciowe na-
uczanie i wszystko staje się relatywne, płynne”20. Rok rocznie najwięcej 
trudności sprawiają uczniom treści z dziedziny matematyki czy fizyki. 
„Zaniedbywane są przedmioty ścisłe, które w dużej części są podstawą 
naszej wiedzy. Materiał jest bardzo okrojony w porównaniu z ubiegłymi 
latami, co nie przynosi pozytywnych skutków”21.

Dobór podręczników też jest często uwarunkowany odgórnie. Ich 
zawartość może budzić zastrzeżenia, ale nie ma lepszych lub z różnych 
przyczyn, nie da się ich zmienić. O jednej z nich wspomina inny re-
spondent: „Ktoś czesze niezłą kasę za same podręczniki, które zmieniają 
się co roku, niemalże i są pełne błędów (mówię o historii)”22.

W dydaktyce wyszczególnia się trzy formy kształcenia: indywidualną, 
grupową i zbiorową. Przez lata panowała opinia, że najoptymalniejsze 
warunki tworzone są w pracy „jeden na jeden”. W świetle tych poglą-
dów korepetycje są najlepszą formą uczenia się. Uczniowi towarzyszy 
nauczyciel, który na bieżąco koryguje błędy i pomaga uporządkować 
wiedzę. Materiał opanowywany jest w trakcie rozmowy. Co istotne, 
uwzględniane jest dotychczasowe doświadczenie ucznia i jego wiedza 
potoczna.

Ostatnie doniesienia z badań nieco zmieniły perspektywę patrzenia 
na edukację. Okazuje się, że człowiek najlepiej uczy się w grupie. Obec-

19 Wywiad nr 3.
20 Wywiad nr 9.
21 Wywiad nr 7.
22 Tamże, s. 57.
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ność innych osób stymuluje proces myślenia i zwiększa kreatywność. 
Stwarza warunki do zaistnienia znaczeń wypracowanych w społecznych 
procesach ich negocjowania23. W świetle tych doniesień naukowych 
grupowe nauczanie na lekcjach w szkole wydaje się lepszym rozwiąza-
niem, przynoszącym większe korzyści. Środowisko szkolne bliższe jest 
warunkom, w których przyjdzie funkcjonować młodemu człowiekowi 
w momencie wejścia na rynek pracy. Wielkie korporacje przede wszyst-
kim stawiają na umiejętność pracy grupowej, nierzadko pod presją cza-
su i w stresie. Dziś nauczyciele mogą korzystać z wielu podręczników 
metodycznych, w których znajdą metody pracy opierające się na współ-
pracy.

Poza tym w klasie szkolnej można wykorzystać elementy edukacji 
rówieśniczej. Nie jest możliwe, aby dziś w dobie społeczeństwa infor-
macyjnego nauczyciel był na bieżąco z wszystkimi nowinkami techno-
logicznymi i doniesieniami naukowymi. Młodzi ludzie mnóstwo czasu 
spędzają w sieci i angażują się w różne ciekawe inicjatywy, dlatego war-
to korzystać z ich potencjału. Praca zespołowa czy grupowa daje także 
możliwość uczenia się poprzez przekazywanie wiedzy innym. W ramach 
tworzenia alternatywy dla korepetycji można wprowadzić w szkole sa-
mopomoc uczniowską. Przez dziesiątki lat ta forma nauczania – uczenia 
się była wykorzystywana i przynosiła wymierne korzyści tak słabszym 
uczniom, jak ich rówieśniczym edukatorom. Jak wiadomo, przekazując 
wiedzę, zapamiętuje się około 90% treści24.

Trudno sobie wyobrazić planowanie procesu kształcenia bez uwzględ-
nienia wszystkich zasad nauczania. W dyskursie na temat wyższości ko-
repetycji nad szkolnym nauczaniem najczęściej pojawia się refleksja nad 
zasadą indywidualizacji. Nie da się ukryć, jest ona bardzo trudna do 
realizacji w szkolnych realiach. Przeciętna klasa liczy od 25-30 osób. 
W takiej grupie sprawy organizacyjne zajmują więcej czasu niż przeka-
zywanie wiedzy. Wydawało się, że niż demograficzny rozwiąże ten prob-

23 Założenia te związane są z paradygmatem konstruktywistyczno-społecznym. D. 
Klus-Stańska, Polska rzeczywistość dydaktyczna-paradygmatyczny taniec św. Wita, w: Pa-
radygmaty współczesnej dydaktyki, red. L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko, Kraków 
2009. s. 70.

24 Stożek zapamiętywania Dale’a.



112 Joanna Wnęk-Gozdek

lem, niestety za obniżeniem liczby uczniów poszły obniżenia funduszy 
na oświatę, a klasy zaczęto łączyć. Nauczyciele na lekcjach próbują, nie-
rzadko z sukcesem, zapewnić indywidualizację poprzez dobór odpo-
wiednich metod lub stosowanie zadań domowych. Inną kwestią jest to, 
że nie mają możliwości wyegzekwowania tych zadań, bo uczeń nie może 
być karany, za coś, czego nie zrobił. Swoistym antidotum może być 
stosowanie kluczowych pytań na lekcji czy stosowanie nauczania w pa-
rach. Oba elementy stanowią strategiczne ogniwa oceniania kształtują-
cego. Umiejętność stawiania sobie i innym pytań jest niezwykle cenna, 
bowiem pozwala uświadomić własny proces przyswajania wiedzy, a tak-
że zobaczyć perspektywę partnera rozmowy. M. Motyka w następują-
cy sposób opisuje zalety pracy w parach: „Nie zakładałabym, że dobry 
uczeń zawsze traci (albo nie zyskuje) w rozmowie ze słabszym. Nieraz 
przecież bywamy zaskakiwani jakimś świetnym skojarzeniem ucznia 
słabszego. I jeszcze bardzo ważne: problemy do rozważenia w parach 
nie są przecież z natury tych, ile jest 2x2. W rozmowie w parach 
głównie chodzi o wymianę poglądów czy przypuszczeń na dany temat. 
A to zawsze ma wartość, niezależnie od tego, czy dana para dojdzie do 
prawidłowego rozwiązania samodzielnie, czy będzie musiała liczyć na 
dalszą wymianę myśli z innymi”25.

Realizacji poszczególnych treści służą metody. Dziś nauczyciel dys-
ponuje całą gamą sposobów przekazywania wiedzy. Na rynku wydaw-
niczym pojawiają się coraz nowsze propozycje metod aktywizujących 
uwzględniających różne aspekty: integrację, tworzenie i definiowanie po-
jęć, hierarchizację, twórcze rozwiązywanie problemów, prace we współ-
pracy oraz ewaluację26. Właściwie nie ma różnicy w stosowaniu metod 
nauczania przez nauczycieli i korepetytorów. Ci drudzy mają więcej cza-
su na modyfikowanie lub łączenie metod w przypadku występowania 
trudności w przyswojeniu materiału.

Ostatnim i chyba najtrudniejszym ogniwem procesu kształcenia 
jest kontrola i ocena. Patrząc na polski system, można mieć wrażenie, 

25 Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy!. Zeszyt szósty: Techniki 
zadawania pytań. Pytania kluczowe, red. B. Chodyniecka, M. Swat-Pawlicka, www.
ceo.org.pl/ok, s. 7. (dostęp: 29.11.2014).

26 Za: J. Krzyżewska, Metody aktywizujące w i techniki w edukacji, Suwałki 2000.
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że głównym celem szkoły jest standaryzacja, mierzenie, ocenianie, ze-
stawianie, rankingowanie i ustalanie stopnia postępu. Nauczyciele 
w głównej mierze zobligowani są do niwelowania braków w wiedzy, 
a następnie weryfikowania podjętych działań. Skupianie się wyłącznie 
na brakach powoduje zaniedbanie tych sfer, w których uczniowie wy-
kazują zdolności lub zainteresowania. W tym miejscu warto odwołać 
się do pewnej znanej duńskiej bajki, w której to zwierzęta poddano 
wystandaryzowanym oddziaływaniom edukacyjnym. Żadne z nich nie 
opanowało w sposób zadowalający zaplanowanych umiejętności, a co 
gorsze w wyniku stresu i frustracji potraciły one dotychczasowe natu-
ralne predyspozycje27.

Konsekwencją długotrwałego stresu i częstego doświadczania niepo-
wodzeń mogą być czasowe wahania nastroju, prowadzące do depresji. 
Jak wynika z ostatnich badań, dzieci w polskich szkołach coraz częś-
ciej zmagają się z różnorakimi zaburzeniami emocjonalnymi. Zdaniem  
P. Zimbardo, przyczyn należy upatrywać w systemie edukacji, który 
zbyt mało miejsca poświęca mocnym stronom uczniów, a w nadmier-
nym stopniu uwypukla te słabe28. Koncentracja szkoły na ocenianiu 
sprawiła, że wzajemne relacje uczeń-nauczyciel często nacechowane są 
niepewnością, lękiem i ograniczonym zaufaniem. Badani korepetytorzy 
podkreślali, że ich pierwsze oddziaływania edukacyjne dotyczą najczęś-
ciej niwelowania lęku czy nawet fobii szkolnej: „Moim celem jest, mię-
dzy innymi, pokonanie lęku podczas sprawdzianów i pokonanie barier, 
tkwiących w uczniu”29. „Z mojej strony, dążę do zachęcenia i uświado-
mienia, że nauka nie jest zła. Że matematyka nie gryzie, nie zjada na 
śniadanie i że nie należy się jej obawiać. Fizykę da się lubić i zrozumieć. 
Chcę pokazać, że znajomość podstawowych praw fizycznych czy che-
micznych jest bardzo potrzebna i pożyteczna w życiu codziennym. Jed-
nym słowem, chcę oswoić te przedmioty, żeby nie kojarzyły się z jakąś 
karą, którą trzeba ponosić w szkole. Uczniowie piątkowi czy czwórkowi 

27 W. Kołodziejczyk, O morale pewnej bajki, http://edukacjaprzyszlosci.blogspot.
com/2010/04/o-morale-pewnej-bajki.html (dostęp: 27.11.2014).

28 Chodzenie do szkoły powoduje depresję, http://www.fronda.pl/a/chodzenie-do-
szkoly-powoduje-depresje,30436.html (dostęp: 29.11.2014).

29 Wywiad nr 10.



114 Joanna Wnęk-Gozdek

też się boją i uczą na pamięć. Co nie jest najlepszym rozwiązaniem”30. 
Boją się też dyrektorzy, nauczyciele i rodzice. Ci pierwsi, żeby nie utra-
cić pozycji szkoły na rynku edukacyjnym a drudzy, że nie zapewnią 
dziecku odpowiedniego przygotowania do egzaminów. Sytuacja ta sta-
nowi idealne warunki dla rozwoju sektora prywatnego douczania.

Ken Robinson31, popularyzator nowego paradygmatu w edukacji, 
zauważył bardzo niepokojące zjawisko spadku kreatywności wraz ze 
zdobywaniem kolejnych szczebli edukacji formalnej. W dużej mierze 
winą za ten stan rzeczy należy obarczyć szkolny system oceniania. Małe 
dzieci z natury nie przejmują się popełnianymi błędami. Stanowią one 
naturalny element na drodze zdobywania wiedzy o otaczającym świecie. 
W szkole dowiadują się, że popełnianie błędów jest złe, że konsekwencją 
dochodzenia do prawdy „metodą prób i błędów” może być negatywna 
ocena lub dezaprobata ze strony nauczycieli. Cenna jest tylko prawidło-
wa odpowiedź, najczęściej jedyna określona w kluczu egzaminacyjnym. 
Konsekwencje takiego podejścia bywają dalekosiężne. Łamią w dziecku 
wiarę we własny potencjał i blokują kreatywność.

Standaryzacja sprawiła, że mnóstwo uczniów znalazło się poza po-
żądanym profilem. Kierowani są do różnego rodzaju poradni psycho-
logiczno-pedagogicznych, w których orzeka się o ich specyficznych po-
trzebach w kategorii „dys”. W ostatnich latach znacznie wzrosła liczba 
osób, posiadających różnego rodzaju zaświadczenia z tymi dotyczącymi 
ADHD na czele. Część z nich wystawiona jest, prawdopodobnie, pod 
presją rodziców, obawiających się wymagań egzaminacyjnych. Ich wia-
rygodność, zatem, stoi pod znakiem zapytania, tak jak i konieczność. 
Ludzie posiadający różnego rodzaju dysfunkcje niejednokrotnie prze-
chodzili do historii, osiągając znaczące funkcje społeczne i przyczyniając 
się do rozwoju nauki. Wśród znanych dyslektyków byli między innymi: 
Hans Christian Andersen, Charles Dickens, Ernest Hemingway, Win-
ston Churchill, Leonardo da Vinci, Isaac Newton czy Albert Einstein. 
Wszyscy oni osiągnęli sukces, bo nie koncentrowali się na swoich dys-
funkcjach. Można pokusić się o postawienie tezy, iż fakt, że nie posia-

30 Wywiad nr 3.
31 K. Robinson, Zmiana paradygmatu w edukacji, https://www.youtube.com/ 

watch?v=_wxcXd5Cnv8 (dostęp: 02.12.2014).



115Korepetycje jako alternatywa lekcji? Teoria i praktyka

dali diagnozy i w konsekwencji zaświadczenia, przyczynił się do ich roz-
woju. Nadmierna koncentracja na tych specyficznych „brakach” może 
prowadzić do sytuacji: „niedługo wszystko w szkole będzie na „dys”, 
co skończy się z dysfunkcją życiowo – umysłową”32. Na korepetycjach 
ocenianie jest zredukowane do pochwał, aprobat czy dezaprobat. Wy-
eliminowanie tego najbardziej stresującego czynnika z nauczania, spra-
wia, że uczeń może koncentrować się na dochodzeniu do wiedzy. Kore-
petycje nierzadko pełnią funkcje swoistej terapii. Nagle okazuje się, że 
wszystko da się, przy odpowiednim nakładzie czasu i wysiłku, że można 
rozwiązać trudne zadania i opanować daną partię materiału. Nauczanie 
w domu przynosi korzyści osobom o skrzyżnej lateralizacji. Stres pa-
nujący w szkole potęguje u nich trudności z przyswojeniem materiału, 
bowiem dochodzi do blokady dominującego zmysłu, który znajduje się 
po tej samej stronie, co dominująca półkula. Uczeń przestaje rozumieć 
polecenia, nie widzi rozwiązania lub staje się nieporadny pod względem 
motorycznym, co często kończy się uzyskaniem oceny nieadekwatnej 
do jego możliwości. Prywatne lekcje umożliwiają doświadczenie suk-
cesu, które jest podstawą poczucia wartości i trampoliną dla dalszych 
wyzwań.

Zakończenie

Powracając do sugerowanej w tytule artykułu alternatywy, nie można 
jednoznacznie wskazać, która forma nauczania jest lepsza i efektywniej-
sza. Każda pociąga za sobą różnego rodzaju konsekwencje, te pozytyw-
ne oraz negatywne. Pierwsze zostały zasygnalizowane w treści artykułu, 
drugie ogniskują się wokół problemów: ograniczania czasu przeznaczo-
nego na wypoczynek, „zakłócania normalnej proporcji w gospodarowa-
niu czasem”33 zwalniania ucznia z odpowiedzialności za własny rozwój, 

32 Tamże.
33 C. Sou, Private tuto ring in Macao, referat zaprezentowany na forum IIEP con-

fronting the shadow education system: what government policies for what private tutor-
ing?, Paris 2007 IIEP-UNESCO za: M. Bray, Korepetycje. Cień rzucany przez szkoły, 
dz. cyt., s. 37.
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rozleniwiania, uczenia łatwych rozwiązań za pieniądze, podważania za-
ufania społecznego do instytucji oświatowych i nauczycieli. Czy zatem 
można mówić o alternatywie?

Obecny rozkwit korepetycji, łatwość w uzyskaniu ich,
dąży do tego, że nauczyciel w szkole jest coraz mniej potrzebny,
bo uczniowie wychodzą z założenia,
że jak się weźmie korepetycje to wszystko będzie ok.
A nie jest tak, korepetycje są skuteczne,
 gdy ktoś wykazuje chęć do nauki
 i naprawdę chce zrozumieć badany problem34.
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Dialogiczna relacja wychowawcza mistrz – 
uczeń w systemie prewencyjnym Jana Bosko1

Dialogic educational relationships master – 
student in the preventive system of Don Bosco

Abstrakt: W debatach dotyczących szkoły obecnie rzadko podejmowany jest 
problem relacji nauczyciel-uczeń w kategoriach mistrz-uczeń. Uprzywilejowa-
ne stają się, zatem określenia: wychowawca, nauczyciel, pedagog. Niemniej 
jednak od dłuższego czasu w pedagogice obserwuje się zwiększone zaintere-
sowanie badaczy dialogowym spojrzeniem na relację nauczyciel-uczeń. Autor 
niniejszego artykułu zgłębia fenomenologię spotkania wielkiego wychowawcy 
ks. Bosko z wychowankami. Na ową relację autor patrzy przez pryzmat per-
sonalizmu chrześcijańskiego. Niniejsze rozważania mają charakter teoretyczny 
i przeprowadzone zostały w oparciu o analizę dostępnej literatury przedmiotu.

Słowa kluczowe: relacja mistrz-uczeń, system prewencyjny Jana Bosko, wy-
chowawca, nauczyciel.

Abstract: In debates about school now rarely undertaken is the problem of 
teacher-student relationship in terms of the master-disciple. The school teach-

1 Ks. Jan Bosko (1815-1888), Włoch, wielki wychowawca młodzieży. Swe dzie-
ło wychowawcze zapoczątkował w połowie XIX wieku w Piemoncie (Północna Italia) 
pracując w szkołach i oratoriach z chłopcami opuszczonymi i biednymi. Założyciel 
Zgromadzenia Salezjańskiego, które obecnie kontynuuje pracę wychowawczą w po-
nad 100 krajach świata według salezjańskiego systemu prewencyjnego. Papież Jan Pa-
weł II w 1988 r. tzn. w setną rocznicę śmierci św. Jana Bosko nazwał wspomnianego 
wychowawcę „Ojcem i Nauczycielem-Mistrzem młodzieży”.
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er is thus defined as an educator and a tutor. However, in education, we notice 
an increased interest of scientists on dialogic perspective related to teacher-
pupil relationship. The author of this article explores the phenomenology of 
the meeting between the great educator Father Bosco and his pupils. That 
relationship is considered by the author from the point of view of Christian 
personalism. These considerations are theoretical and have been carried out 
on the basis of an analysis of the available literature.

Keywords: master-pupil relationship, the preventive system of Don Bosco, 
educator, teacher.

Wprowadzenie

Relacja „mistrz – uczeń” na polu edukacyjnym wydaje się, że jest 
rzeczywistością najbardziej naturalną wypływającą z samej natury czło-
wieka. Jednakże problem dotyczący współczesnego rozumienia i wystę-
powania relacji mistrz – uczeń w edukacji jest kwestią budzącą wiele 
sporów i kontrowersji. Ten temat jest przedmiotem licznych dyskusji 
i publikacji naukowych wielu metodyków, pedagogów i nauczycieli aka-
demickich2. Równocześnie warto zauważyć, że w aktualnym dyskursie 
na temat wychowawcy i wychowanka w kontekście szkoły, praktycznie 
pomija się tę rzeczywistość, która stricte odnosiłaby się do relacji po-
między „mistrzem a uczniem”3. Na próżno szukać także tych odniesień 
w podręcznikach pedagogicznych. Praktycznie do XVIII wieku ludzie 
poszukiwali mistrzów w określonej dziedzinie i mistrzów życia, gdyż po-
szukiwali doskonałości4. Zdaniem K. Olbrycht, „teorie ponowoczesno-
ści zanegowały w ogóle sens poszukiwania jakiejś całości, dopełnienia, 
stwierdzając hybrydowość tożsamości, niespójność, niekonsekwencję, 
nieokreśloność rzeczywistości. Na doskonałość nie ma tu już miejsca. 

2 J. Mischke, A. K. Stanisławska, Mistrz, czyli kto?, „E-mentor” 2004, nr 5 (7),  
s. 7-12.

3 K. Olbrycht, Współczesne pytania wokół relacji „mistrz-uczeń”, http://gazeta.
us.edu.pl/node/194851 (dostęp: 20.09.2014).

4 K. Ostrowska, Mistrz, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. III, red.  
T. Pilch, Warszawa 2004, s. 320-321.
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Role mistrza i ucznia nie są już możliwe i nie mają sensu”5. Mówienie 
zatem o relacji mistrz-uczeń w aktualnym kontekście wychowawczym 
szkoły czy innej instytucji wychowawczej jest swego rodzaju anachro-
nizmem, gdyż uprzywilejowanymi terminami określającymi dawnego 
mistrza jest wychowawca, nauczyciel, pedagog. Począwszy od lat 90. 
ubiegłego wieku działania na gruncie polskim zmierzające do nakre-
ślenia wizji wychowawcy skoncentrowały się bardziej na rozważaniach 
dotyczących kompetencji, aniżeli na osobowości czy też sylwetce wy-
chowawcy. Zdaniem K. Olbrycht, stało się tak dlatego, że kompeten-
cje są łatwiej mierzalne, natomiast osobowość pedagoga może stać się 
czynnikiem „ograniczającym” wolność i swobodę wyborów młodego 
człowieka6. Niemniej jednak od dłuższego już czasu w pedagogice ob-
serwujemy poważne zainteresowanie badaczy dialogowym spojrzeniem 
na relację nauczyciel-uczeń7. Termin „Mistrz” doczekał się na nowo ade-
kwatnej aprecjacji, stając się przedmiotem badań również w historii wy-
chowania8. Dokonując wglądu w charakter relacji ks. Bosko z młodzie-
żą męską, należy stwierdzić, że nie były to spotkania w sensie zwykłego 
poznania chłopców, uzyskania wiedzy na ich temat, czy też zawarcia 
zwykłej znajomości na płaszczyźnie socjologicznej. Patrząc na relacje ks. 
Bosko z jego wychowankami, zarówno w kontekście szkoły, jak i orato-
rium, dostrzegamy w nich coś zgoła wyjątkowego. Spotkania, które nie 
tylko emanowały empatią w stosunku do napotkanych chłopców, ale 
przede wszystkim były nasycone pewnym ładunkiem metafizycznym 
tzn. wynosiły one zwyczajną relację interpersonalną na wyższy poziom, 
odsłaniały rozmówcy-wychowankowi nowy sens bycia, uświadamiały 
mu to, kim jest i jakie stoją przed nim życiowe zadania.

5 K. Olbrycht, Współczesne pytania, dz. cyt.
6 Por. K. Olbrycht, Dylematy współczesnego wychowania w świetle refleksji perso-

nalistycznej, w: Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, red.  
F. Adamski, Kraków 1999, s. 34-41.

7 Młodzież a dorośli. Napięcia między socjalizacją a wychowaniem, red. R. Kwieciń-
ska, M. J. Szymański, Kraków 2001.

8 Zob. K. Olbrycht, Współczesne pytania wokół relacji „mistrz – uczeń”, „Gaze-
ta Uniwersytecka” (miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), 1998, nr 2,  
s. 9-26.
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Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie fenomenologii spot-
kania ks. Bosko ze swymi wychowankami. Autor pragnie ukazać, na ile 
w owym spotkaniu można dopatrywać się znamion spotkania mającego 
charakter relacji mistrza z uczniem.

Autorowi artykułu przyświecały dwa problemy badawcze:
1. Czym charakteryzuje się spotkanie mistrz-uczeń w perspektywie 

personalistycznej? Jakie są cechy charakterystyczne tegoż spotkania?
2. Na ile relacja ks. Bosko ze swymi wychowankami posiada znamio-

na spotkania mistrza z uczniem?
Niniejsze rozważania mają charakter teoretyczny i przeprowadzo-

ne zostaną metodą analizy dostępnej literatury przedmiotu. Na rela-
cję mistrz-uczeń autor pragnie spojrzeć przez pryzmat personalizmu 
chrześcijańskiego.

Jan Bosko spotyka chłopców w ich sytuacjach życiowych vs. 
być towarzyszem wychowanka na jego życiowej drodze

W Memorie Biografiche czytamy, że Janek Bosko, mając osiem, dzie-
więć lat, po skończonych pracach domowych biegł do rówieśników 
i grał z nimi, stając się czymś w rodzaju lidera grupy koleżeńskiej9. Po 
wstąpieniu do seminarium młody kleryk nie zaniechał spotkań z chłop-
cami. „Byli to chłopcy, których (…) przygarniał do siebie, nauczał i za-
bawiał w latach poprzednich, a teraz stał się ich kierownikiem ducho-
wym, rozpytując o uczęszczanie na naukę katechizmu, o przyjmowanie 
sakramentów i zachęcając, aby często przychodzili do niego”10. W czasie 
wakacji seminaryjnych kontynuował spotkania z młodymi. Przybierały 
one charakter nauki czytania i pisania, przekazywania treści zawartych 
w katechizmie itp.11 Jako młody ksiądz spotykał młodych ludzi w ich 
środowisku, na ulicy, przy pracy. Spotkania te odbywały się w sytuacji 

9 G.B. Lemoyne i inni, Memorie Biografiche di Don (del Beato-di San) Giovanni 
Bosco, S. Benignno Canavese-Torino 1898-1948, vol. I, s. 48-49.

10 G. Francesia, Żywot wiel. Sługi Bożego Ks. Jana Bosko, Oświęcim 1913, s. 47.
11 G. Bosco, Memorie dell’Oratorio di S. Francesco di Sales dal 1815 al 1855 (pod 

red. E. Ceria), Torino 1946, wyd. 8, s. 96.
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naturalnej, życiowej, niewymuszonej, w miejscu ciągłego przebywania 
wychowanka. W czasie pobytu w Konwikcie dla młodych kapłanów, Jan 
Bosko poświęcał chłopcom swój wolny czas, organizując i prowadząc 
całodzienne spotkania oratoryjne12.

Od najwcześniejszych lat swojej pracy z młodzieżą ks. Bosko rozu-
miał, że w prawdziwym wychowaniu chodzi o spotykanie wychowanka 
także w miejscu jego przebywania. Był świadom faktu, iż młody czło-
wiek poszukuje miejsca, ludzi, z którymi mógłby się zaprzyjaźnić, zwią-
zać swój los. Wychodził naprzeciw potrzebom młodzieży, wiedząc, że 
sami chłopcy często nie znaleźliby drogi do oratorium. Był przeświad-
czony, co do tego, aby wnikliwie rozpoznać możliwości każdego wycho-
wanka. Był to element rozumnej miłości wychowawczej do młodego 
człowieka. W jego sercu był silny imperatyw – wychodzić do młodzieży, 
stawać się jej przyjacielem, poszukiwać chłopców, którzy narażeni byli 
na niebezpieczeństwo dewiacji, ubóstwa materialnego13. Tak więc ks. 
Bosko na początku swej działalności wychowawczej niejako stara się 
pozostawać towarzyszem młodego człowieka14. Towarzyszenie w tym 
kontekście wyraża nawiązanie bliskiej relacji wzajemności, która jest 
czymś więcej niż tylko pracą na rzecz wychowanka, ale staje się raczej 
stwarzaniem sprzyjających warunków do jego rozwoju społecznego, 
duchowego i intelektualnego. Co więcej, staje się podjęciem wspólnej 
drogi prowadzącej do uzyskania przez młodzież pełnej autonomii i jej 
optymalnego integralnego rozwoju15. W procesie towarzyszenia wycho-
wankowi ze strony ks. Bosko dostrzegamy niejako cechy działania peda-
gogicznego świadczące o wokół-podmiotowej edukacji i protagonizmie 
wychowanka. Jest to jeden z najbardziej esencjalnych wyznaczników 
personalistycznych jego pedagogii.

12 Tamże, s. 124 i 130.
13 Tamże, s. 128.
14 Etymologia słowa „towarzysz” wywodzi się z języka łacińskiego: cum – z; panis –  

chleb, tzn. ten, z którym spożywa się chleb. Zob. Ch. Smith, Verbivore’s feast: A ban-
quet of Word and phrase origins from Christi the Wordsmith, Helena 2004, s. 44. Wspól-Wspól-
ne spożywanie chleba, symbolicznie oznacza, iż między biesiadnikami nawiązuje się 
relacja przyjaźni, zaufania.

15 Braido, Il Sistema Preventivo di Don Bosco, Zürich 1964.
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Fenomen spotkania i doświadczenia drugiej osoby

M. Buber, jeden z najwybitniejszych personalistów XX wieku, uwa-
ża spotkanie dwóch osób jako najwłaściwszy sposób poznania drugiego 
człowieka. Nie jest nim ani obserwacja, ani kontemplacja, ale bezpo-
średnia relacja, która sprawia, że „to co pośrednie traci wszelki sens”16. 
Zasada dialogiczna promowana przez M. Bubera głosi, że człowiek staje 
się „Ja” sobą, dopiero w spotkaniu z „Ty”17. W tej perspektywie można 
powiedzieć, że prawdziwe spotkanie dokonuje się na płaszczyźnie ducha, 
niejako w wymiarze i na płaszczyźnie metafizycznej. Zdaniem J. Bagro-
wicza, młodzi ludzie tęsknią za prawdziwym spotkaniem z drugą osobą, 
potrzebują częstych i głębokich kontaktów ze swymi wychowawcami18. 
Ich bogactwo wewnętrzne, w opinii E. Tomasika „stanowi największą 
siłę, a miłość do ludzi każe mu to bogactwo wiedzy, umiejętności i kul-
tury pomnażać w sobie i w innych”19. W tym kontekście zrozumiałym 
jest, iż E. Tomasik promuje tezę prymatu postawy wychowawcy nad 
jego kwalifikacjami20. Znamiennym jest, że ks. Bosko do chłopców 
zwracał się po imieniu. Była to kwestia tożsamości, chęci wejścia z dru-
gą osobą w bliższy, znaczący kontakt i poznanie się. Kończąc anonimo-
wość w kontakcie z drugą osobą, rozpoczynał poznanie, które zmierzało 
do zbliżenia się do prawdy o drugiej osobie i wzięcia odpowiedzialno-
ści za nią. Oratorium jako miejsce spotkania ks. Bosko z wychowan-
kiem stawało się domem dla tego drugiego, szczególnie wtedy, gdy nie 
miał on własnego21. W tym domu panował klimat rodzinny, gdzie sam  
ks. Bosko zwracał uwagę na wszelkie dynamizmy, które sprzyjały pro-
mocji osoby oraz budowaniu jego godności. W takim klimacie każdy 
wychowanek był afirmowany bezwarunkowo. Jeśli spotkanie ks. Bosko 

16 J. Tarnowski, Martin Buber – nauczyciel dialogu, „Znak” 1980, nr 313, s. 869.
17 Zob. M. Buber, Das Problem des Mensch, tłum. R. Reszke, Problem człowieka, 

Warszawa 1993, s. 29.
18 J. Bagrowicz, Przyszłość Kościoła w Polsce, „Znak” 1997, nr 49, s. 11.
19 E. Tomasik, Osobowość nauczyciela w aspekcie pedeutologii i deontologii, w: Ma-

ria Grzegorzewska – pedagog w służbie dzieci niepełnosprawnych, red. E. Żabczyńska, 
Warszawa 1985, s. 116.

20 Tamże, s. 114.
21 Por. G. B. Lemoyne i inni, Memorie Biografiche, dz. cyt., vol. 9, s. 569.
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ze swoim wychowankiem miało charakter spotkania w wymiarze ducho-
wym, poprzez doświadczenie, to wedle tego kryterium możemy stwier-
dzić, że owo spotkanie odbywało się na płaszczyźnie mistrz-uczeń.

Retrospektywne spojrzenie na sposób relacjonowania się ks. Bosko 
ze swoimi wychowankami odczytywane w kluczu personalistycznym, 
daje szersze i bogatsze spojrzenie na owe relacje. Niezwykle cenne spo-
strzeżenia dotyczące fenomenu spotkania wyraził J. Tischner stwierdza-
jąc, że „dopóki ja patrzę na siebie wyłącznie swoimi oczami – znam 
część prawdy. Dopóki ty patrzysz na siebie swoimi oczami, także znasz 
tylko część prawdy. Ale i odwrotnie, gdy ja patrzę na ciebie i biorę pod 
uwagę tylko to, co sam widzę i gdy ty patrzysz na mnie i uwzględniasz 
tylko to, co widzisz – obydwaj ulegamy częściowemu złudzeniu. Pełna 
prawda jest owocem wspólnych doświadczeń – twoich o mnie, a moich 
o tobie. Wspólne poglądy są owocem przemiany punktów widzenia. 
Stąd dialog – dialog rzetelny, pojęty nie tylko jako sposób zachowania 
się ludzi, ale jako konieczny środek osiągnięcia prawdy społecznej”22. 
Zbliżoną wizję spotkania i wynikającej z niego prawdy zaproponował 
Jan Paweł II. Dla tego autora dialog interpersonalny nie jest zwykłą 
wymianą myśli, ale jest wymianą darów23. Owa wymiana prowadzi do 
samospełnienia człowieka.

Patrząc na praktykę pedagogiczną ks. Bosko, dochodzimy do wnio-
sku, że spotkania w wymiarze mistrz-uczeń przesycone odwoływaniem 
się do rozumu, miłości i religii były swoistym poszukiwaniem prawdy 
o wychowanku i prawdy o wychowawcy. Ks. Bosko całe życie poszuki-
wał prawdy o sobie samym, o swoim sposobie bycia wśród młodzieży, 
sposobie realizowania powołania kapłańskiego i pedagogicznego. Po-
szukiwał on prawdy o wychowanku, zachęcając go do asymilowania 
wyższego poziomu kultury osobistej, duchowej i społecznej. Mądrość 
tego wychowawcy polegała również na tym, że jego spotkania z wycho-
wankiem odbywały się na płaszczyźnie dialogu, który nie był spłycany 
do prozaicznej wymiany zdań, ale ów dialog pobudzał wychowanka 
do autorefleksji i zachęcał go równocześnie do przyjmowania posta-

22 J. Tischner, Etyka solidarności, Kraków 1981, s. 16.
23 Jan Paweł II, Encyklika Ut unum sint, n. 28, http://www.opoka.org.pl/bibliote-

ka/ W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/ut_unum_1.html#m0 (dostęp: 11.10.2014).
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wy protagonisty dbającego o swoją przyszłość. Tak więc rola mistrza 
nie sprowadzała się jedynie do tego, aby wpływać na autokreatywność 
chłopca, ale w swym działaniu ks. Bosko wyznawał zasadę konieczno-
ści samowychowania kierowanego, w którym czynnik autonomiczny 
(chłopiec) oraz czynniki heteronomiczny (wychowawca) ciągle z sobą 
współpracują na rzecz promocji podmiotu wychowania. W tym wy-
miarze spotkanie wychowawcy z wychowankiem przybierało odcień nie 
tylko autoedukacji, ale także heteroedukacji24.

Spotkanie mistrza i ucznia vs. dialog ku stawaniu się

W. Stróżewski w swoim wystąpieniu w czasie sesji zorganizowanej 
w Uniwersytecie Jagiellońskim w 1996 roku, poświęconej problema-
tyce mistrza i ucznia, podjął próbę określenia warunków koniecznych 
i wystarczających do bycia mistrzem. Zdaniem autora, zadaniem mi-
strza jest: a) przekazywać hierarchię wartości; b) przekazywać metody 
postępowania, pozwalając uczniom na podpatrywanie prawidłowych 
zachowań; c) nie narzucać poglądów i rozstrzygnięć swoim wychowan-
kom; d) nie aspirować do bycia życiowym guru swoich podopiecznych; 
e) wykazywać się życzliwością i gotowością udzielania pomocy młodym 
ludziom25. W podobnym duchu J. Tischner komentuje M. Schelera, 
który relacji mistrz-uczeń nie postrzega na zasadzie służalczości, przy-
musu czy pasywności ze strony ucznia. M. Schelerowi nie chodzi o to, 
aby wychowanek kopiował wychowawcę, ale, by młody człowiek ca-
ły czas pozostawał sobą, dostrzegając jednocześnie pewną zasadę do-
tyczącą zachowań, która umiejscowiona jest w wychowawcy („zasada 
twórczości”)26. Ciekawymi spostrzeżeniami dotyczącymi dialogu mistrz –  
uczeń dzieli się wspomniany J. Tischner. Na kanwie relacji Jezusa do 

24 Por. P. Braido, Filosofia dell’educazione, Zürich 1967, s. 190.
25 Stanowisko W. Stróżewskiego zaprezentowane zostało przez K. Olbrycht, Współ-

czesne pytania, dz. cyt., s. 9-26. Zob. także K. Olbrycht, O roli przykładu, wzoru, au-
torytetu i mistrza w wychowaniu osobowym, Toruń 2007.

26 J. Tischner, Mistrz i uczeń, http://tygodnik.onet.pl/wwwylacznie/mistrz-i-
uczen/bxt4x (dostęp: 22.09.2014).
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Piotra autor podkreśla, że istotą doświadczenia mistrza i ucznia jest kro-
czenie po śladach (z niem. Nachfolger – „ten, który idzie za”). Zdaniem 
autora, kluczowym doświadczeniem ucznia jest kroczenie po drodze 
wydeptanej przez mistrza27. Jest to swego rodzaju droga nadziei, bo na-
dzieja pojawia się wtedy, gdy uczeń wie, że tą drogą przeszedł mistrz.

Ks. Bosko od najmłodszych lat wiązał swoje życie z młodzieżą28. Je-
go spotkania z młodymi miały zawsze ten sam scenariusz: przyciągnąć, 
dać chwilę radości i relaksu, pozostawić treści religijne w krótkich prze-
mówieniach bądź „katechezach”, ukierunkować młodych na wartości 
religijne i na spotkanie z Bogiem. Znamiennym jest to, że każdy młody 
człowiek mógł skorzystać z oferty edukacyjnej Jana Bosko. Jednocześ-
nie ów młodzieniec, był zachęcany, aby w pewien sposób zadeklarować 
swoją gotowość do „stawania się”, gotowość do przyjęcia regulaminu 
w oratorium i do podjęcia pracy samowychowawczej29. W praktyce 
szkolnej i oratoryjnej nie wykluczano nikogo, kto rokował nadzieję na 
współpracę wychowawczą między nauczycielem i wychowankiem. Dia-
log edukacyjny zainicjowany przez ks. Bosko z wychowankiem miał 
zawsze posmak wzrostu osobowego nie na zasadzie ekspansji autono-
micznej, dowolnej i swawolnej, zależnej jedynie od wychowanka i jego 
autokreatywności, ale był to dialog, który sprawiał, że młody człowiek 
doświadczał swojej podmiotowości, dialog, który ubogacał wychowan-
ka, szczególnie przez odniesienie do osoby wychowawcy30.

Spotkanie z mistrzem ukierunkowuje 
na prawdziwe wartości

Kolejnym wymiarem rozważanej relacji mistrz-uczeń jest sytuacja 
funkcjonowania w roli mistrza, wzoru osobowego, który ukierunko-

27 Tamże.
28 G. Bosco, Memorie dell’ Oratorio, dz. cyt., s. 81.
29 Tamże, s. 96.
30 Por. L. Cian, „Il Sistema Preventivo” di don Bosco e i lineamenti caratteristici del 

suo stile, LDC, Leumann (Torino) 1985, s. 199.
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wuje na wartości31. O owym wprowadzaniu uczniów przez nauczycieli 
w świat wartości mówi J. Szempruch w kontekście funkcji i kompetencji 
współczesnego wychowawcy i nauczyciela32. W tym wymiarze ważnym 
aspektem omawianej relacji jest jasna wizja antropologiczna człowieka 
i wartości, jakimi ma ubogacać drugą osobę. Człowiek jest istotą aksjo-
logiczną. Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie przyswaja sobie w ciągu 
całego życia to wartości. Nikt nie rodzi się z gotowym odniesieniem do 
świata wartości, gdyż przekazywane są one na drodze przykładu, wy-
chowania33. Wychowawca w opinii badaczy winien być świadkiem war-
tości34 oraz przekazicielem prawdy, bo dążenie do niej jest najwyższym 
dobrem w wychowaniu35. Zdaniem T. Gadacza, tylko w relacji mistrz-
-uczeń osoba wychowawcy „stanowi wezwanie, na które wychowanek 
odpowiada wolną i osobową odpowiedzią i postępuje za swym mistrzem 
na drodze ku wartościom najwyższym”36. Wartością jest wszystko to, 
co cenne i godne pożądania, co stanowi cel jakichś dążeń ludzkich37. 
W tym rozumieniu wartością byłoby to, co stanowi o godności człowie-
ka, o jakości bycia człowiekiem-podmiotem. Współczesna kultura euro-
pejska przesiąknięta wizją F. Nietzschego dotycząca etyki nadczłowieka 
i postulatu przewartościowania wartości, z pewnością nie sprzyja pra-
widłowemu rozumieniu relacji mistrz-uczeń. Dlatego ze wspomnianą 

31 W kulturze europejskiej najbardziej znanym i zakorzenionym modelem relacji 
mistrz-uczeń jest ten z Nowego Testamentu. Powołanie pierwszych uczniów przez 
Jezusa jest bazowym przykładem relacji mistrz-uczeń i jednocześnie wezwaniem ku 
prawdziwym wartościom. Zob. B. Adamczyk, Model pedagogii Jezusa w przekazie bi-
blijnym, Kraków 2008. Autorka ziemski przekaz Ewangelii, a przede wszystkim spot-
kania Jezusa z uczniami, próbuje odczytać w kluczu pedagogicznym.

32 J. Szempruch, Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej, Kraków 
2012, s. 176-198.

33 Por. M. Malicka, Dać ludziom pragnienie, w: Edukacja aksjologiczna, red.  
K. Olbrycht, t. IV, Katowice 1999, s. 35.

34 T. Gadacz, Wychowanie jako spotkanie osób, w: Człowiek – wychowanie – kultura. 
Wybór tekstów, red. F. Adamski, Kraków 1993, s. 113.

35 W. Wołoszyn, Deontologia a kształtowanie pedagogicznej relacji rodzina-szkoła,  
w: Pedagogiczna relacja rodzina-szkoła. Dylematy czasu przemian, red. A. W. Janke, 
Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1995, s. 115.

36 T. Gadacz, Wychowanie, dz. cyt., s. 67.
37 J. Gajda, Wartości w wychowaniu, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku,  

t. VII, red. T. Pilch, Warszawa 2008, s. 38-39.
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wizją F. Nietzschego nie zgadzał się M. Scheler postulujący przywróce-
nie ładu aksjologicznego, który przejawia się głównie poprzez otwarcie 
się na wzór osobowy. Ta idea znalazła swoje uzupełnienie w poglądach 
K. Wojtyły, który istoty człowieka upatrywał w jego aktach świadomych 
i możliwości wolnego wyboru owego wzorca osobowego38.

Powyższe spostrzeżenia mogą posłużyć jako swego rodzaju kryterium 
rozumienia relacji mistrz – uczeń w wymiarze aksjologicznym w od-
niesieniu do ks. Bosko i jego relacji z młodzieżą. Młody człowiek ma 
w sobie pragnienie bycia istotą etyczną, posiada pragnienie wzrastania, 
budowania siebie od wewnątrz. Ks. Bosko doskonale rozumiał owo prag-
nienie młodzieży, które jest niczym innym jak realizowaniem własnego 
człowieczeństwa. Dokonuje się ono w momencie zetknięcia z wartoś-
ciami. W owym rozwoju ważny jest zatem moment odczytania i wdra-
żania wartości do swojego życia. W praktyce wychowawczej ks. Bosko 
zauważamy przede wszystkim jego pełne uczestnictwo w życiu młodego 
człowieka, pełną dyspozycyjność, ujmowanie człowieka w sposób inte-
gralny, podkreślając jednocześnie priorytet wychowanka jako osoby we 
wszystkich działaniach wychowawcy39. Co więcej, w praktyce wycho-
wawczej ks. Bosko dostrzegamy jego ogromne zaangażowanie na rzecz 
wychowania młodego człowieka do wartości. Ten proces mógł zaistnieć 
dzięki swoistemu programowi wychowania, który z czasem przybrał 
nazwę systemu prewencyjnego. We wspomnianym systemie ks. Bosko 
kładł ogromy nacisk na przekaz pozytywnych wartości, na kształtowanie 
u chłopców systemu wartości opartego na religii i filozofii chrześcijań-
skiej40. W jego relacjach z chłopcami dostrzegamy troskę, aby młodego 
człowieka zapoznać z wartościami transcendentnymi i zachęcić go do 
przyjęcia postawy otwartości i akceptacji tychże wartości41. Jednak to, 

38 Zob. K. Olbrycht, Współczesne pytania wokół relacji „mistrz-uczeń”, dz. cyt.
39 Por. Dicastero Pastorale Giovanile, Elementi e linee per un Progetto Educativo-

Pastorale negli Oratori e Centri Giovanili Salesiani, Dicastero Pastorale Giovanile, Ro-
ma 1987, s. 5-8.

40 Zob. więcej w: Dicastero per la Pastorale Giovanile Salesiana, La Pastorale Gio-
vanile Salesiana. Quadro di riferimento, Direzione Generale Opere Don Bosco, Roma 
2014.

41 P. Ricaldone, Oratorio festivo, Catechismo, Formazione Religiosa, SEI, Torino 
1940 s. 25.
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co jest charakterystyczne dla wychowawców inspirujących się wartościa-
mi chrześcijańskimi, to fakt, że ów proces doświadczania przez wycho-
wanka wartości nieprzemijających, przyswajania oraz utożsamiania się 
z nimi nie był bezpośrednio uzależniony od osoby wychowawcy, ale od 
osobistego zaangażowania się wychowanka w sprawę swojego życia. Ks. 
Bosko jako wychowawca stawiał zatem na kształtowanie u wychowanka 
postawy sumienia oraz osobistej odpowiedzialności za kształt swojego 
życia42. Ukazując funkcję pedagogiczną wychowawcy jako promotora 
rozwoju wychowanka, dostrzegamy, iż w jego praktyce wychowawczej 
ogniskową wychowania jest osoba wychowanka. To on jest prawdziwym 
protagonistą, bez którego nie może dokonać się efektywne wychowa-
nie i ukierunkowanie na wartości43. Osoba ks. Bosko jako mistrza jawi 
się jako wartość intrygująca, zachwycająca, prowokująca do podjęcia 
wysiłku przylgnięcia do wartości gwarantujących samorealizację czło-
wieczeństwa u młodego człowieka. Bycie mistrzem wobec swoich wy-
chowanków u ks. Bosko polegało również na tym, że to nie on pozosta-
wał w centrum zainteresowania wychowanka, ale ciągłe odniesienia do 
prawdy, wolności i wyboru dobra i miłości niejako zmuszały chłopca do 
zakorzenienia swojego życia w wartościach chrześcijańskich, gdyż jak to 
określał ks. Bosko, „tylko religia w swej istocie ma moc inicjować i do-
prowadzać do skutku dzieło prawdziwego wychowania44.

Autorytet w psychospołecznej relacji mistrz – 
uczeń vs. optymalny rozwój osobowy wychowanka

Autorytety są w znacznym stopniu warunkowane poprzez syste-
my normatywno-instytucjonalne, w jakich funkcjonują. Socjologowie 
i psychologowie społeczni zazwyczaj wyróżniają m.in. autorytet formal-

42 G.B. Lemoyne i inni, Memorie Biografiche, dz. cyt., vol. 6, s. 390. O osobo-
centryzmie jako zogniskowaniu edukacji w podmiotowości wychowanka pisała  
E. Kubiak-Jurecka, A. Molesztak, Podmiotowość i podmioty wychowania, w: Wychowa-
nie w kontekście teoretycznym, red. A. Tchorzewski, Wydawnictwo Uczelniane WSP, 
Bydgoszcz 1993, s. 57-71.

43 L. Cian, Il „Sistema Preventivo” di Don Bosco, dz. cyt., s. 199.
44 G. B. Lemoyne i inni, Memorie Biografiche, dz. cyt., vol. 3, s. 605.
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ny i nieformalny, narzucony i uznany. M. Weber wyróżnia autorytet 
charyzmatyczny wynikający z wiary w szczególne właściwości określo-
nej osoby; autorytet tradycjonalistyczny wynikający z tradycji, przy-
zwyczajenia (relacja w obrębie sprawowania władzy, która polega na 
odnoszeniu się z pietyzmem do tego, co zawsze trwało; autorytet biuro-
kratyczny wynikający z prawa i norm)45. Dziś panuje powszechne prze-
konanie, że istnieje znaczny upadek autorytetów zarówno tych uznawa-
nych, formalnych, jak i nieformalnych, zawodowych czy osobowych.  
K. Olbrycht zauważa, że często współczesna kultura, łącząc autorytet 
raczej z panowaniem i manipulacyjną władzą, niż z dobrowolnie przyj-
mowanym wpływem, dyskredytuje już sam fakt poszukiwania autoryte-
tów bądź pozytywnej ich roli w rozwoju człowieka46. Kryzys autorytetu 
ma swój początek również w kryzysie dotyczącym świadomości i słusz-
ności posiadania wartości czy też posługiwania się owymi wartościami 
w życiu społecznym. H. Erickson mówi o kryzysie tożsamości ludzi 
dorosłych, którym coraz trudniej przychodzi zrozumieć swoją funkcję 
„generowania”, aby promować wymiar życia na płaszczyźnie fizycznej, 
kulturowej, artystycznej czy duchowej47. W rozumieniu pedagogów, 
autorytet wychowawczy ma swój początek w osobie dorosłej, która po-
siadając pewien prestiż moralny i żyjąc według wymogów etyki, jest 
zaangażowana w wychowanie młodego pokolenia. Jako przewodnik 
i mistrz sprawia, że wychowanek akceptuje normy, które stają się nie-
odzowne w budowaniu własnej osobowości jako protagonisty48. Auto-
rytet wiązany jest ze strukturą osobową człowieka, z tego względu, jak 
zauważa W. Stróżewski, „nie można mieć autorytetu: trzeba nim być”49. 
W literaturze przedmiotu autorytet wychowawcy widziany jest w wy-
miarze moralnym, epistemicznym50 oraz wyzwalającym, popierającym 

45 M. Weber, Racjonalność, władza, odczarowanie, Poznań 2004, s. 92-94.
46 K. Olbrycht, Współczesne pytania, dz. cyt.
47 H.E. Erickson, Infanzia e societa’, Roma 1963, s. 249-250.
48 P. Braido, Autorita’ educativa, http://dizionariofse.unisal.it/index.php?method=

section&action=zoom&id=133 (dostęp: 24.09.2014).
49 W. Stróżewski, Mała fenomenologia autorytetu, „Ethos” 1997, nr 1, s. 35.
50 M. Łobocki, Autorytet nauczyciela jako warunek pedagogicznej relacji rodzina-

szkoła, w: Pedagogiczna relacja rodzina-szkoła. Dylematy czasu przemian, red. A.W. Jan-
ke, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1995, s. 139.
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autonomię wychowanka51. Terminy auctoritas i auctor etymologicznie 
biorą swój początek od słowa augēre, co oznacza powiększać, wzrastać, 
umacniać, promować, dostarczać52. W tej perspektywie system prewen-
cyjny ks. Bosco jest metodą, która stwarza atrakcyjną perspektywę dla 
wychowanka i jego rozwoju w stawaniu się i w urzeczywistnianiu swo-
jego „ja”. Efektywność tego działania zależy od autorytetu wychowaw-
cy oraz od jakości jego obecności wśród wychowanków53. Ten z kolei, 
opiera się na mocy moralnej wychowawcy. Chodzi zatem o autorytet, 
który ma swoje uzasadnienie i staje się dla wychowanka atrakcyjnym 
ze względu na przykład życia, kuszący wzorzec oraz z uwagi na per-
spektywę partycypowania w bogactwie aksjologicznym reprezentowa-
nym przez wychowawcę. Taki autorytet w systemie prewencyjnym jest 
określany jako „autorytet okazywanej dobroci”, „całkowitego poświęce-
nia dla wychowanków” i „przewodnictwa” w ich rozwoju osobowym54. 
Wyzwaniem, jakie stoi przed wychowawcą, który pragnie pracować 
zgodnie z zasadami systemu prewencyjnego jest posiadanie autorytetu 
przesiąkniętego miłością wychowawczą. Wychowawca jako kochający 
ojciec oddziałuje na wychowanka, jest jego przewodnikiem, udziela 
rad i upomina w duchu miłości wychowawczej55. Posiadać autorytet  
i w następstwie tego zapewniać wychowankowi właściwe warunki doj-
rzewania osobowego oznacza zatem być dla niego inspiracją, pobudką 
do rozwoju wewnętrznego, gwarantować z zewnątrz to, czego wycho-
wanek pozostawiony samemu sobie nie może osiągnąć56.

51 J. Schepens, Autorytet wychowawców, „Communio” 1992, nr 3, s. 39.
52 L. Pati, L. Prenna (red.), Ripensare l’autorita’. Riflessioni pedagogiche e proposte 

educative, Guerini, Milano 2008, s. 33-34.
53 G. Bosco, La lettera alla comunita’ salesiana dell’Oratorio di Torino-Valdocco.  

Roma, 10 maggio 1884, w: Don Bosco educatore. Scritti e testimonianze, red. P. Braido, 
Roma 1992.

54 Por. P. Ricaldone, Don Bosco Educatore, Asti 1951, vol. I, s. 290 i 310.
55 Por. Bosco G., Il Sistema Preventivo nella educazione della gioventu’, in: Scritti 

sul Sistema Preventivo nell’educazione della gioventu’, G. Bosco, wstęp i indeks alfabe-
tyczny pod red. P. Braido, Brescia 1965, s. 259.

56 P. Braido, Filozofia dell’educazione, dz. cyt., s. 181-185; zob. także P. Ricaldone, 
Don Bosco Educatore, dz. cyt., s. 63-72.
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Podsumowanie

Działalność wychowawcza ks. Bosko zainicjowana w połowie XIX 
wieku we Włoszech skupiała się na zagwarantowaniu wychowankom 
zawodu oraz wykształcenia technicznego. Z drugiej jednak strony, mi-
mo iż działał on w ciągłym klimacie niszczenia człowieka i jego wartości 
duchowych i materialnych (patrz społeczeństwa europejskie pogrążone 
ówczesnymi wojnami), to jednak turyński wychowawca wyprzedził nie-
jako epokę, gdyż stał się prekursorem nowego spojrzenia na młodego 
człowieka. Na podstawie przeprowadzonych analiz możemy stwierdzić, 
że była to relacja, którą należałoby postrzegać w wymiarze mistrz-uczeń. 
Charakteryzowała się ona stwarzaniem warunków do wychowania we-
dług zasady rozumności, klimatem przepełnionym miłością pedago-
giczną, odniesieniem do wartości religijnych i ogólnoludzkich. W owej 
relacji wychowawca-mistrz stara się uwydatniać podmiotowość wycho-
wanka, priorytetowo traktując młodego człowieka jako protagonistę 
własnego życia i wychowania. Relacja mistrz-uczeń w systemie prewen-
cyjnym osadzona została także na fundamencie autorytetu wychowaw-
cy, który jawi się swoim podopiecznym jako ojciec, przewodnik i przy-
jaciel.
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Kompetencje temporalne nauczycieli 
jako wyznacznik sprawnego funkcjonowania

w szkolnej codzienności

Temporal teachers’ competences as an indicator  
of the efficient functioning in the school 

everyday life

Abstrakt: Wyzwania współczesnej edukacji wymagają od nauczyciela posiada-
nia różnorakich kompetencji. Nauczyciel – jako refleksyjny praktyk – powi-
nien posiadać między innymi kompetencje temporalne, które pozwalają mu 
dobrze funkcjonować w szkolnej codzienności. Dzięki kompetencjom tempo-
ralnym, nauczyciel może – na przykład kiedy w szkole dochodzi do zdarzeń 
krytycznych – korzystać z minionych doświadczeń. Posiadanie kompetencji 
temporalnych pozwala także ze spokojem i nadzieją spoglądać w przyszłość – 
zawodową i osobistą.

Słowa kluczowe: codzienność, kompetencje, czas, kompetencje temporalne.

Abstract: The challenges of modern education require teachers to have dif-
ferent competences. Teacher – as reflective practice – should have, inter alia, 
temporal powers that allow him to function well in school everyday life. With 
temporal competence, the teacher can – for example, benefit from past ex-
perience when it comes to “critical events”. Having a temporal competence 
also allows to look for the future (personal and professional) calmly and with 
hope.

Key words: everyday life, competencies, the time, temporal competencies.
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Są takie dwa dni w roku – tylko dwa. Nic nie możesz wtedy zrobić. 
To wczoraj i jutro. Dziś to właściwy dzień, by kochać, wierzyć, działać 
i żyć.

Dala j lama

Wstęp

Celem niniejszego szkicu jest próba określenia, czym są kompetencje 
temporalne i jak wyznaczają one funkcjonowanie nauczyciela w szkol-
nej codzienności.

Kategoria codzienności cieszy się coraz większym zainteresowaniem 
nie tylko socjologów (np. prace Piotra Sztompki, Małgorzaty Boguni- 
-Borowskiej)1, ale także pedagogów2 (na przykład: Doświadczenie życia 
codziennego. Narracje na przełomie życia Joanny Małgorzaty Łukasik, 
Codzienność szkoły. Nauczyciel pod redakcją Joanny Małgorzty Łuka-
sik, Inetty Nowosad i Mirosława J. Szymańskiego; Codzienność szkoły. 
Uczeń, pod redakcją Ewy Bochno, Inetty Nowosad i Mirosława J. Szy-
mańskiego; prace Marii Dudzikowej, Marii Czerepaniak – Walczak3). 
Badacze są zdania, że kategoria codzienności wymaga sprecyzowania, 
ponieważ może wzbudzać mylące skojarzenia. Życie codzienne może-
my rozpatrywać jako przeciwne nie-codziennemu (codzienność – nieco-
dzienność), a więc odświętnemu. Życie codzienne nie przeciwstawia się 
elitarnemu, mieści w sobie praktyki klas wyższych, uprzywilejowanych, 
na równi z aktywnością mas społecznych4. Są więc różne codzienności, 
które rozpatrywać można w perspektywie porównawczej.

1 Zob. Socjologia codzienności; red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Kraków 
2008; Barwy codzienności. Analiza socjologiczna, red. M. Bogunia-Borowska, Warsza-
wa 2009.

2 Zob. J.M. Łukasik, Doświadczanie życia codziennego. Narracje nauczycielek na 
przełomie życia, Kraków 2013; Codzienność szkoły. Nauczyciel, red. J.M. Łukasik,  
I. Nowosad, M.J. Szymański, Kraków 2014.

3 M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, Wychowanie. Pojęcia – procesy – kon-
teksty, t. 5., Gdańsk 2010.

4 Barwy codzienności. Analiza socjologiczna, red. M. Bogunia-Borowska, Warszawa 
2009, s. 24.
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Życie codzienne jest przedmiotem badań wielu dyscyplin nauko-
wych, co, jak twierdzi Joanna M. Łukasik, czyni z niego kategorię in-
terdyscyplinarną5. Codzienność toczy się nieustannie, wypełnia czas 
człowieka w każdej chwili, nie będąc jednak synonimem czasu. Codzien-
ność to najbardziej oczywista, obecna w bezpośrednim doświadczeniu, 
najbardziej realna, przemożnie narzucająca się naszej percepcji forma 
bytu6. Życie codzienne to nie to samo, co życie prywatne, „domowe”, 
przeciwstawiane publicznemu. W obręb bogatej kategorii codzienności 
wchodzą także zdarzenia publiczne: strajki i wybory, debaty polityczne, 
razem ze zdarzeniem prywatnymi: szkolną wycieczką, „wywiadówką”, 
ślubem czy pogrzebem7.

Pojęcie codzienności koreluje z pojęciem teraźniejszości, ponieważ 
to właśnie codzienność kojarzona jest z tym, co dzieje się „tu teraz”,  
a więc z teraźniejszością jako opozycją do tego, co było już kiedyś oraz 
tego, co dopiero ma nadejść. W języku potocznym oba te terminy by-
wają mylone czy używane zamiennie. Codzienność zatem nierozerwal-
nie wiąże się z teraźniejszością, bo codzienność jest bliska człowiekowi, 
podobnie jak – z trzech wymiarów czasu psychologicznego – najbliższa 
jest mu teraźniejszość.

Próby zdefiniowania teraźniejszości podejmowane były przez fizy-
ków, socjologów, antropologów, filozofów czy literatów już od starożyt-
ności. Mimo mnogości definicji, żadna z nich nie jest pełna, każda kła-
dzie nacisk na inny aspekt teraźniejszości. Jedną z ciekawszych podaje 
William James: “The present to which the datumrefersisreally a part of 
the past – a recent past – delusivelygiven as being a timethatintervenes-
between the past and the future” (teraźniejszość, do której odnosi się 
data, jest jedynie częścią przeszłości – niedawnej przeszłości – podana 
jest jako czas, który interweniuje między przeszłością a przyszłością – 
tłum. własne)8. Teraźniejszość jest zatem jednym z trzech wymiarów 
czasu psychologicznego.

5 J.M. Łukasik, Doświadczanie życia codziennego, dz. cyt., s. 57.
6 Tamże.
7 Tamże, s. 24-25.
8 W. James, The principles of psychology, Nowy Jork 1893, s. 609 (tłum. własne).
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Jak twierdzi Michał Heller, jednym z najbardziej osobistych do-
świadczeń człowieka jest doświadczenie zanurzenia w strumień czasu9. 
Dokonuje się ono codziennie: czas jest tym, co towarzyszy człowieko-
wi w każdej chwili jego życia. Również na rozumienie codzienności 
w ujęciu filozofa Martina Heideggera składa się właśnie czas. Myśliciel 
rozpatruje dwa możliwe sposoby „posiadania” czasu. Pierwszy, w któ-
rym egzystujący czas stale traci czas i z tego powodu nie ma go oraz 
drugi – w którym egzystujący „nigdy nie traci czasu i zawsze ma czas10. 
Polski filozof edukacji, Lech Witkowski, przyglądając się codzienności 
w perspektywie czasu i typu doświadczeń egzystencjalnych, proponuje 
trzy warianty tej kategorii. Znajdują one przełożenie na czas szkolnej 
codzienności. Pierwszy wariant zdominowany jest przez przeszłość. 
Charakterystyczne dla niego jest powtarzanie bezcelowych rytuałów 
i oczekiwanie na cud, który nigdy się nie wydarzy. Wariant drugi na-
stawiony jest na teraźniejszość i na przetrwanie w gąszczu wymagań 
formalnych. Ostatni wariant to nastawienie na przyszłość przez koja-
rzenie dzisiejszych zdarzeń z odległymi, otwartymi celami, z odroczoną 
gratyfikacją11.

Joanna M. Łukasik podkreśla, że „W codziennym doświadczaniu 
życia istotę stanowi to, że toczy się ono w teraźniejszości oraz […] na 
teraźniejszość jest nastawione, co oznacza, że żyje się głównie chwilą te-
raźniejszą. Poza tym dla takiego rozumienia teraźniejszości charaktery-
styczne jest to, że jest ona wypełniona tym, co kiedyś już było (minioną 
zwyczajnością, codziennością, która została już wcześniej w ten sposób 
przeżyta”12.

Zjawisko czasu psychologicznego jest bardzo złożone i różnie rozu-
miane przez badaczy przedmiotu. Składają się na niego co najmniej 
następujące aspekty:

– rachuba czasu – timecalculation – występująca u ludzi umiejęt-
ność sytuowania wydarzeń na kontinuum czasowym i pomiaru czasu na 

9 M. Heller, Uchwycić przemijanie, Kraków 2010, s. 11.
10 Zob. M. Heidegger, Bycie i czas, Warszawa 2010, za: J.M. Łukasik, Doświadcza-

nie, dz. cyt., s. 21-22.
11 Zob. A. Murawska, Kłopotliwy czas szkolnej codzienności, w: Codzienność szkoły. 

Nauczyciel, red. J.M. Łukasik, I. Nowosad, M.J. Szymański, Kraków 2014.
12 J.M. Łukasik, Doświadczanie życia codziennego, dz. cyt., s. 37.
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podstawie jakichś instrumentów, np. długości cienia, wysokości słońca, 
zegara;

– orientacja w czasie – timeorientation – zdolność orientowania się 
w upływie czasu bez użycia instrumentów; wskaźnikami upływu czasu 
są: zegar biologiczny albo konkretne wydarzenia w otoczeniu natural-
nym i społecznym;

– szacowanie upływającego czasu – timeestimation – w odniesieniu 
do krótkich interwałów czasowych – minuta, godzina – bez jakichkol-
wiek instrumentów;

– perspektywa czasowa – timeperspective – występująca u człowieka 
świadomość swego umiejscowienia na kontinuum temporalnym obej-
mującym przeszłość, teraźniejszość i przyszłość13.

Kompetencje nauczyciela we współczesnej szkole

W poznawczej koncepcji psychologicznej człowieka kompetencje są 
wyznacznikiem aktywności jednostki14. Określenie kompetencja poja-
wia się jako determinanta ludzkiej aktywności, będąca w stanie określić 
ją w sposób możliwie racjonalny i obiektywny. Kompetencja dotyczy 
więc nie samej aktywności, co praktycznej wiedzy i umiejętności re-
fleksyjnego działania. Pojęcie kompetencji powinno być odnoszone do 
„gotowości sprawczej”, czyli takiego stanu wiedzy, praktycznych umie-
jętności, postaw oraz emocjonalnego zaangażowania, który w każdym 
momencie gwarantuje efektywną realizację określonego typu celu lub 
zadania15. Kompetencją nazwiemy zatem właściwość, która pozwala 
człowiekowi dobrze funkcjonować w rozmaitych sytuacjach.

Badacze problemu są zgodni co do tego, że kompetencje wiążą się 
z określonymi właściwościami osobowości (potrzeby, postawy, przekona-

13 Z. Unchast, K. Tucholska, Kompetencje temporalne – metody pomiaru, „Roczniki 
Psychologiczne”, t. 6 – 2003, s. 131-132.

14 Zob. A. Matczak, Kwestionariusz kompetencji społecznych. Podręcznik, Warsza-
wa 2001.

15 B. Kędzierska, Kompetencje informacyjne w kształceniu ustawicznym, Warszawa 
2007, s. 110.
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nia bądź pewien konkretny układ cech). Umożliwiają one realizowanie 
zadań w sposób efektywny i na odpowiednim poziomie. Kompetencje 
ujawniane są przez osoby działające w konkretnych sytuacjach, a dzięki 
kompetencjom – działania ludzi stają się bardziej skuteczne. Zależnie 
od tego, jakiej sfery dotyczy aktywność, wyróżnia się np. stosunkowo 
szerokie kategorie kompetencji poznawczych, emocjonalnych, inter-
personalnych, szkolnych czy zawodowych, czy wąskie, specjalistyczne 
kompetencje managerskie, kompetencje skutecznych kierowników czy 
tzw. dobrych nauczycieli16.

Dzięki kompetencjom możliwe jest osiąganie sukcesów. Posiadanie 
kompetencji jest również osiągnięciem samym w sobie. Kompetencje 
stanowią wyższy etap rozwoju potencjału człowieka i wrodzonych pre-
dyspozycji oraz zdolności. Można się ich nauczyć (są learnable), ale nie 
można ich nauczyć (not teachable)17. Nabywane, a także rozwijane –  
doskonalone są w procesie uczenia się, zarówno samodzielnego (na ba-
zie własnego doświadczenia), jak i kierowanego – w określonym sy-
stemie wychowawczo-dydaktycznym18. Rozwój kompetencji trwa całe 
życie i przebiega wówczas na drodze rekonstrukcji – nadbudowywania, 
wzbogacania już posiadanych umiejętności i właściwości o nowe – a nie 
drogą zastępowania jednych przez inne.

Wśród kompetencji, które powinni posiadać nauczyciele na każdym 
etapie edukacyjnym, najważniejsze są: kompetencje językowe, komuni-
kacyjne, poznawcze, interpretacyjne, autokreatywne, interpersonalne, 
społeczne oraz zawodowe.

Kompetencje komunikacyjne19, zdefiniowane zostały w latach 60. 
XX wieku przez Noama Chomsky’ego. Językoznawca opisywał kompe-
tencję językową w kategoriach struktur mentalnych: nie była ona czymś 

16 K. Tucholska, Kompetencje temporalne jako wyznacznik dobrego funkcjonowania, 
Lublin 2007, s. 36.

17 Competencies for ESD (Education for Sustainable Development) teachers. A frame-
work to integrate ESD in the curriculum of teacher training institutes, red. W. Sleurs, 
Bruksela 2008.

18 K. Tucholska, Kompetencje temporalne jako wyznacznik, dz. cyt., s. 39; W. Fur-
manek, Podstawy edukacji zawodowej, Rzeszów 2000.

19 N. Chomsky, The formal nature of language, w: Biological Foundations of lan-
guage, red. E. Lennberg, Nowy Jork 1967, s. 397-442.
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zewnętrznym wobec człowieka; znajomość języka oznaczała posiadanie 
pewnych struktur mentalnych, składających się z systemu zasad i reguł. 
Posiadanie kompetencji językowej wyraża się w zdolności do rozumie-
nia i tworzenia przez użytkownika języka nieograniczonej ilości zdań, 
przy wykorzystaniu ograniczonej ilości znanych słów i reguł tworzenia 
wypowiedzi.

Kompetencje komunikacyjne20 są związane z umiejętnością posłu-
giwania się językiem w sposób, który jest adekwatny do danej sytuacji 
i roli społecznej mówiących. Wyraża się to przez zdolność do dialogo-
wego sposobu bycia czy – mówiąc inaczej – zdolność bycia w dialogu 
z innymi i z sobą samym. Dialog rozumiany jest jako rozmowa z In-
nym, przełamująca anonimowość wypowiedzi i będąca próbą zrozu-
mienia siebie oraz tego, co nas wspólnie otacza.

Z kolei kompetencje poznawcze21 wyrażają się zdolnością dostrze-
żenia sytuacji problemowej, jej istoty, kreatywnością w poszukiwaniu 
rozwiązań, twórczym myśleniem, świeżością spojrzenia na znane już sy-
tuacje, zdolnością do podejmowania decyzji i ciekawością poznawczą.

Związane ze sferą emocjonalną kompetencje konieczne są do dobre-
go funkcjonowania w zmieniającym się środowisku. Osoby posiadające 
kompetencje emocjonalne22 są lepiej przystosowane do życia, ich dzia-
łania przynoszą lepsze efekty. Należą do nich m.in. świadomość i zdol-
ność rozpoznawania swoich i cudzych stanów emocjonalnych, umie-
jętność ich nazywania, zdolność do odraczania reakcji, radzenia sobie 
z emocjami negatywnymi itd.

Maria Dudzikowa wskazuje na kompetencje interpretacyjne jako 
ważne w pracy nauczycieli23. Odpowiadają one za „czynienie świata 
zrozumiałym”. Dzięki nim osoba może nadać i odczytać sens tego, co 
ją otacza i czego doświadcza. Kompetencje interpretacyjne to zdolności 
rozumiejącego odnoszenia się do świata (do rzeczy, do innych ludzi i do 
siebie samego w akcie autorefleksji).

20 D. Hymes, Socjolingwistyka i etnografia mówienia, w: Język i społeczeństwo, red. 
M. Głowiński, Warszawa 1980, s. 41-79.

21 K. Tucholska, Kompetencje temporalne jako wyznacznik, dz. cyt., s. 54.
22 D. Goleman, Inteligencja emocjonalna w praktyce, Poznań 1999.
23 M. Dudzikowa, Praca młodzieży nad sobą, Warszawa 1993.
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Kompetencje autokreatywne24 z kolei wiążą się z procesami samo-
rozwoju i samodoskonalenia, a wyrażają się między innymi w zdolności 
osoby do inicjowania i realizowania przez nią zadań, w celu osiągnięcia 
takich zmian w psychice, które uzna ona za zgodne z pożądanymi przez 
nią na danym etapie rozwoju standardami.

Kompetencje interpersonalne25 mają decydujące znaczenie jeśli cho-
dzi o efektywność w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji z inny-
mi. Ich przejawami są między innymi zdolność do podjęcia inicjatywy, 
umiejętność współpracy w heterogenicznym zespole, rozumienie sta-
nów emocjonalnych innych osób, umiejętność rozwiązywania sporów 
i konfliktów.

Każdy nauczyciel powinien posiadać kompetencje społeczne26, któ-
re rozumie się jako umiejętności warunkujące efektywność radzenia 
sobie w różnego typu sytuacjach społecznych. Nabywane są w toku co-
dziennych kontaktów społecznych.

Kompetencje zawodowe27 zakładają posiadanie kwalifikacji, czyli 
współzależnych, potwierdzonych przez uzyskanie stosownego certyfi-
katu, układów wiedzy, umiejętności i cech psychofizycznych, niezbęd-
nych do wykonywania określonych zadań28, które uprawniają osobę do 
wydawania odpowiedzialnych opinii i sądów w określonej dziedzinie. 
Składają się na nie umiejętności niezbędne do wykonywania pracy na 
określonym stanowisku (tzw. progowe) oraz takie, które wpływają na 
podwyższenie poziomu wykonywanych zadań (tzw. wyróżniające). Są 
to na przykład łatwość uczenia się nowych rzeczy, organizowania sta-
nowiska pracy, oszczędzania wysiłku i materiałów, umiejętność pracy 
w zespole i budowania zespołu pracowników.

Jolanta Szempruch zwraca uwagę na fakt, że kompetencje nauczy-
ciela rozumiane są jako funkcje interakcji wiedzy, umiejętności, emocji 

24 W. Furmanek, Podstawy edukacji zawodowej, Rzeszów 2000.
25 J. Raven, Competence in modern society: its definition, development and release, 

Oxford 1984.
26 A. Matczak, Różne oblicza inteligencji: funkcjonowanie intelektu a osobowość, 

„Studia Psychologica”, 2001, nr 2, s. 157-170.
27 W. Furmanek, Podstawy, dz. cyt.
28 B. Kędzierska, Kompetencje informacyjne, dz. cyt., s. 45.
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i zachowań. Kompetencje cechują się związkiem z zadaniami, ponieważ 
przejawiają się w określonych zachowaniach; zmiennością, która ozna-
cza, że podlegają rozwojowi, oraz mierzalnością. Można zatem wyróż-
nić obszary kompetencji ważnych dla zawodu nauczyciela. Zdaniem 
autorki, są to kompetencje: osobiste, interpretacyjno-komunikacyjne, 
kreatywno-krytyczne, współdziałania, pragmatyczne i informatyczno- 
-medialne29.

Kompetencje osobiste wiążą się z poziomem interpersonalnym, czyli 
cechami osobowościowymi, wartościami, które wyznaje nauczyciel, zasa-
dami postępowania, normami, obrazem własnej osoby i oczekiwaniami 
stawianymi wobec siebie jako nauczyciela. Z kolei kompetencje interpre-
tacyjno-komunikacyjne, jako podstawowy element składowy kwalifika-
cji zawodowych nauczyciela, służą do podtrzymywania, a czasem przy-
wracania, właściwych relacji w procesie kształcenia. Wyrażają się one 
umiejętnością rozumienia i definiowania sytuacji edukacyjnych i sku-
tecznością zachowań komunikacyjnych (werbalnych i niewerbalnych).

Kompetencje współdziałania autorka rozumie jako skuteczne zacho-
wania prospołeczne, oznaczające między innymi sprawność w integro-
waniu zespołów uczniowskich oraz innych podmiotów edukacyjnych. 
Kompetencje kreatywno-krytyczne wyrażają się w innowacyjności, 
niestandardowości i prorozwojowej skuteczności działań. Związane są 
z kompetencjami autokreacyjnymi, stanowiącymi podstawę funkcjono-
wania człowieka jako bytu jednostkowego i społecznego. Kompetencje 
pragmatyczne nauczyciela wyrażają się jego skutecznością w planowa-
niu, organizowaniu, realizacji i ewaluacji procesów edukacyjnych. Są 
bardzo ważne w kontekście skuteczności działań nauczyciela.

Istotną rolę w pracy nauczyciela odgrywają kompetencje informa-
tyczno-medialne, które dotyczą miedzy innymi znajomości zasad ko-
rzystania z technologii i elektronicznego przetwarzania informacji; 
umiejętności obsługi urządzeń, wykorzystania nowych technologii do 
wspomagania procesu nauczania – uczenia się, korzystania z mediów 
i nowych technologii w samokształceniu i samodoskonaleniu30.

29 J. Szempruch, Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne, Kraków 2013, 
s. 100-105.

30 Tamże, s. 101-111.
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Robert Kwaśnica31 zauważa, że dla dobrego funkcjonowania nauczy-
cieli niezbędne są dwa rodzaje kompetencji: praktyczno-moralne oraz 
techniczne. Pierwsza grupa kompetencji (praktyczno-moralne) wiąże się 
z empatią, rozumieniem sytuacji ucznia, a przede wszystkim z autore-
fleksją i ciągłą wersyfikacją jakości swojej pracy, co wiąże się z odpowie-
dzialnością moralną nauczyciela jako osoby przekazującej uczniom nie 
tylko wiedzę, ale także umiejętności i postawy. Kompetencje moralne 
są zdolnością prowadzenia – niezbędnej w pracy nauczyciela – refleksji 
moralnej. Ich udział życiu każdego człowieka wyraża się w pytaniach 
o uzasadnienie moralne postępowania. Posiadanie kompetencji prak-
tyczno-moralnych umożliwia rozwój kompetencji technicznych, ro-
zumianych jako element przygotowania zawodowego nauczyciela. Bez 
kompetencji praktyczno-moralnych, a zatem w oderwaniu od umiejęt-
ności refleksyjnego doświadczania sytuacji ucznia i własnej, kompeten-
cje techniczne mogą stać się narzędziem zagrażającym rozwojowi jed-
nostki i społeczeństwa, a nie środkiem wychowania.

Wacław Strykowski32 zauważa, że kompetencje nauczycieli rozpa-
truje się najczęściej w trzech wymiarach: kompetencje merytoryczne, 
dydaktyczno-metodyczne oraz kompetencje wychowawcze. Podział ten 
jest zgodny z zaproponowaną przez OECD klasyfikacją kompetencji 
współczesnych nauczycieli, w której autorzy wymieniają trzy grupy naj-
ważniejszych – ich zdaniem – kompetencji, niezbędnych dla skutecznej 
pracy nauczyciela na każdym etapie edukacyjnym:

– kompetencja przedmiotowe (związane przede wszystkim z wiedzą; 
subjectcompetence);

– kompetencje metodyczne (związane ze sposobami przekazywania 
wiedzy i działaniem; metodologicalcompetence);

– kompetencje społeczne (socialcompetence);
– kompetencje personalne (związane z postawami, przekonaniami, 

motywacją; personalcompetence)33.

31 R. Kwaśnica, Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, w: Pedagogika, red.  
B. Śliwerski, Z. Kwieciński, t. 2., s. 197.

32 W. Strykowski, Kompetencje współczesnego nauczyciela, „Neodidagmata” 2005, 
nr 27/28; W. Strykowski, J. Strykowska, J. Pielachowski, Kompetencje nauczyciela 
szkoły współczesnej, Poznań 2003.

33 D. Rychen, Key competencies: Meeting important challenges in life, w: Key com-
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Biorąc pod uwagę złożoność i bogactwo codziennych doświadczeń 
nauczycieli w szkole, powinni oni charakteryzować się jeszcze jedną 
grupą kompetencji, mianowicie – powinni posiadać kompetencje tem-
poralne.

Codzienna praca nauczyciela w kontekście  
ujawniania kompetencji temporalnych

To, czy jednostka posiada kompetencje, czy też nie, ujawnia się 
w określonych sytuacjach. Charakteryzuje je jednak transfer dodatni –  
kompetencje mają możliwość przenoszenia się na kolejne, inne, sytuacje 
zadaniowe34. Istnieje możliwość posiadania kompetencji, ale nie ujaw-
niania ich w danej sytuacji. Ujawnianie się kompetencji zależy od woli 
osoby – zależne jest zatem od motywacji, chęci, wartości, celów itd.

Kompetencje temporalne to właściwość człowieka, polegająca na 
tym, że potrafi on sprawnie poruszać się pomiędzy trzema wymiarami 
czasu psychologicznego: pomiędzy przeszłością, przyszłością w kontek-
ście – innymi słowy: „na rzecz” – codzienności, czyli tego, co dzieje 
się teraz – teraźniejszości. Posiadanie kompetencji temporalnych umoż-
liwia człowiekowi właściwe doświadczanie, przeżywanie czasu. Zenon 
Unchast i Kinga Tucholska, czołowi badacze kompetencji temporal-
nych, twierdzą, że „podobne procesy biologiczne zachodzą wprawdzie 
u innych organizmów żywych, ale to jedynie ludzi stać na wybiega-
nie myślą czy wyobrażeniem daleko w przyszłość, nawet poza granice 
własnego życia czy cofanie się we wspomnieniach do wydarzeń dawno 
minionych”35.

Osoba posiada kompetencje temporalne, jeśli preferuje teraźniej-
szość, ale uwzględnia w swym spostrzeganiu czasu także sprawy minio-
ne, o ile są one dla niego aktualne i ważne. Przyszłość również musi być 
brana pod uwagę, głównie ze względu na możliwości, które niesie, kie-

petencies for a successful life and well-functioning society, red. D. Rychen, L. Salganik, 
Cambridge/MA., Toronto, Bern, Göttingen 2003, s. 63-107.

34 K. Tucholska, Kompetencje temporalne jako wyznacznik, dz. cyt., s. 70-71.
35 Z. Unchast, K. Tucholska, Kompetencje temporalne, dz. cyt., s. 132.
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dy nadejdzie i stanie się teraźniejszością. Osoby, które są kompetentne 
w zakresie doświadczania czasu, mają szczególną umiejętność zauwa-
żania współzależności między przeszłością, teraźniejszością a przyszłoś-
cią. Świadomość przeszłości i przyszłości ułatwia głębsze rozumienie 
codzienności, pełniejsze życie „tu i teraz”. Tymczasem osoba, która 
koncentruje się wyłącznie na jednym z wymiarów czasu, na przykład 
żyje tym, co zdarzyło się w przeszłości, żyje z dnia na dzień, nie wy-
chodząc w przyszłość w swoich życiowych planach lub koncentruje się 
jedynie na tym, co przyniesie przyszłość, nie uwzględniając minionych 
doświadczeń i doświadczeń dnia codziennego, przeżywa czas nieade-
kwatnie. Nie jest zatem w stanie rozwijać się w pełni, harmonijnie i pra-
widłowo funkcjonować na co dzień36.

W. Lens37 stosuje termin „kompetencji posługiwania się czasem” 
w odniesieniu do umiejętności integracji osobistej przeszłości i przy-
szłości w teraźniejszości. W opinii badacza, zorientowanie się wyłącznie 
na przeszłość czy przyszłość, względnie na teraźniejszość, jest zachowa-
niem patologicznym. Psychologicznie właściwa orientacja polega na 
zdolności czerpania satysfakcji, odczuwania radości z teraźniejszości –  
doświadczanej jako pochodna przyszłości, a zarazem wyznaczającej od-
ległą, osobiście projektowaną przyszłość.

Człowiek działa kompetentnie w aspekcie temporalnym, gdy dys-
ponuje wiedzą o własnej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości – ma 
ich równoczesną świadomość, jednoczesny dostęp do nich – i korzysta 
z tych zasobów do poradzenia sobie w konkretnej sytuacji. To właśnie 
konkretna sytuacja staje się „nadwymiarem” organizującym świat czasu 
psychologicznego w jego trzech dymensjach (przeszłość – teraźniejszość –  
przyszłość). Rozpoznanie sytuacji i wymagań, które ona stawia oraz 
własnych możliwości poradzenia sobie z nią, to kluczowe momenty dla 
ujawnienia kompetencji temporalnych. Kompetencje temporalne, jeśli 
mają odnosić się do właściwego funkcjonowania i harmonijnego roz-
woju człowieka – nie dotyczą wyłącznie do zwykłego „organizowania” 

36 Tamże, s. 135.
37 W. Lens, Odraczanie nagrody, samokontrola, a przyszłościowa perspektywa czaso-

wa, w: Wykłady z psychologii w KUL, red. A. Januszewski, P. Oleś, T. Witkowski, Lub-
lin 1994, s. 298-308.
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trzech wymiarów czasu. Szczególnie ważna wydaje się w tym aspekcie 
możliwość swobodnego poruszania się w psychologicznej przestrzeni 
czasu, a nie sama preferencja czy też orientacja na, któregoś z trzech 
wymiarów czasu. Niezwykle ważne jest docenienie istotności każdego 
z nich dla rozwoju człowieka oraz umiejętność wykorzystania tkwią-
cych w nim zasobów, z uwagi na jego specyfikę i potrzebę wynikającą 
z aktualnej sytuacji podmiotu38.

Tak rozumiane kompetencje tkwią w naturze każdego człowieka 
i mogą być rozwijane poprzez odpowiednie oddziaływania ze strony 
środowiska oraz kształtowane dzięki własnej aktywności. Kompetencje 
temporalne związane są z określonym stylem funkcjonowania (specy-
ficzna organizacja działania), wyznaczonym przez otwartość osoby na 
teraźniejszość (to, co dzieje się „tutaj” i „teraz”), która z jednej strony 
znajduje oparcie i ugruntowanie w (akceptowanej, a nie odrzuconej) 
przeszłości, a z drugiej strony żyje dla (oczekiwanej, niebudzącej stra-
chu) przyszłości.

Na kompetencje temporalne składają się – zdaniem K. Tucholskiej 
i Z. Unchasta39 – następujące czynniki:

Otwartość życiowa,
Sensowność życia,
Nastawienie prospektywne;
Akceptacja przeszłości.

Otwartość życiowa i nastawienie prospektywne wiążą się z przyszłoś-
cią, natomiast sensowność życia (jego poczucie) związane jest z teraź-
niejszością. Akceptacja przeszłości konieczna jest do swobodnego po-
ruszania się w trzech wymiarach czasu chronologicznego. Otwartość 
życiowa i sensowność życia oznaczają otwartość poznawczą i emocjo-
nalną, stanowiącą podstawę bezpośredniego, adekwatnego kontaktowa-
nia się z otaczającą rzeczywistością. Tego rodzaju otwartość jest wyra-
zem gotowości do życia tym, co jest, i co może być doświadczane w tym 
momencie i w tym miejscu („tu i teraz”).

38 Z. Unchast, K. Tucholska, Kompetencje temporalne, dz. cyt., s. 134-136.
39 Tamże, s. 134-148.
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Otwartość życiowa oznacza spontaniczną, naturalną gotowość do 
obdarzania innych oraz świata, w którym żyje dana jednostka, zaufa-
niem. Osoba charakteryzująca się otwartością życiową potrafi wcho-
dzić w szczere, bezpośrednie i serdeczne relacje z Innym; jest przy tym 
pozbawiona uprzedzeń, roszczeń, stawiania warunków, nadmiernej 
ostrożności i dystansu.

Sensowność życia to ustosunkowanie się do swojego życia w takim 
wymiarze, w jakim jest ono aktualnie. Oznacza ona poczucie sensow-
ności własnego istnienia, odnalezienia własnego miejsca w świecie oraz 
odczuwania dobrostanu, cieszenia się tym, kim się jest oraz tym, co 
się ma. Aktywność podejmowana przez osoby charakteryzujące się po-
czuciem sensowności życia daje im odczucie spełnienia, stanowi źródło 
satysfakcji i zadowolenia z życia, ze swojej obecnej sytuacji, nie stanowi 
zaś formy ucieczki przed bolesną przeszłością czy niepewną, niechcianą 
przyszłością.

Akceptacja przeszłości to świadomość sensu minionych wydarzeń 
i akceptowanie dawnych doświadczeń. Pozytywna ocena własnej prze-
szłości wyraża się dodatnim bilansem życiowym, akceptacją niegdy-
siejszych decyzji, wyborów i działań, które – choć mogą być aktualnie 
oceniane jako niezbyt słuszne czy właściwe – z perspektywy czasu są 
odbierane jako ważne, wartościowe. Taka postawa względem przeszło-
ści umożliwia analizowanie jej bez sentymentów, gniewu, agresji czy 
poczucia winy. Towarzyszy temu przekonanie o unikalności, wyjątko-
wości własnego istnienia, a także – poczucie szacunku do samego siebie, 
satysfakcji i spełnienia.

Z kolei nastawienie prospektywne oznacza odczuwanie przekonania 
o możliwości wpływania na własną przyszłość, dbania o to, aby była 
ona pomyślna. Osoba charakteryzująca się nastawieniem prospektyw-
nym ma wysoki stopień zaangażowania i wytrwałość w realizacji wyty-
czonych sobie celów, a także gotowość do wykorzystywania ku temu 
dostępnych zasobów. Osoby te wykazują skłonność do projektowania 
przyszłości, planowania aktywności, brania pod uwagę następstw po-
dejmowanych działań ze względu na dążenie do realizacji jasno sprecy-
zowanych celów.



151Kompetencje temporalne nauczycieli jako wyznacznik sprawnego funkcjonowania...

Nabycie kompetencji temporalnych oznacza adekwatne funkcjo-
nowanie i prawidłowy, harmonijny rozwój człowieka, warunkowany 
umiejętnością równoczesnego, swobodnego „poruszania się” w trzech 
wymiarach czasu w konkretnych życiowych sytuacjach zadaniowych. 
Umiejętność ta ma podstawy w wiedzy o własnej przeszłości, teraźniej-
szości oraz przyszłości i wyraża się w adekwatnym korzystaniu z tych 
zasobów do poradzenia sobie w konkretnej sytuacji życiowej – „tu 
i teraz”. Posiadanie kompetencji temporalnej oznacza wysoki poziom 
umiejętności rozpoznawania wyzwań i wymagań rozmaitych sytuacji 
życiowych, jak również własnych możliwości adekwatnego poradzenia 
sobie z nimi w chwili obecnej – w codzienności i – lub – w przyszłości, 
z uwagi na zdobyte doświadczenia z przeszłości i – lub – podejmowane 
działania w aspekcie przewidywanej przyszłości40.

Osoba, która wykazuje brak kompetencji temporalnych, zbytnio 
koncentruje się na jednym z trzech wymiarów czasu – na przykład żyje 
(lepszą) przeszłością, nie może uporać się z „demonami przeszłości” lub 
koncentruje się zbytnio na tym, co dzieje się dziś, w tej chwili, w tym 
momencie, nie uwzględniając w swych działaniach przyszłościowej per-
spektywy czasowej. Osoba nastawiona na to, aby tylko „przeżyć dzisiej-
szy dzień” nie jest w stanie właściwie planować i konsekwentnie dążyć 
do wyznaczonych sobie celów. Orientacja na teraźniejszość wyraża się 
koncentracją na aktualnych zdarzeniach, które są źródłem przyjem-
nych doznań i przeżyć. Tak przeżywana teraźniejszość może być formą 
ucieczki przed lękiem o to, co przyniesie przyszłość oraz napięciami 
związanymi z brakiem akceptacji wydarzeń i doświadczeń osobistych 
z przeszłości41.

Osoby z wysokimi wskaźnikami posiadania kompetencji temporal-
nych nie doświadczają w sposób szczególny presji czasu, a ich zachowa-
nie nie jest determinowane jego upływem. Jest ono raczej zorientowane 
na aktywne i efektywne wykorzystanie chwili bieżącej.

40 Z. Unchast, K. Tucholska, Kompetencje temporalne, dz. cyt., s. 136-138.
41 Tamże, s. 145.
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Konkluzje

Szkolną codzienność wypełniają sytuacje dydaktyczne. W dydak-
tyce „sytuacje dydaktyczne” definiowane są jako współdziałanie ucz-
niów, nauczyciela, treści kształcenia, wyposażenia i organizacji kształ-
cenia. Te składniki sytuacji i ich związki podlegają różnym zmianom, 
lecz w systemie kształcenia najbardziej interesujące jest głównie to, co 
jest w nich powtarzalne, charakterystyczne, konsekwentne i niezbędne 
dla osiągnięcia wytyczonych celów42. Wśród codziennych doświadczeń 
nauczycieli i uczniów dużą rolę odgrywają też szkolne zdarzenia kry-
tyczne43, które mogą zburzyć wspólnotę dydaktyczną i doprowadzić do 
powstania wspólnoty oporu. Wspólnota oporu tworzy się, gdy w szkole 
obowiązkowej nie uda się nauczycielom utrzymać lub zbudować wspól-
noty dydaktycznej uczniów44. Wspólnota oporu to grupa nieformalna 
zjednoczona przeciw celom kształcenia. W takiej wspólnocie wartością 
jest obniżanie wymagań programowych i autorytetu nauczyciela, celem 
zaś niepoddanie się wpływom szkoły. Kontroli i ujemnym sankcjom 
podlegają uczniowie podejmujący współpracę z pedagogami.

Nauczyciele – refleksyjni praktycy, dzięki posiadaniu odpowiednich 
kompetencji, w tym kompetencji temporalnych, potrafią w sposób od-
powiedni rozwiązywać szkolne zdarzenia krytyczne. Refleksyjny prak-
tyk to osoba, która we właściwy sposób potrafi korzystać ze zdobytej 
− i stale aktualizowanej – wiedzy (nie tylko pedagogicznej); refleksji nad 
własnym doświadczeniem (w tym także użytecznością i zastosowaniem 
posiadanej wiedzy); intuicji i talentu. Zenon Jasiński45 stwierdza, iż „re-
fleksja jest konieczna na całej drodze zawodowej nauczyciela”. Zatem 
refleksja winna towarzyszyć wszelkim działaniom dydaktyczno-wycho-

42 B. Niemierko, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 
2008, s. 65.

43 D. Tripp, Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. Kształtowanie profesjonalnego osądu, 
Warszawa 1996.

44 B. Niemierko, Kształcenie szkolna, dz. cyt., s. 66.
45 Z. Jasiński, Kształtowanie refleksyjności nauczycieli poprzez badania nad zawo-

dem, w: Ewaluacja i innowacje w edukacji nauczycieli. red. J. Grzesiak, Tom 1., Kalisz 
2007, s. 123.
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wawczym nauczyciela, codziennie, bez względu na wiek i staż pracy. 
Umiejętność przezwyciężania zdarzeń krytycznych zależy od refleksyj-
ności nauczyciela, co wiąże się z posiadaniem przez niego kompetencji 
temporalnych. To bowiem kompetencje temporalne wspierają nauczy-
ciela w wyciąganiu wniosków z minionych doświadczeń oraz korzysta-
niu z dawnych doświadczeń, a także w myśleniu perspektywicznym.

S. Dylak wymienia trzy podstawowe grupy kompetencji zawodo-
wych nauczycieli46. Są to „kompetencje bazowe”, związane z rozwojem 
intelektualnym, moralnym i społecznym, który określa zdolność do 
porozumiewania się z uczniami i współpracownikami zgodnie z przyję-
tymi zasadami społecznymi, etycznymi itd.; „kompetencje konieczne” 
do wykonywania zawodu w sposób profesjonalny w określonej sytu-
acji edukacyjnej; są to „kompetencje interpretacyjne, autokreacyjne 
oraz realizacyjne, które nabywa się w toku kształcenia zawodowego”; 
oraz „kompetencje pożądane”, które mogą być bardzo pomocne (np. 
umiejętność gry na instrumencie), ale nie są niezbędne. Kompetencje 
te wynikają z roli nauczyciela jako „(…) animatora procesu kształcenia, 
intelektualisty dokonującego samodzielnych wyborów, twórcy osobistej 
wiedzy pedagogicznej i własnej sylwetki zawodowej oraz sprawcy pożą-
danych efektów kształcenia”47.

Kompetencje temporalne nauczycieli należy zaliczyć do kompeten-
cji bazowych, koniecznych w pracy nauczyciela – refleksyjnego prak-
tyka. Umiejętność dobrego, pełnego funkcjonowania w codzienności, 
a więc niejako w szkolnej „teraźniejszości”, zdolność do korzystania 
z przeszłych doświadczeń oraz gotowość perspektywicznego patrzenia 
z nadzieją w przyszłość, wyznaczają sukces w pracy nauczycieli. Płynne 
i elastyczne przechodzenie pomiędzy różnymi perspektywami czasowy-
mi (nastawienie na teraźniejszość, przeszłość i przyszłość) w zależno-
ści od potrzeby wynikającej z danej sytuacji zadaniowej, uwarunko-
wań sytuacyjnych zasobów osobistych jest kluczowym wyznacznikiem 
w pracy refleksyjnego praktyka. Korzystanie z minionych doświadczeń 
wzbogaca pracę nauczyciela, pomagając mu rozwiązywać trudne prob-

46 S. Dylak, Nauczyciel – kompetencje i kształcenie zawodowe, w: Encyklopedia peda-
gogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, t. 3., Warszawa 2004, s. 559.

47 Tamże.
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lemy codzienności, które – choć na pewno inne, niż dawne, ponieważ 
każdy uczeń jest inny, a rzeczywistość ciągle się zmienia – powtarzają 
się w szkolnej praktyce. Umiejętność skupienia się na zadaniach, które 
trzeba rozwiązać „tu i teraz” warunkuje osiąganie każdego dnia kolej-
nych celów kształcenia, a więc wspiera wszechstronny rozwój uczniów. 
Posiadanie kompetencji temporalnych warunkuje „dobre funkcjono-
wanie” osoby – także w życiu zawodowym. Równowaga temporalna 
umożliwia ciągłość w zachodzeniu procesów zmiany i rozwoju48, które 
są konieczne w pracy nauczycieli.

Zagadnienie kompetencji temporalnych powinno zatem pojawić się 
w refleksji badaczy, których zainteresowania naukowe skupiają się wo-
kół funkcjonowania nauczycieli czy szerzej – szkoły, nie tylko w odnie-
sieniu do kategorii codzienności, ale pracy nauczycieli w ogóle.
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Kompetencje i umiejętności coachingowe
w codziennej praktyce nauczycieli

Competences and coaching skills in everyday 
teachers’ practice

„Wyobraźnia jest początkiem tworzenia. Wyobrażasz sobie to, czego 
pragniesz, chcesz tego, co sobie wyobraziłeś, i w końcu tworzysz to, 
czego chcesz”. 

George Bernard Shaw

„Osoba, która twierdzi, że coś nie może być zrobione, nie powinna 
przeszkadzać tej, która właśnie to robi”.

Chińskie  przys łowie

Abstrakt: W artykule przedstawiono zespół 11 kompetencji coachingowych 
rekomendowanych przez International Coach Federation jako kluczowe dla 
profesji coacha. Każdą z nich zestawiono z kompetencjami dobrego nauczy-
ciela niezbędnymi w codziennej praktyce zawodowej. Wszystkie kompeten-
cje, będące składową konkretnych umiejętności i wiedzy, opisano na kanwie  
3 filarów: dydaktyki jako sztuki nauczania, opieki i wychowania. Dzięki takie-
mu zestawieniu można zauważyć, iż umiejętności reprezentatywne dla coacha 
okazują się być spójne z właściwościami nauczyciela. Ponadto kompetencje 
coachingowe wprowadzone jako element codzienności szkolnej nauczycieli 
dają nauczycielowi rękojmię większej efektywności w pracy oraz nowej jakości 
w relacjach.
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Słowa kluczowe: kompetencje coachingowe, kompetencje społeczne, co-
dzienność, harmonijny rozwój, nauczyciel.

Abstract: In the article there is presented the syndrome of 11 coaching com-
petences recommended by the International Coach Federation as the core 
competences for coach profession. Each of them was correlated with the com-
petences of the good teacher which are neccessary in the everyday placement. 
All of the cognisances that are integrant of definite abilities and knowledge 
were described with the using of the canva of 3 keystones: didactics as the art 
of teaching, care and education. Owing to that correlation it may be noticed 
that representative abilities for coach prove to be coherent with the teacher’s 
quality. Moreover, the coaching competences established as the element of 
the teachers’ everyday school life give teachers the warrant of the efficiency of 
working and the new quality of the relationships.

Key words: coaching competences, social competences, everyday life, concin-
nous development, teacher.

Wprowadzenie

Coaching w ostatnich kilku latach podbił światowe rynki doradztwa 
w zakresie rozwoju osobistego oraz biznesowego. Za sprawą mediów 
stał się popularniejszy niż tradycyjne formy wsparcia, takie jak terapia, 
konsulting czy nawet trening rozwojowy1. Jak zauważają autorki książ-
ki Czym (nie) jest coaching. Prawdy i mity o coachingu2 obecnie ludzie 
wszystko starają się poddawać temu procesowi, przez co, obok uzna-
nego w świecie coachingu biznesowego czy life-coachingu, wśród ofert 
znajdą się również, coaching jedzenia lub nawet [sic!] coaching urody 
zamiast dietetyka i kosmetyczki. Jednak w każdej z tych ofert jawi się 

1 Świadczyć może o tym chociażby liczba właściwych wyników dla wybranych 
haseł w Internecie, które pojawiły się w ostatnich latach: tak dla coaching lb. wska-
zań to 280 000 000, doradztwo = 14 300 000, terapia = 10 200 00, mentoring = 
5 150 000. (stan na dzień 11.11.2014)

2 M. Zubrzycka-Nowak, K. Rybczyńska, S. Monostori, Czym nie jest coaching. 
Prawdy i mity o coaching, Sopot 2010.
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on jako forma wspierania drugiego człowieka3. Ponadto wszedł do na-
szego języka jako „próba opisania czegoś odmiennego niż już istniejące 
sposoby oddziaływania”4, dzięki którym zyskuje się motywację, określa 
cele i optymalny sposób ich realizacji przy wykorzystaniu największej 
liczby posiadanych przez jednostkę zasobów (umiejętności, kwalifikacji, 
wiedzy, kompetencji, talentów etc.).

Naturalne, zatem wydaje się, że coaching powoli pojawia się na kan-
wie oświaty, dając jej nowe jakościowo znaczenie. Z jednej strony na-
uczyciele mogą sięgać po narzędzia coachingowe i uczestniczyć w pro-
cesie dla własnego treningu rozwoju osobistego, z drugiej zaś sami mogą 
stać się coachami dla swoich podopiecznych. Dzięki dobrze rozwi-
niętym kompetencjom społecznym, jakimi powinien się wykazać do - 
bry nauczyciel/ wychowawca, przyswojenie tej roli będzie miało znacze-
nie dla rozwoju zarówno kompetencji kluczowych, jak i zawodowych. 
Są one bowiem stałym elementem codzienności każdego człowieka,  
a w szczególności tych, którzy „przed narodem niosą kaganek oświaty”5.

Coaching a działania dydaktyczne,  
opiekuńcze i wychowawcze

„Prawdziwe uczenie się dotyka istoty bycia człowiekiem. Dzięki ucze-
niu się przeobrażamy samych siebie. Dzięki uczeniu się jesteśmy w sta-
nie zrobić coś, czego inaczej nie byliśmy w stanie zrobić. Dzięki uczeniu 
się postrzegamy świat i nasze z nim relacje. Dzięki uczeniu się rozwija-
my nasze możliwości twórcze, stajemy się częścią twórczych procesów 
życia. W każdym z nas tkwi głód takiej nauki”.

Peter  M. Senge

Nie każdy coach może być nauczycielem sensu stricto i nie każdy 
nauczyciel będzie dobrym coachem. Wielu nauczycieli ogranicza swoją 
działalność jedynie do obszaru związanego z dydaktyką, uznając za swój 

3 Tamże, s. 12.
4 Tamże, s. 11.
5 J. Słowacki, Testament mój, Kraków 1839/1840.
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obowiązek przekazanie wiedzy, podczas gdy ich funkcja opiera się do-
datkowo o dwa inne filary: działania opiekuńcze i wychowawcze.

Dydaktyka, z perspektywy zarówno nauczyciela, jak i coacha, może 
być głównym odniesieniem do całego procesu budowania świadomości 
i projektowania wewnętrznych zmian w uczniu/ cochee6. Nauczanie to 
sztuka, w której nauczyciel winien być mistrzem. Jednakże współczesne 
nauczanie jest pozbawione autorytetu mistrza, a samą wiedzę, tudzież 
niezbędne informacje, można pozyskiwać obecnie z wielu źródeł z nie-
bywałą łatwością, głównie za sprawą nowych technologii. Można za-
tem oczekiwać, by nauczyciel wykorzystał swoje kompetencje do bycia 
partnerem dla ucznia w poszukiwaniu prawdy i „oddzielania ziarna od 
plew”. Jak zauważa Allan T. Pearson, nauczanie rozumiane jako czyn-
ność służąca li i jedynie przekazaniu wiedzy nie oddaje w pełni zna-
czenia tego słowa. „Jest to raczej fragment tego, co pojmuje się jako 
nauczanie. To nie jest coś, co odkrywamy na temat nauczania – jest to 
główne kryterium, które pozwala nam określić czynność jako czynność 
nauczania”7. Zdaniem tego autora, istotą nauczania jest intencja wy-
wołania uczenia się, czyli podjęcie takich działań poprzez odpowiednie 
metody, techniki oraz przy użyciu takich środków (narzędzi), aby spro-
wokować ucznia do uczenia się. „Jeżeli zadaniem naszym jest określić, 
czy dana czynność jest czynnością nauczania – w przeciwieństwie do 
innych czynności, takich jak deklamowanie, przemawianie, czy granie 
w sztuce – to właśnie chęć wywołania uczenia się jest podstawą do od-
różnienia nauczania od innych czynności”8. Coach ma w tym zakresie 
tożsame zadanie. Jego rolą jest sprowokowanie poprzez metody, tech-
niki i narzędzia coachingowe uczenia się klienta. Proces ten jest oparty 
na samodzielnej aktywności coachee’a, dzięki czemu zachodzące zmia-
ny szybciej i mocniej są uświadamiane, a cele efektywnie realizowane. 
Uczeń/coachee uczy się głównie poprzez autonomiczne doświadczanie 
i przeżywanie.

6 Coachee – określenie używane w odniesieniu do klienta/beneficjenta procesu 
coachingowego.

7 A.T. Pearson, Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli, Warszawa 1994, s. 76.
8 Tamże, s. 76.
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Podobną integrację pojęć można zauważyć w rozważaniach na te-
mat wychowania. Jeżeli przyjmiemy za W. Okoniem, iż wychowanie to 
świadomie zorganizowana działalność, której efektem ma być wywo-
łanie pozytywnej zmiany w zachowaniu9, to zauważymy, że coaching 
może być procesem wychowawczym. Bowiem coachee przy pomocy 
trenera10 buduje i projektuje pozytywne zmiany we własnym zacho-
waniu, postawach, a także kreuje oraz hierarchizuje normy i wartości, 
którymi ma kierować się w życiu.

Opieka to ostatni z trzech fundamentalnych obszarów działalności 
nauczyciela i coacha, ale nie mniej ważny od pozostałych. Dziecko (mło-
dy człowiek) spędza w szkole większą część dnia. W ten sposób zadania 
związane z opieką, troską o dobro, a przede wszystkim bezpieczeństwo 
są oddelegowane przez społeczeństwo na nauczycieli. Funkcja ta jest 
sygnowana odpowiedzialnością cywilną. Jednakże znaczenie opieki mo-
że sięgać znacznie głębiej w sposób jej realizacji. Słownik języka pol-
skiego podpowiada, że opieka to również dawanie oparcia, wspieranie, 
zaspokajanie potrzeb oraz dbałość o równowagę biologiczno-psychicz-
no-emocjonalną z uwzględnieniem jakości życia11. W tym prostym, 
słownikowym ujęciu opieki ujawnia się jej rzeczywisty sens. Zatem rolą 
zarówno coacha, jak i nauczyciela będzie wspieranie samokształcenia 
czy samodoskonalenia ich klientów oraz bycie oparciem w sytuacjach, 
które mogą zaburzyć ich zrównoważony i harmonijny rozwój.

Analizując te trzy filary, należy mieć na uwadze fakt, iż obecne cza-
sy są najbardziej dynamicznym okresem przemian społecznych i tech-
nologicznych w dotychczasowych dziejach ludzkości. W takim świecie 
ogromne znaczenie nabierają kompetencje związane z dostosowaniem 
się do zmian lub nawet elastyczność w przechodzeniu kolejnych „rewo-
lucji”, które występują w coraz krótszych, a nieraz niedostrzegalnych 
odstępach temporalnych. J. Kordziński wskazuje, że w takiej sytuacji 
musi się zmieniać również rola nauczyciela. „Od funkcji wykładowczo –  
podawczo – sprawdzającej do roli organizatora procesu edukacyjnego 

9 W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1984.
10 Tu: jako synonim cocha, polski odpowiednik translacyjny.
11 http://sjp.pl/opieka, oraz http://synonim.net/synonimy-do-wyrazu-opieka (da-

ta dostępu: 09.11.14).



162 Anna K. Duda

oraz pozycji aktywnego wspierania rozwoju uczniów, słuchaczy czy 
kursantów”12. Obserwowalny zatem staje się fakt, że nauczyciel coraz 
częściej w procesie oświatowym będzie zajmował pozycję coacha – tre-
nera. Dlatego też „kompetencje każdej z wymienionych funkcji z jednej 
strony nakładają się na siebie, z drugiej – bywają w stosunku do siebie 
przeciwstawne czy przynajmniej konkurujące. Oznacza to, że odgrywa-
jąc każdą z wymienionych ról, można czerpać z zasobów, jakie dostar-
czają pozostałe”13, mając na uwadze wewnętrzne bariery (brak doświad-
czenia, nawyki w sposobie prowadzenia zajęć, uprzedzenia etc.) oraz 
zewnętrzne (negatywne nastawienie otoczenia, niechęć do zmian, ru-
tyna, stagnacja społeczności szkolnej i zły klimat szkoły). Wykorzystu-
jąc jednak własny kapitał, o którym stanowią posiadane umiejętności, 
wiedza, kompetencje i doświadczenie, a także pasje czy zainteresowania, 
nauczyciel jako homo creatus jest w stanie połączyć w sposób optymalny 
wspomniane role i funkcje.

Coaching jako wyzwanie dla szkolnej  
codzienności nauczyciela

„Kiedy normalny bieg codziennego życia zostaje nieoczekiwanie zakłó-
cony, uświadamiamy sobie dobitnie, że jesteśmy niczym rozbitkowie, 
którzy próbują zachować równowagę na nędznej desce pośród otwarte-
go morza, i nie pamiętają już, skąd się tam wzięli, ani nie wiedzą, dokąd 
znoszą ich fale”.

Alber t  Einste in

Codzienność jest szczególną kategorią zarówno w badaniach, jak  
i w wymiarze rzeczywistym. Wydaje się czymś nieuchwytnym, ete-
rycznym zatem poszukiwanie jej eidosu, mając na uwadze odmienność 
każdego dnia od poprzedniego i nieprzewidywalność dnia następnego, 
sprawia wrażenie „rzeczy niemożliwej”. Jeżeli zaś próbuje się określić, 
czym codzienność w istocie jest, to opis sprowadza się do enumeracji 
rutynowych, powtarzalnych czynności, przyzwyczajeń czy nawyków.

12 J. Kordziński, Nauczyciel, trener, coach, Warszawa 2013. s. 7.
13 Tamże, s. 8.
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W badaniach społecznych, w tym w dużej mierze w badaniach 
pedagogicznych, problematykę codzienności poruszał między inny-
mi B. Suchodolski14, określając ją jako powszedniość. Jak wskazała  
J.M. Łukasik – „Suchodolski dzień powszedni postrzega jako 
konieczność”15. Codzienność ta ułożona jest zapewne w pewien sche-
mat – harmonogram (np. pobudka, śniadanie, praca, obiad, zakupy, 
dom, spanie) czasem bardziej lub mniej szczegółowy. Konieczność ta 
wynika z potrzeb własnych i otoczenia, które muszą zostać zapewnione, 
zrealizowane, zabezpieczone.

Każdy człowiek żyje we własnej powszedniości. Pojawia się zatem 
problem związany z mnogością codzienności nauczycieli. Dla każde-
go będzie ona zupełnie inna, chociażby ze względu na stopień awansu, 
na staż pracy i wiek, sytuację rodzinną i materialną, warunki i miejsce 
pracy, rzeczywiste zainteresowania i sposoby działania. Odpowiedzią na 
problem wielości znaczeń i możliwości dla obrazu dnia powszedniego 
jest stwierdzenie E. Murawskiej, iż „świat edukacyjny, tak jak świat spo-
łeczny w ogóle składa się z wielu komponentów”16, dla którego mają 
znaczenie między innymi działania, doświadczenia i przeżycia nauczy-
cieli, tworząc tym samym ich własny świat. „Jest to (…) mikroświat 
osadzony w przestrzeni życia codziennego, postrzegany i doświadczany 
przez każdego nauczyciela osobno”17. B. Muchacka za zadanie/funk-
cję codzienności edukacyjnej uznaje przystosowanie dziecka do samo-
dzielności w życiu dorosłym, przy czym koncentracja na rutynowych 
zajęciach wypływających z codziennego trybu prowadzi (może dopro-
wadzić) do zobojętnienia na pozostałe bodźce18. Dodatkowo obraz ten 
uprzykrzają stereotypy dotyczące roli szkoły oraz nauczyciela, jak i na-

14 B. Suchodolski, za: J.M. Łukasik, Codzienność jako powszedniość – odświętność 
w ujęciu Bogdana Suchodolskiego, w: Codzienność szkoły. Nauczyciel, red. J.M. Łukasik, 
I. Nowosad, M.J. Szymański, Kraków 2014, s. 59.

15 J.M. Łukasik, Codzienność jako powszedniość – odświętność w ujęciu Bogdana Su-
chodolskiego, dz. cyt., s. 59.

16 E. Morawska, Barwy nauczycielskiej codzienności, w: Codzienność szkoły, dz. cyt., 
s. 101.

17 Tamże.
18 B. Muchacka, Codzienność szkoły: między pedagogiką a teorią codzienności, w: Co-

dzienność szkoły, dz. cyt., s. 38.
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wyki organizacyjne w placówkach oświatowych19. Taki stan rzeczy nie 
pozostaje bez echa na późniejszych etapach edukacji czy nawet życia 
dorosłego, w którym człowiek powinien być zmotywowany do podej-
mowania samodoskonalenia oraz „pracy nad własnym rozwojem”20. 
„Potwierdzają to wyniki badań, które mówią, że 80% dzieci, rozpoczy-
nając naukę w szkolne, pozytywnie ocenia własne zdolności uczenia się. 
Po ‘kursie szkolnym’ odsetek ten ulega dramatycznej zmianie i w efekcie 
80% młodzieży i dorosłych uważa, że nauka jest czymś trudnym, i czu-
je, że przerasta ona ich możliwości”21. Obraz szkolnej codzienności na-
uczyciela, jak i ucznia wydaje się ponury i mało obiecujący. Nie można 
jednak upraszczać świata w tak jednostronny sposób. Reakcją na szkolną 
rutynę są inicjatywy oddolne realizowane przez uczniów poszukujących 
swoich małych autonomii, ale też nauczycieli realizujących swoje pasje. 
W dzisiejszych czasach niemal normą (można wskazać – codziennością) 
stały się koła zainteresowań, nowoczesne formy aktywizacji społecznej 
prowadzone przy wielu szkołach, włączanie w życie szkoły nie tylko 
uczniów i rodziców, ale też społeczności lokalnych. W sytuacji, w której 
nauczyciel zderza się z trudnościami, nudą, a nawet wypaleniem poja-
wia się pytanie „co dalej?”. Coaching jest procesem ukierunkowującym 
na przyszłość i na osiąganie zamierzonych celów. Aby jednak móc je 
ustalić, w pierwszej kolejności potrzebna jest diagnoza stanu obecnego 
– „jak jest?” oraz oczekiwań „jak powinno być? jak chciałbym/ chciała-
bym, żeby było?”. Dopiero odpowiedź na te pytania pozwala (w myśl 
coaching) ustalić faktyczne potrzeby, nazwać emocje towarzyszące da-
nej sytuacji, a w następnej kolejności ustalić cele. Powinny one być mie-
rzalne, realne, sprecyzowane w sposobie dojścia do nich i czasu, jakiego 
potrzebuje człowiek, by zostały osiągnięte. Codzienność nie jest czymś 
niezmiennym. Zmiana wymaga jednak podjęcia decyzji i odpowied-
nich działań. Przyszła codzienność może być zupełnie inna – lepsza. 
„Pamiętaj, że wszystko można zacząć od nowa. Jutro jest zawsze świeże 
i wolne od błędów”22.

19 J. Kordziński, Nauczyciel, trener, coach, Warszawa 2013, s. 10.
20 Tamże.
21 Tamże.
22 L.M. Montgomery; optymistyczne słowa głównej bohaterki powieści „Ania 

z zielonego wzgórza”.
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Kompetencje coachingowe  
a podstawowe umiejętności nauczyciela

„Istnieją dwa powody, które nie pozwalają ludziom spełnić swoich ma-
rzeń. Najczęściej po prostu uważają je za nierealne. A czasem na sku-
tek nagłej zmiany losu pojmują, że spełnienie marzeń staje się możliwe 
w chwili, gdy się tego najmniej spodziewają. Wtedy jednak budzi się 
w nich strach przed wejściem na ścieżkę, która prowadzi w nieznane, 
strach przed życiem rzucającym nowe wyzwania, strach przed utratą na 
zawsze tego, do czego przywykli”.

Paulo Coelho

Procesy globalizacyjne oraz multikulturalizm europejski, szczególnie 
w ostatnich dwóch dekadach po upadku muru berlińskiego i „żelaznej 
kurtyny”, wywołały konieczność rozróżnienia kompetencji, kwalifika-
cji, umiejętności i wiedzy. Przyczyniła się do tego w głównej mierze 
nasilająca się migracja zarobkowa oraz otwarcie granic dzięki układowi 
z Schengen. W związku z tym pojawiła się w Europie konieczność stwo-
rzenia ujednolicenia pewnych pojęć, dzięki czemu transfer ludzi wraz 
z ich kapitałem społecznym stał się prostszy i oparty o zasadę równych 
szans. Pojęcia te zostały wprowadzone w tak zwany Europejski System 
Kwalifikacyjny, któremu następnie podporządkowano Krajowe Ramy 
Kwalifikacyjne. Pojęcia, które uwspólniono dla lepszej oceny poten-
cjalnych pracowników w UE to między innymi wiedza, umiejętności 
i kompetencje23.

– „wiedza – oznacza efekt przyswajania informacji poprzez uczenie 
się. Wiedza jest zbiorem faktów, zasad, teorii i praktyk powiązanych 
z dziedziną pracy lub nauki. W kontekście europejskich ram kwalifika-
cji wiedzę opisuje się jako teoretyczną lub faktograficzną.

– umiejętności – oznaczają zdolność do stosowania wiedzy i korzy-
stania z know-how w celu wykonywania zadań i rozwiązywania proble-

23 Kompetencje współczesnego nauczyciela w sposób trafny i rzetelny opisała  
J. Szempruch, Pedeutologia. Studium teoretyczno – pragmatyczne, Kraków 2013,  
s. 100-105. W publikacji przedstawiła następujący podział kompetencji nauczyciela 
wyróżniając: kompetencje osobiste, interpretacyjno-komunikacyjne, kreatywno-kry-
tyczne, współdziałania, pragmatyczne i informatyczno-medialne.
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mów. W kontekście Europejskich Ram kwalifikacji umiejętności określa 
się jako kognitywne (obejmujące myślenie logiczne, intuicyjne i krea-
tywne) oraz praktyczne (obejmujące sprawności i korzystanie z metod, 
materiałów, narzędzi i instrumentów.

– kompetencje – oznaczają udowodnioną zdolność stosowania wie-
dzy, umiejętności i zdolności osobistych, społecznych lub metodolo-
gicznych okazywaną w pracy lub nauce oraz w karierze zawodowej 
i osobistej; w europejskich ramach kwalifikacji, kompetencje określane 
są w kategoriach odpowiedzialności i autonomii”24. Przytoczenie tych 
definicji pozwoli dokładniej zrozumieć zależność pomiędzy posiada-
niem jakiejś kompetencji a umiejętnościami. „Kompetencja” to zbiór 
tego to coach (ale też nauczyciel, uczeń i coache) umie, wie i co posłuży 
mu do lepszej realizacji procesu rozwojowego. Umiejętności są zaś jej 
drobnym acz kluczowym elementem. Warto się zatem zastanowić jaki 
obraz mają kompetencje coacha (zgodne z wymaganiami International 
Coach Federation) w odniesieniu do kompetencji nauczyciela.

Kluczowe kompetencje coacha ICF 25

1. Zgodność z wytycznymi Kodeksu Etycznego i standardami zawo-
du coacha.

2. Uzgodnienie kontraktu.
3. Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa klienta.

24 M. Kubryń, Krajowe ramy kwalifikacyjne. Poradnik, http://biolchem.uwb.edu.
pl/new/pliki/pdf/krajowe%20ramy%20kwalifikacji%20krok%20po%20kroku%20
nieoficjalne.pdf (data dostępu: 10.11.2014).

25 ICF – International Coach Federation – największa ogólnoświatowa organiza-
cja coachingowa reprezentująca środowisko profesjonalnych coachów. ICF zostało za-
łożone w 1995 roku, obecnie liczy ponad 25 000 członków zrzeszonych w ponad 100 
krajach. ICF jest organizacją non profit, którą współtworzą osoby indywidualne pro-
wadzące praktykę coachingową. Działania ICF poświęcone są rozwijaniu profesji coa-
chingowej poprzez określanie standardów kompetencyjnych i etycznych, dostarczanie 
niezależnej struktury akredytacji dla coachów i szkół coachingu oraz budowanie fo-
rum wymiany doświadczeń – http://www.icf.org.pl/ (data dostępu: 10.11.2014).
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4. Obecność coachingowa.
5. Aktywne słuchanie.
6. Pytania sięgające sedna.
7. Bezpośrednia komunikacja.
8. Budowanie świadomości.
9. Projektowanie działań.
10. Planowanie i wytyczanie celów.
11. Zarządzanie postępami i zaangażowaniem.

1. Zgodność z wytycznymi Kodeksu Etycznego i standardami zawo-
du coacha

Profesja coacha, podobnie jak zawód nauczyciela, są oparte na ety-
ce, która jest mocno zakorzeniona w aksjologii. Standardy są wyznacz-
nikiem profesjonalizmu, postępowanie zgodnie z nimi daje rękojmie 
efektywnego procesu coaching i nauczania. Ponadto ICF zaznacza, że 
zadaniem coacha jest diagnoza/ rozpoznanie sytuacje, w której klient 
wymaga pomocy innego specjalisty i kieruje tam klienta w razie ko-
nieczności. Podobnie winien postąpić nauczyciel, gdy dostrzeże prob-
lemy u swojego ucznia, nie będących możliwymi do rozwiązania bez 
zewnętrznej pomocy.

2. Uzgodnienie kontraktu
W coachingu klient jest odpowiedzialny za proces i osiągnięcie celu. 

Klient musi mieć jasno i dokładnie przedstawione reguły i parametry 
relacji coachingowej, takie jak częstotliwość spotkań, miejsce, włącze-
nie innych osób w proces, opłaty, ale także ustala zasady komunikacji 
i to, co jest ważne w relacjach dla uczestników procesu. Wszystkie te 
elementy wchodzą w skład umowy między trenerem a klientem. Po-
dobnie (w pewnym zakresie) postępuje nauczyciel z dziećmi. Kontrakt 
jest bardzo ważnym elementem w procesie nauczania. Daje uczniom 
i nauczycielowi poczucie bezpieczeństwa w relacjach, a w razie złama-
nia przewidzianych w nim zasad, jest punktem odniesienia. Kontrakt 
powinien obowiązywać przez wszystkie lekcje i nauczyciel powinien go 
podpisać tak samo, jak uczniowie.
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3. Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa klienta
Bezpieczeństwo może być rozumiane jako brak sytuacji zagrażającej, 

ale to też stan sprzyjający rozwojowi. Zarówno zaufanie, jak i bezpie-
czeństwo są możliwe do osiągnięcia, ale wymagają czasami wiele pra-
cy. Sprzyjają temu takie cechy, które są uznawane zarówno za dome-
nę dobrego coacha, a także nauczyciela. Oboje powinni być otwarci, 
uczciwi i autentyczni w relacjach, a swoim zachowaniem w relacjach 
z innymi ludźmi potwierdzać to. Otwartość jest związana z gotowoś-
cią przyjęcia tego, co ma nam do powiedzenia uczeń/coachee, ale też 
oznacza chęć doświadczania, przeżywania oraz spojrzenie na daną 
sprawę z punktu widzenia klientów procesu. Autentyczność, jak podje  
J.M. Łukasik, polega na „zgodności z samym sobą, na spontanicznym 
i szczerym zachowaniu wyrażanym między innymi poprzez nazywanie 
uczuć i myśli”26 towarzyszących jemu w procesie, oraz zgodności kie-
rowanych komunikatów z sygnałami niewerbalnymi. Zaufanie buduje 
się też dzięki akceptacji; „uznaje uczniów takimi, jakimi są naprawdę 
(to nie znaczy na przykład, że zgadza się na destrukcyjne zachowania); 
rozumie, że każdy jest indywidualnością”27. Każdy klient jest inny, z in-
nymi zasobami i doświadczeniami.

4. Obecność coachinowa
W przeciwieństwie do innych form wsparcia, coach nie jest ani kie-

rownikiem, ani doradcą (nie daje gotowych rozwiązań). Jest natomiast 
towarzyszem w rozwoju i nakłania do samodzielnego podejmowania 
decyzji o zmianie i motywuje do działania. Obecność coachingowa 
wpisuje się idealnie w funkcję opiekuńczą nauczyciela. Nauczyciel staje 
się towarzyszem, wspiera ucznia, korzystając przy tym z własnej intuicji, 
podąża za jego potrzebami, problemami, ale daje możliwość, by sam 
znalazł rozwiązanie. Jest empatyczny, ale też silny podczas pracy w trud-
nych sytuacjach.

26 J.M. Łukasik, Spoko lekcja 2, czyli jeszcze więcej sposobów na oryginalne zajęcia, 
Kielce 2011, s. 6.

27 Tamże.
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5. Aktywne słuchanie
Zarówno z perspektywy coacha, jak i nauczyciela aktywne słuchanie 

to jedna z głównych kompetencji społecznych, a ujmując ściślej komu-
nikacyjnych. Odgrywa ona niezwykle istotną rolę w procesie wycho-
wawczo-dydaktycznym. Jest zbiorem podstawowych i peryferyjnych 
technik mających swoje podstawy w teorii komunikacji. Do technik 
tych zaliczamy przede wszystkim:

a) parafrazowanie,
a) odzwierciedlanie,
b) klaryfikacja (lub też wyjaśnianie),
c) rekapitulacje (inaczej podsumowania),
d) docenianie (dowartościowanie).
Ponadto z aktywnym słuchaniem wiążą się umiejętności: formuło-

wania pytań otwartych oraz udzielanie informacji zwrotnej. Popraw-
ne wykorzystywanie kompetencji komunikacyjnych przez nauczyciela 
wyzwala naturalną aktywność uczniów28, która często bywa tłumiona 
w ławkach szkolnych. Jenny Rogers29 opisuje trzy poziomy słuchania. 
Pierwszy dotyczy tylko i wyłącznie klienta, kiedy jest on skupiony na 
sobie, na treściach, które chce przekazać, ale też na emocjach i przeży-
ciach, które musi ujawnić i nazwać. Drugi poziom słuchania oznacza 
wyście poza sferę „ja” i skupienie się też na rozmówcy, na pytaniach 
i informacjach zwrotnych. Ostatni poziom koncentruje się wokół od-
czytywania i przetwarzania emocji, jakie „emituje” rozmówca, ale też 
rejestrowanie tego, co się dzieje w otoczeniu: możliwe szumy, zagroże-
nia, sygnały zewnętrzne30.

6. Pytania sięgające sedna
Zgodnie ze standardami ICF kompetencja ta jest realizowana po-

przez wykorzystanie wiedzy na temat sposobu formułowania pytań, 
które będą odkrywające oraz wykorzystanie umiejętności zadawania 

28 Tamże, s. 7.
29 Jenny Rogers – jedna z najbardziej znanych coachów na świecie, praktyk od 

niemal 2-ch dekad. Zajmuje się opisem dobrych praktyk i doświadczeń w tej profesji. 
Specjalizuje się w biznescoachingu, Jej publikacje są rekomendowane przez ICF.

30 J. Rogers, Coaching, Gdańsk 2013, s. 60-63.
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ich w odpowiednim momencie (wyczucie czasu). Pytanie uznaje się 
za odkrywające, gdy odpowiedź na nie dostarczy klientowi informa-
cje niezbędne do maksymalizacji efektu, podtrzymania motywacji lub 
rozwiązania problemu. Pytania w procesie coaching nie zawsze muszą 
być „łatwe i przyjemne”. Jeżeli mają sięgać sedna, powinny stanowić 
pewnego rodzaju wyzwanie dla klienta, dawać mu szansę na wyciąg-
nięcie wniosków do dalszej nauki. Aby wyjaśnić znaczenie, jakie mogą 
mieć odpowiednie pytania w procesie rozwojowym, warto zacytować A. 
Einsteina: „Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które 
mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z praw-
dziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie 
lub czego jest zdolny się nauczyć”.

7. Bezpośrednia komunikacja
Z jednej strony ICF przypomina, że coaching to bezpośrednia re-

lacja między caoachem a coachowanym, z drugiej podpowiada sposób 
formułowania komunikatów. Powinny być one jasne, jednoznaczne 
oraz uwzględniać informację zwrotną. Bezpośredniość w relacji niwe-
luje powstawanie ewentualnych niedomówień oraz wzmacnia komuni-
katy. Nie oznacza to jednak, coach/nauczyciel i czachee/uczeń nie mogą 
w swoich wypowiedziach stosować metafor, odniesień do innych przed-
miotów. Ważne jest, aby zachować język na poziomie klienta, dostoso-
wać kod dzięki czemu zminimalizujemy dystans. Język ten powinien 
wyrażać szacunek do klienta, jego poglądów, wyznania etc.

8. Budowanie świadomości
Jest to jedna z najtrudniejszych kompetencji coacha i nauczyciela. 

Budowanie świadomości zawsze wiąże się ze zmianą, a te często bywają 
bardzo trudne dla coachee. Jak zauważa J. Roggers, „zmiana jest pro-
cesem złożonym, gdyż nawet jeśli wybieramy ją dobrowolnie, zawsze 
wiąże się z jakąś stratą”31. Budowanie świadomości dotyczy konstruo-
wania dobrej (właściwej) samooceny, dostrzeżenia własnych zasobów, 
podniesienia efektywności w pracy, nauce, lepszego i skuteczniejszego 

31 J. Roggers, Coaching, dz. cyt., s. 166.



171Kompetencje i umiejętności coachingowe w codziennej praktyce nauczycieli

realizowania celów. „Podstawowym i wszechobecnym celem coachin-
gu jest budowanie pewności siebie u innych, niezależnie od zadania, 
czy problemu, nad którym się pracuje”32. Świadomość jest produktem 
skupiającej się uwagi i koncentracji. Jest elementem tego, co wiemy 
na temat otaczającego nas świata, także tego, czego doświadczamy33. 
Rochee oraz uczeń mogą zidentyfikować nie tylko mocne strony, ale też 
słabości wraz ze sposobami przezwyciężania ich, porządkuje kwestie, 
rozdzielając je między ważnymi i nieważnymi, pilnymi i takimi, które 
mogą być zrealizowane później, nadając temu wszystkiemu odpowied-
nie priorytety i hierarchię.

9. Projektowanie działań
Jednym z elementów procesu coachingowego jest ustalenie celu oraz 

drogi do jego osiągnięcia. Zadanie nauczyciela może wyglądać bardzo 
podobnie – pomaga uczniowi odkryć cel oraz daje narzędzia, które 
uczeń może wykorzystać do jego osiągnięcia. Coach i nauczyciel są przy-
gotowani do tego, aby dzielić się z podopiecznymi swoimi narzędziami 
w postaci np.; wizualizacji, kart pracy, gier i zabaw etc. Nauczyciel/ co-
ach muszą zadbać o to, aby projektowane działania spełniały założenia 
modelu SMART. Powinny być mierzalne, realne do osiągnięcia (dobrze 
przygotowany klient sam wie najlepiej, co jest dla niego realne), okre-
ślone w czasie, atrakcyjny i szczegółowy.

10. Planowanie i wytyczanie celów
Jeżeli główny cel, który jest ważny dla klienta, jest duży albo odda-

lony w czasie, wraz z coachem można podzielić go na mniejsze etapy 
i cele pośrednie (szczegółowe). Istotne jest też to, że nauczyciel z natu-
ry ma rolę organizatora. Jest odpowiedzialny proces realizacji i efekty. 
Nauczyciel-coach może otworzyć tę przestrzeń dla innych. Efekt, który 
jest mierzalny i określony w czasie powinien być zweryfikowany czy 
też poddany ewaluacji. Kontrola i ocena to naturalny czynności dy-
daktyczne nauczyciela. W coachingu ocena nie jest jednak werdyktem 

32 J. Whitmore, Coaching. Trening efektywności, Warszawa 2011, s. 27.
33 Tamże, s. 44.
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wydawanym w sposób arbitralny, ale odnosi się do kryteriów wcześniej 
ustalonych z klientem, jest też wystawiana przez niego samego. Dzięki 
takiemu podejściu cochee/uczeń sam dostrzega, co należy zmienić, po-
prawić udoskonalić. Dokonuje autoewaluacji i bierze odpowiedzialność 
za zmianę.

11. Zarządzanie postępami i zaangażowaniem
Często mówi się potocznie, że ktoś „spoczął na laurach” osiągną swój 

cel i przestał się rozwijać. Inną ‘prawdą ludową’ jest stwierdzenie, iż 
„kto się nie rozwija, ten się cofa”, dlatego, że świat idzie dalej naprzód. 
W ten sposób wiele efektów osiągniętych ciężką pracą zostaje zniwe-
czone. Można to porównać do sytuacji, gdy ktoś długo uczył się języka, 
zdał upragniony certyfikat, a przez następne dwa lata nie powiedział ani 
słowa w tym języku. Po czasie okazało się, że nie pamięta podstawowych 
zwrotów; lub do sytuacji, gdy ktoś się odchudza, a gdy dojdzie do wyty-
czonej granicy wagowej, powraca do starych nawyków. Tak właśnie jest 
w procesie nauczania oraz coachingu. Coach czy nauczyciel powinni 
starać się utrzymać kontakt ze swoimi klientami nawet po zakończeniu 
procesu (lub specjalnie zaplanowanym momencie), aby utrwalić osiąg-
nięty dobry stan i zmotywować do dalszej pracy.

Wszystkie wymienione kompetencje są powiązane z umiejętnościa-
mi. Mają one służyć odkrywaniu potencjału ucznia. Nie można prowa-
dzić coachingu (i w pewnym sensie nauczać), nie wierząc w możliwości 
podopiecznych. Dostrzeganie szans, potencjału i talentów i pasji, a nie 
ocenianie z perspektywy osiąganych wyników. Jest to tym ważniejsze, że 
zdobyte oceny w szkole czy np. miesięczny poziom sprzedaży produktu 
nie muszą być faktyczne z posiadanym stanem wiedzy na dany temat, 
a nawet faktycznych umiejętności. Takie podejście pozwoli budować 
w uczniach poczucie zrozumienia, ale i sprawiedliwości społecznej. 
Umiejętności posiadane przez nauczyciela pokrywają się ze standardami 
ICF. Oto podstawowe umiejętności coacha ICF.

1. Umiejętność słuchania.
2. Powstrzymywanie się od osądzania.
3. Udzielanie i otrzymywanie informacji zwrotnej.
4. Rozpoznawanie i wyrażanie uczuć.
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5. Parafrazowanie i klaryfikacja.
6. Zachęcanie (inaczej motywowanie).
7. Cisza (czas na przemyślenie, znalezienie odpowiedzi).
8. Zadawanie pytań.
9. Przeformułowanie (np. język negacji na język korzyści).
10. Poczucie humoru.

Nauczanie – coaching – mentoring. Konkluzje

„Ludzie uczą się w 25 procentach od mistrza, w 25 procentach słucha-
jąc samych siebie, w 25 procentach od przyjaciół, a w 25 procentach 
uczy ich czas”.

Paulo Coelho

Nauczyciel może być doskonałym coachem, ale ze względu na inne 
przymioty tej funkcji może przyjąć na siebie rolę mentora. Mentoring 
jest procesem zbliżonym do coachingu, ale wyróżnia go struktura relacji, 
która ma miejsce między mistrzem a uczniem. Słowo mentor wywodzi 
się z mitologii greckiej. „Odyseusz, ruszając na Troję, powierzył swój 
dom oraz edukację syna Telemacha swemu przyjacielowi, Mentorowi. 
«Przekaż mu wszystko, co wiesz», powiedział Odyseusz niechcący wy-
znaczając tym samym pewne granice mentoringu”34. We współczesnej 
szkole potrzebne są te trzy perspektywy: nauczyciel – coach – mentor. 
Tak jak w przytoczonym cytacie uczy ich nauczyciel, słuchają siebie 
przy pomocy coacha, zaś mentor (dzięki swojemu doświadczeniu wy-
pracowanemu przez lata) daje swój czas. Jest to idealne założenie, które 
prowadzi do optymalnego i harmonijnego rozwoju. Jest to założenie 
pełne dobrych myśli, nadziei, wizji możliwości i szans, jakie stoją za-
równo przed nauczycielem, jak i uczniem.

Wnioski:
1. Ze względu na społeczny charakter profesji coacha i zawodu na-

uczyciela, kompetencje rekomendowane przez ICF pokrywają się rów-
nież z kompetencjami nauczycieli.

34 J. Whitmore, Coaching, dz. cyt., s. 20.
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1. Działalność coacha oraz nauczyciela jest oparta o trzy filary: opie-
kuńczy, wychowawczy i dydaktyczny.

2. Kompetencje coacha i współczesnego nauczyciela są kompeten-
cjami przyszłości.

3. Dobry nauczyciel może występować w roli mentora.
4. Codzienność edukacyjna składa się z mikroświatów wykreowa-

nych przez wszystkie podmioty biorące w niej udział, w szczególności 
nauczycieli, uczniów i dyrektorów.

5. Coaching staje się alternatywą dla rutyny w codzienności eduka-
cyjnej.

6. Aktywne słuchanie składa się z szeregu technik, min. Parafrazowa-
nia, odzwierciedlania, wyjaśniania, doceniania, etc.

7. Bezpieczeństwo i zaufanie są zbudowane dzięki autentycznej, 
uczciwej i otwartej postawie uczestników procesu, ale też dzięki jasno 
określonym zasadom, na których ma się opierać relacja.

8. Zarówno w coachingu, jak i nauczaniu ważna jest przestrzeń na 
twórczość i samodzielną aktywność ucznia/coachee. Jednym z elemen-
tów zapewniających przestrzeń w procesie jest cisza, a także czas po-
trzebny do pobudzenia zasobów klienta.

9. Zasady coachingu jako procesu prowadzonego przez nauczycie-
li: akceptowalność, otwartość, bezpieczeństwo, współpraca, dobrowol-
ność, wiara w możliwości.
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Codzienność szkolna na scenie – 
scena w szkolnej codzienności

Everyday school life on the scene – 
the scene in the school everyday life

Abstrakt: Codzienne doświadczenia, przeżycia wewnętrzne, własne refleksje 
uczniów rzadko są przedmiotem zainteresowania edukacji formalnej. Szkolne 
treści nauczania często mijają się z tym, co uczniowie spotykają poza murami 
szkoły. Czy nauka formalna i nieformalna mogą się spotkać na lekcji? Czy 
uczniowie mogą nauczyć się życia w nienaturalnym środowisku, jakim jest 
klasa szkolna?

Słowa kluczowe: drama, Teatr Forum, szkoła, codzienne doświadczenie.

Abstract: Everyday and inner experiences, students reflections are rarely sub-
ject of concerned of formal education. School syllabi often missmatch what 
students see outside the building of school. Does formal and informal educa-
tion can meet eachother at school lesson? Do students can learn how to live in 
such unnatural enviroment as classroom?

Key words: drama, Forum Theatre, school, everyday experience.

Wstęp

„Życie to nie teatr”, mówił Edward Stachura w swoim wierszu bę-
dącym aktem niezgody na sztuczność i pozorność istnienia. Niniejszy 
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artykuł nie będzie jednak potwierdzeniem tezy poety. Moim celem nie 
jest też ukazanie zakłamania i obłudy życia, w którym przybieramy co-
raz to nowsze maski w zależności od miejsca czy sytuacji, w której się 
znaleźliśmy. Przeciwnie, chcę dokonać próby ukazania wybranych me-
tod edukacyjnych, które wykorzystują teatr i rolę. Pragnę przedstawić je, 
jako narzędzia wychowania, które, wbrew słowom Stachury, prowadzą 
do lepszego zrozumienia świata i innych oraz autentycznego poznania 
siebie. Moim celem jest również zaproponowanie sposobów kreatywne-
go i konstruktywnego wykorzystania zdolności wchodzenia w rolę oraz 
naśladowania innych.

Metafora teatru, którą posługiwano się do opisu rzeczywistości, 
zwłaszcza zaś interakcji społecznych, nie jest obca nie tylko w literatu-
rze pięknej, ale także w opracowaniach naukowych. Autor znanej pra-
cy Człowiek w teatrze życia codziennego, E. Goffman1, do omówienia 
mechanizmów i zjawisk, które zachodzą w sytuacjach kontaktów mię-
dzyludzkich, używa terminologii charakterystycznej dla teatru jak: gra, 
rola, scena, kulisy.

Teoria Goffmana wpisuje się w nurt interakcjonizmu symboliczne-
go2, ten zaś w szerszy system konstruktywizmu3. Głównym założe-
niem jego jest to, że natura rzeczywistości ma kontekstualny i relatywny 
charakter. Wynika to z poglądu, iż świat jest konstruowany społecznie 
i ma on wymiar kulturowy, relacyjny4.

Metoda dramy i Teatru Forum, które pragnę przedstawić w ni-
niejszym artykule wywodzą się właśnie z filozofii konstruktywistycz-
nej. Swoje pedagogiczne źródła czerpią m.in. z zabaw dramatycznych  
J.L. Moreno5, pedagogiki Deweya6 (zwłaszcza drama) i pedagogiki 
emancypacyjnej Freirego7 (tu szczególnie Teatr Forum), który mocno 

1 E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2000.
2 M.J. Szymański, Socjologia edukacji. Zarys Problematyki, Kraków 2013, s. 28.
3 A. Ryk, W poszukiwaniu pedagogicznego arche, Kraków 2012, s. 227.
4 A. Sajdak, Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli aka-

demickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, Kraków 2013, s. 394-395.
5 T. Lewandowska-Kidoń, Drama w kształceniu pedagogicznym, Lublin 2001, s. 18.
6 Tamże, s. 23.
7 A. Król, Czym jest Teatr Forum? w: Teatr Forum. Krótki przewodnik po metodzie, 

red. A. Król, Fundacja Dobrawola, s. 12-13.
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podkreślał praktyczność nauki oraz akcentował znaczenie wymiaru co-
dzienności, która musi stać się podstawą i punktem wyjścia edukacji8.

Drama

Drama, chociaż wpisuje się w konwencję metafory teatru Goffma-
na, sama z teatrem jako takim nie powinna być utożsamiana. Jest to 
„metoda kształcenia, która polega na aktywnej identyfikacji uczniów 
z fikcyjnymi rolami i sytuacjami”. Metoda ta wykorzystuje także na-
turalną zdolność człowieka do naśladowania. Kształcenie odbywa się 
z uwzględnieniem i wykorzystaniem własnych przeżyć i doświadczeń 
ucznia9. Podstawą w dramie nie jest więc odegranie czy udawanie, ale 
wejście w rolę10, co oznacza, że „uczestnik dramy nie gra kogoś, lecz jest 
sobą w nowych, nie zawsze doświadczanych na co dzień sytuacjach”11. 
Tym samym możemy tę rolę utożsamiać bardziej z rolą społeczną niż 
teatralną, z perspektywy której uczestnik rozwija swoje umiejętności 
oraz buduje struktury wiedzy12. Wejście w rolę pozwala uczniowi spoj-
rzeć na dany problem z pozycji uczestnika. Przyjmując określoną rolę, 
wraz z nią przyjmujemy sposób postrzegania danej sytuacji, co znacząco 
wpływa na bezpośredni sposób odczuwania emocji, włączenia w dzia-
łanie ruchu, zmysłów oraz aktywizację posiadanej już wiedzy. Emocjo-
nalne zaangażowanie jest ważnym elementem motywacji do działania 
i rozwiązywania problemów. Chociaż odgrywane wydarzenia są fikcyj-
ne, co należy wyraźnie podkreślić przed rozpoczęciem dramy oraz w jej 
trakcie, to jednak emocje, przeżycia i refleksje, które towarzyszą przy 
tym uczniowi są prawdziwe13.

Ważnym elementem, o którym nie można zapomnieć, a który tak-
że w istotny sposób różnicuje dramę i teatr jest cel naszego działania. 

8 M. Dudzikowa, Emancypacja w codzienności i przez codzienność. Egzemplifikacje 
edukacyjne, w: Wychowanie. Pojęcia, procesy, konteksty, red. M. Czerepniak-Walczak, 
M. Dudzikowa, t. V, Gdańsk 2008, s. 112.

9 T. Lewandowska-Kidoń, Drama w kształceniu pedagogicznym, Lublin 2001, s. 13.
10 K. Witerska, Drama. Techniki, strategie, scenariusze, Warszawa 2011, s. 13.
11 K. Pankowska, Edukacja przez dramę, Warszawa 1997, s. 31.
12 K. Witerska, Drama. Techniki, strategie, scenariusze, Warszawa 2011, s. 13.
13 Tamże, s. 13-15.
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W teatrach szkolnych czy inscenizacjach dążymy przede wszystkim do 
uzyskania efektu, jakim jest przedstawienie z wyraźnym podziałem na 
aktorów i publiczność. Dlatego istotne będą tu wskazówki reżyserskie, 
nauczenie się tekstu na pamięć oraz wymiar artystyczny14. W dramie 
ważniejszy jest natomiast sam proces i to, co dzieje się wewnątrz uczest-
nika, w jego emocjach, refleksjach, osobowości. Drama wyklucza także 
wcześniejsze próby, mające na celu przygotowanie do poprawnego ode-
grania roli. Ważna jest spontaniczna reakcja w sytuacji, która dzieje się 
tu i teraz15. Drama jest całkowicie improwizowana, na pierwszym pla-
nie jest doświadczenie, przeżycie roli oraz zaangażowanie posiadanej już 
wiedzy i tworzenie nowych jakości16.

Improwizacja oraz brak sztywnych, reżyserskich wskazówek nauczy-
ciela czy osoby prowadzącej zajęcia powoduje, że odpowiedzialność za 
przebieg i rozwój dramy spoczywa na uczestnikach. To, w jaki sposób 
potoczą się losy fikcyjnych postaci, w które wcielają się uczniowie oraz 
cała sytuacja, zależy od ich wyobraźni, przemyśleń, umiejętności wycią-
gania wniosków oraz komunikacji i współpracy w zespole. Uczestnicy 
muszą wykazywać się zatem refleksyjnością, a także zdolnością do od-
czytywania cudzych emocji, intencji oraz zachowań. Drama umożliwia 
z jednej strony swobodną ekspresję, z drugiej kształtuje umiejętność 
poruszania się w świecie symboli kulturowych. Poprzez jedną ze swoich 
cech, jaką jest fikcja, drama umożliwia także doświadczenie trudnych 
sytuacji i emocji w bezpiecznych warunkach17, dlatego też metoda ta 
bywa nazywana „treningiem życia”18.

Teatr Forum

Miejscem, w metaforycznym tego słowa znaczeniu, gdzie codzien-
ność i teatr bardzo się przenikają jest tzw. Teatr Forum. Jest to forma, 

14 K. Witerska, Drama na różnych poziomach kształcenia, Łódź 2010, s. 24-25.
15 K. Pankowska, Edukacja, dz. cyt., s. 31.
16 K. Pankowska, Drama. Konteksty teoretyczne, Warszawa 2013, s. 30.
17 K. Pankowska, Pedagogika dramy. Teoria i praktyka, dz. cyt., s. 211.
18 O dramie jako „treningu życia” pisali, np. B. Way, K. Pankowska czy K. Witerska.
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w której niemalże dosłownie teatr wkracza w codzienność i odwrotnie. 
Teatr Forum opiera się na założeniach pedagogiki emancypacyjnej, nie 
jest także daleki od filozofii edukacyjnej Deweya, który głosił hasła ucze-
nia się przez działanie. Uważam, że warto na samym początku zapoznać 
się z historią powstania tej wyjątkowej formy teatru, który w Polsce nie 
jest jeszcze szerzej znany.

Z Teatrem Forum związane jest nazwisko brazylijskiego reżysera  
A. Boala (1931 – 2009), twórcy Teatru Uciśnionych. Ten niezwykle 
oryginalny i zaangażowany społecznie oraz politycznie artysta wykorzy-
stywał teatr jako środek do kształtowania świadomości społeczeństwa 
i wprowadzania w nim pozytywnych zmian. Teatr stał się tym samym 
pewną metodą wychowania, którego celem było ostatecznie samowy-
chowanie. Zestawienie Teatru Forum z wychowaniem nie jest tylko poe-
tycką metaforą. Swoją wizję teatru Boal budował m.in. w oparciu o po-
glądy Paulo Freire, przedstawiciela pedagogiki emancypacyjnej19. Nie 
jest to nurt jednorodny wewnętrznie, jednak jego głównym założeniem 
jest wychowanie ludzi wolnych, krytycznych wobec sytuacji, w której 
się znajdują oraz umiejących podejmować świadome decyzje. Charakte-
rystyczna dla typu sprawowania władzy nad jest świadomość magiczna 
i naiwna. Pierwsza z nich charakteryzuje się bezrefleksyjnym okazywa-
niem posłuszeństwa wobec hierarchii, traktowanej jako naturalny stan 
rzeczy, druga natomiast jest wyrazem wygodnictwa i przestrzegania na-
rzuconych zasad w sposób nawykowy i zrutynizowany. Freire natomiast 
dążył do rozbudzenia wśród ludzi świadomości krytycznej, dzięki której 
możliwe jest zbudowanie ładu demokratycznego, opar tego na dobro-
wolnym i świadomym podporządkowywaniu się wspólnie ustalonym 
normom20.

Wiedza jest jednym z najważniejszych czynników, które decydują 
o wolności myślenia i działania. Wiedza emancypacyjna jest podstawą 
w dostrzeganiu nie tylko swoich problemów, ale także ich przyczyn oraz 
w skutecznym radzeniu sobie z nimi. Jest to także umiejętność krytycz-

19 A. Król, Czym jest Teatr Forum?, dz. cyt., s. 12-13.
20 M. Czerepniak-Walczak, Nie myśl, bądź posłuszny – dyskurs władzy w szkole,  

w: Wychowanie. Pojęcia, procesy, konteksty, red. M. Czerepniak-Walczak, M. Dudziko-
wa, t. IV, Gdańsk 2008, s. 277-279.
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nego spojrzenia na siebie i swoje otoczenie oraz dostrzeganie w nich ele-
mentów wymagających zmiany, której możemy sami dokonać21. Pod-
stawowym zadaniem wychowania jest więc w pedagogice P. Freirego 
emancypowanie, to znaczy wyzwalanie, usamodzielnianie człowieka22. 
Narzędziem niezbędnym do wyzwolenia społeczeństwa miała być, we-
dług Freirego, edukacja. Istotny dla niego jest jej charakter. Krytyko-
wał on narzucanie odgórnie uczniom biernej wiedzy w procesie tzw. 
edukacji bankowej, która wtłacza w umysły uczniów i każe przechowy-
wać wiadomości niczym depozyty. Jest to sytuacja niekorzystna, a nawet 
szkodliwa dla uczniów, którym odbiera się tym samym możliwości na-
bycia zdolności samodzielnego i krytycznego myślenia. Konsekwencje 
takiego stanu rzeczy ponoszą nie tylko indywidualni ludzie, ale także 
całe społeczeństwo. Dlatego też celem Freire’a była zmiana w kierunku 
budzenia świadomości zbiorowej. Istotnym elementem poglądów peda-
gogicznych Freirea jest to, że ta edukacja, w której upatrywał wyzwo-
lenia świadomości, była bardzo mocno osadzona w życiu codziennym 
społeczeństwa. Opierała się ona zatem na doświadczeniach, problemach 
i sytuacjach, których ludzie doznawali każdego dnia. Aktywnymi pod-
miotami byli sami uczniowie, przez co mieli oni stać się twórczymi kry-
tykami, umiejącymi spojrzeć na otaczającą ich rzeczywistość w sposób, 
który umożliwi im dostrzeżenie potrzeby wprowadzania zmian oraz te-
go, że są do takich działań zdolni23.

Swoją filozofię Freire zawarł w książce Pedagogika uciśnionych, która 
stała się inspiracją dla idei i nazwy teatru A. Boala. W poglądach obu 
twórców widać wyraźne analogie. Metodą, którą posłużył się Boal w ce-
lu edukowania społeczności, uświadamiania jej własnego położenia, 
a także pokazywania możliwości zmian i uwolnienia się od zniewolenia, 
stał się teatr. Słowami, które dobrze oddają ideę zarówno pedagogiki 

21 M. Dudzikowa, Emancypacja w codzienności i przez codzienność. Egzemplifikacje 
edukacyjne, w: Wychowanie. Pojęcia, procesy, konteksty, red. M. Czerepniak-Walczak, 
M. Dudzikowa, t. V, Gdańsk 2008, s. 99.

22 H. Zielińska-Kostyło, Pedagogika emancypacyjna, w: Pedagogika. Podręcznik aka-
demicki, red. B. Śliwerski Z. Kwieciński, t. 1, Warszawa 2003, s. 394-398.

23 Tamże, s. 402-404.
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emancypacyjnej, jak i Teatru Forum (który jest jedną z odmian Teatru 
Uciśnionych), jest cytat:

Pedagogika ta staje się siłą polityczną. Nie chodzi tu o jej możliwe za-
angażowanie jako instrumentu oddziaływania partii politycznych, lecz 
o przygotowanie przez nią ludzi do przekraczania ich dotychczasowych 
ograniczeń oraz do podejmowania przez nich wysiłku rozwoju, a także 
do poszerzania przez nich obszaru, w którym ludzie są w coraz większym 
stopniu wolni od nieświadomości, jeśli chodzi o stosunki władzy24.

Boalowi, podobnie jak Freiremu, zależało na alfabetyzacji ludności 
Ameryki Południowej. Obaj także przeciwstawiali się nierównościom 
społecznym, a także niesprawiedliwej polityce lokalnej, w której część 
biernej ludności jest ciemiężona przez wąską grupę ludzi sprawujących 
władzę25. Dlatego też alfabetyzacja miała dotyczyć nie tylko nauki czy-
tania i pisania, ale także świadomości społecznej i politycznej26. Una-
ocznienie ludziom sytuacji, w której się znajdują, bez pokazania im 
możliwości zmian, byłoby pozostawieniem ich w beznadziei, dlatego 
kolejnym bardzo ważnym krokiem w Teatrze Forum było wypróbo-
wanie prawdopodobnych działań, które mogłyby stać się w przyszłości 
realnymi sposobami rozwiązania problemów. W jednym z wywiadów 
Boal powiedział:

Shakespeare napisał w Hamlecie, że teatr powinien być, i jest, jakby 
lustrem, w którym możemy zobaczyć nasze cnoty i przywary. Myślę, że 
to bardzo ładna myśl, ale ja wolałbym mieć lustro o magicznych właści-
wościach, które – jeśli widziany w nim obraz siebie nie przypadłby nam 
do gustu – pozwoliłoby nam wkroczyć w świat odbity, przekształcić 
na własną modłę widziany w nim obraz, a następnie wrócić do świata 
rzeczywistego zachowując ów przekształcony obraz27.

24 Tamże, s. 395.
25 A. Król, Czym jest Teatr Forum, dz. cyt., s. 12-13.
26 H. Zielińska-Kostyło, Pedagogika emancypacyjna, dz. cyt., s. 404.
27 http://teatrgak.gak.webd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id

=22&Itemid=29 (dostęp: 10.09.2014).
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Sednem Teatru Forum jest zatem konkretne działanie zorientowane 
na pozytywną zmianę w społeczeństwie, do czego dążył także Freire. 
Według Boala, Teatr Forum „nie jest teatrem propagandowym ani daw-
nym teatrem dydaktycznym. To raczej teatr pedagogiczny w tym sensie, 
że wszyscy uczymy się w nim razem, aktorzy i widzowie”28. Celem tej 
metody jest przede wszystkim, jak mawiał sam autor, nauka życia29. 
W jaki sposób Boal chciał nauczyć życia ludzi, z którymi współpraco-
wał? Na czym konkretnie polega praca Teatru Forum?

Jedną z podstawowych zasad Teatru jest wykorzystanie bieżących 
problemów społeczności, z którą się pracuje. Inscenizacje muszą do-
tyczyć sytuacji najbliższych, wyciągniętych prosto z życia codziennego 
danej grupy, które są dla niej szczególnie istotne30. Struktura spotkania 
w ramach Teatru Forum składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich 
jest sztuka zaprezentowana przez aktorów przed widzami – aktorami31. 
Przedstawienie celowo kończy się w sposób niekorzystny dla protago-
nisty, uosabiającego interesy grupy uciśnionych, czyli ludzi, z którymi 
i dla których pracujemy. Po zakończeniu przedstawienia pada pytanie, 
czy widzowie – aktorzy zgadzają się na to, w jaki sposób potoczyły się 
losy głównego bohatera. Można z dużym prawdopodobieństwem prze-
widzieć, iż zaprezentowane rozwiązanie nie spodoba się im. Następnie 
rozpoczyna się część forum, czyli sztuka jest odgrywana od początku 
dokładnie tak samo z tą różnicą, że teraz każdy widz – aktor może w do-
wolnym momencie przerwać przedstawienie i zastąpić aktora grającego 
postać protagonisty w celu zaproponowania rozwiązania, które – we-
dług niego – będzie korzystniejsze. Po krzyknięciu „Stop!” widz – aktor 
wchodzi na scenę, wciela się w postać protagonisty i próbuje od tej pory 
grać tak, żeby historia potoczyła się w inny sposób. Może on być zastą-
piony kolejno także przez innych widzów – aktorów, którzy w danym 
momencie uznają, że protagonista znowu popełnia błąd. Celem pozo-
stałych aktorów jest utrudnianie protagoniście zadania wyzwolenia się 

28 A. Boal, Gry dla aktorów i nieaktorów, Warszawa 2014, s. 56.
29 Tamże, s. 280.
30 A. Król, Czym jest Teatr Forum, dz. cyt., s. 7-8.
31 Jest to nazwa charakterystyczna dla teatru Boala, która wskazuje na rodzaj ak-

tywności widowni, która jednocześnie może stać się na własne życzenie aktorami.
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oraz zmuszenie go do dostosowania się do zastanej sytuacji i sprawienie, 
aby pozostał w niej bierny. Do zadań Dżokera32 należy uświadomienie 
widzów – aktorów, że to od nich zależy to, jak potoczy się historia i że 
mogą realnie na nią wpływać, a także zachęcanie zarówno protagonisty, 
jak i antagonistów do działania33.

Przedstawienie w Teatrze Forum jest więc „artystyczną i intelek-
tualną zabawą, w której biorą udział aktorzy i widzowie – aktorzy”34. 
Nie jest to jednak tylko forma rozrywki, ale przede wszystkim metoda, 
która ma pomóc uczestnikom (widzom – aktorom) dostrzec problem 
i dokonać refleksji, ale także w pewnym stopniu wypróbować możliwe 
rozwiązania danej sytuacji. Celem Teatru Forum jest także rozbudzanie 
w ludziach świadomości i motywacji do podejmowania działań, prze-
konanie ich, że mogą zmienić swoją codzienność, a nie tylko przećwi-
czenie gotowych rozwiązań.

Drama a Teatr Forum

Na podstawie powyższych opisów chcę krótko podsumować obie 
metody, ukazując ich cechy wspólne oraz różnice.

To, co niewątpliwie łączy dramę i Teatr Forum to cel, którym jest na-
uka czy trening życia. Teoretycy i praktycy obu tych metod podkreślają 
praktyczny wymiar kształcenia, który odbywa się za ich pośrednictwem. 
Kompetencje nabyte w trakcie fikcyjnych sytuacji mają posłużyć w ra-
dzeniu sobie z podobnymi problemami w realnym, codziennym życiu. 
Centralnym punktem owych problemów jest konflikt tak w jednej, jak 
i w drugiej metodzie, choć może on dotykać bardzo różnych kwestii. 
W Teatrze Forum dotyczy przede wszystkim konfliktów interpersonal-
nych, w dramie zaś może mieć on źródła także w samym charakterze 
człowieka (np. konflikt wewnętrzny)35. Uczestnicy dramy i Teatru Fo-

32 Jest to osoba prowadząca sesję Teatru Forum, tłumaczy zasady oraz animuje 
uczestników, nie mówi jednak dokładnie, co powinni oni czynić.

33 A. Boal, Gry, dz. cyt., s. 52-58.
34 Tamże, s. 57.
35 K. Witerska, Drama na różnych poziomach kształcenia, Łódź 2010, s. 40.



186 Kinga Sobieszczańska

rum są podmiotami, które w aktywny sposób nabywają umiejętności. 
Nacisk kładziony jest na czynne zaangażowanie uczestników, a osoby 
prowadzące są postaciami drugoplanowymi, które animują sytuację, 
określają pewne ramy, dbając jednocześnie o zapewnienie możliwości 
swobodnej i twórczej ekspresji osób biorących udział w ćwiczeniach.

W obu omawianych metodach znajdziemy kilka elementów wspól-
nych, które mimo to mają inne znaczenie bądź funkcje w każdej z nich. 
Jedno z pozornych podobieństw odnajdziemy w roli, którą posługuje 
się zarówno drama, jak i Teatr Forum. Różnica leży w jej rozumieniu. 
W dramie będziemy mówili o roli raczej w kontekście roli społecznej36, 
zaś w Teatrze Forum jest rozumiana przede wszystkim jako rola teatral-
na. W pierwszym kontekście tym, co chcemy przede wszystkim przed-
stawić, jest pewna idea, nie zaś postać37, a celem wejścia w rolę jest jej 
przeżycie38 oraz budowanie i przetwarzanie własnej wiedzy i umiejęt-
ności z jej perspektywy39. Rola teatralna wymaga zaś od grającego pew-
nej sprawności technicznej40 oraz zakłada podział na aktorów i widzów, 
którego unika się w dramie41.

Sam Boal podkreśla istotę wymiaru estetycznego spektakli Teatru 
Forum, mówiąc, iż „przedstawienie jest artystyczną i intelektualną za-
bawą, w której biorą udział aktorzy i widzowie – aktorzy”42. Znajdziemy 
tu zatem wszystkie atrybuty teatralne: scenariusz, kostiumy, których ce-
lem jest oddawanie charakteru postaci oraz scenografię, która powinna 
być bogata i atrakcyjna, gdyż ma za zadanie poruszyć widzów – aktorów 
oraz zachęcić ich do aktywnego włączenia się w przedstawienie43. Nie 
należy jednak myśleć, że głównym celem Teatru Forum jest efekciar-
stwo lub wyłącznie doznania artystyczne.

Chociaż cel, którym jest edukacja, łączy Teatr Forum z dramą, to 
w tej ostatniej nie odnajdziemy elementów opisanych powyżej, jak ko-

36 K. Witerska, Drama. Techniki, dz. cyt., s. 13.
37 K. Pankowaska, Drama konteksty, dz. cyt., s. 177.
38 K. Pankowska, Edukacja, dz. cyt., s. 30.
39 K. Witerska, Drama. Techniki, dz. cyt., s. 9.
40 K. Pankowska, Edukacja, dz. cyt, s. 31. 
41 Tamże, s. 30.
42 A. Boal, Gry, dz. cyt., s. 57.
43 Tamże, s. 288-289.
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stiumy czy scenariusz. Teatr Forum również wykorzystuje improwizację 
(w części forumowej przedstawienia), jednak drama całkowicie opiera-
jąc się na niej, nastawiona jest na doświadczenie wewnętrzne uczestni-
ka, nie zaś na komunikację aktora z widzami44, która stanowi istotny 
element tej drugiej metody. Ponadto spektakl Teatru Forum poprzedza-
ją niekiedy kilkumiesięczne warsztaty zespołu aktorów oraz rozgrzewka 
widzów – aktorów zaraz przed spektaklem, mająca na celu stworzenie 
z nich zgranego zespołu45. W dramie uczestnicy nie przygotowują się do 
zajęć przed ich rozpoczęciem, a specjalne techniki mają na celu uniknię-
cie ewentualnej teatralizacji roli46.

Kolejnym ważnym elementem obu metod jest temat. Zarówno dra-
ma, jak i Teatr Forum przyjmują sobie za cel kształtowanie umiejętno-
ści potrzebnych w życiu poprzez fikcyjne sytuacje. W dramie jednak 
nie pracuje się na realnych problemach, które rzeczywiście wywołują 
konflikt w danej grupie, gdyż jest to raczej zadaniem socjodramy47. Te-
atr Forum jest jednak mocno osadzony w realiach danej społeczności 
i czerpie źródło inspiracji do swoich przedstawień z wydarzeń lub prob-
lemów, które tę społeczność dotknęły48.

Powyższa analiza obu metod z pewnością nie opisuje wyczerpująco 
wszystkich podobieństw i różnic. Moim celem było jednak zasygnalizo-
wanie najważniejszych cech dramy i Teatru Forum, aby lepiej naświetlić 
ich charakter oraz specyfikę, co pomoże w rozważniejszym stosowaniu 
tych metod.

Zastosowanie dramy i Teatru Forum w szkole

Drama, a Teatr Forum, szczególnie to metody nieczęsto stosowa-
na w naszych szkołach. Jakie są szanse i trudności w stosowaniu ich 
w szkolnej codzienności?

44 B. Way, Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży, s. 11.
45 A. Boal, Gry, dz. cyt., s. 291.
46 K. Witerska, Drama na różnych, dz. cyt., s. 124.
47 Tamże, s. 25.
48 A. Król Teatr Forum, dz. cyt., s. 11.
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Podstawowym niebezpieczeństwem w stosowaniu dramy jest nie-
dokładne zrozumienie jej idei i charakteru, które najczęściej skutkuje 
myleniem dramy ze zwykłymi scenkami lub z pedagogiką zabawy, co 
spłyca jej charakter49. Takie rozumienie dramy prowadzi do traktowa-
nia jej jako rozrywki oraz bezproduktywnego zajęcia. Chociaż ma swo-
je źródło w zabawie, nie jest nią, gdyż posiada pewne reguły50, a jako 
metoda dydaktyczno-wychowawcza51 zawsze stosowana jest w konkret-
nych celach pedagogicznych.

Drama nie jest jednak metodą uniwersalną, którą można stosować 
na wszystkich przedmiotach szkolnych lub opracowując dowolny te-
mat52. Ze względu na charakter tej metody jest ona szczególnie pomoc-
na na godzinach wychowawczych oraz zajęciach z przedmiotów huma-
nistycznych, jak język polski czy historia, gdzie można ją wykorzystać, 
np. w celu analizy postaci lub wydarzeń historycznych53.

K. Witerska54 opisuje kilka sytuacji kryzysowych, które zwłaszcza dla 
nauczycieli rozpoczynających pracę z dramą mogą stanowić poważne 
utrudnienie, są to: niepodejmowanie roli przez uczniów, teatralizacja 
roli, prześmiewanie roli, zachowania negatywne (agresja, ośmieszanie, 
poniżanie), przejście dramy w psychodramę oraz spadek aktywności 
uczniów. Wszystkie te trudności można jednak pokonać, stosując od-
powiednie techniki dramowe, dzięki którym możemy pomyślnie wy-
prowadzić sytuację, nie przerywając zadania. Na korzyść nauczyciela 
w takiej sytuacji działać będzie z przede wszystkim doświadczenie, ale 
także umiejętność improwizowania oraz kreatywność.

Obawy związane ze stosowaniem dramy na lekcjach szkolnych wyni-
kają często z charakteru współczesnych przeładowanych treściami pro-
gramów kształcenia, które nastawione są na przekazywanie wiedzy pa-
radygmatycznej55. Utrudnieniem w stosowaniu dramy na lekcjach jest 

49 K. Pankowska, Edukacja, dz. cyt., s. 50.
50 K. Witerska, Drama na różnych, dz. cyt., s. 59.
51 T. Lewandowska-Kidoń, Drama, dz. cyt., s. 13.
52 K. Witerska, Drama na różnych, dz. cyt., s. 177.
53 T. Lewandowska-Kidoń, Drama, dz. cyt., s. 58-59.
54 K. Witerska, Drama. Techniki, dz. cyt., s. 22-23.
55 K. Pankowska, Drama. Konteksty, dz. cyt., s. 33.
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„nowa matura”, która wymaga specyficznego przygotowania uczniów 
do pracy z tekstem56. B. Way przekonuje jednak, iż drama nie musi być 
czasochłonna, a kilkuminutowe ćwiczenie dramowe może stać się nie 
tylko istotnym elementem edukacji, ale także chwilą wytchnienia dla 
zmęczonych i znużonych umysłów uczniów57. W kontekście progra-
mów kształcenia większy niepokój może wzbudzać kwestia związana 
z długoterminowością celów oraz ich nieoperacyjnością. Nauczyciele 
badani przez Witerską podkreślali, iż efekt oddziaływań przez dramę 
jest trudny do zmierzenia58. Do celów długoterminowych dramy Wi-
terska zalicza: „rozwój kompetencji językowych, rozwój kompetencji 
społecznych i poprawa kondycji społecznej grupy, przygotowanie do 
życia we współczesnym świecie oraz do wykorzystania nabytej wiedzy 
i umiejętności w przyszłości, rozwój inteligencji emocjonalnej, stymu-
lowanie myślenia twórczego”59 oraz „rozwój wyobraźni i stymulowanie 
procesów motywacyjnych”60.

Teatr Forum jest metodą trudną do zastosowania w warunkach na-
szych szkół, jednak nie niemożliwą, o czym świadczą działania Stowa-
rzyszenia Praktyków Dramy Stop – Klatka61. Jedną z trudności w jej 
wykorzystywaniu jest konieczność posiadania odpowiednich kompe-
tencji przez osobę przygotowującą młodzież. Należy pamiętać, iż tego 
typu przedstawienie jest specyficzne i wymaga od aktorów szczególnych 
umiejętności. Tym bardziej nauczyciel czy trener czuwający nad pro-
cesem tworzenia przez uczniów spektaklu musi wykazywać się bardzo 
dobrą znajomością metody. Przygotowanie do spektaklu obejmuje: 
warsztaty, mające na celu integrację grupy oraz rozbudzenie ekspresji 
aktorskiej62; stworzenie scenariusza; próby i wyreżyserowanie sztuki; 
przygotowanie scenografii i kostiumów. Najważniejsza jednak jest praca 
z młodzieżą nad ich postawami, poglądami, przekonaniami dotyczący-
mi wybranego tematu. Teatr Forum to nie tylko spektakl, ale przede 

56 K. Witerska, Drama na różnych, dz. cyt., s. 160.
57 B. Way, Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa 1990, s. 15.
58 K. Witerska, Drama na różnych, dz. cyt., s. 134.
59 Tamże, s. 163
60 Tamże, s. 134.
61 http://stop-klatka.org.pl/projekty/ (dostęp: 14.11.2014).
62 A. Król, Czym jest Teatr Forum, dz. cyt., s. 7.
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wszystkim wychowanie do odpowiedzialnej wolności, nauka krytycz-
nego myślenia i nabywanie umiejętności życia w codzienności, która 
nas otacza. Wszystko to wymaga z pewnością zaangażowania oraz po-
święcenia wielu godzin pozalekcyjnych. Należy także pamiętać, że nie 
będziemy mogli rozpocząć żadnych działań bez zgody i przychylności 
dyrekcji szkoły.

Zakończenie

Najważniejsze pytanie, które musi zadać sobie nauczyciel rozważają-
cy podjęcie pracy metodą dramy lub Teatru Forum, dotyczy celu, któ-
ry chce za ich pomocą osiągnąć. Dobór każdej metody dydaktyczno- 
-wychowawczej powinien odbywać się w perspektywie przyszłego celu. 
Chcę podkreślić tę kwestię, ponieważ drama i Teatr Forum to szczegól-
ny sposób pracy, wymagający zaangażowania, a niekiedy także nakładu 
czasu.

Teatr Forum choć dotyka bardzo konkretnie szkolnej codzienności, 
nie jest metodą, którą można stosować na co dzień. Ze względu na jej 
charakter i specyficzny przebieg może jednak stanowić niezwykle cenne 
i ciekawe działanie wychowawcze organizowane w formie większych, 
długoterminowych projektów, co bynajmniej nie świadczy o jego słabo-
ści. Drama zaś to metoda bardzo elastyczna, którą można wykorzystać 
do przeprowadzenia fragmentu lekcji lub całych zajęć. To, co wspólne 
obu metodom, to cel, jakim jest rozbudzanie samodzielnego myślenia 
i kształtowanie umiejętności potrzebnych w codziennym życiu. Na-
uczyciel sięgający po nie, powinien zastanowić się, czy chce rozwijać 
pełną osobowość swoich wychowanków, ich intuicję63 oraz inne, trudne 
do zmierzenia wymiary, o których powyżej pisałam za Witerską, jak: 
myślenie twórcze, inteligencja emocjonalna, komunikacja interperso-
nalna czy raczej pozostać jedynie przy tradycyjnej wiedzy, którą łatwo 
sprawdzić za pomocą testów.

Drama i Teatr Forum to metody, które nie bagatelizują codzienne-
go życia i doświadczeń uczniów, ale pokazują ich niezwykłą wartość. 

63 B. Way, Drama w wychowaniu, dz. cyt., s. 14.
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Wkomponowane w szkolną codzienność, a także niekiedy ukazujące ją, 
stanowią szansę na pokazanie młodym ludziom, iż są nie tylko pierw-
szoplanowymi aktorami, ale także reżyserami swojego życia.
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Ocenianie kształtujące jako antidotum 
na niepowodzenia edukacyjne

Formative evaluation as antidote 
for educational failures

Abstrakt: W prezentowanym artykule przedstawiamy założenia oceniania 
kształtującego jako skutecznego narzędzia w eliminowaniu niepowodzeń 
edukacyjnych. W pierwszej części przedstawiamy rozumienie niepowodzeń 
edukacyjnych ich przyczyn i konsekwencji. W części drugiej opisujemy istotę 
informacji zwrotnej wykorzystywanej w ocenianiu kształtującym.

Słowa kluczowe: niepowodzenia edukacyjne, ocenianie kształtujące, infor-
macja zwrotna.

Abstract: In this article we try to present the basis of formative evaluation as 
a successful tool which can help teachers to eliminate educational failures in 
the first part of the text, we show what are educational failures, what are its 
causes and consequences. In the second part, we present the importance of 
feedback, which should be used during formative evaluation.

Key words: educational failures, formative evaluation, feedback.
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Szkoła to miejsce zdobywania wiedzy, a nie zdobywania wyłącznie 
ocen

J.M .Łukas ik

Proces kształcenia jest jednym z najbardziej złożonych rodzajów 
ludzkiej działalności, zaś jego efektywność zależy od bardzo wielu czyn-
ników. W procesie tym – podobnie jak w każdej innej sferze ludzkiego 
działania – dochodzi do sukcesów i porażek. Porażki uczniów w proce-
sie dydaktycznym objawiają się niepowodzeniami.

Niepowodzenia edukacyjne stały się elementem szkolnej rzeczywi-
stości. Można powiedzieć, że na tyle „wtopiły się” w codzienność ucz-
niowskich doświadczeń, że nierzadko przestały być przedmiotem niepo-
koju i zainteresowania ze strony nauczycieli, którzy twierdzą, że porażek 
i niepowodzeń uczniów nie da się wyeliminować. Często niepowodzenia 
postrzegane są przez pedagogów jako indywidualny „problem” dziecka 
i jego rodziny, niezwiązany z pracą dydaktyczną nauczyciela. Natomiast 
w literaturze przedmiotu od wielu lat kładzie się nacisk na ścisłe powią-
zanie niepowodzeń z sytuacją szkolną dzieci i młodzieży, a Ministerstwo 
Edukacji Narodowej formułuje rozporządzenia obowiązujące szkoły do 
działań w celu przeciwdziałania oraz eliminowania niepowodzeń edu-
kacyjnych1.

Niepowodzenia edukacyjne uczniów

Niepowodzenia szkolne od bardzo wielu lat stanowią przedmiot 
badan i analiz wielu pedagogów, psychologów, socjologów. Także na 
początku XXI wieku zajmują istotne miejsce wśród problemów eduka-
cyjnych2.

W przypadku niepowodzeń szkolnych można wskazać koncepcje, 
które tworzą swoisty kanon wiedzy pedagogicznej w tym zakresie. Roz-

1 Rozporządzenie MEN z dn. 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i or-
ganizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szko-
łach i placówkach

2 Zob. B. Kozieł, Spostrzeganie niepowodzeń szkolnych przez nauczycieli, uczniów 
i ich rodziców, Toruń 2013.
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ważania nad niepowodzeniami w polskiej pedagogice sięgają lat 30. 
XX wieku3. Cennych uwag dostarczają prace J. Konopnickiego, który 
w latach 60. ubiegłego wieku definiował niepowodzenia szkolne jako 
przeciwieństwo sukcesu: kwestię powodzeń i niepowodzeń szkolnych 
powinno się rozpatrywać łącznie, gdyż zachodzi między nimi ścisły 
związek. Bowiem w nauczaniu „kiedy kończy się powodzenie, wówczas 
zaczyna się niepowodzenie i odwrotnie”4. Autor podkreśla, że niepowo-
dzenia szkolne skutkują „stanem, w jakim znalazło się dziecko na skutek 
niespełnienia wymagań szkoły”5 oraz dodaje: „niepowodzenia szkolne 
to takie sytuacje, które charakteryzują się występowaniem wyraźnych 
rozbieżności między wymaganiami wychowawczymi i dydaktycznymi 
szkoły a postępowaniem uczniów oraz uzyskiwanymi przez nich wyni-
kami nauczania”6. O niepowodzeniach możemy zatem mówić również 
wtedy, gdy uczniowie zdolni osiągają nieadekwatne do swoich możli-
wości wyniki w postaci niskich ocen.

Z kolei Cz. Kupisiewicz7 jako niepowodzenia dydaktyczne określa 
„sytuacje, w których występuje wyraźna rozbieżność między wymaga-
niami wychowawczymi i dydaktycznymi szkoły a zachowaniem uczniów 
oraz uzyskanymi przez nich wynikami nauczania”. Autor podkreśla re-
lacyjność niepowodzeń szkolnych – określa je nie tylko jako porażkę 
czy też brak sukcesu samego ucznia, ale mającą różnorakie przyczyny 
różnicę między tym, co dany uczeń wie, potrafi, a tym, co – według 
programu nauczania (oczekiwań sformułowanych w planie kierunko-
wym, wynikowym czy metodycznym) – wiedzieć i potrafić powinien.

Według W. Okonia, „niepowodzenia szkolne są procesem pojawie-
nia się i utrwalania rozbieżności między celami edukacji a osiągnięcia-
mi szkolnymi uczniów oraz kształtowania się negatywnego stosunku 

3 Zob. np. S. Dobrowolski, System klasowy i system pracowniany (z doświadczeń 
w Liceum Krzemienieckiem), Warszawa 1934; M. Grzywak-Kaczyńska, Powodzenie 
szkolne a inteligencja, Warszawa 1935; H. Radlińska (red.), Społeczne przyczyny powo-
dzeń i niepowodzeń szkolnych, Warszawa 1937.

4 J. Konopnicki, Powodzenia i niepowodzenia szkolne, Warszawa 1966, s. 14.
5 Tamże, s. 14.
6 Tamże, s. 5-6.
7 Cz. Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna, Warszawa 2000, s. 253.
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młodzieży wobec wymagań szkoły8”. Obie definicje – Cz. Kupisiewicza 
i W. Okonia – wskazują na ścisły związek osiągnięć i wyników naucza-
nia i wychowania – niepowodzenia w nauce bardzo często pociągają za 
sobą trudności wychowawcze.

M. Tyszkowa uważa, że trudności w nauce pojawiają się jako rezultat 
rozbieżności między wymaganiami, jakie stawia szkoła, a:

– możliwościami poznawczymi ucznia i aktualnie osiągniętym przez 
niego poziomem rozwoju intelektualnego;

– poziomem psychicznym potrzeb i motywów uczenia się oraz moż-
liwości zaspokajania ich przez naukę szkolną,

– społeczno-kulturalnymi warunkami życia i rozwoju dziecka, 
współwyznaczającymi zarówno jego możliwości, jak i motywacyjno- 
-osobowościowe warunki uczenia się9.

Uczniowie, którzy „cierpią na niepowodzenia szkolne” – zdaniem 
H. Spionek – charakteryzują się tym, że nie umieją podporządkować 
się wymaganiom szkolnego regulaminu, a swoim zachowaniem spra-
wiają liczne trudności wychowawcze. Przy tym stanie rzeczy pojawiają 
się jeszcze poważne braki w wiadomościach i umiejętnościach takich 
uczniów10. Autorka zwraca więc uwagę przede wszystkim na trudności 
wychowawcze, których „skutkiem ubocznym” są trudności oraz – nazy-
wane przez autorkę lukami – braki w wiedzy i umiejętnościach. Trud-
ności te dotyczą nie tylko samego ucznia, ale również nauczyciela oraz 
całej klasy. Zachowania ucznia przejawiającego trudności wychowawcze 
wpływają na atmosferę w klasie i relacje pomiędzy uczestnikami proce-
su dydaktycznego. To na nauczycielu spoczywa rola tego, który buduje 
komunikację umożliwiającą efektywną pracę z uczniem trudnym.

Z kolei definicja K.M. Czarneckiego11 poszerza pojęcie niepowodze-
nia szkolnego o aspekt wysiłku ucznia skierowanego na osiągnięcie suk-

8 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1998, s. 262.
9 Za: D. Słodownik, Niepowodzenia szkolne i ich uwarunkowania, w: http://www.

publikacje.eud.pl/publikacje.php?nr1215 (16.04.2012).
10 H. Spionek, Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, Warszawa 

1981, s. 29.
11 K.M. Czarnecki, Źródła trudności i niepowodzeń uczniów klas początkowych 

w uczeniu się pojęć szkolnych, w: Niepowodzenia szkolne, red. J. Łysek, Kraków 1998, 
s. 127.
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cesu: niepowodzeniami są zatem „rozbieżności ocen między wysiłkiem 
ucznia wkładanym w uczenie się (samoocena) a jego sukcesami szkolny-
mi ocenianymi przez nauczyciela”12. Niepowodzenia szkolne mogą wy-
stępować więc również wtedy, gdy uczeń otrzymuje pozytywne oceny 
szkolne, lecz są one okupione nadmiernym wysiłkiem.

Wojciech Kojs definiuje niepowodzenie jako pewną kategorię „(…) 
negatywnie ocenianych – z jakiegoś punktu widzenia – skutków działań 
edukacyjnych związanych ze szkołą”13. Autor wskazuje także na wielość 
podmiotów powodzeń i niepowodzeń edukacyjnych14. Powinno się za-
tem obarczać odpowiedzialnością za niepowodzenia szkolne nie tylko 
uczniów, ich środowisko rodzinne czy nauczycieli, ale także wszystkich, 
którzy w sposób pośredni lub bezpośredni są związani z procesami edu-
kacyjnymi i oddziałują na ich kształt oraz charakter15.

Szwajcarski badacz – Martin Tramer – definiując niepowodzenia 
szkolne podkreśla przede wszystkim brak harmonii pomiędzy wyma-
ganiami szkoły a postawą ucznia16. Norbert Sillama zwraca uwagę na 
subiektywizm pojęcia niepowodzeń jako „braku sukcesów w realiza-
cji wyznaczonego sobie celu. (…) tym, że część uczniów (…) liczy się 
z tym, że niepowodzenia w uczeniu się są nieuniknione, że towarzy-
szą (w świadomości) zawsze uczącym się, że jest to «stała niewiadoma» 
występująca przy podejmowaniu i realizacji zadań nowych, trudnych, 
licznych i realizowanych zwłaszcza w trudnych warunkach”17.

Podsumowując, niepowodzenia szkolne to proces pojawienia się bra-
ków w wymaganych przez szkołę (program nauczania) wiadomościach 
i umiejętnościach uczniów oraz negatywny stosunek młodzieży wobec 
tych wymagań. Niepowodzenia te dotyczą w równym stopniu nauczy-
cieli i uczniów, obejmują trudności uczenia się i wychowania. Inaczej 
mówiąc, jest to brak sukcesu w realizacji wyznaczonego celu, rozbież-
ność ocen między wysiłkiem ucznia, a oceną ze strony nauczyciela.

12 Tamże, s. 127.
13 W. Kojs, Wokół pojęcia niepowodzeń szkolnych, w: Niepowodzenia szkolne, red.  

J. Łysek, Kraków 1998, s. 16.
14 Tamże, s. 18.
15 B. Kozieł, Spostrzeganie niepowodzeń, dz. cyt., s. 42.
16 Cz. Kupisiewicz, Niepowodzenia dydaktyczne, Warszawa 1965, s. 52.
17 Za: K.M. Czarnecki, Źródła i trudności, dz. cyt., s. 126.
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Niepowodzenia szkolne mogą przybierać charakter ukryty i jawny. 
Te pierwsze występują wówczas, gdy nauczyciele nie dostrzegają bra-
ków w wiadomościach, umiejętnościach i nawykach uczniów, mimo że 
one faktycznie istnieją, powiększają się. Towarzyszą im pierwsze oznaki 
niezadowolenia ucznia doświadczającego niepowodzeń i negatywnego 
stosunku do szkoły. Niepowodzenia ukryte prowadzą do niepowodzeń 
jawnych, uwidaczniających się w ocenach szkolnych uczniów18.

Niepowodzenia ukryte trudno zdiagnozować. W przypadkach, 
w których rozbieżność pomiędzy potencjałem intelektualnym i (lub) 
twórczym ucznia a osiągnięciami jest szczególnie duża, można mówić 
o syndromie nieadekwatnych osiągnięć (underachievement syndrome). 
Konsekwencjami tego zjawiska są nie tylko drugoroczność lub przery-
wanie nauki, lecz przede wszystkim niepodejmowanie aktywności za-
wodowej adekwatnej do posiadanych uzdolnień, m.in. pracy naukowej 
czy twórczej, co w zestawieniu z coraz większymi wyzwaniami (nauko-
wymi, technicznymi, gospodarczymi) naszej epoki może stanowić po-
ważny problem społeczny19.

J. Konopnicki20 wyróżnia fazy rozwoju niepowodzenia szkolnego.
W fazie pierwszej pojawiają się pierwsze braki w opanowaniu ma-

teriału, a równocześnie pierwsze symptomy niezadowolenia ze szkoły. 
Na ogół rodzice i nauczyciele nie przywiązują do tego żadnego znacze-
nia i nie dociekają, dlaczego dziecko mniej chętnie uczy się, chodzi do 
szkoły.

Faza druga to zaawansowane braki w wiadomościach. Uczeń sam 
nie potrafi nadrobić tych braków, dlatego zaczyna oszukiwać – odpisuje 
zadania domowe na przerwie lub w trakcie lekcji, próbuje oszukiwać 
podczas sprawdzianów i testów.

Dwie najwcześniejsze fazy stanowią niepowodzenia ukryte. W fazie 
trzeciej sporadycznie występują już oceny niedostateczne. Nauczyciele 
zauważają już braki w wiedzy i umiejętnościach; podejmuje się pierwsze 
próby walki z niepowodzeniami. Jeśli na tym etapie poweźmie się od-

18 W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1998, s. 28.
19 Zob. M. Słomczyński, D. Sidor, Niepowodzenia edukacyjne w kształceniu zdal-

nym, „E-mentor” 2012, nr 5 (47).
20 J. Konopnicki, Powodzenia, dz. cyt., s. 18-20.
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powiednie środki zaradcze, można zlikwidować niepowodzenia. Jeżeli 
forma tych środków nie jest właściwa – niepowodzenia pogłębiają się.

Długotrwałe niepowodzenia mogą prowadzić do drugoroczności, 
czyli oficjalnego stwierdzenia niepowodzeń ucznia w nauce (ostatnia, 
czwarta faza niepowodzeń jawnych). Drugoroczność można uznać za 
przejaw bezsilności szkoły i nieumiejętności pokierowania karierą szkol-
ną ucznia.

A. Karpińska21 natomiast wyróżnia aż osiem faz narastania niepo-
wodzeń: od prawie niedostrzegalnej, drobnej luki w wiadomościach, 
poprzez jej narastanie, niechęć ucznia do nauki, pierwsze oceny niedo-
stateczne, oceny niedostateczne z kilku przedmiotów, aż do drugorocz-
ności i w konsekwencji – najbardziej dramatycznego skutku niepowo-
dzeń, czyli odsiewu szkolnego.

Jeśli nauczyciel ma dobry kontakt z uczniem, indywidualizuje proces 
nauczania, jest w stanie rozpoznać pierwsze symptomy niepowodzeń 
już w pierwszej fazie ich występowania. Dzięki dobrej komunikacji 
z uczniem, może starać się zapobiec pogłębianiu się niepowodzeń i po-
wstrzymać proces, którego skutki dla ucznia mogą być katastrofalne 
(drugoroczność; odpad – odsiew szkolny).

Z danych statystycznych wynika, że w roku szkolnym 2009/2010 
około 60 tysięcy uczniów powtarzało klasy, co stanowi 1,64% ogółu 
dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu. Wskaźnik 
ten rozkłada się nierównomiernie, ponieważ niepowodzenia dotyczące 
uczniów szkół podstawowych to 0,8 % (17,5 tys. dzieci – bez wzglę-
du na środowisko, z jakiego pochodzą uczniowie), natomiast uczniów 
z niepowodzeniami szkolnymi w gimnazjum jest 3% (ponad 41 ty-
sięcy dzieci)22. Czynnikiem, który wyraźnie różnicuje rozmiary dru-
goroczności jest płeć (chłopcy ponad trzykrotnie częściej powtarzają 
klasy niż dziewczynki – 3,56% chłopców, 0,96% dziewcząt). W szko-
le podstawowej, co najmniej jedną klasę powtarza 1,09% chłopców  
i 0,45% dziewcząt. W gimnazjum proporcje te wynoszą: 4,32% chłop-
ców i 1,78% dziewcząt. Klasę piątą – będącą najtrudniejszą w cy-

21 A. Karpińska, Niepowodzenia, dz. cyt., s. 98.
22 Por. tamże, s. 72-73.



200 Joanna M. Łukasik, Anna M. Mróz

klu kształcenia podstawowego – powtarza 1,2%, klasę VI – 1,01%,  
I – 0,9%, IV – 0,7%. Najrzadziej powtarzane klasy to klasa II (0,4%) 
i III (0,5%). Jeśli chodzi o powtarzanie klas w szkole gimnazjalnej, 
wskaźniki drugoroczności maleją z przechodzeniem na kolejny etap 
kształcenia (klasa I – 4,56%, II – 3,64%, III – 1,42%).

Niepowodzenia szkolne są problemem zarówno szkoły, jak i same-
go ucznia. Są problemem szkoły, gdyż stanowią wyraz porażki pedago-
gicznej nauczycieli oraz nieskuteczności podjętych przez nich działań 
dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych i kompensacyjnych23. 
Niepowodzenia są problemem ucznia, ponieważ są to jego osobiste 
trudności w nauce i spełnianiu obowiązku szkolnego. To głównie ucz-
niowie odczuwają ciężar i konsekwencje niepowodzeń edukacyjnych. 
Uważa się, że to jest ich niepowodzenie24, jednak nie mogą oni zostać 
pozostawieni z tym problemem sami sobie.

Źródła i konsekwencje niepowodzeń edukacyjnych

Niepowodzenia szkolne są procesem złożonym w czasie, rozpoczy-
nającym się w momencie nie zawsze wiadomym, lecz ważnym dla życia 
dziecka. Na pogłębiające się niepowodzenia dydaktyczne i wychowaw-
cze ma wpływ szereg czynników. Nie ulega wątpliwości, iż niepowodze-
nia stanowią problem, którego zaniedbanie może przynieść daleko idące 
konsekwencje w przyszłym życiu dziecka. Trudności uczniów w nauce 
przekształcające się kolejno w niepowodzenia szkolne i społeczne mo-
gą prowadzić na margines społeczeństwa jednostki bądź całe grupy  
uczniów.

Badacze wyróżniają trzy główne grupy czynników, które warunkują 
wystąpienie niepowodzeń edukacyjnych.

Grupa pierwsza związana jest z samym uczniem jako podmiotem 
procesu edukacyjnego – jest to grupa czynników biopsychicznych. Na-

23 B. Łuczak, Niepowodzenia w nauce: przyczyny, skutki, zapobieganie, Warszawa 
2000, s. 7.

24 T. Lewowicki, Niepowodzenia szkolne (typowe ujęcia – uwarunkowania – prob-
lemy pozytywne, czyli pedagogia szkolnego sukcesu), w: Niepowodzenia szkolne, dz. cyt., 
s. 25.
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leżą do niej takie cechy dziecka, jak: cechy charakteru, stan zdrowia, 
motywacja, temperament, iloraz inteligencji. Pierwsze badania nad 
tym zjawiskiem prowadziła już w latach 30. ubiegłego wieku w Polsce  
M. Grzywak-Kaczyńska25. Autorka wykazała, że jednym z podstawo-
wych źródeł niepowodzeń edukacyjnych są różnice pomiędzy uzdol-
nieniami poszczególnych uczniów w tej samej klasie. Poziom pracy 
dydaktycznej szkoły przystosowany jest do uczniów o przeciętnych 
zdolnościach, co oznacza, że dla uczniów słabszych jest on zbyt wysoki, 
zaś dla zdolniejszych – zbyt niski, czyli hamujący prawidłowy rozwój 
intelektualny. Badania autorki ujawniły większą korelację między nie-
powodzeniami w nauce a złym zachowaniem (spowodowanym przez 
konflikty między uczniem a nauczycielami czy szerzej – szkołą) niż mię-
dzy niepowodzeniami a poziomem inteligencji.

Kolejną grupę czynników warunkujących niepowodzenia eduka-
cyjne stanowią przyczyny społeczno-środowiskowe (społeczno-ekono-
miczne). Należą do niej takie uwarunkowania, jak sytuacja materialna 
rodziny, postawy rodzicielskie, warunki kulturalne domu, w którym 
dziecko dorasta i tym podobne.

Trzecią grupą czynników warunkujących wystąpienie niepowodzeń 
edukacyjnych u uczniów są czynniki dydaktyczne, a więc te, które bez-
pośrednio wiążą się z procesem nauczania – uczenia się. W tej grupie 
odnajdujemy takie uwarunkowania, jak styl pracy nauczyciela, jego ce-
chy charakteru i postawę wobec uczniów, niskie kwalifikacje zawodowe 
nauczycieli, złe warunki pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole, 
wadliwą organizacją lekcji, niedostateczną znajomość uczniów oraz nie-
właściwą postawę nauczyciela w stosunku do nich, błędy metodyczne 
popełniane przez nauczycieli, brak należytej opieki nad uczniem opóź-
nionym w nauce i inne.

Zachodnioeuropejscy badacze niepowodzeń szkolnych wyróżniają 
kilka grup przyczyn, a mianowicie:

• Przyczyny indywidualne, o orientacji genetycznej i psychoaktyw-
nej. Przedstawiciele orientacji genetycznej uważają, że niepowodzenia 

25 Zob. M. Grzywak-Kaczyńska, Powodzenia szkolne a inteligencja, Warszawa 
1935.
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szkolne są konsekwencją „czynników wewnętrznych”, w tym głównie 
niedoborów możliwych do wykrycia za pomocą testów psychologicz-
nych (np. testów inteligencji). Z kolei zwolennicy orientacji psycho-
aktywnej upatrują przyczyn niepowodzeń głównie w trudnościach 
przystosowania się dzieci i młodzieży do gwałtownych zmian warun-
ków ich szkolnej egzystencji;

• Przyczyny społeczno-kulturalne, dotyczące głównie dzieci należą-
cych do „najniższych warstw społecznych”;

• Represyjne, selekcyjne i reprodukcyjne funkcje współczesnej szkoły;
• Czynniki dydaktyczne;
• Czynniki interakcjonistyczne, które dotyczą wzajemnych zaburzo-

nych relacji nauczyciel – uczeń26.
Skutki niepowodzeń edukacyjnych rozpatrywać można w trzech ob-

szarach: ekonomicznym, pedagogicznym i psychologicznym. Ze wzglę-
du na tematykę artykułu, najbardziej interesować nas będą skutki psy-
chologiczne niepowodzeń.

 Niepowodzenia szkolne, zresztą jak każdy brak sukcesu, nie wzbu-
dzają entuzjazmu do dalszej pracy. Wręcz przeciwnie, prowadzą do ob-
niżenia motywacji, a w konsekwencji efektywności wykonywanej pracy. 
Skutki te są jeszcze większe, kiedy taki stan się przedłuża. Proces, któ-
ry często rozpoczyna się już w szkole podstawowej wraz z pierwszymi 
niepowodzeniami szkolnymi i postępującym poczuciem wyobcowania 
w szkole, trwa zazwyczaj kilka lat i skutkuje między innymi obniżeniem 
motywacji do nauki, wkładania wysiłku w pracę; agresywnymi zacho-
waniami, zaniżoną samooceną, która może prowadzić do zamykania 
się w sobie, fobiami i innymi zaburzeniami psychicznymi. W skrajnych 
przypadkach niepowodzenia szkolne i brak odpowiedniego wsparcia 
psychologicznego i edukacyjnego mogą zaowocować u młodego czło-
wieka decyzją o porzuceniu szkoły.

Warto zwrócić uwagę, że wielu uczniów przeżywa stany depresyjno- 
-lękowe, strach i stres, związane z kontrolą i oceną ich pracy27. Często 

26 Zob. C. Kupisiewicz, Niepowodzenia szkolne – pedagogiczne wyzwanie dla Eu-
ropy, w: „Edukacja”, 1995, nr 1, s. 11 za: B. Kozieł, Spostrzeganie niepowodzeń, dz. 
cyt., s. 41.

27 F. Bereźnicki, Dydaktyka ogólna, Kraków 2007.
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uczniowie ci nie radzą sobie z niepowodzeniami, porażkami, nie potra-
fiąc dostosować się do wymagań szkoły, nie lubią niektórych nauczycie-
li. Te sytuacje mogą być przyczyną fobii szkolnych, będących jednym 
z najbardziej zauważalnych skutków psychologicznych niepowodzeń 
edukacyjnych.

Uczniowie doświadczający niepowodzeń edukacyjnych są bardzo 
wrażliwi na sposób komunikacji z nauczycielem. Ich pewność siebie, 
poczucie wartości, motywacja do pracy, często są uzależnione od tego, 
w jaki sposób nauczyciele zwracają się do nich, jak z nimi rozmawiają. 
Zwłaszcza małe dzieci są szczególnie wrażliwe na sposób komunikacji 
z nauczycielem. Jeśli pedagog jest przez ucznia lubiany, sympatia może 
stać się motywacją do lepszej pracy (zjawisko „uczenia się dla nauczy-
ciela”). Podobnie atmosfera w klasie – dla uczniów z niepowodzenia-
mi edukacyjnymi ma ona szczególne znaczenie. Często doświadczający 
niepowodzeń młodzi ludzie czują się gorsi od innych z powodu złych 
ocen, braków w wiedzy, a także z powodu innego traktowania przez 
nauczycieli, poczucia niższości względem innych, zdolniejszych ucz-
niów. Są oni bardzo podatni na krytykę, z kolei każda pochwała ma 
dla nich wielkie znaczenie. W szkole mówi się o efekcie Brzydkiego 
Kaczątka (lub Efekcie Gołębia-Sokoła), który polega na niedostrzega-
niu autentycznego potencjału rozwojowego dziecka i jego naturalnych 
predyspozycji, co powoduje nie tylko niepowodzenia szkolne, ale także 
„załamanie się” talentów (zaniechanie ich rozwoju).

Nie od dziś wiadomo, że na szkolne sukcesy niebywały wpływ ma 
samoocena dzieci. Najlepsze, co może przydarzyć się dzieciom w ich 
szkolnej karierze, to nauczyciel, który wierzy w ich możliwości, buduje 
dobrą atmosferę zaufania, swobody, wspiera uczniów w ich próbach, 
docenia starania, nie potępia z powodu porażek czy gorszych wyników. 
Bezustannie ponaglając, wytykając błędy, testując i porównując z inny-
mi, nauczyciel uzyskuje efekt przeciwny do oczekiwanego28. Zadaniem 
nauczyciela jest wzmacniać naturalną chęć uczenia się i poznawania 
świata, natomiast poprzez negatywne komunikaty – niszczy się ją. Cią-

28 M. Żylińska, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Toruń 
2013, s. 249.
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głe ocenianie i porównywanie zniechęca dzieci i pozbawia słabsze z nich 
możliwości nadrobienia strat, które dzielą je od pracujących w szybszym 
tempie kolegów. Informacje o uzyskiwaniu gorszych od innych dzieci 
wyników niosą ze sobą wiele negatywnych skutków psychicznych. Pro-
wadzą do nich nie tylko tradycyjne, kilkustopniowe oceny, ale wszelkie, 
również niewerbalne, formy oceniania29.

Szczególnie szkodliwym dla uczniów – zwłaszcza najmłodszych – 
sposobem sprawdzania wiedzy i oceniania jest testowanie, podczas któ-
rego uczniowie nie otrzymują wartościowej, konstruktywnej informacji 
zwrotnej o swoich słabych i mocnych stronach, ale dowiadują się o uzy-
skanej liczbie punktów i ocenie.

W pierwszych latach nauki lepiej wstrzymać się z jakąkolwiek formą 
oceniania, a nauczyciele powinni skupić całą swoją uwagę na stworze-
niu możliwie bogatego i inspirującego do aktywnej nauki środowiska 
edukacyjnego, które będzie wspierać naturalne mechanizmy poznawa-
nia świata.

Od tego, co robią dzieci w szkole i od ich nastawienia do nauki –  
a więc od jakości pracy nauczyciela i atmosfery panującej w klasie – zale-
ży, czy praca uczniów będzie efektywna, a proces dydaktyczny przynie-
sie oczekiwane skutki. Każdy nauczyciel powinien zdawać sobie sprawę, 
jaki wpływ na ucznia, jego wiarę we własne siły i zapał mają przeka-
zywane przez niego komentarze, oceny i opinie. Informacje zwrotne 
kierowane do uczniów muszą mieć charakter indywidualny; powinny 
być konstruktywne i dotyczyć nie osoby, lecz rezultatów jej pracy. Dzię-
ki stosowaniu oceniania kształtującego nauczyciel nawiązuje z każdym 
uczniem indywidualny kontrakt, który pomaga mu się uczyć. Dzięki 
temu, że informacja zwrotna ma wymiar intymny, jednostkowy, proces 
dydaktyczny nabiera faktycznego (a nie tylko pozornego, „z nazwy”) 
indywidualnego charakteru.

Warto podkreślić fakt, że niepowodzenia edukacyjne nie są indywi-
dualnym problemem poszczególnych uczniów, zaś aby ten problem wy-
eliminować – potrzebna jest współpraca pomiędzy uczniem a nauczy-
cielem, indywidualne podejście do ucznia, wsparcie go. Jednym z wielu 

29 Tamże, s. 250-251.



205Ocenianie kształtujące jako antidotum na niepowodzenia edukacyjne

możliwych środków przeciwdziałania niepowodzeniom edukacyjnym 
uczniów jest ocenianie kształtujące.

Ocenianie kształtujące

W ostatnich latach coraz więcej psychologów, pedagogów, dydak-
tyków docenia wartość oceniania kształtującego, które umożliwia 
sprzężenie zwrotne uzyskanej informacji z uczeniem się30. Zdaniem B. 
Niemierki, podnosi „rangę uczenia się, jako procesu podstawowego dla 
rozwoju ucznia, i nie stawia nauczyciela w roli sądu ostatecznego”31. 
Ocenianie kształtujące opiera się przede wszystkim na umiejętnościach 
interpersonalnych i komunikacyjnych nauczycieli, gdzie „komentarz 
do wyniku uczenia się ma większe znaczenie niż sam wynik”32.

Zanim przedstawimy istotę oceniania kształtującego najpierw skon-
centrujemy się na umiejętnościach interpersonalnych, które zaliczane 
są do kompetencji społecznych, wykorzystywanych w relacjach z inny-
mi ludźmi. Kompetencje te są niezbędne między innymi w celu efek-
tywnego oraz skutecznego inicjowania i podtrzymania pozytywnych 
relacji z innymi ludźmi. Zatem łatwo można zauważyć, że są one pod-
stawowym komponentem kompetencji zawodowych nauczyciela. Jeśli 
wiemy, że dotyczą umiejętności w takich obszarach, jak: nawiązywanie 
kontaktu z innymi, uważne słuchanie, negocjacje, rozwiązywanie kon-
fliktów, praca w zespole, zachowania asertywne czy adaptacja społeczna, 
wówczas świadomość ich wartości i niezbędności ma swoje uzasadnie-
nie. Oczywiście, aby umiejętności interpersonalne przyswajać, posiadać 
i rozwijać niezbędna jest wiedza z zakresu socjologii, pedagogiki, psy-
chologii, a taką posiadają właśnie nauczyciele. Problem niestety często 
jednak pojawia się w momencie, kiedy zdobytą wiedzę i umiejętności 
należy weryfikować w codziennej praktyce zawodowej33.

30 B. Niemierko, Kształcenie szkolne, Warszawa 2007, s. 302. Por. też. S. Brookhart, 
Grading, Upper Saddle River 2004.

31 Tamże.
32 Tamże.
33 Zob. J. Łukasik, Luki w kształceniu nauczycieli, w: Paradygmaty oświatowe i edu-
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Umiejętności interpersonalne mają szczególny wpływ na jakość pra-
cy szkoły zarówno w wymiarze dydaktycznym, jak i opiekuńczym i wy-
chowawczym. Kształtują one w sposób szczególny klimat, atmosferę 
pracy, a przez to w znaczący sposób wpływają na jakość i efektywność 
działań podejmowanych przez nauczycieli. Atmosfera harmonii gwa-
rantuje sukces wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie edu-
kacji, natomiast zła – zniechęca do pracy, powoduje zagubienie sensu 
osiągania założonych celów34.

Relacje interpersonalne – które stanowią oś niniejszych rozważań – 
rozumiemy jako zdolność do wchodzenia w interakcje z innymi w spo-
sób społecznie akceptowany lub ceniony, wzajemnie korzystny. Dzięki 
nim zarówno jednostka, jak i grupa, dąży do osiągania zamierzonych 
celów, osiąga sukcesy. Umiejętności te zaliczane są do kompetencji spo-
łecznych nauczyciela. A. Gruszka i R. Stocki zaliczają do nich: umiejęt-
ność budowania własnego wizerunku; umiejętność stwarzania korzyst-
nej atmosfery; umiejętność słuchania innych; umiejętność wyrażania 
własnych myśli; umiejętność rozumienia innych; umiejętność inspiro-
wania oraz pociągania za sobą innych35.

Na umiejętnościach interpersonalnych opiera się istota założeń oce-
niania kształtującego w pracy z uczniem w szkole. Ocenianie kształ-
tujące jest to sposób przekazywania informacji o postępach (wiedza, 

kacja nauczycieli, red. W. Kremień, T. Lewowicki, S. Sysojewa, Warszawa – Kraków 
2010; J. Łukasik, O dokształcaniu i doskonaleniu nauczycieli czyli po co uczy się polski 
nauczyciel? w: Rola i zadania dydaktyk przedmiotowych w kształceniu nauczycieli. red. 
A. Kwatera, P. Cieśla, Kraków 2010.

34 Szerzej o tym piszę m.in. w: J. Łukasik, Klimat pokoju nauczycielskiego, „Ruch 
Pedagogiczny” 2010, nr 5-6; J. Łukasik, Boksowanie z wy(prze)chowaniem w szkole, 
„Debata Edukacyjna” 2010 nr 4; J. Łukasik, Wspólnota pokoju nauczycielskiego. w: 
Edukacja. Jakość czy równość?, t.1, red. E. Kobyłecka, I Nowosad, M.J. Szymański, To-
ruń 2010; J. Łukasik, Teachers in their Working Environment. The Role of a Leader in 
the Context of Challenges of the Everyday, w: Teachers Training in the Europen Space of 
Higer Education, ed. I. Nowosad, E. Kobyłecka, „International Forum for Education” 
2012, nr 1; J. Łukasik, Komunikacja a relacje w gronie nauczycieli. O rzeczywistości 
„wykorzenionej” z ideału, „Debata Edukacyjna” 2011, nr 5.

35 A. Gruszka i R. Stocki za: M. Jasiukiewicz, M. Oczachowski, J.M. Soroka, Me-
nedżer-przywódca w organizacji społecznej, Wrocław 2008.
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umiejętności) bez oceniania. Narzędziem które zastępuje ocenę jest in-
formacja zwrotna36.

Dobra informacja zwrotna w duchu oceniania kształtującego ma 
kilka charakterystycznych cech, których obecność materializująca się 
w komunikacie warunkuje jej istnienie i sens. Zatem, aby informacja 
zwrotna była dobra, powinna być:

• Związana z celem uczenia się. Efektywna informacja zwrotna wy-
maga, aby człowiek miał i znał cel, podejmując swoje działania. Wtedy 
może otrzymać opinię z zewnątrz, czy udało mu się ten zamierzony cel 
osiągnąć. Informacja staje się feedbackiem wtedy i tylko wtedy, gdy daje 
wskazówki, czy jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia celu, czy też 
trzeba coś zmienić. W codziennych sytuacjach cele są często ukryte, 
uczniowie nie znają konkretnego celu zadania lub lekcji, więc ważne 
jest, aby go wskazać, a także określić kryteria potrzebne do samooceny.

• Konkretna i przejrzysta. Użyteczna informacja zwrotna jest kon-
kretna, co oznacza, że każdy, kto ma cel, może się dzięki niej dowie-
dzieć, czy go już osiągnął lub czy też jeszcze ma nad czymś popracować. 
Nauczyciel, więc najpierw sam musi wcześniej przemyśleć cele i rezul-
taty, aby wiedzieć, co ma stanowić przedmiot oceny i bardzo jasno za-
komunikować to uczniom.

• Praktyczna. Efektywny feedback jest konkretny i użyteczny, do-
starcza praktycznych informacji. Aby zwiększyć wydajność i motywację 
ucznia, informacja zwrotna powinna zawierać informacje, co było do-
brze, a co należy poprawić, uzupełnić oraz z jakich źródeł (metod, form 
uczenia się) w tym celu skorzystać.

• Przyjazna dla odbiorcy (spersonalizowana). Nawet, jeśli nasza in-
formacja jest dokładna i jasna w naszym odbiorze, nie ma dużej warto-
ści, jeśli dla ucznia jest niezrozumiała lub gdy czuje się nią przytłoczony 
(język, trudne, niezrozumiałe zwroty). Informacja spersonalizowana 
wymaga ogromnej precyzji i przekazu adekwatnego do możliwości roz-
wojowych, poziomu rozumienia, potencjału odbiorcy.

36 W. Turewicz, przy współpracy A. Foremskiego i P. Kani, Szkoła naprawdę przy-
jazna w duchu oceniania kształtującego, Warszawa 2010, s. 31-51.
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• Mówiona w porę, czyli mówiona w odpowiednim momencie, „na 
czas”, a odkładana na później.

• Bieżąca. Ta cecha wiąże się z poprzednią. Informacja przekazywana 
na czas i na bieżąco pozwala dobrze wykorzystać ją dla poprawy wyni-
ków uczenia i osiągnięcia sukcesu na miarę możliwości. Dobrze, jeśli 
przed otrzymaniem ostatecznej oceny uczeń ma czas i szansę na popra-
wienie wyników. Zatem im więcej informacji zwrotnych otrzymuje na 
bieżąco, w czasie rzeczywistym, tym lepsze będą końcowe efekty pracy

• Konsekwentna. Uczniowie mogą poprawiać swoje wyniki i dosko-
nalić, jeżeli informacje dostarczane do nich po wykonaniu działania są 
stałe, dokładne i wiarygodne. To wymaga od nauczycieli systematycz-
ności i konsekwencji w stosowaniu przyjętego modelu oceniania.

Istotę oceniania kształtującego można rozpatrywać z kilku perspek-
tyw. O. Ludyga proponuje rozpatrywać je z perspektywy celu, znacze-
nia informacji zwrotnej oraz podmiotów.

 
Tabela 1. Ocenianie kształtujące

Główny cel oceniania Miara korzyści nauczania w celu lepszego decydowania 
o dalszej pracy, aby osiągnąć pożądane wyniki.
Nauczyciel korzysta z większej ilości sposobów oceniania 
przy pomocy obserwacji, dialogu i pracy ucznia, żeby móc 
skupić się na całym spektrum nauczania.

Przykłady Pytania, które ułatwiają naukę
Konstruktywne informacje zwrotne
Własna ocena i ocena przez innych uczniów
Stosowanie kryteriów oceniania

Kto korzysta z informacji? Uczniowie, nauczyciele, opiekunowie/rodzice
Do czego wykorzystuje się oce-
nianie?

W przypadku nauczyciela: do poprawy jakości nauczania 
i dostosowania do umiejętności i kompetencji ucznia
Uczniowie wykorzystują informację zwrotną, by zrozumieć 
proces nauki tak, żeby mogli odnaleźć własne style uczenia 
się

Kryteria oceny Wytyczne ministerialne, kryteria oceny ustalane wspólnie 
z uczniami, jasne dla uczniów, znane przed przystąpieniem 
do pracy, sprawdzianu, egzaminu
W tworzeniu kryteriów – wykorzystanie taksonomii 
Blooma

Jaki rodzaj informacji? Konstruktywne informacje zwrotne, zarówno ustne jak i pi-
semne, odnoszące się do programu nauczania i postępów 
ucznia
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Rola i zadanie nauczyciela Nauczyciel funkcjonuje jako coach. Angażuje ucznia w pro-
ces nauki. Dostosowuje narodowe standardy i program na-
uczania do aktualnej klasy (skupia się na środowisku lokal-
nym). Informuje uczniów o celach w programie nauczania. 
Rozwija system oceniania w klasie. Dostosowuje nauczanie 
do kompetencji ucznia

Rola ucznia Aktywny uczestnik procesu nauczania
Potencjalne problemy i wy-
zwania

Nauczyciele, którzy nie mają czasu, umiejętności lub zaanga-
żowania, aby oceniać regularnie i angażować uczniów.
Metody i techniki używane bez refleksji nad tym, czy rzeczy-
wiście pomagają one uczniowi w nauce

Źródło: opracowano na podstawie O. Ludyga, Oceniaj aby uczyć…zmiany dotyczące 
oceny szkolnej w norweskich programach państwowych – na przykładzie szkoły średniej 
w Północnej Norwegii, w: Diagnozy edukacyjne. Dorobek i nowe wyzwania, red. B. Nie-
mierko, M. Szmigiel, Impuls, Kraków 2014, s. 363-364.

Z informacji dotyczących specyfiki oceniania kształtującego zamiesz-
czonych w powyższej tabeli, wynika, że szczególnie ważną rolę pełni 
w nim nauczyciel oraz jego kompetencje interpersonalne i komunika-
cyjne. Ponadto możliwość wdrażania oceniania kształtującego w szkole 
wymaga od jej głównych podmiotów (w tym szczególnie nauczycieli) 
odpowiednich warunków. W literaturze przedmiotu wśród warunków 
przekazywania informacji zwrotnej w duchu oceniania kształtującego 
wymienia się37:

• Atmosferę zaufania, wzajemnego szacunku i otwartości (zasady, re-
guły, kontrakty).

• Przekazywanie informacji zwrotnych na zasadzie „kanapki”.
• Możliwość uzyskania wsparcia, pomocy przez ucznia.
• Umiejętność posługiwania się narzędziami wspierającymi (aktyw-

ne słuchanie, zadawanie pytań otwartych, rozpoznawanie potrzeb, za-
chowania asertywne).

• Indywidualne predyspozycje przyjmowania i odbierania informacji 
zwrotnej (błędem jest przekazywanie informacji zwrotnej osobie, która 
nie jest gotowa do jej przyjęcia).

• Wzajemny szacunek podmiotów relacji.
• Otwartość, szczególnie wtedy, kiedy jest konstruktywną krytyką.

37 Tamże, s. 58-61.
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Nakreślając podstawowe warunki tworzenia i realizowania ocenia-
nia kształtującego, warto wskazać również, w jaki sposób konstruować 
ocenę, aby motywowała do zmiany i rozwoju. Poniżej prezentujemy 
schemat rozmowy z wykorzystaniem informacji zwrotnej w celu popra-
wienia wyników nauczania. Oto on38:

1. Informacja od nauczyciela do ucznia, jak radzi sobie z przyswaja-
niem wiedzy, opis wiedzy i umiejętności ucznia na podstawie wypraco-
wanych wcześniej kryteriów oceniania:

a) ma to być opis wiedzy i umiejętności, a nie ocena wysiłków ucz-
nia,

b) koncentrujemy się na elementach, które można uzupełnić lub po-
prawić,

c) pokazujemy konsekwencje braku wiedzy i umiejętności, o któ-
rych jest mowa.

Uwaga! Najlepiej jest podawać pozytywne i negatywne informacje 
zwrotne metodą kanapki: „dobra wiadomość” – „zła wiadomość” – 
„dobra wiadomość”.

2. Wspólne wypracowanie sposobu spełnienia wymaganych kryte-
riów:

a) pytamy ucznia, czego powinien się jeszcze nauczyć na podstawie 
kryteriów oceniania,

b) pytamy, czy wie, z jakich materiałów może skorzystać, aby uzu-
pełnić wiedzę,

c) pytamy, ile potrzebuje czasu na uzupełnienie wiedzy, aby osiągnąć 
ustalone kryteria,

d) pytamy, jakiego wsparcia oczekuje od nas w tym zakresie.
3. Informacja zwrotna od ucznia do nauczyciela, na ile jest zadowo-

lony z przebiegu spotkania i wypracowanych rozwiązań.
Oczywiście skuteczność oceniania kształtującego zależy od wielu 

czynników, które zostały omówione powyżej. Może jednak dojść do sy-
tuacji, kiedy informacja zwrotna w duchu oceniania kształtującego nie 
przyniesie zamierzonych efektów. Dzieje się to w sytuacji gdy39:

38 Tamże, s. 52.
39 Tamże, s. 57-58.
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• Nauczyciel w komunikacji z uczniem przekazuje za mało informa-
cji zwrotnej.

• Pozytywne działania ucznia nie znajdują uznania w oczach nauczy-
ciela.

• Niewłaściwe przekazywanie informacji zwrotnej staje się destruk-
cyjną krytyką.

• Informacja zwrotna może być szokiem, kiedy nie ma ustalonych 
kryteriów oceniania lub zachowania, a uczeń odmiennie od nauczyciela 
odbiera tę sytuację.

• Uczeń nie ma zaufania do kompetencji nauczyciela w sprawie na-
uczania i wychowania.

• Nauczyciel obawia się, że uczeń zbyt wysoko ocenia swoje kompe-
tencje.

• Nauczyciel boi się reakcji ucznia na przekazaną informację zwrotną.
Praca nauczycieli nad konstruktywnym przekazywaniem informacji 

zwrotnej oraz wdrażanie do niej uczniów daje szansę na wyelimino-
wanie czynników utrudniających prawidłowy jej przebieg i możliwość 
skutecznego stosowania. Ponadto kształtuje postawę otwartości i wza-
jemnego zrozumienia, a u uczniów dodatkowo potęguje motywację we-
wnętrzną do dokonywania zmian, poprawy wyników uczenia się.

Zakończenie

Doradzanie, chwalenie, stawianie ocen nie dostarcza informacji opi-
sowych, których potrzebują uczniowie, aby osiągnąć cele edukacyjne 
i rozwojowe. Zarówno doświadczenia szkół, nauczycieli oceniających 
w duchu oceniania kształtującego, jak i badania jasno pokazują, że oce-
na oparta na dobrej informacji zwrotnej zwiększa wydajność i osiągnię-
cia uczniów.

Niepowodzenia edukacyjne są czynnikiem, który zakłóca prawidło-
wy rozwój dzieci i młodzieży, zaś ocenianie kształtujące pozwala nauczy-
cielowi zmniejszyć skutki szkolnej porażki. By rozwijać się w sposób 
harmonijny, musi zostać zachowana równowaga emocjonalna, psycho-
fizyczna i intelektualna uczącego się podmiotu, a także musi istnieć har-
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monia w relacjach: jednostka – inni ludzie – świat otaczający dziecko. 
Dzięki ocenianiu kształtującemu, w sytuacji trudnej, jaką z pewnością 
jest każde niepowodzenie, owa równowaga zostaje zachowana. Nauczy-
ciel, traktujący ucznia w sposób partnerski, sprzyja rozwojowi dziecka, 
zachowaniu dobrych relacji nauczyciel – uczeń; co więcej – pozwala 
mu rozwijać się prawidłowo pod względem emocjonalnym. Szkolna 
codzienność wymusza na nauczycielu szczególną troskę o prawidłowy 
rozwój uczniów. To nauczyciel – zwłaszcza w klasach najmłodszych – 
spędza z dziećmi kilka godzin dziennie, stając się ich przewodnikiem, 
mentorem, opiekunem i wzorcem. Ważne jest, by świadom wyzwań 
współczesności, nauczyciel wiedział, w jaki sposób pomóc dziecku, to-
warzysząc mu w jego harmonijnym rozwoju. Warto pamiętać, że wol-
ność od lęku, zaufanie w relacji nauczyciel – uczeń jest źródłem siły 
i prowadzi dziecko do zbudowania pożądanej w zrównoważonym roz-
woju autonomii. Ocenianie kształtujące to nie tylko sposób udzielania 
uczniom informacji zwrotnej, lecz model pożądanej komunikacji, któ-
ry powinien być przez uczniów stosowany w ich codziennych relacjach 
jako wspierający zrównoważony rozwój.

Jedną z głównych kompetencji nauczyciela (ang. Core competencies) 
w kontekście wyzwań XXI wieku jest kompetencja komunikacyjna. 
Nauczyciele powinni zatem wykorzystywać tę kompetencję zwłaszcza 
w sytuacjach stresowych – kiedy uczniowie doświadczają niepowodzeń 
– i starać się zmniejszać poziom stresu poprzez dawanie właściwych in-
formacji zwrotnych, czyli poprzez ocenianie kształtujące.
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Edukacja zdrowotna w szkole
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Szkoła promująca zdrowie... 
czy pokój nauczycielski też?

Health promoting school  . . . or a staff room too?

Abstrakt: Polskie szkoły za sprawą siedliskowej koncepcji promocji zdrowia 
stały się środowiskiem, w którym promocja zdrowia zdobyła ugruntowaną po-
zycję, głównie za sprawą projektu pt. „Szkoła promująca zdrowie”. Chociaż 
w założeniach projekt ten jest skierowany do uczniów, nauczycieli, personelu 
pomocniczego oraz rodziców to w praktyce najczęściej działania promocyjne 
koncentrują się na uczniach jako grupie docelowej, jednocześnie marginalizu-
jąc problemy i potrzeby zdrowotne pozostałych grup, w tym także nauczycieli.

Codzienność zawodowa, czyni z nauczycieli raczej wykonawców działań na 
rzecz zdrowia uczniów niż beneficjentów programu promocji zdrowia. Wobec 
tego podjęto próbę oceny kondycji zdrowotnej polskich nauczycieli, zaś szkołę 
potraktowano jako ich miejsce pracy. Odwołanie się do teorii i doświadczeń 
dotyczących promocji zdrowia w miejscu pracy pozwoliło uwypuklić zagad-
nienia, które bywają pomijane w codziennym życiu zawodowym nauczycieli 
wtedy, kiedy na problemy zdrowotne spogląda się głównie z perspektywy po-
trzeb uczniów.

Słowa kluczowe: zdrowie, nauczyciel, kondycja zdrowotna, edukacja zdro-
wotna, siedliskowa koncepcja promocji zdrowia, psychospołeczne warunki 
pracy, wypalenie zawodowe.

Abstract: Through habitats conception of health promotion Polish school be-
came the place where health promotion is well established, mostly thanks to 
project „Health Promoting School”. Though the project in it is assumption is 
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addressed to students, teachers, support staff and parents, in practice promo-
tional efforts refer only to students, but does not match to the health needs of 
other groups, including teachers.

Everyday of teachers work makes them rather the contractors of activities 
for pupils’ health than beneficiaries of health promotion program. Therefo-
re, attempts were made to assess the health condition of Polish teachers and 
school was taken as their place of work. The reference to the theories and ex-
periences of health promotion in the workplace helped to highlight issues that 
are often overlooked in the daily life of professional teachers, when the health 
problem is considered mainly from the perspective of the students needs.

Key words: health, teacher, health condition, health education, habitats con-
ception of health promotion, psychosocial working conditions, professional 
burnout syndrome.

Wstęp

Coraz częściej wobec różnych zagrożeń, które pojawiają się w ży-
ciu człowieka, zwłaszcza tych dotyczących jego zdrowia, pojawia się 
siedliskowa koncepcja zdrowia. WHO określiła siedlisko jako miejsce, 
w którym ludzie korzystają i kształtują środowisko oraz gdzie tworzą 
lub rozwiązują problemy związane ze zdrowiem. Koncepcja ta obej-
muje swym zasięgiem miejsca zamieszkania, zakłady pracy, szpitale 
i przychodnie opieki zdrowotnej, ale to głównie szkoły stały się tym 
środowiskiem, w którym promocja zdrowia zdobyła sobie ugruntowaną 
pozycję. Ten stan rzeczy wynika głównie z projektu pt. „Szkoła promu-
jąca zdrowie”.

Podstawą teoretyczną tej koncepcji stały się założenia promocji 
zdrowia zawarte w Karcie Ottawskiej z 1986 roku, traktowanej jako 
pierwszy formalny dokument dotyczący promocji zdrowia. Od konfe-
rencji w Ottawie promocja zdrowia najczęściej definiowana bywa jako 
działania umożliwiające ludziom kontrolę nad własnym zdrowiem oraz 
jego poprawę. Koncepcja szkół promujących zdrowie w Polsce powstała 
w latach 1992–1995. Nowe standardy tego projektu zostały opracowa-
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ne w 2005 roku i odnoszą się do jakości pracy szkoły w zakresie pro-
mocji zdrowia.

„Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, 
które sprzyjają:

– dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej,
– rozwijaniu kompetencji do podejmowania przez członków spo-

łeczności szkolnej działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz 
tworzenia zdrowego środowiska”1 .

Chociaż w założeniach projekt ten jest skierowany do wszystkich 
podmiotów społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli oraz rodziców, 
a także osób zajmujących stanowiska pomocnicze w szkołach, to w prak-
tyce najczęściej działania promocyjne koncentruje się na uczniach jako 
grupie docelowej, jednocześnie marginalizując problemy i potrzeby 
zdrowotne pozostałych grup w tym także nauczycieli.

Życie zawodowe, czyni z nauczycieli raczej wykonawców działań na 
rzecz zdrowia uczniów niż beneficjentów programu promocji zdrowia.

Dlatego też, w tym tekście autorka postanowiła spojrzeć na promo-
cję zdrowia w środowisku szkolnym nieco inaczej.

Zagadnieniem głównym uczynić zdrowie nauczycieli, natomiast 
szkołę potraktować jako ich miejsce zatrudnienia, w którym z dużym 
prawdopodobieństwem oddziaływają na pedagogów różne czynniki wa-
runkujące ich kondycję zdrowotną. Odwołanie się do teorii i doświad-
czeń dotyczących promocji zdrowia w miejscu pracy pozwoli uwypuklić 
zagadnienia, które bywają pomijane wtedy, kiedy na problemy zdrowot-
ne spogląda się głównie z perspektywy potrzeb uczniów bądź realizacji 
zadań wynikających z Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego.

Promocja zdrowia nauczycieli w szkole

Do niedawna dla większości pracodawców dbałość o zdrowie pra-
cowników oznaczała: zmniejszania ryzyka wypadków w miejscu pra-
cy czy wyposażania zatrudnianych osób w np. słuchawki ochronne czy 

1 B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, Warszawa 2007, 
s. 250.
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odzież ochronną, jeśli pracowali w środowisku bezpośrednio zagrażają-
cym zdrowiu.

Współcześnie coraz częściej podkreśla się także rolę tzw. psychospo-
łecznych warunków pracy w kształtowaniu zdrowia oraz samopoczucia 
zatrudnionych. Ważniejszym staje się fakt, że coraz częściej w miejscach 
pracy realizowane są działania zmierzające do poprawy warunków pracy 
w tym zakresie.

Psychospołeczne warunki pracy można podzielić na dwie zasadnicze 
kategorie:

1. Warunki pracy pozytywnie związane ze zdrowiem (salutogenne).
2. Psychospołeczne zagrożenia.
Próbując zdefiniować bardzo szeroką kategorię, jaką są psychospo-

łeczne zagrożenia w miejscu pracy, należy przyjąć, że jest to każdy rodzaj 
bodźca lub każda sytuacja, która za pośrednictwem procesów psychofi-
zjologicznych może u człowieka doprowadzić do szkody w postaci po-
gorszenia się jego samopoczucia, dobrego funkcjonowania czy zdrowia.

Psychospołecznym zagrożeniem w miejscu pracy, w tym także  
w szkole jest wszystko, co pogarsza samopoczucie lub utrudnia prawid-
łowe, skuteczne działanie pracowników – nauczycieli.

Wielu przedstawicieli nauk zajmujących się pracą ludzką, a w szcze-
gólności psychospołecznymi zagrożeniami w środowisku pracy, stoi na 
stanowisku, że są one skutkiem wzajemnego oddziaływania warunków, 
wymagań, organizacji i treści pracy oraz indywidualnych potrzeb, pre-
ferencji i właściwości pracownika.

Omawiając wpływ psychospołecznych zagrożeń na zdrowie człowie-
ka, nie można jednoznacznie stwierdzić, że szkodzą one zawsze i każ-
demu, tak jak ma to miejsce w przypadku innych zagrożeń, np. złe 
oświetlenie w miejscu pracy czy nadmierny hałas zawsze doprowadzają 
do uszkodzenia narządów wzroku czy słuchu.

Dlatego profesjonaliści zajmujący się ochroną zdrowia pracowników 
przed zagrożeniami psychospołecznymi traktują je jako zagrożenia po-
tencjalne, które przy pewnym natężeniu mogą szkodzić znaczącej licz-
bie zatrudnionych. Długotrwała ekspozycja na psychospołeczne streso-
ry w miejscu pracy prowadzi do wielu niekorzystnych zjawisk, takich 
jak: zaburzenia w stanie zdrowia psychicznego (np. nerwice, depresje), 
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rozwój chorób psychosomatycznych (np. choroby układu krążenia, po-
karmowego) czy obniżenie poziomu zadowolenia z wykonywanej pracy, 
a w konsekwencji do wypalenia zawodowego.

Jednostkowe, negatywne konsekwencje emocjonalne i zdrowotne 
przekładają się na koszty społeczne i ekonomiczne. Chroniczny stres 
utrudnia nawiązywanie i utrzymywanie pozytywnych i satysfakcjonu-
jących relacji z innymi ludźmi, obniża efektywność pracy, prowadzi do 
dużej fluktuacji kadr, przestojów i strat powodowanych absencją cho-
robową.

Nic więc dziwnego, że obecnie na świecie odnotowuje się intensyw-
ny wzrost zainteresowania zarówno pracodawców, pracowników oraz 
przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych, np. lekarzy, pedagogów, 
psychologów, problematyką prewencji i zwalczania stresu w miejscu 
pracy.

W literaturze z zakresu psychologii zdrowia i pracy funkcjonuje an-
gielski termin stress management odnoszący się do działań nakierowanych 
na ograniczenie szkodliwego oddziaływania stresorów na funkcjonowa-
nie i zdrowie człowieka przez edukację, pomoc w rozwoju efektywnych 
strategii radzenia sobie ze stresem i jego konsekwencjami.

Pragnąc rozpoznać szkolną rzeczywistość dotyczącą promocji zdro-
wia wśród nauczycieli w ich miejscu zatrudnienia pytano nauczycieli 
o kwestie dotyczące ich zdrowia.

W badaniu sondażowym uczestniczyło 116 aktywnych zawodowo 
nauczycieli z krakowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjanych, 
w celowo dobranej grupie badawczej w wieku do 50 lat. Wszyscy bada-
ni znają założenia projektu „Szkoła promująca zdrowie”. Respondenci 
w ramach godzin dydaktycznych z swoich przedmiotów wiodących oraz 
na godzinach wychowawczych podejmują tematykę dotyczącą podsta-
wowych kwestii związanych z promowaniem zdrowia wśród uczniów. 
Najczęściej omawiają tematy dotyczące: higieny osobistej, zdrowego stylu 
życia, znaczenia aktywności fizycznej w życiu młodzieży, niebezpieczeństw 
wynikających ze stosowania używek i substancji psychoaktywnych.

Nauczyciele realizujący zagadnienia dotyczące promocji zdrowia 
zostali poproszeni o zdefiniowanie pojęcia zdrowie. W trakcie analizy 
materiału badawczego łatwo było zaobserwować dość znaczące różnice 
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w samym definiowaniu przez badanych tego pojęcia: Wśród odpowie-
dzi dominowały określenia:

dobre samopoczucie, dobra kondycja, dużo sił i chęci do pracy, brak 
choroby, chęć do życia i pracy, dobrostan fizyczny i psychiczny, radość 
z pracy z młodzieżą, wytrzymałość na stres, radzenie sobie z problema-
mi, brak bólu i chorób.

W literaturze przedmiotu istnieje ponad 300 definicji zdrowia to-
też nie jest sprawą łatwą dokonać poprawnej interpretacji tego pojęcia. 
Konsekwencją trudności w zdefiniowaniu zdrowia ludzkiego są proble-
my z jego oceną.

Organizacje międzynarodowe (WHO, UNICEF) proponują liczne 
klasyfikacje wskaźników zdrowia. Najczęściej wymienia się wśród nich:

– mierniki obiektywne są nimi wskaźniki medyczne lub antropolo-
giczne,

– mierniki subiektywne, związane z oceną własnego zdrowia i samo-
poczucia przez osoby dokonujące tej oceny.

Wprowadzenie tych wskaźników związane jest z określeniem „samo-
poczucie” zawartym przez WHO w definicji zdrowia. Uwzględniając 
to pojęcie, można roboczo na potrzeby tekstu przyjąć, że zdrowie dla 
badanych nauczycieli to odczuwalne przez zainteresowanego samopo-
czucie, jego sprawność, wytrzymałość.

Zdaniem B. Karolczak-Biernackiej, w naukach społecznych lepiej 
posługiwać się zamiast terminem zdrowie pojęciem „kondycji zdrowot-
nej”. Według autorki, oznacza ono stany związane z samopoczuciem: 
zadowoleniem, satysfakcją, optymizmem, zapałem, ale także z załama-
niem, przygnębieniem, lękiem, frustracją i zmęczeniem. Można też to 
pojęcie utożsamiać z ograniczeniem aktywności, ogólnie z nastrojem, 
funkcjonowaniem, nastawieniem do pracy i życia2.

Respondenci pytani o ich stan zdrowia w 90% odpowiadali, że jest 
dobre. Badana grupa nauczycieli nie uskarżała się na problemy ze zdro-
wiem fizycznym, w większości przypadków zapewne decydował o tym 
biologiczny wiek respondentów. Generalnie badani nie chorują, zdarza 
się im być 1-2 razy w roku szkolnym na zwolnieniu lekarskim z powodu 

2 B. Karolczak-Biernacka, Kondycja nauczyciela, „Edukacja i Dialog”, 1996, nr l.
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infekcji (grypa, angina). Nieliczni z badanych nauczycieli wskazywali 
inne przypadłości zdrowotne: 27 nauczycieli ma problemy z narządem 
mowy, 12 ma problemy z bólami kręgosłupa, 9 osób przyznało się do 
dolegliwości kardiologicznych, 1 osoba leczy od kilku lat chore stawy.

Jednocześnie duża grupa 79% badanych mówiła o stresie, który to-
warzyszy im w pracy, o negatywnych emocjach, a nawet o obserwowa-
nych u siebie symptomach wypalenia zawodowego, co niewątpliwie ma 
bezpośredni wpływ na stan zdrowia psychicznego.

Na zdrowie psychiczne pracowników w tzw. zawodach pomocowych 
(do których zaliczany bywa nauczyciel) bardzo duży wpływ mają kon-
takty międzyludzkie, np. relacje nauczyciel – nauczyciel, nauczyciel –  
uczeń, nauczyciel – rodzic. Jak wynika z badań J. Pyżalskiego3, ci pra-
cownicy częściej niż inni sięgają po używki i leki uspokajające, przeciw-
bólowe.

W czasie badań krakowscy nauczyciele zwracali uwagę na: problem 
mobingu, zbyt dużych wobec nich oczekiwań i wymagań. Mówili o wymu-
szonej agresji, braku autorytetu, wycieńczeniu po kontaktach z rodzicami, 
niewłaściwym zachowaniu uczniów, braku dyscypliny, nieoptymalnych wa-
runkach pracy.

J. Pyżalski4 podkreśla, że nie ma zdrowia ogólnego bez zdrowia psy-
chicznego i nie ma zdrowego ucznia bez zdrowego nauczyciela.

W szkole, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 2008 roku nauczyciel 
ma obowiązek uczyć o zdrowiu, ale nikt nauczyciela nie pyta, czy jest na 
tyle silny i zdrowy, żeby sobie radzić z wszystkimi obszarami promocji 
zdrowia. Czy sam akceptuje i realizuje wszystkie założenia koncepcji 
szkoły promującej zdrowie. Promocja zdrowia to także np. praca nad 
wsparciem koleżeńskim, nie może to być ani działalność dodatkowa, 
ani tym bardziej przypadkowa, musi być ona prowadzona w sposób za-
planowany.

Badani nauczyciele zostali zapytani, w jaki sposób dbają o własne 
zdrowie fizyczne?

3 J. Pyżalski, K. Puchalski, E. Korzeniowska, Promocja zdrowia psychicznego w miej-
scu pracy w Polsce. w: Promocja zdrowia psychicznego. Badania i działania w Polsce, red. 
K. Okulicz-Kozaryn, K. Ostaszewski, Warszawa 2008.

4 Tamże.
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W odpowiedziach padało najczęściej, że: dbają o spokojny sen, zdrowo 
się odżywiają, starają się uprawiać różne formy aktywności fizycznej, nie 
palą papierosów, nie piją alkoholu,

Natomiast opis dbałości o kondycję psychiczną badanych w 93% 
odpowiedzi poprzedzał zwrot: staram się, co już na samym początku 
budzi pewien niepokój czy obawy o jakość promocji zdrowia w miejscu 
pracy nauczycieli. Do najczęstszych wypowiedzi należały:

– staram się radzić sobie z problemami osobistymi i zawodowymi,
– staram się radzić sobie z negatywnymi emocjami,
– staram się unikać stresu,
– staram się mieć dobre relacje interpersonalne z koleżankami, dyrekcją,
– staram się dążyć do poprawnych kontaktów z rodzicami moich ucz-

niów.
Stres jest tym elementem, który stale towarzyszy pracy zawodowej 

nauczyciela i w znaczącym stopniu kształtuje jego kondycję zdrowotną.
R. Templer w pracy nauczyciela dostrzega aż pięć rodzajów stresu. 

Są nimi:
– stres indywidualny, uwarunkowany czynnikami niezależnymi od 

wykonywanego zawodu;
– stres interpersonalny, spowodowany relacjami interpersonalnymi 

w miejscu pracy;
– stres systemowy, wynikający z faktu pracy w systemie, w którym 

brak wsparcia dla pracownika;
– stres społeczny, wywołany przez środowisko życia nauczyciela;
– stres uniwersalny, obserwowany u wszystkich ludzi, niezależnie od 

wykonywanego zawodu5.
Zdaniem L. Kulmatyckiego, „kondycja psychiczna to ogólna spraw-

ność psychiczna, która pozwala na zachowanie równowagi w sytuacji 
trudnej”6.

Kondycję psychiczną człowieka można definiować w różnych aspektach:
– negatywnym jako brak zaburzeń psychicznych;
– funkcjonalnym jako zdolność do spełnienia zadań, oczekiwań;

5 R. Templar, Pokonaj stres, Poznań 2004, s. 30.
6 L. Kulmatycki, Zdrowie i dobrostan psychiczny, w: Edukacja zdrowotna, red.  

B. Woynarowska, Warszawa 2008, s. 391.
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– pozytywnym jako pełen rozwój z umiejętnością radzenia sobie 
w sytuacjach trudnych. Wyniki badań nad kondycją psychiczną osób 
aktywnych zawodowo są niepokojące. Połowa dorosłych Polaków nie-
pokoi się o przyszłość. Ponad jedna piąta (22%) wskazuje na ogólne 
niezadowolenie z życia i brak wiary w możliwość poprawy. Tylko co 
dziesiąty Polak (11%) patrzy w przyszłość optymistycznie7.

J. Czapiński uważa, że kondycja psychiczna Polaków jest, silniej niż 
w innych krajach, uzależniona od dokonujących się zmian społecznych 
i gospodarczych8. Za człowieka z dobrą kondycją psychiczną wielu 
psychologów uważa ludzi, którzy mają racjonalny kontakt z rzeczywi-
stością, mają konstruktywne kontakty z innymi, radzą sobie z wyzwa-
niami, planują przyszłość, stawiają sobie odległe cele, mają dystans do 
siebie i świata9.

Zawód nauczyciela, jak już wcześniej wspominano, należy do grupy 
profesji pomocowych. Podstawową cechą charakterystyczną tej kate-
gorii zawodów jest szczególny kontakt z drugim człowiekiem. Jest to 
zasadniczy element pracy. Zawody tej grupy (np. lekarz, pielęgniarka, 
pracownik socjalny, nauczyciel), charakteryzują się pewnymi cechami 
wspólnymi.

Zaliczyć do nich należy:
– specyficzną relację interpersonalną pomagający – osoba przyjmu-

jąca pomoc, w której wyraźnie obserwuje się zaangażowanie i wymianę 
emocji obu podmiotów;

– widoczną w relacji tej jest także dysproporcja między dawaniem 
a braniem (na poziomie psychologicznym), co w rezultacie prowadzi do 
ponoszenia wyższych kosztów zdrowotnych przez nauczycieli;

– praca w tych zawodach stanowi duże obciążenie emocjonalne, gdyż 
zarówno uczniowie, rodzice, jak i dyrekcja, koleżanki i koledzy mają  
w stosunku do poszczególnych osób wysokie wymagania. Oczekiwania 
te związane często są ze spostrzeganiem tych zawodów jako swoiste-

7 Komunikat z badań „Samopoczucie Polaków w latach 1988-2002”, Warszawa 
2003.

8 J. Czapiński, Warunki i jakość życia Polaków, w: Diagnoza społeczna, red. J. Cza-
piński, T. Panek, Warszawa 2005.

9 B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna, Warszawa, 2008, s. 393-395.
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go powołania. Toteż w odbiorze społecznym nauczyciele nie mają pra-
wa do bycia zmęczonym, zdenerwowanym czy mniej zaangażowanym 
w pracę danego dnia.

Świadomość tych wszystkich cech zawodu nauczyciela prowadzi 
w tej grupie zawodowej do wielu zaburzeń kondycji zdrowotnej.

W przypadku zawodu nauczyciela obciążenia wynikające z koniecz-
ności funkcjonowania w relacji pedagog – wychowanek mogą się wiązać 
chociażby ze szczególną sytuacją uczniów, na rzecz których nauczyciele 
pracują. Mogą to być uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyj-
nych, np. niepełnosprawni intelektualnie, mający niespecyficzne trud-
ności w uczeniu się czy też cierpiący na zaburzenia somatyczne, mogą 
także przejawiać zaburzenia emocjonalne i zaburzenia w zachowaniu 
wynikające z dysfunkcjonalności środowiska rodzinnego lub innych 
problemów, z jakimi boryka się sam uczeń lub jego rodzina.

Codzienność zawodowa nauczyciela to nie tylko relacje z uczniami, 
ale także konieczność kontaktu z rodzicami, którzy coraz częściej przyj-
mują postawę roszczeniową wobec nauczyciela i szkoły oraz koleżanka-
mi w pracy.

J. Mastalski, pisząc o detoksykacji szkolnych relacji, wskazuje na fakt, 
iż szkoła jest specyficznym miejscem pracy, gdzie z jednej strony mamy 
do czynienia z niezwykle delikatną przestrzenią, jaką jest wychowanie 
i nauczanie, a z drugiej strony w tym miejscu dochodzi do częstych 
konfliktów. Autor wskazuje na główne źródła konfliktów, a tym samym 
główne przyczyny zaburzeń kondycji psychicznej nauczycieli. Są nimi 
między innymi:

– brak sprawnej organizacji pracy;
– narzucony przydział czynności;
– nieprzestrzeganie dyscypliny;
– niezdrowa atmosfera w pokoju nauczycielskim;
– stronniczość dyrektora szkoły10.
Badani nauczyciele zostali zapytani o działania, jakie podejmuje 

szkoła w kwestii promocji zdrowia wobec ich samych, a nie tylko wo-
bec uczniów.

10 J. Mastalski, Szkolne interakcje zaburzające skuteczne wychowanie, Kraków 
2005, s. 261-262.
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Okazało się, że na terenie szkół niewiele się dzieje w tym obszarze.
Nauczyciele wskazywali, że: na zebraniach/radach szkoleniowych ma-

ją organizowane spotkania ze specjalistami (lekarz, psycholog, dietetyk), 
uczestniczą w warsztatach, konferencjach, w superwizji. Wszystkie te 
formy dotyczyły sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami 
w miejscu pracy oraz sposobów rozwiązywania konfliktów.

Takie skromne propozycje działań wobec pracowników nie mogą 
przynosić dobrych efektów. Aby promować zdrowie najpierw należy 
rozpoznać problem – czy wiemy, co jest problemem w naszej szkole? 
Należy pytać o to nauczycieli. I podejmować nawet drobne, niewyma-
gające dużych nakładów działania, które usprawniają i ułatwiają pracę 
lub poprawiają jej atmosferę.

Promowanie zdrowia, należy prowadzić nie tylko dla ludzi, ale przede 
wszystkim z ludźmi. Jednym z podstawowych elementów planowania 
promocji zdrowia w każdy siedlisku, w tym także szkoły, jest uwzględ-
nianie w tym procesie czterech, faz tj.:

• Diagnoza stanu wyjściowego – polega na identyfikacji potrzeb, 
ustaleniu priorytetów w działaniu.

• Budowanie planu działań – z uwzględnieniem celów, zadań, metod 
ich realizacji.

• Wdrożenie i realizacja planu – ewaluacja procesu.
• Ewaluacja wyników.
Ten model planowania obowiązuje w szkołach promujących zdro-

wie. Po tym stwierdzeniu nasuwa się niejako automatycznie pytanie, 
dlaczego takich działań nie stosuje się wobec nauczycieli, czemu oni 
zostają w szkole promującej zdrowie bez pomocy wobec ich własnych 
problemów zdrowotnych...

Podsumowanie

Reasumując, jeśli poważnie myśli się o kształtowaniu dobrej kondy-
cji zdrowotnej nauczycieli w konkretnej szkole, to powinno ono prze-
biegać w sposób systemowy. Idealne możliwości daje ku temu projekt 
„Szkoła promująca zdrowie”.
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Realizując promocję zdrowia w ramach tego programu, należy pa-
miętać o wszystkich podmiotach w nim uczestniczących oraz działać 
zgodnie z wypracowanym w tym obszarze planem, a nie akcjami ad hoc. 
W praktyce szkolnej powinno to oznaczać, że ktoś musi zarządzać tym 
procesem, czyli racjonalnie dobierać i stosować metody i środki służące 
osiąganiu założonych celów zgodnych z potrzebami zdrowotnymi danej 
grupy nauczycieli, w określonym siedlisku. Najlepsze rezultaty można 
osiągnąć wówczas, gdy zostaje powołany w tym celu specjalny zespół 
osób, zostaje wybrany lider programu, a jego realizacja jest rzeczywi-
stym obszarem funkcjonowania placówki. Nie można natomiast zakła-
dać, że program tego rodzaju uda się zaplanować i zrealizować niejako 
„w biegu”, przy okazji innych rutynowo przebiegających w szkole pro-
cesów. Tego rodzaju podejście już na samym początku niejako skazane 
jest na porażkę.

Nie przyniesie pozytywnych rezultatów w obszarze kondycji zdro-
wotnej nauczycieli schemat działań, w którym wszystko sprowadza się 
do przeprowadzenia warsztatów radzenia sobie ze stresem czy do infor-
mowania nauczycieli, czym jest wypalenie zawodowe. Oczywiście, takie 
działania są cenne, ale nie rozwiązują one problemów zdrowia psychicz-
nego nauczycieli oraz nie zaspokajają potrzeb wynikających z charakte-
ru ich pracy i warunków, w jakich ona przebiega.

Realizacja promocji zdrowia czy to w szkole, czy w pokoju nauczy-
cielskim to przede wszystkim oddziaływanie na ludzi. To ich zdrowie jest 
niejako „przyczyną i skutkiem” sukcesu zawodowego. Ponadto działania 
te są swoistą interwencją w ich środowisko pracy, a więc oddziaływania 
muszą być wkomponowane w naturalne mechanizmy funkcjonowania 
szkoły, w jej cele, metody, formy, wzory działania. Promocja zdrowia 
w szkole powinna dążyć do modyfikacji warunków pracy nauczycieli, 
a nie stwarzać pozory jej istnienia w stosunku do wszystkich podmio-
tów działalności szkoły.

Jeśli chodzi o kluczowe działania, które warto uwzględnić w progra-
mie promocji zdrowia w miejscu pracy, jakim jest szkoła, to należałoby 
uwzględnić:

– poinformowanie personelu o planach realizacji programu promo-
cji zdrowia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zdrowie psychiczne;
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– powołanie zespołu odpowiedzialnego za program, za jego plano-
wanie oraz realizację;

– przeprowadzenie diagnozy potrzeb nauczycieli w zakresie zdrowia 
psychicznego w danej szkole;

– opracowanie szczegółowego planu programu oraz harmonogramu 
przebiegu zajęć;

– ustawiczne informowanie nauczycieli o bieżących przedsięwzię-
ciach w zakresie promocji zdrowia i kontrolowanie skuteczności tych 
działań;

– prowadzenie stałego dialogu;
– monitorowanie poziomu uczestnictwa pracowników w poszcze-

gólnych działaniach oraz poznawanie opinii na ich temat;
– wprowadzanie niezbędnych korekt do planu programu, adekwat-

nie do zaistniałej sytuacji;
– ewaluacja rezultatów programu.
Jeżeli realizowany w szkole program promocji zdrowia nauczycie-

li zostanie przez nich dobrze przyjęty, oceniony jako skuteczny i wart 
zaangażowania, to są duże szanse na to, że będzie można powiedzieć, 
iż w konkretnej szkole promocja zdrowia jest realizowana w stosunku 
do wszystkich członków społeczności szkolnej. Wszyscy oni uznają też 
niezaprzeczalny fakt, iż promocja zdrowia może stać się skutecznym 
lekiem na zagrożenia wynikające z codzienności życia osobistego i za-
wodowego.

W takiej sytuacji potrzeby zdrowotne nauczycieli nie będą już mar-
ginalizowane, ale staną się równoprawnym celem działania, zgodnym 
z ideą „szkół promujących zdrowie”.
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Transplantologia jako wyzwanie dla edukacji 
zdrowotnej w warunkach codzienności szkolnej

Transplantation, as a challenge for health education
in school everyday conditions

Abstrakt: Transplantologia z powodzeniem ratuje ludzkie życie i daje tysiącom 
osób po przeszczepie nadzieję na odzyskanie zdrowia. Liczba przeprowadza-
nych zabiegów nie jest jednak równa liczbie osób cierpiących i oczekujących 
na tę formę pomocy.

Nieadekwatny do postępu medycznego poziom wiedzy, dylematy moral-
ne, etyczne oraz ograniczony poziom zaufania do zespołów leczących to tylko 
niektóre z problemów społecznych, z jakim musi zmierzyć się obecnie trans-
plantologia.

Leczenie metodą transplantacji wymaga przełamania barier ograniczają-
cych zaufanie społeczeństwa w stosunku do tej formy ochrony ludzkiego życia 
i odkrycia korzyści, jakie pociąga za sobą możliwość ofiarowania własnych 
organów drugiemu człowiekowi.

Odpowiedzialność za realizację powyższego zadania spoczywa na nauczy-
cielach pełniących w środowisku szkolnym funkcję edukatorów zdrowia. Po-
winni oni systematycznie przygotowywać młode pokolenie do podejmowania 
działań prozdrowotnych w stosunku do siebie, osób najbliższych i środowiska 
społecznego oraz ukształtować aktywną postawę w zdobywaniu wiedzy o zdro-
wiu, także w odniesieniu do medycyny transplantacyjnej, która ma swoje waż-
ne miejsce w systemie profilaktyki zdrowia i dotyczy w swych następstwach 
każdego z nas.
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W związku z powyższym celem niniejszego artykułu jest znalezienie odpo-
wiedzi na pytanie, czy środowisko szkolne jest gotowe sprostać wyzwaniom, 
jakie niesie postęp w dziedzinie medycyny oraz jakie zadania wynikają z edu-
kacji promującej transplantację narządów i tkanek w warunkach codzienności 
szkolnej.

Słowa kluczowe: transplantologia, środowisko szkolne, promocja zdrowia.

Abstract: The issues concerning the education and upbringing of children 
with special educational needs is now an important part of a teacher’s work 
due to the fact that almost every fourth student in a mainstream school is 
a unit that requires a special approach when it comes to teaching.

One of the most important areas of interaction within the framework of 
special educational needs is the cooperation between teachers and parents of 
children with disorders. The quality of this relationship is of fundamental im-
portance in supporting a pupil with individual development needs.

This means that the special educational needs is a resultant of the possi-
bilities and limitations inherent in both the child and the family and school 
environment. These entities, namely teachers, parents and pupil interact with 
each other forming a complex system in which everyone has to accomplish 
important tasks resulting from the individual educational and therapeutic 
program.

Therefore, the aim of this article is to examine whether the interaction 
between family and school environment is effective and what are the determi-
nants of the integration of these two educational environments.

Key words: special needs, cooperation, teachers, parents.

Wstęp

Dzięki osiągnięciom wielu specjalistów z różnych dziedzin nauki 
w ostatnim 50-leciu nastąpił znaczny postęp w obszarze medycyny 
określanym mianem transplantologii. Stało się to realne dzięki wpro-
wadzeniu zmian na gruncie ustawodawczym, opracowaniu procedury 
rozpoznawania zgonu, w oparciu o kryteria śmierci neurologicznej, od-
kryciu antygenów zgodności tkankowej – HLA, udoskonaleniu metod 
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i procesów przechowywania narządów przed przeszczepieniem oraz sto-
sowaniu leków immunosupresyjnych.

Transplantologia bez wątpienia stanowi jeden z najdynamiczniej 
rozwijających się obszarów medycyny klinicznej i cieszy się coraz wyż-
szym poziomem skuteczności przeprowadzanych zabiegów ratujących 
ludzkie życie.

Jednakże jej specyfika polega na tym, że w proces leczenia zaanga-
żowany jest nie tylko zespół lekarzy oraz pacjent, ale przede wszystkim 
inny człowiek – dawca, ofiarujący narząd do przeszczepu1. Wydaje się 
oczywiste, że sytuacja ta rodzi szereg dylematów etyczno-moralnych 
oraz pokazuje, że transplantologia skonfrontowana jest w głównej mie-
rze z codziennym wymiarem życia.

Aktualnie podstawowym problemem, z jakim boryka się medycy-
na transplantacyjna, to wciąż niewystarczający poziom świadomości 
społecznej2. W związku z powyższym istnieje pilna potrzeba podjęcia 
szeroko zakrojonych oddziaływań edukacyjnych, ukierunkowanych 
szczególnie na młode pokolenie, w celu kształtowania pozytywnych 
przekonań zdrowotnych.

Nauczyciele, jako główni przedstawiciele środowiska edukacji zdro-
wotnej, powinni kształtować dojrzałą postawę uczniów wobec zdrowia 
rozumianego w sposób holistyczno-funkcjonalny. Wspierać aktywność 
poznawczą dzieci i młodzieży poprzez przekazywanie wiedzy o zdro- 
wiu, w kontekście czynników ważnych dla jego umacniania oraz no-
woczesnych metodach leczenia, nie wyłączając przy tym transplanto-
logii3, która ma swoje wyjątkowe miejsce w systemie ochrony życia 
człowieka.

Zdobycie w środowisku szkolnym odpowiednich kompetencji do 
promowania zdrowia stanowi fundament podejmowania wszelkiej ak-

1 A. Wasak, Transplantacje, Radom 2007.
2 W. Rowiński, Bariery przeszczepiania narządów w Polce i sposoby ich pokonania, 

„Medycyna Praktyczna” 2009, nr 1; B. Gulla, Transplantacja serca. Problemy adap-
tacji psychologicznej, Kraków 2010; P. Wojciechowski, M. Szpringer, Bariery społecz-
ne w transplantologii w opinii młodych Polaków, „Studia Medyczne”, red. S. Głuszka, 
Kielce 2012, s. 45.

3 H. Wrona-Polańska, Zdrowie jako funkcja twórczego radzenia sobie ze stresem, 
Kraków, 2003.
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tywności prozdrowotnej rozumianej w wymiarze indywidualnym, jak 
i społecznym4.

Transplantologia – współczesne problemy

Druga połowa XX wieku doprowadziła do przełomu w dziedzinie 
medycyny klinicznej, urzeczywistniając szansę na przeżycie wielu ty-
siącom nieuleczalnie chorych osób. Wymagało to jednak rozwiązania 
i wyjaśnienia wielu zagadnień – zarówno teoretycznych, jak i praktycz-
nych, dokonywanych na przestrzeni ostatniego 100-lecia przez wielu 
naukowców z różnych dziedzin nauki5. Dzięki odkryciu antygenów 
zgodności tkankowej oraz zastosowaniu leków immunosupresyjnych 
doprowadzono nie tylko do znacznej poprawy wyników leczenia, ale 
także do zmniejszenia ryzyka przeprowadzanych zabiegów6.

Mimo iż najnowsze badania socjologiczne wskazują, że przeszczepy 
narządów i tkanek cieszą się ogólnym poparciem społecznym, najwięk-
szym problemem medycyny transplantacyjnej jest wciąż niewystarczają-
ca liczba pobranych organów ratujących życie wielu nieuleczalnie cho-
rych. Profesor Wojciech Rowiński – chirurg, transplantolog, upatruje 
przyczyn tego zjawiska w trudnych w odbiorze społecznym problemach 
związanych z:

wyrażaniem zgody na pobranie narządów od zmarłych,
kolejnością wyboru biorcy danego narządu,
komercjalizacją transplantacji narządów i tkanek,
rozpoznawaniem zgonu w oparciu o kryteria śmierci mózgowej.

Organizację powyższych, kontrowersyjnych kwestii reguluje Ustawa 
Transplantacyjna z 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przeszczepianiu ko-
mórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1411).

Zgodnie z jej rozporządzeniem w Polsce obowiązuje zasada zgody 
domniemanej, która zakłada, że potencjalnym dawcą jest ten, kto za 

4 J. Aleksandrowicz, W poszukiwaniu definicji zdrowia, „Studia Filozoficzne” 
1972.

5 H. Haskovcova, Między życiem i śmiercią, Kraków 1978.
6 A. Wasak, Transplantacje, dz. cyt.
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życia nie wyraził formalnego sprzeciwu na pobrane narządów i tkanek 
po śmierci. W ogólnym odbiorze pojawia się jednak wiele wątpliwości 
dotyczących tego zapisu. W opinii części środowiska społecznego oraz 
przedstawicieli Kościoła pobranie narządów powinno być możliwie tyl-
ko wówczas, gdy potencjalny dawca, jeszcze za życia, wyrazi zgodę na 
pobranie narządów po śmierci. Jeszcze inni są zdania, że decyzję o ofia-
rowaniu narządów lub tkanek powinna podejmować najbliższa rodzina 
zmarłego7.

Bez względu na to, za którym rozwiązaniem opowiada się społeczeń-
stwo, istotne jest posiadanie zasobu, w postaci wiedzy o transplantacji 
po to, aby każdy z nas, w sposób dojrzały i świadomy mógł ustosunko-
wać się do powyższych kwestii wtedy, gdy zaistnieje taka potrzeba8.

Inną kwestią o doniosłym znaczeniu moralno-etycznym jest dyshar-
monia pomiędzy liczbą pobrań a liczbą osób oczekujących na przeszczep. 
Sytuacja ta rodzi szereg wątpliwości społecznych dotyczących głównie 
podejmowanych przez lekarzy decyzji o kolejności wyboru biorcy dane-
go narządu. Obawy i strach potęguje dodatkowo nieodpowiedni poziom 
wiedzy o procedurach transplantacyjnych lub posiadanie szczątkowych 
informacji, często zniekształconych przez media kreujące jednostronny 
obraz problematyki przeszczepów, oparty na „zasłyszanych, często nie-
sprawdzonych informacjach, wpływając bardzo negatywnie na społecz-
ny odbiór tej metody leczenia”9. W ten sposób tworzy się fałszywy obraz 
„transplantologów jako osób pośredniczących w handlu narządami”10, 
których działania zmierzają do uprzedmiotowienia człowieka i uzyska-
nia z tego tytułu dóbr materialnych.

Należy uświadomić sobie, że medycyna transplantacyjna, mimo 
usilnych starań upowszechniających jej unikatowość, nie jest w stanie 
zaspokoić potrzeb wszystkich chorych ze względu na niskie zasoby 
w postaci organów, których nie można wyprodukować w sztucznych, 

7 P. Wojciechowski, M. Szpringer, Bariery społeczne w transplantologii, dz. cyt.  
A. Wasak, Transplantacje, dz. cyt.

8 Tamże.
9 W. Rowiński, Bariery przeszczepiania narządów, dz. cyt., s. 156-177.
10 P. Wojciechowski, M. Szpringer, Bariery społeczne w transplantologii, dz. cyt.,  

s. 46.
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laboratoryjnych warunkach. Po drugie, obowiązująca w Polsce Usta-
wa Transplantacyjna zabrania odpłatnego zbycia lub nabycia narzą-
dów i tkanek do przeszczepienia. Dokonywanie zabiegów transplan-
tacyjnych odbywa się na podstawie listy osób zakwalifikowanych do 
przeszczepu, w upoważnionych do tego ośrodkach medycznych. Warto 
podkreślić, że o powodzeniu transplantacji decydują względy medycz-
ne, a więc stan zdrowia potencjalnego biorcy oraz zgodność tkankowa. 
Nie istnieje zatem możliwość przyporządkowania narządu do dowolnie 
wybranego pacjenta11.

Kolejnym, poważnym wyzwaniem, przed którym stoi transplanto-
logia, jest kwestia rozpoznawania zgonu człowieka w oparciu o kryte-
ria śmierci mózgowej. Jeszcze do niedawna obowiązywała tak zwana 
„klasyczna definicja śmierci”, w ujęciu której koniec życia człowieka 
był równoznaczny z nieodwracalnym ustaniem akcji serca. Od pew-
nego momentu kliniczne wyznaczniki stwierdzania zgonu człowieka 
koncentrują się wokół kryterium „śmierci mózgowej”. Innymi słowy 
zgon osobniczy ustala się w oparciu o zaakceptowane przez środowisko 
medyczne wskaźniki, na podstawie których diagnozuje się ustanie ak-
tywności pnia mózgu – ośrodka odpowiedzialnego za utrzymanie pod-
stawowych funkcji życiowych12.

Codzienna praktyka pokazuje jednak, że polskie społeczeństwo nie 
utożsamia śmierci pnia mózgu ze śmiercią człowieka jako całości i wy-
raża ostry sprzeciw wobec prośby lekarzy o zgodę na pobranie narządów 
ze zwłok13. O ile zaistniała reakcja jest wytłumaczalna względami emo-
cjonalnymi oraz mechanizmami psychologicznymi, o tyle wielu spe-
cjalistów podkreśla, że u podstaw tego zachowania leży głównie niski 
poziom świadomości z zakresu transplantologii.

Należy sobie uświadomić, że warunki, które muszą zostać spełnione, 
aby uznać człowieka za zmarłego, nie służą wyznaczeniu dokładnego 
momentu zgonu, a stwierdzeniu, że nastąpił on w sposób nieodwra-
calny. Oznacza to, że z medycznego punktu widzenia śmierć nie jest 
natychmiastowym zdarzeniem, ale wydłużonym w czasie procesem na-

11 A. Wasak, Transplantacje, dz. cyt.
12 Tamże, s. 25-27.
13 M. Nowacka, Etyka, a transplantacje, Kraków 2003.
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stępujących po sobie zmian biologicznych, w trakcie których stopniowo 
obumierają poszczególne układy, narządy, tkanki i komórki ludzkiego 
ciała14. Ponadto rozporządzenia zawarte w Ustawie Transplantacyjnej 
ściśle regulują zasady orzekania śmierci „neurologicznej”. Przepisy okre-
ślają, kto powinien wchodzić w skład komisji orzekającej nieodwracal-
ną śmierć człowieka oraz jak powinna przebiegać procedura uznawania 
osoby za zmarłą, co minimalizuje możliwość popełnienia błędu15.

Trudno ustosunkować się do wszystkich wątpliwości, jakie rodzą się 
w związku z transplantacją narządów i tkanek. Konieczna jest zmiana 
stereotypu myślenia społeczeństwa o zdrowiu i chorobie oraz kreowa-
nie pozytywnego wizerunku medycyny jako nauki skoncentrowanej na 
zdrowiu i życiu człowieka w warunkach codzienności szkolnej.

Transplantologia jako wyzwanie dla edukacji zdrowotnej

Obecnie wykorzystywana w medycynie metoda transplantacji na-
rządów i tkanek stanowi skuteczną formę leczenia w przypadku bia-
łaczki, wad wrodzonych, niewydolności narządowej, bezpośredniego 
zagrożenia życia w wyniku urazu, skracając tym samym cierpienie wielu 
tysiącom osób, w tym dzieci i młodzieży.

Specyfika i zarazem wyjątkowość transplantologii polega na tym, że 
przynosi ona oczekiwany rezultat wtedy, kiedy wszystkie inne sposoby 
pomocy medycznej nie spełniają już swojej roli i nie dają nadziei na 
odzyskanie utraconego zdrowia.

Aby transplantologia mogła się rozwijać z powodzeniem, konieczne 
jest wyposażenie społeczeństwa w wiedzę z zakresu procedur transplan-
tacyjnych poprzez działania edukacji zdrowotnej prowadzonej na każ-
dym szczeblu kształcenia – „od przedszkola aż po uniwersytet, w celu 
tworzenia pozytywnych przekonań prozdrowotnych i aktywizowania 
na rzecz zdrowia”16.

14 A. Wasak, Transplantacje, dz. cyt.
15 Tamże.
16 H. Wrona-Polańska, Zdrowie, dz. cyt., s. 275-276.
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W tym celu należy wyjść poza ramy modelu biomedycznego kon-
centrującego się wokół źródeł powstania choroby i spojrzeć na zdrowie 
w wymiarze holistyczno-funkcjonalnym. Podstawą takiego podejścia do 
zdrowia jest teoria systemowa „traktująca człowieka jako jeden z pod-
systemów znajdujący się w centrum wszechświata – ekosystemu”17. 
Zdrowie jest procesem dynamicznym i stanowi cechę systemu, która 
determinuje utrzymanie równowagi pomiędzy stresorami, a więc wy-
maganiami otoczenia a posiadanymi zasobami18 19 20.

Model całościowego spojrzenia na zdrowie człowieka odegrał istot-
ną rolę w ukształtowaniu się nowego podejścia do edukacji zdrowot-
nej zorientowanej na zdrowie21. Zgodnie z nim, zasadniczym celem 
edukacji zdrowotnej jest „przygotowanie młodego pokolenia do wpro-
wadzania sprzyjających zdrowiu zmian w sobie samym i otaczającym 
środowisku”22. Podejmowane działania mają charakter niestereotypo-
wy, bowiem wychodzą poza ramy modelu biomedycznego i dotyczą 
w swych następstwach nie tylko samego podmiotu, ale podkreślają 
istotny udział jednostki w kreowaniu zdrowia rozumianego w wymiarze 
szerszym, a więc społecznym.

Obok promowania zdrowia jako wartości autotelicznej ważnym wy-
zwaniem dla edukacji zdrowotnej jest „budowanie kapitału intelektual-
nego, niezbędnego wobec stałego zapotrzebowania na wiedzę dotyczącą 
nowych zagrożeń, sposobów ochrony i doskonalenia zdrowia”23, także 
w kontekście transplantologii.

Posiadanie odpowiedniego poziomu wiedzy o zdrowiu stanowi istot-
ny czynnik w podejmowaniu przez podmiot wszelkiej aktywności proz-
drowotnej w stosunku do siebie samego oraz drugiego człowieka.

Odpowiedzialność za realizację powyższych zadań spoczywa na na-
uczycielach pełniących, w środowisku szkolnym, funkcję edukatorów 

17 Tamże, s. 20.
18 S.E. Hobfoll, Conservation of resources. A new attempt at conceptualizing stress, 

„American Psychologist” 1989, nr 3.
19 I. Heszen, H. Sęk, Psychologia zdrowia, Warszawa 2007.
20 H. Wrona-Polańska, Zdrowie, dz. cyt.
21 E. Syrek, K. Borzucka-Sitkiewicz, Edukacja zdrowotna, Warszawa 2009.
22 M. Kowalski, A. Gaweł, Zdrowie – wartość – edukacja, Kraków 2007, s. 184.
23 E. Syrek, K. Borzucka-Sitkiewicz, Edukacja zdrowotna, dz. cyt., s. 106.
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zdrowia. Promując ideę transplantacji narządów i tkanek, powinni 
włączać młodzież w realizację działań III rewolucji zdrowotnej – zapo-
czątkowanej przez Juliana Aleksandrowicza w latach 70. i kształtować 
dojrzałą postawę uczniów wobec zdrowia rozumianego jako dobro in-
dywidualne i społeczne24.

Zadania szkoły promującej transplantację narządów i tkanek

Szkoła pełni ważną funkcję w promocji zdrowia, ponieważ ma za 
zadanie „przygotować dzieci i młodzież do podjęcia ról i zadań cze-
kających na nich w życiu dorosłym”25 oraz wypracować umiejętność 
twórczego radzenia sobie z wymaganiami otoczenia po to, by zachować 
zdrowie.

Od liderów promocji zdrowia XXI wieku – nauczycieli, wymaga się 
wychowywania młodego pokolenia „ku przyszłości”26, co oznacza usto-
sunkowanie się do wyzwań, jakie niesie współczesna medycyna.

Ważnym zadaniem wynikającym z edukacji promującej zdrowie 
(wykres 1) jest budowanie potencjału zdrowotnego uczniów w posta-
ci wiedzy o zdrowiu w kontekście czynników służących jego zacho-
waniu i pomnażaniu. Uzasadnieniem dla celowości posiadania przez 
podmiot zasobu w postaci ogólnie rozumianej wiedzy o zdrowiu jest 
przede wszystkim fakt, iż stanowi on element centralny jego postawy 
wobec zdrowia27. Innymi słowy w wyniku systematycznej nauki uczeń 
nabywa kompetencje, dzięki którym staje się jednostką kreującą swoje 
życie i zdrowie.

24 H. Wrona-Polańska, Zdrowie, dz. cyt.
25 M. Kowalski, A. Gaweł, Zdrowie, dz. cyt., s. 183.
26 H. Wrona-Polańska, Twórcze, dz. cyt., s. 277; J. Kuźma, Nauczyciele przyszłej 

szkoły, Kraków 2000.
27 Tamże, s. 126; K. Puchalski, Kryteria zdrowia w świadomości społecznej, „Promo-

cja zdrowia. Nauki Społeczne i Medyczne” 1994, t. 1, nr 1-2.
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Wykres 1. Model edukacji promującej zdrowie

Źródło: opracowanie własne

Konieczne jest wykorzystanie zaleceń modelu edukacji promującej 
zdrowie w celu kształtowania prawidłowej postawy młodego pokole-
nia wobec transplantologii poprzez przekazywanie podstawowej wiedzy 
z zakresu procedur transplantacji narządów i tkanek oraz przełamywa-
nie wiążących się z nimi problemów natury medycznej i prawno-etycz-
nej. Wszystko po to, aby każdy z uczniów „mógł świadomie się do nich 
ustosunkować i gdy przyjdzie taka potrzeba dokonać wyboru zgodnego 
z własną wiedzą i sumieniem”28.

Oddziaływania w ramach edukacji promującej przeszczepianie na-
rządów i tkanek w warunkach codzienności szkolnej można podzielić 
na trzy podstawowe etapy (wykres 2).

Wykres 2. Etapy oddziaływań edukacyjnych w ramach promowania 
transplantologii

Źródło: opracowanie własne

28 A. Wasak, Transplantacje, dz. cyt.
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Pierwszy z nich polega na przekazywaniu rzetelnej i obiektywnej 
wiedzy z zakresu prawnej i medycznej strony transplantologii. Bardzo 
ważne, aby w tym celu w szkołach organizowano regularne pogadanki 
przybliżające uczniom istotę oraz sens transplantacji narządów i tkanek. 
Konieczne jest uwrażliwianie młodego pokolenia na problemy i wyzwa-
nia społeczne, z jakimi przyjdzie im zmierzyć się w dorosłości.

Druga grupa oddziaływań wiąże się z przygotowaniem młodego 
pokolenia do podejmowania – jeszcze za życia, przemyślanych i opar-
tych na wiedzy decyzji dotyczących „dzielenia się swoimi narządami” 
po śmierci z innymi, oczekującymi na otrzymanie szansy na drugie ży-
cie29. Bardzo ważne, aby uświadamiać uczniom, jak istotne jest nie tyl-
ko podpisane oświadczenie woli, ale przede wszystkim poinformowanie 
o podjętej decyzji najbliższej rodziny.

Zasadniczym celem ostatniego etapu jest motywowanie młodzie-
ży do podejmowania aktywności na rzecz promowania nowoczesnych 
metod leczenia. Działania te powinny polegać nie tylko na biernym 
uczestniczeniu w akcjach popierających transplantologię, ale także na 
tworzeniu własnych inicjatyw upowszechniających transplantację na 
terenie szkoły oraz w środowisku lokalnym.

Efektywność oddziaływań w ramach poszczególnych etapów promo-
wania transplantologii wymaga zaangażowania wszystkich podmiotów 
biorących udział w ich realizacji: rodziców, nauczycieli, pracowników 
służby zdrowia oraz uczniów. Powyższe działania, podejmowane syste-
matycznie przyczynią się do wzrostu wiedzy z zakresu prawnej stro-
ny przeszczepiania narządów i tkanek, ułatwią zrozumienie kryteriów 
śmierci mózgowej oraz zwiększą ogólne poparcie konieczności przeka-
zania narządów innym potrzebującym.

Pozytywna, a nade wszystko aktywna postawa przejawiana wobec 
przeszczepiania narządów i tkanek przyczyni się do urzeczywistnienia 
nadrzędnego celu transplantologii, jakim jest wzrost liczby przeprowa-
dzanych zabiegów ratujących życie dzieci, młodzieży oraz osób doro-
słych, dając szansę na odzyskanie utraconego zdrowia oraz powrót do 
pełnoprawnego funkcjonowania w systemie społecznym.

29 H. Wrona-Polańska, Twórcze, dz. cyt., s. 276.
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Podsumowanie

Współczesna medycyna transplantacyjna otworzyła przed społeczeń-
stwem duże możliwości w zakresie ochrony ludzkiego życia. Jednakże 
osiągnięcia w tej dziedzinie nauki zależą w dużej mierze od świadomo-
ści ogólnej w tym zakresie. Innymi słowy transplantologia ma szansę 
rozwijać się z należytym jej powodzeniem tylko wówczas, gdy społe-
czeństwo będzie dysponować odpowiednim poziomem wiedzy z zakre-
su regulacji prawnych i procedur medycznych dotyczących pobierania 
organów i tkanek.

Medycyna transplantacyjna urzeczywistnia się, zatem w kontekście 
codzienności, rozumianej jako życie z drugim człowiekiem30, zdolnym 
do poświęcenia poprzez ofiarowanie części siebie innym potrzebują-
cym. Wymaga to jednak uprzedniego i odpowiedniego przygotowania 
młodego pokolenia „do dzielenia się swoimi narządami z innymi”31 
oraz przełamania barier obyczajowo-społecznych, poprzez prowadzenie 
szeroko zakrojonych działań edukacyjnych, prowadzonych od najmłod-
szych lat życia człowieka.

Nauczyciele, jako przewodnicy zdrowia powinni przekazywać rzetel-
ną wiedzę o szeroko rozumianym zdrowiu po to, by:

– kreować pozytywy obraz medycyny transplantacyjnej zorientowa-
nej na zdrowie;

– przełamywać wątpliwości moralno-etyczne dotyczące transplanta-
cji narządów i tkanek;

– uwrażliwiać na potrzeby drugiego człowieka;
– kształtować twórczą postawę wobec zdrowia rozumianego w kate-

goriach holistyczno-funkcjonalnych;
– wspomagać umiejętność radzenia sobie z problemami życiowymi.

30 P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności, ZNAK, Kra-
ków 2008.

31 Wrona-Polańska H., Twórcze, dz. cyt., s. 276.
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Dzieci i młodzież w nierozwiązanej kwestii ubóstwa

Children and adolescents in the unresolved issue 
of poverty

Abstrakt: Ubóstwo to ważny i aktualny problem społeczny, niosący z sobą 
konsekwencje personalne i społeczne. W obszar ubóstwa uwikłane są dzieci 
i młodzież, które najmniej odpowiedzialne za sytuacje kraju i rodziny mu-
szą podlegać wielowymiarowej deprywacji. Dramatyzm ich życia polega na 
zagrożeniu zdrowia oraz w dużym stopniu na niebezpieczeństwie utrwalania 
się niedostatku i towarzyszących mu niekorzystnych zjawisk. Dużą szansą na 
wyjście z marazmu ubóstwa jest inwestowanie w edukację młodego pokolenia. 
Podwyższanie świadomości edukacyjnej oraz wsparcie socjalne i opiekuńcze 
może wpłynąć na kształtowanie ambitnych postaw w perspektywie życiowej 
dzieci i młodzieży z rodzin ubogich.

Słowa kluczowe: ubóstwo młodego pokolenia, problem społeczny, konse-
kwencje personalne, konsekwencje społeczne, wsparcie społeczne, edukacja.

Abstract: Poverty reveals as a significant and current social problem involving 
personal and social consequences. The sphere of povery involves children and 
youth who, in fact the least responsible for the state’s situation as well as their 
families, are submitted to undergo multi-dimensional deprivation. Their life 
drama is based on health hazards and much on danger of preserving poverty 
patterns and negative phenomena accompanying. Thus a reasonable solution 
is to abandon povery by conscious education investment in the young gene-
ration, starting from an early age, conscious help of the local surrounding as 
well as social care support provided by the state. By breaking low education 
consciousness, which denotes gaining low education qualifications, with the 
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support of the state and local authorities we may shape ambitious patterns and 
attitudes with regard to life prospects of the children and youth who come 
from poverty backgrounds.

Key words: young generation poverty, social problem, personal consequen-
ces, social consequences, social support, education.

Wprowadzenie

W 1987 roku dzień 17 października został ogłoszony przez ONZ 
Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem. Stało się to wezwaniem 
społeczności światowej do wspólnego działania na rzecz poprawy sytu-
acji osób dotkniętych problemem zaspokojenia podstawowych potrzeb 
egzystencjalnych. W latach 2007-2009 Patronem Honorowym polskich 
obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem był Rzecznik 
Praw Obywatelskich – J. Kochanowski. „Jako Rzecznik Praw Obywa-
telskich – jak stwierdził – czuję się szczególnie zobowiązany występować 
w imieniu tych, których położenie społeczne, niedostatek materialny 
i deprywacja w zakresie korzystania z usług socjalnych powodują nie-
możność pełnej realizacji przysługujących każdemu człowiekowi praw 
obywatelskich. Problem ubóstwa i wykluczenia społecznego – jak po-
daje dalej – nadal jest w Polsce jednym z najpoważniejszych problemów 
społecznych, do którego rozwiązania powinien czuć się zobowiązany 
każdy z nas. Przyjęcie przeze mnie w 2007 roku patronatu nad polski-
mi obchodami Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem jest nie 
tylko poparciem Apelu Sekretarza ONZ i Komisji Europejskiej, lecz 
wynika z mojego głębokiego wewnętrznego przekonania o konieczno-
ści podjęcia na szeroką skalę aktywnych działań przeciw ubóstwu. Dla-
tego z wielką aprobatą i nadzieją udzielam mojego wsparcia wszelkim 
inicjatywom i przedsięwzięciom osób, organizacji pozarządowych oraz 
instytucji publicznych przeciwdziałających ubóstwu i pomagających 
przezwyciężyć ubóstwo”1.

1 J. Kochanowski, Dużo robimy osobno, zróbmy jeszcze więcej w: Księga Ubogich, 
red. E. Wrońska, Warszawa 2009, s. 15.
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VIII Konwencja Ruchu Przeciw Bezradności Społecznej pod hasłem: 
„Strategia walki z ubóstwem w Polsce. Diagnoza i zadania na lata 2009 – 
2010” z zapytaniem w tytule: „Kogo w Polsce interesuje ubóstwo?” była 
ważnym etapem w kontynuacji przedsięwzięcia zmierzającego do opra-
cowania strategii w zakresie przeciwdziałania ubóstwu. W Konwencji 
wzięli udział goście z Irlandii: Declan O’Donovan – Ambasador Irlandii 
w Polsce oraz Gerry Mangan – Dyrektor Biura ds. Integracji Społecznej 
Irlandii, którzy przedstawili doświadczenia swojego kraju w zwalczaniu 
biedy i wykluczenia społecznego. Ważnym akcentem była obecność nie 
tylko wielu naukowców oraz przedstawicieli państwowych samorządów 
lokalnych mających duży bagaż doświadczeń i wiedzy merytorycznej, 
ale również ludzi dotkniętych problemem ubóstwa, borykających się 
z podstawowymi problemami egzystencjalnymi. Jednak – jak ocenił  
J. Kochanowski – najbardziej zainteresowane problematyką walki 
z ubóstwem okazały się organizacje obywatelskie, które w różny sposób 
na co dzień pomagają osobom biednym, a także samorządy z odległych 
zakątków Polski.

Wymiana poglądów na płaszczyźnie takiego forum zainicjowała kon-
struktywną debatę wielu partnerów społecznych. Umożliwiała ona po-
znanie nieznanych do tej pory problemów, dając jednocześnie nadzieję 
na wdrażanie innowacyjnych zmian w zakresie walki z ubóstwem. Prio-
rytetowym celem wymiany poglądów było zaplanowanie konkretnych 
i rzetelnych działań do opracowania Strategii Walki z Ubóstwem i Wy-
kluczeniem Społecznym na lata 2010-2015. Uwieńczeniem szeroko 
zakrojonych debat było opublikowanie Ksiąg Ubogich: tom I w 2009 
roku, tom II w 2010 roku. Tematyka powyższych publikacji odnosiła 
się do problemu życia w biedzie dzieci, młodzieży, dorosłych o różnym 
charakterze deficytów egzystencjalnych. Przekazane treści umożliwiły 
każdemu czytelnikowi wgląd w merytoryczną i subiektywną płaszczyznę 
życia ludzi w biedzie, dając jednocześnie podstawę do głębokiej refleksji 
i namysłu w zakresie konieczności walki z ubóstwem, której strategia 
jest zależna od dobrej woli i odpowiedzialności innych ludzi.

Rząd Polski, realizując zalecenia Unii Europejskiej w latach 2008-
-2010, przyjął za priorytetowe przeciwdziałanie biedzie i wykluczeniu 
społecznemu dzieci i młodzieży. Z tego względu zobowiązano władze 
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lokalne do podjęcia racjonalnych działań. W związku z powyższym 
zainteresowanie problematyką ubóstwa znalazło odzwierciedlenie 
w różnych akcjach informacyjnych. Rozpowszechniane liczne raporty 
diagnozujące sytuację rzeszy ludzi ubogich, publikacje z tej dziedziny 
rozpatrywane w kontekście polityki społecznej, pedagogiki, psychologii 
oraz rozgłos medialny miały nie tylko podłoże informacyjne i meryto-
ryczne ukazujące mechanizmy wchodzenia w obszar wykluczenia spo-
łecznego łącznie z jego konsekwencjami, ale przede wszystkim dawały 
nadzieję na duże zmiany w obszarze minimalizowania zjawiska ubóstwa.

Kolejne następujące lata po 2010 roku ukazują słabnące tendencje 
w kierunku pojawiania się innowacyjnych przedsięwzięć inkluzyjnych, 
a rosnące bezrobocie nie zmniejsza skali zjawiska, wręcz przeciwnie po-
większa krąg osób bezsilnych, pozbawionych praw człowieka do god-
nego życia. Ponadto rozpoczęte i niedokończone debaty o możliwości 
zminimalizowania zjawiska biedy są podstawą do sformułowania do-
myślnego wniosku, iż ubóstwo ludzi w Polsce nie jest najważniejszą 
kwestią społeczną.

Ubóstwo jako ważna kwestia społeczna

Ubóstwo to bardzo ważny problem społeczny, ponieważ dotyczy tej 
części ludzi, która z różnych przyczyn znalazła się w obszarze deprywa-
cji podstawowych potrzeb egzystencjalnych. Problem ubóstwa odnieść 
należy do konsekwencji personalnych i społecznych. Konsekwencje 
personalne mają wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa jako całości. 
Kategorie konsekwencji personalnych życia w ubóstwie można rozpa-
trywać w następujących wymiarach:

• Niewystarczający zasób środków finansowych przyczynia się do 
obniżenia standardu życia i zarazem wielowymiarowości deprywacji.

• Wielowymiarowa deprywacja wpływa niekorzystnie na poziom 
subiektywnych ocen. Obniża także poziom zdrowia w aspekcie fizycz-
nym, emocjonalnym i społecznym.

• Stanowi zagrożenie dla zachowań personalnych przejawiających się 
w postaci wyobcowania, izolacji i towarzyszącym jej stanami depresyj-
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nymi, nerwicowymi, wzrostem zachorowań, uczuciem rezygnacji i nie-
zadowolenia, a bardzo często niebezpiecznej frustracji, będącej źródłem 
licznych zachowań dewiacyjnych i agresywnych.

• Ogranicza wymiar perspektywiczny w aspekcie wszechstronnego 
rozwoju jednostki i możliwości uzyskania prestiżowego wykształcenia.

Konsekwencje ubóstwa dotyczące indywidualnych osób i grup spo-
łecznych rzutują bezpośrednio na wymiar społeczny w rozumieniu 
globalnym. Dlatego też warto zwrócić uwagę na fakt, iż ubóstwo jest 
ogromnym problemem społecznym, dezorganizującym życie społeczne, 
tworząc nie tylko fakt społeczny, ale i proces który istnieje, powstaje 
i zmienia się w czasie, dzięki działaniom wielopłaszczyznowych oddzia-
ływań politycznych, gospodarczych, ekonomicznych. Można stwier-
dzić, iż ubóstwo jest nie tylko zjawiskiem społecznym, ale również nie-
rozstrzygniętą kwestią społeczną, ponieważ charakterystyczne dla tego 
zjawiska sytuacje i zachowania o różnym zakresie, przybierają taką skalę 
i nasilenie, że stają się stałym atrybutem życia całych grup ludności oraz 
wywierają destrukcyjny wpływ na proces socjalizacji.

Charakterystyczne przejawy ubóstwa zagrażające społeczeństwu to:
• Egzystencja dzieci w rodzinie ubogiej ze względu na ograniczo-

ne możliwości rozwojowe może mieć wpływ na zaniżenie ich osiągnięć 
edukacyjnych i uzyskanie niskiego poziomu wykształcenia, co zagraża 
przyszłej kondycji społeczeństwa.

• Powielanie przez dzieci sytuacji swojej rodziny niesie z sobą nie-
bezpieczeństwo dziedziczenia biedy, co może zwiększyć skalę i rozmiar 
ubóstwa w społeczeństwie.

• Trwanie w ubóstwie jest przyczyną tworzenia swoistej kultury by-
cia, przetrwania i odczuwania, która wyznacza odmienny styl życia, nie-
rzadko różniący się od standardu przyjętych norm społecznych.

• Sytuacja dzieci funkcjonujących w rodzinie ubogiej może przy-
czyniać się w okresie dorosłości do zwiększenia ryzyka podatności na 
różne rodzaje chorób, co będzie miało większy wpływ na mniejszą pro-
duktywność, a w związku z tym niższe zarobki lub nawet wykluczenie 
z obszaru produktywności.

• Podejmowanie pracy przez rodziców poza granicami kraju dopro-
wadza do szerzenia się wśród ich dzieci zjawiska eurosieroctwa, niosąc 
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ze sobą różnego rodzaju konsekwencje: wychowawcze, dydaktyczne, 
patologiczne, a nawet przestępczość. Takie zjawiska komplikują funk-
cjonowanie społeczeństwa jako całości.

• Osoby egzystujące w strefie ubóstwa często nie przejawiają zain-
teresowania życiem społeczno-politycznym. Ich najważniejszym celem 
staje się planowanie strategii przetrwania.

• Koszty społeczne wynikające z istnienia biedy na przedsięwzięcia 
naprawcze i pomocowe znacznie bardziej obciążają budżet państwa ani-
żeli wcześniejsze oddziaływania zmniejszające skalę istniejącego zjawiska.

Przedstawione konsekwencje społeczne mają charakter ogólny, 
jednak uzmysławiają obraz następstw dla przyszłości funkcjonowania 
społeczeństwa. Przy braku odpowiedniej interwencji naprawczej i ko-
rygującej, istniejące sytuacje mogą doprowadzić do pogłębiania skali 
zjawiska ubóstwa. W obecnych czasach przeciwdziałanie biedzie jest 
konieczne nie tylko ze względów moralnych, ale także ze względów eko-
nomicznych i politycznych, ponieważ wskutek istnienia biedy w postaci 
strat ponosi społeczeństwo jako całość2. Tymczasem – jak podaje J. Au-
leytner – współczesne, nowoczesne i pierwsze podejście do zwalczania 
ubóstwa, jakie da się eksponować w literaturze przedmiotu, odnosi się 
do opiekuńczości i asekuracji. Oparte jest ono na diagnozie tej kwestii 
społecznej, w ramach której dowiadujemy się o:

• liczbie ubogich,
• ubóstwie rodzin,
• mapie ubóstwa (regionalizacja i globalizacja),
•ubogich wg wieku i płci,
• ubogich wg czasu trwania w biedzie,
• minimum socjalnym,
• kosztach wynikających z ubóstwa3.

2 Zob. W. Warzywoda-Kruszyńska, Bieda w Polsce przed i po wstąpieniu do Unii 
Europejskiej, w: 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w perspektywie społecz-
nej, red. E. Skotnicka-Iliasiewicz, Warszawa 2009; W. Warzywoda-Kruszyńska, Bieda 
dzieci w polu zainteresowania Unii Europejskiej, „Problemy polityki społecznej. Studia 
i dyskusje” 2008, nr 11, s. 177-197.

3 J. Auleytner, Edukacja a ubóstwo. Mała glosa do wielkiego tematu, w: Edukacja – 
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Choć opiekuńczość kojarzona jest z filantropią, to współczesne rozu-
mienie tego pojęcia wiąże się głównie z funkcjami socjalnymi państwa, 
które bezpośrednio korespondują z prawami człowieka. To ono doko-
nuje autorytatywnej dystrybucji dóbr i usług, a także zabezpiecza kadry 
do obsługi ubogich4. Do przeciwdziałania niekorzystnym konsekwen-
cjom życia w ubóstwie w wymiarze indywidualnym i społecznym ko-
nieczne są skoordynowane przedsięwzięcia, wykorzystujące możliwości 
socjalne państwa oraz racjonalne działania oświatowe i lokalne.

Młode pokolenie w obszarze ubóstwa

Rozpatrując aspekt ubóstwa, należy stwierdzić, iż jest to problem 
występujący w dziejach ludzkości, w czasach historycznych i obecnych, 
a więc jest to problem społeczny, nieodłączny od egzystencji ludzkiej, 
rozpatrywanej w kontekście globalnym. W krajobraz biedy wpisane 
są również niezawinione dzieci, które najmniej odpowiedzialne za sy-
tuację polityczną, gospodarczą kraju czy swojej rodziny, funkcjonują 
w trudnych warunkach, które często zagrażają wykluczeniu społeczne-
mu i wpływają na utrwalanie procesu życia w biedzie. W rozumieniu 
potocznym bieda dziecka w obecnych czasach może być zauważalna 
w rodzinach patologicznych, wielodzietnych, dotkniętych niepełno-
sprawnością czy rozbitych. Tymczasem – jak wykazują badania – bieda 
dzieci „nie zdarza się” jest zjawiskiem ostro wpisanym w proces paupe-
ryzacji społeczeństwa polskiego5. W opublikowanym przez UNICEF 
dziewiątym raporcie pt. Wykluczone dzieci, charakteryzującym sytuację 
najmłodszych obywateli z 24 krajów OECD, w tym i z Polski, poddano 

wczoraj, dziś i jutro. Dyskurs wokół wybranych problemów społecznych i oświatowych, 
red. E. Jagiełło, R. Matysiuk, U. Tyluś, t. 3, Siedlce 2012, s. 53.

4 Tamże, s. 53.
5 Zob. E. Tarkowska, „Nie masz kasy, jesteś nikim”. O pogłębianiu nierówności przez 

szkołę, w: Wychowanie, Pojęcia Procesy, Konteksty, red. M. Dudzikowa, M. Czerepa-
niak-Walczak, Gdańsk 2008; E. Tarkowska, Szkoła wobec ubóstwa i wykluczenia spo-
łecznego, w: Dzieci i młodzież – bariery i szanse rozwojowe, materiały z konferencji 
zorganizowanej przez Rzecznika Praw Dziecka i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2006.
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analizie trzy obszary: sytuację materialną, edukację i zdrowie. Raport 
pokazuje, jaki dystans do pokonania mają dzieci najmniej uprzywile-
jowane w tych krajach do tych, w których rodziny uzyskują dochody 
w zakresie średniej krajowej . Wskazano w nim także na państwa, któ-
re prowadzą najlepszą politykę w zakresie zapewnienia równych szans 
wszystkim swoim młodym obywatelom. Polska w zestawieniu końco-
wym uplasowała się w tej samej grupie co Austria, Kanada, Niemcy, 
Francja i Portugalia. Najwyższy wynik widoczny jest w obszarze edu-
kacji, tj. piąta pozycja dzieci z Polski wśród 24 krajów poddanych ba-
daniu. Natomiast dalsze miejsce, bo 21 odnotowano, gdy wzięto pod 
uwagę sytuację materialną polskich dzieci. Najwyżej w raporcie sklasy-
fikowano kraje skandynawskie, takie jak: Finlandię i Danię oraz Holan-
dię i Szwajcarię6.

Sytuacja dzieci polskich doświadczających biedy jest niepokojąca. 
W 2012 roku wskaźnik zagrożenia ubóstwem dla całego społeczeństwa 
polskiego wynosił 6,8%. Dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia osiąg-
nął on około 10%, a osoby w tym wieku stanowiły prawie jedną trze-
cią populacji zagrożonej ubóstwem skrajnym. Oznacza to, że z ogólnej 
populacji dzieci i młodzieży z 2012 roku, tj. 7 mln 067 tysięcy aż 706 
tysięcy to dzieci zagrożone skrajnym ubóstwem7, czyli co 10 polskie 
dziecko narażone jest na konsekwencję życia w ubóstwie. Jest to równo-
znaczne ze stwierdzeniem, że w społeczeństwie częściej spotkać można 
dziecko naznaczone biedą, aniżeli dorosłego biednego. Zaprezentowa-
ne dane pokazują smutną rzeczywistość dzieci i młodzieży obciążonych 
kosztami niewystarczających zmian ekonomicznych, doznających mo-
netarnej biedy, która jest jedną z wymiarów ich życia. Dane statystycz-
ne uświadamiają również, iż zmiany w zasięgu biedy wśród dzieci są 
niewspółmiernie małe i niewystarczające w odniesieniu do zmian stopy 
ubóstwa całego społeczeństwa polskiego.

Liczne raporty diagnozujące sytuacje dzieci i młodzieży żyjących 
w ubóstwie wskazują na wysoki poziom deprywacji potrzeb i jednocześ-

6 http://www.unicef.pl/Co-robimy/Publikacje/Tha-children-left-behind (dostęp 
30.10.2012).

7 Obliczenia własne na podstawie danych GUS http://stat.stat.gov.pl/cps/rde/ 
xbcr/gus/WZ_ubostwo_w_polsce_2013.pdf (dostęp: 14.10. 2013).
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nie ukazują ich trudną sytuację w rodzinie i w szkole. Godne prezentacji 
są wyniki badań projektu badawczego WZLOT – „Wzmocnić szanse 
i osłabić transmisję biedy wśród mieszkańców miast województwa łódz-
kiego” realizowanego w latach 2008-2010. Celem projektu było między 
innymi ustalenie stopnia nasilenia biedy wśród młodego pokolenia oraz 
rozpoznanie i określenie ich sytuacji oraz potrzeb, które stwarzają szcze-
gólne zagrożenie kontynuacją biedy i wykluczenia społecznego. Auto-
rzy raportu, diagnozując dziecięce enklawy biedy, zwracają najczęściej 
szczególną uwagę na ich sytuację życiową w zakresie wymiaru ekono-
micznego, przestrzennego, pozycji socjometrycznej w grupie rówieśni-
czej i klasie szkolnej, osiągnięć edukacyjnych, ich udziału w zajęciach 
pozalekcyjnych, możliwości spędzania czasu wolnego, relacji rodzin-
nych i wymiaru zdrowia. Analiza raportu pozwala zwrócić uwagę na 
następujących wnioski8:

• Z całej badanej populacji, liczącej 1408 osób aż 13% to grupa 
osób, których warunki życiowe i relacje społeczne zagrażają rozwojowi 
prowadzącemu do sukcesu szkolnego i w przyszłości do dobrej pracy.

• Poczucie głębokiej deprywacji charakteryzuje 20% uczniów z Pa-
bianic, z Łodzi-13%, ze Zgierza 11% uczniów.

• Dostęp do Internetu jest najbardziej ograniczony dla nastoletnich 
respondentów z Pabianic i Piotrkowa Trybunalskiego, bowiem około 
28% uczniów nie ma takiej możliwości. Natomiast w Zgierzu co piąty, 
a w Bełchatowie co dziesiąty nie posiada dostępu do Internetu.

• Co czwarty diagnozowany uczeń przyznaje się, że jest stygmatyzo-
wany przez swoich rówieśników z klasy.

• W diagnozowanych miastach ponad 30% respondentów nie bierze 
udziału w zorganizowanych formach aktywności wypełniających czas 
wolny.

• W całej badanej próbie, obejmującej uczniów z badanych miast, 
co dziesiąty respondent doświadcza deprywacji w wymiarze relacji ro-
dzinnych.

8 A. Golczyńska-Grondas, M. Petelewicz, M. Tomczak, Raport Wzmocnić szanse 
i osłabić transmisję biedy wśród mieszkańców miast województwa łódzkiego – WZLOT, 
Łódź 2010.
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Wymienione obszary – jak zauważają autorzy raportu – zazwyczaj 
nie ograniczają się do jednego wymiaru. Mogą tworzyć kumulacje de-
prywacji, czyli deprywację w wielu wymiarach, zagrażającą rozwojowi 
i przyszłej egzystencji dzieci i młodzieży funkcjonującej w obszarze ubó-
stwa. Kumulowanie deprywacji może prowadzić do wykluczenia spo-
łecznego i zarazem ograniczania możliwości rozwijania indywidualnego 
potencjału, co w rezultacie ma wpływ na mniejsze szanse osiągnięcia 
sukcesu życiowego.

Omawiając sytuację życiową dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, 
należy również zasygnalizować o fakcie wykorzystywania ich jako taniej 
siły roboczej. Ma to najczęściej miejsce wśród tej części młodych lu-
dzi, którzy potrzebują pieniędzy na zaspokojenie swoich podstawowych 
potrzeb. Dość duża grupa młodego pokolenia doświadcza bezrobocia 
rodziców i swoją pracą chce wspomóc funkcjonowanie rodziny i swoich 
bliskich. Podejmowanie pracy przez młodzież o charakterze sporadycz-
nym rozwija wiele pozytywnych cech, przede wszystkim obowiązko-
wość i odpowiedzialność, jednak wykonywana systematycznie, kosztem 
zajęć szkolnych, zakłóca w różnych aspektach ich proces rozwojowy. 
W czasach obecnych, kiedy praca dzieci została uznana za proceder nie-
legalny, nadal to zjawisko da się zaobserwować. Jak podaje literatura, 
dzieci polskie pracują, gdyż jest to warunek ich przetrwania lub od ich 
pracy uzależniony jest byt najbliższej rodziny. Potwierdzają to wyniki 
badań przeprowadzone przez D. Wosik-Kawalę, które obrazują dra-
styczny obraz polskiej biedy, w który wkomponowane są dzieci, jako 
osoby wspomagające sytuację finansową rodziny. Autorka, powołując 
się na wyniki swoich badań, ujawnia fakt zarobkujących dzieci, które 
zarabiają dziennie od 10 – 20 złotych oraz te, które zarabiają znacznie 
więcej, ponieważ – jak podają wyniki oszacowane na podstawie danych 
policyjnych – miesięczny dochód pracującego „nielegalnie dziecka” 
może wynosić od kilkuset do nawet 3 tysięcy złotych. Z wypowiedzi 
autorki wynika również, że w zdecydowanej większości (tj. około 70%) 
zarobione pieniądze przeznaczają na własne cele, ale są też i takie dzieci, 
które pracują dla siebie i rodziców (20%) oraz zarabiający wyłącznie na 
potrzeby swojej rodziny (10%)9. Uwikłanie dzieci w proces zdobywania 

9 D. Wosik-Kawala, Po lekcjach do pracy – rzecz o pracujących dzieciach, w: Opieka 
i wychowanie w rodzinie, red. Cz. Kępski, Lublin 2003, s. 161-163.
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środków do życia dla utrzymania rodziny nie jest zjawiskiem wskaza-
nym, a wręcz zakłócającym prawidłowy proces socjalizacji, zaprzecza-
jący jednocześnie realizacji funkcji opiekuńczej. W powyższy problem 
wpisane są również dzieci ze środowiska wiejskiego. W tym środowisku 
jest tradycją pokoleniową, iż dzieci od najmłodszych lat przysposabia-
ne są do wykonywania prac w gospodarstwie rolnym swoich rodziców. 
Praca dzieci w gospodarstwie poniekąd odciąża finansowo budżet rodzi-
ny, jednak często naraża je na utratę zdrowia w postaci trwałego inwa-
lidztwa, a nawet i życia. Ostatnie dane statystyczne pochodzące z 2003 
roku10 ukazują, iż w tych latach dzieci wiejskie stały się ofiarami 1397 
wypadków, w większości przypadków przy pracach żniwnych11.

Przedstawione sytuacje z życia dzieci i młodzieży funkcjonujących 
w niedostatku ekonomicznym swojej rodziny nie napawają optymi-
zmem, a wręcz lękiem i obawą nad ich przyszłością. Dramatyzm ich 
życia polega na utrwalaniu się zjawiska niedostatku i towarzyszących 
mu konsekwencji.

Tymczasem w zakresie działań pomocowych przeważa filantropia 
i rozszerzony zakres ofert socjalnych w postaci realizowanych progra-
mów o różnym charakterze dotacji finansowych lub rzeczowych dla 
dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin potrzebujących wsparcia 
ekonomicznego. Niewątpliwie zaoferowana wszechstronna działalność 
pomocowa świadczy o dużym zainteresowaniu i chęci niesienia dru-
giej szansy młodym ludziom. W ramach tej działalności podjęto sze-
reg przedsięwzięć. Do najważniejszych z nich, realizowanych w oparciu 
o Rządowy Program należą: pomoc finansowa dla uczniów z najbied-
niejszych rodzin (formy przydzielania pomocy materialnej reguluje 
ustawa o systemie oświaty, rozdział 8 ustawy); pomoc materialna dla 
uczniów obejmuje: stypendium szkolne, zasiłek szkolny, stypendium za 
wyniki szkolne lub osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Mi-
nistrów, stypendium Ministra Edukacji Narodowej. Na szczególną uwa-
gę zasługują również dwa dodatkowe programy wyrównywania szans 

10 Obecnie brak jest danych KRUS dotyczących statystyk wypadków dzieci rolni-
ków z powodu nie objęcia od 2004 roku nieletnich dzieci rolników do lat 15 prawem 
do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolnej.

11 www.enhis.pl/index.php/main/Wypadki (dostęp: 04.08.2012).
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edukacyjnych, uchwalone po 7 latach realizowania systemowej reformy 
oświaty, a mianowicie: „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorzą-
du terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania 
uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”. „Program 
wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin 
byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej 
na lata 2006–2008”, który był i nadal jest częścią Narodowego Progra-
mu Stypendialnego, w ramach którego uczniowie mogli liczyć na do-
finansowanie m.in.: wyżywienia, zakwaterowania, dojazdów do szkoły, 
zakupu podręczników i pomocy szkolnych, zakupu niezbędnej odzieży 
i obuwia, kieszonkowego i innych wydatków związanych z edukacją, 
m.in.: nauki języków i innych zajęć fakultatywnych, zajęć edukacyj-
nych realizowanych poza szkołą, wycieczek szkolnych. Trzeci program 
realizowany to „Wyprawka szkolna”, który funkcjonuje od 2002 roku. 
Celem tego programu jest wyrównywanie warunków startu szkolnego 
uczniów z najuboższych rodzin w formie bezpłatnego kompletu pod-
ręczników. Następny Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
prowadzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej.

Przedsięwzięcia w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych inicjo-
wane przez polskie władze oświatowe powinny być również wspomaga-
ne przez politykę społeczną szczególnie wobec rodzin o niskim statusie 
materialno-społecznym poprzez realizację świadczeń rodzinnych na wy-
starczającym poziomie. Świadczenia rodzinne na wystarczającym pozio-
mie to przede wszystkim zapewnienie środków rzeczowo-finansowych 
dla dzieci będących w wieku szkolnych. W obecnych czasach środki 
finansowe są regulatorem w dostępie do dóbr edukacyjnych i kulturo-
wych. Najbardziej od zróżnicowanych ofert rozwojowych odsunięte są 
dzieci z rodzin wielodzietnych, ponieważ – jak podają zestawienia staty-
styczne – zjawisko ubóstwa najczęściej dosięga rodziny o najliczniejszej 
strukturze demograficznej. Oznacza to, że dzieci z tych rodzin skazani 
są z góry na szereg deprywacji, w tym również na deprywację eduka-
cyjną, która może być początkiem drogi do wykluczenia społecznego. 
Tymczasem analiza przyznawanych świadczeń pozwala zauważyć, iż od 
2004 roku w rozpiętości czasowej do 2011 roku nie zmienił się próg 
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dochodowy uprawniający do uzyskania zasiłku rodzinnego. Z analizy 
wynika również, iż w tym czasie z roku na rok zmalała liczba dzieci 
uprawnionych do pobierania takiej formy wsparcia finansowego. Powo-
dowało to, że corocznie z systemu świadczeń nie mogło korzystać po-
nad 400 tys. dzieci. Jeśli w 2004 roku korzystało ze świadczeń rodzin-
nych ponad 5,5 mln dzieci, to w 2009 roku już tylko 3,31 mln, czyli 
świadczenia utraciło więcej niż 40% dzieci. W roku 2010 – 3,3 mln, 
a rok później tylko 3 mln. Podobne zjawisko można dostrzec w związ-
ku z przyznawaniem stypendiów dla uczniów potrzebujących wsparcia 
finansowego. W roku szkolnym 2007/2008 stypendia z Narodowego 
Programu Stypendialnego pobierało 949 tys. uczniów. W roku szkol-
nym 2008/2009 już tylko 567 tys. To efekt tego, że nie tylko zmniejsza 
się stopa ubóstwa, ale to również, że w omawianym okresie nie zmie-
niały się kryteria, na podstawie których przyznawane były zasiłki i sty-
pendia, biorąc również pod uwagę fakt, iż w ciągu ostatnich 7 lat płaca 
minimalna wzrosła z 824 do 1386 zł. To powoduje, że coraz mniej osób 
ma prawo do różnych świadczeń12.

Na pewno efektywność przedsięwzięć polityki społecznej to nie tyl-
ko różnorodność pomocowa, ale to również nominalna wysokość przy-
znawanych świadczeń i zasiłków. Utrzymanie przez 7 lat takich samych 
kryteriów przyznawania zasiłków rodzinnych np. z tytułu wielodzietno-
ści to fakt krzywdzący nie tylko w odniesieniu do podobnych świadczeń 
w krajach europejskich, ale również do podstawowych wymagań życia 
w polskim społeczeństwie. Dopiero w roku 2012 nastąpiły niewielkie 
zmiany w postaci wprowadzenia nowych zasad naliczania zasiłku ro-
dzinnego według wskaźnika inflacji. Podobny mechanizm jest stosowa-
ny w przypadku kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń 
pomocy społecznej. Oznacza to, że nastąpiły niewielkie zmiany przy-
znawania zasiłków, wymuszone wręcz przez rosnącą inflację w naszej 
gospodarce nominalnej. Jak stwierdził P. Kurowski z Instytutu Pracy 
i Spraw Socjalnych, przyjęcie takich zasad naliczania pozwoli ubiegać 

12 Wykorzystano dane z: Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych, Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pracy i Polityki Rodzinnej z lat 2006, 
2008, 2009, 2010, 2011. http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/
Informacja_o_realizacji_swiadczen_rodzinnych (dostęp: 11.09.2012).
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się o pomoc rodzinom żyjącym na poziomie minimum egzystencji, 
co wcześniej w ogóle uniemożliwiło otrzymywanie zasiłków z pomocy 
społecznej, ponieważ było ono wyższe od kryterium dochodowego.

Charakteryzując działalność pomocową, należy również uwzględnić 
duży wkład UE w proces wyrównywania szans edukacyjnych. Projek-
ty wspierające edukację uzyskują dofinansowanie z funduszy unijnych, 
w tym głównie na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 
przedszkolnym i uczniów, utworzenie systemu stypendialnego dla mło-
dzieży uzdolnionej. W ramach Programu Kapitału Ludzkiego przezna-
czonego do realizacji w latach 2007–2013 podjęto wiele inicjatyw, które 
dają możliwość wyrównywania szans edukacyjnych głównie w środowi-
skach o niskim stopniu upowszechniania wychowania przedszkolnego 
oraz wśród uczniów mających utrudniony dostęp do edukacji. Wymie-
nione niektóre propozycje w ramach wyrównywania szans stwarzają 
duże możliwości rozwojowe społeczności uczniowskiej, jednak w dużej 
mierze uzależnione są od inicjatywy i kreatywności władz szkolnych 
i lokalnych13. Tymczasem – jak podają autorzy raportu WZLOT14 – na 
poziomie społeczności lokalnych wiedza na temat zasięgu biedy wśród 
dzieci i ich specyficznych potrzeb jest ograniczona.

Poprawa sytuacji dzieci i młodzieży egzystującej w biedzie to nie tyl-
ko pomoc socjalna, ale to również systemowe, skoordynowane działania 
polityki społecznej i oświatowej na rzecz niwelowania nierówności spo-
łecznych. Dużą szansą na wyjście z marazmu biedy jest inwestowanie 
w edukację młodego pokolenia poprzez uświadamianie im, że szkoła jest 
ich nadzieją na lepszą przyszłość, a edukacja jest dla nich wielką szan-
są awansu społecznego. Aby edukacja mogła odgrywać centralną rolę 
w dynamice społecznej, pierwszoplanowym zadaniem szkoły jest rzetel-
ne respektowanie przez nią funkcji intelektualnej, opiekuńczej, wycho-
wawczej, integrującej – eliminującej wszelkie możliwości wykluczania.

13 U. Tyluś, Wyrównywanie szans edukacyjnych jako aktualny problem społeczny, 
w: Edukacja – wczoraj, dziś i jutro, Dyskurs wokół wybranych problemów społecznych 
i oświatowych, t. 3, red. E. Jagiełło, R. Matysiuk, U. Tyluś, dz. cyt.

14 A. Golczyńska-Grondas, M. Petelewicz, M. Tomczak, Raport Wzmocnić szanse 
i osłabić transmisję biedy wśród mieszkańców miast województwa łódzkiego, dz. cyt.
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Dlatego jednym z podstawowych i świadomych zamierzeń pracy 
szkoły powinno być przygotowanie uczniów do życia, do budowana 
własnej niepowtarzalnej tożsamości. Podwyższanie świadomości eduka-
cyjnej, kompensowanie różnic indywidualnych oraz dostarczanie wie-
lu bodźców do wszechstronnego rozwoju uczniów z dużym akcentem 
na wspieranie ich procesu wychowania i samowychowania to bardzo 
ważne aspekty w procesie uspołeczniania przygotowujące do dorosłe-
go i odpowiedzialnego życia. W kontekst organizowania świadomych 
warunków szkolnych wpisuje się także indywidualizacja oddziaływań 
psychologiczno-pedagogicznych, realizowana w klimacie emancypacji, 
podmiotowości, życzliwości i wzajemnego zrozumienia.

Skoordynowanie działań na rzecz uczniów o szczególnych potrzebach 
społeczno-kulturowych i opiekuńczych to także włączenie potencjal-
nych możliwości środowiska lokalnego. Efektywna współpraca szkoły 
ze środowiskiem lokalnym to wartościowa strategia sprzyjająca spójnej 
i demokratycznej praktyce, otwierającej szanse rozwojowe szczególnie 
tym uczniom, którzy w zadowalającym stopniu nie mogą ich doświad-
czyć w warunkach środowiska rodzinnego.

Zakończenie

W wielu krajach (np. Wielka Brytania, Irlandia Północna, Szwecja) 
opracowano akty prawne regulujące sytuację dzieci dorastających w ro-
dzinach ubogich i w związku z tym podjęto efektywne przedsięwzięcia 
o charakterze lokalnym. W naszym kraju jeszcze nie udało się do końca 
rozwiązać wielu nawet podstawowych kwestii dotyczących zapewnienia 
rozwoju na wystarczającym poziomie. Wspomniany obszar pozostaje 
wciąż postulatem niż rozwiązaną kwestią społeczną. W kontekście po-
wyższych analiz można zaryzykować stwierdzenie, iż obecna sytuacja 
to nierozwiązana kwestia dzieci i młodzieży funkcjonujących w warun-
kach ubóstwa ekonomicznego swojej rodziny. To raczej rozpoczęta kręta 
droga z małą ilością drogowskazów, która umożliwia częściej zboczenie 
z głównego szlaku aniżeli dobrnięcie do szlachetnego celu. Zatem, jaka 
będzie przyszłość biednych dzieci? Jakie nowe dotąd nieznane kon-
sekwencje poniesie społeczeństwo?
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