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WSTĘP

Z natury swej człowiek potrzebuje autorytetu, określonego wzorca zachowań i
postępowania. Potrzebuje go dziecko, człowiek młody, osoba w pełni wieku, nawet i
starzec. Jest on potrzebny ludziom wszelkich profesji. Zapewne najbardziej poszukuja
go ludzie młodzi w okresie, kiedy szukają wzorów dla swojego dorosłego życia.
Zagadnienie autorytetu nauczyciela nurtuje teoretyków i praktyków nauk pedagogicznych, psychologicznych i filozoficznych. Przedstawiciele poszczególnych dyscyplin interesowali się na przestrzeni lat, pojęciami nauczyciela idealnego i rzeczywistego. Pomimo pojawienia się wielu prac z zakresu pedeutologii, zagadnienie to jest nadal
otwarte, zawsze aktualne i niezmiernie istotne. Doniosłość i aktualność problemu wynika ze zmieniających się warunków życia społeczno-politycznego i gospodarczokulturalnego, które wyłaniają sprawy nowe, dotyczące nauczyciela, wymagające pogłębienia znaczeń bądź nowej koncepcji. Poznawanie istoty i uwarunkowań autorytetu ma
znaczenie praktyczne. Pobudza zmysł pedagogiczny nauczyciela nad sobą i własną pracą, stosunkiem do niej, swoim rozwojem zawodowym. Pozwala na drodze samodoskonalenia zwiększyć skuteczność i efektywność pracy pedagogicznej oraz zadowolenie z
pełnionych ról zawodowych. Pozytywne następstwa takiej sytuacji dotyczą nie tylko
nauczyciela, ale również uczniów. Im lepiej nauczyciel pozna siebie i własne możliwości twórcze, tym skuteczniej może wykorzystać wiedzę we współpracy z uczniami1.
Dziś szuka się autorytetu w domu, w szkole, u lekarza, u kapłana - owszem, niektórzy mówią, że pojęcie autorytetu w dzisiejszym świecie zostało zdecydowanie wyparte przez idola. Są zawody, profesje – powiedzmy dokładniej – powołania, gdzie z
natury stanu i posługiwania człowiek staje się autorytetem. Wymaga się i ma prawo
wymagać się, by był autorytetem, który ma budować postawą, przykładem, wiedzą,
obyciem, a przede wszystkim autentycznością bycia. Gdy rodzic zawiedzie na jakimś
etapie procesu wychowawczego, jak trudno mu potem odbudować zaufanie swego
dziecka. Gdy porażkę wychowawczą poniesie jakiś nauczyciel, to może od niego odwrócić się cała społeczność klasy, a nawet szkoły. Jeśli lekarz popełni błąd – nawet nie-

1

I. Jazukiewicz. Autorytet nauczyciela. Kraków 1999 s.7.
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groźny dla zdrowia i życia chorego – może utracić pacjentów. Gdy jakiś kapłan nie stanie na wysokości zadania, to przez jego pryzmat patrzy się na całe duchowieństwo.
Co znaczy być autorytetem? Nie wystarczy wiedza. Trzeba niezwykłej spójności
przekazywanych teorii z praktyką dnia codziennego. Potrzeba otwartości na drugiego
człowieka, na jego niedostatki i trudności. Niekiedy przyjdzie nawet całkowicie zapomnieć o sobie, by móc stać się autorytetem2.
Autorytet to nie tylko cecha jakiejś osoby, ale to także – a może przede wszystkim – funkcja społeczna. Trzeba zapewne z wielką pokorą przyjmować zarzuty, jakie
stawiał Chrystus faryzeuszom, mając też świadomość, w stosunku do siebie, że edukacja Słowa „Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą”, określają naszą powinność wobec Stwórcy (Łk
12,48).
Szkoła, aby mogła spełnić podstawowe cele edukacyjne, powinna zachować
charakter środowiska wychowawczego, wspólnoty tych, którzy są włączeni w proces
kształcenia: nauczycieli, rodziców i uczniów. Podstawowe podmioty procesu edukacyjnego: nauczyciele, rodzice, uczniowie, to trzy pola rzeczywistości dotknięte ostatnio
przez zjawiska kryzysowe. Budowanie wspólnoty wychowującej w sytuacji nieustannego zagrożenia jest prostym zabiegiem. A przecież jest to zadanie bardzo ważne, nie tylko z pedagogicznego punktu widzenia. W odczuciu ludzi myślących nad przyszłością
kraju jest to zadanie najważniejsze, choć nie te problemy znajdują miejsce w czołówkach gazet. W dyskusji nad budowaniem wspólnoty wychowującej nie należy zatem
poprzestawać na wskazaniu czysto pragmatycznych porad, bo przecież problem nie
zawiera się ani nie wyraża jedynie w obrębie poradnictwa wychowawczego. Dotykamy
pytania o podstawy wychowania człowieka3.
W dyskusji nie należy zapominać o tych uwarunkowaniach, w jakich przebiega
proces wychowawczy. Prymitywizacja współczesnych społeczeństw, negatywne skutki
techniki emancypującej się spod norm etycznych, brutalność egoistycznej ekonomii,
rozumienie tolerancji jako prawa do wszystkiego, zaczyna budzić trwogę i rodzi pytania
o kierunek wychowania młodego pokolenia w takich uwarunkowaniach. Należy
uwzględnić zjawiska i przemiany zachodzące w skali makro, a więc te, którym podlega
cała nie tylko europejska, ale i światowa cywilizacja i kultura oraz te przemiany, którym

2

J. Bagrowicz. Środowiska wychowania religijnego. [w:] R. Chałupniak. Wychowanie religijne u
progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Opole 2001 s.157.
3
J. Dominian. Autorytet. Warszawa 1988 s.5.
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podlega konkretne społeczeństwo. Wychowanie jest przecież dziełem społeczeństwa i
posiada znamiona wychowania dla społeczeństwa. Dla tych powodów mówimy, że wychowanie obejmuje nie tylko kształtowanie indywidualnej osobowości człowieka, ale
także rozwój takich jego cech i postaw, które umożliwiają mu odnalezienie się we
wspólnocie rodzinnej, szkolnej, grupie rówieśniczej. Wynika z tego, że drogi odnowy i
przemian nie powinny ograniczać się tylko do prostej pragmatyki wychowawczej, a
więc szukania odpowiedzi na pytanie o coraz skuteczniejszą dydaktykę, ale powinny
dotyczyć spraw bardziej podstawowych, fundamentów wychowania, do których zalicza
się cała pedagogia w tym rola nauczyciela i jego autorytetu4.
Nauczyciel to pień, na którym zaszczepia się szczepy dzięki jego sokom dojrzewające i kolejno zdolne do przyjęcia tej samej funkcji podłoża rozwojowego dla innych
szczepionek. Wtedy można mówić o ciągłości dziedzictwa dokonań pedagogicznych,
które musi się adoptować do coraz to nowych warunków, tworzyć nowe wzorce, które
wytyczą drogi twórczego realizowania się, słowem - dawania tego, co otrzymamy, a
zarazem wzbogacenie o procent nowych doświadczeń. Nauczyciel zatem musi patrzeć
w przyszłość niejako oczami swego wychowanka.
Zauważa się dziś agresję ludzi młodych ujawnianą nie tylko na stadionach sportowych, nie tylko podczas sytuacji konfliktogennych - ale agresję którą młodzi coraz
częściej wyrażają w szkole. Co jest istotną przyczyną agresji młodych wobec szkoły,
dlaczego - jak napisała jedna z nauczycielek - „Polski uczeń nie lubi szkoły. Krytykują
ją również rodzice. Są to dwa wrogie obozy, pośrodku których stoi młody człowiek,
zdezorientowany i pełny lęku. Czy można w takiej sytuacji skutecznie wychowywać?"
Można też zapytać: „Czy polski nauczyciel lubi szkołę?" Z pewnością wielu nauczycieli
traktuje ją tylko jako miejsce pracy. Na jakiej podstawie możemy mówić, że nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą być wspólnotą wychowującą?
Nie odpowiemy sobie na to pytanie, jeśli pominiemy trudny problem podstaw
wychowania. S. Świeżawski, w odpowiedzi na zaproszenie do udziału w III Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym (Poznań 1998), napisał: „Bazą wychowania powinien
być Dekalog, będący wyrazem powszechnego prawa naturalnego i uniwersalnej moralności niezależnej od wyznań i kultur. W takim wychowaniu bezwzględnie wszystkich
obowiązują takie wartości, jak: prawdomówność, uczciwość, życzliwość, usłużność,
pracowitość itd. To wychowanie w moralności dekalogowej musi odbywać się w kli-

4

S. Świeżawski. Listy o edukacji. s. 25-26.
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macie pluralizmu wyznaniowego i obyczajowego oraz światopoglądowego”5. A. Nalaskowski, pisząc o istocie edukacji szkolnej, wskazuje kierunek rozaważań: „Jeśli nie
odpowiemy na proste pytania o Boga, Dekalog, naukę Ewangelii, Nauczycielski Urząd
Kościoła, granice wolności, drogi ludzkiej emancypacji, prawo jednych do mówienia
innym, co jest ważne - to nigdy tak naprawdę nawet nie dotkniemy celu edukacji”6.
Może warto także przypomnieć propozycję definicji wychowania, którą dawno już temu
sformułował G. Kerschensteiner: „Wychowanie to świadome urzeczywistnianie wartości w kimś, jest więc wychowaniem innych”7.
Chodziłoby więc przede wszystkim o to, aby w wychowaniu odwołać się do autentycznych wartości. Jest to szczególnie ważne dziś, gdy mamy do czynienia z rozchwianiem ładu aksjonormatywnego w polskim społeczeństwie. Rozchwianie to przeniosło się także i na szkołę. Nauczyciel, któremu towarzyszy poczucie labilności w
świecie wartości, jest postawiony przed koniecznością wprowadzenia uczniów nie tylko
w rozumienie otaczającej ich rzeczywistości, ale w umiejętność poruszania się w niej.
Jednak bycie dobrym przewodnikiem i autorytetem wiąże się ze świadomością ale i
wielką odpowiedzialnością, jak ustrzec uczniów przed światem antywartości i swoim
postępowaniem prowadzić ku dobru. Myślę, że mówiąc o wartościach dotykamy rzeczywistości personalizmu chrześcijańskiego8.

5

Tamże
A. Nalaskowski. Szkoła jako dobro kultury wobec mechanizmów edukacji. [w:] „Paedagogia Christiana" l:1997 s. 82.
7
G. Kerschensteiner. Dusza wychowawcy i zagadnienie kształcenia nauczycieli. Warszawa 1936 s.
16.
8
Personaliści amerykańscy twierdzą, że personalizm jest szczególnym, a jednocześnie oryginalnym
kierunkiem amerykańskim w filozofii, teologii i etyce społecznej, leżących u podstaw demokracji. Walt
Whitman (1819-1892), najsłynniejszy poeta Ameryki, użył po raz pierwszy terminu „personalizm amerykański" w swoim eseju „Personalizm", który ukazał się w miesięczniku The Galaxy w maju 1868 roku.
Jego wielbiciel, Bronson Alcott, nazwał personalizm „prawdziwie wielką, ogromną doktryną". Artykuły
Whitmana: „Demokracja" (The Galaxy, grudzień 1867) i „Personalizm" stanowiły później podstawowe
części jego Demokratycznych Perspektyw (1871). Personalizm amerykański stanowi pięć generacji personalistów. Ojcem personalizmu amerykańskiego jest Borden Parker Bowne, który napisał książkę Personalism, Boston 1908. Wybitnymi przedstawicielami drugiego pokolenia personalistów amerykańskich
są dwaj liderzy: Szkoły Bostońskiej - Edgar Sheffield Brightman (1884-1953) i Szkoły Kalifornijskiej Ralph Tyler Flewelling (1871-1960). Obok Alberta Corneliusa Knudsona (1873-1954), który wprowadził
personalizm do amerykańskiej teologii, wielkim przedstawicielem trzeciej generacji personalistów amerykańskich jest Peter Anthony Bertocci (1910-1989), psycholog w Harvardzie i Boston University. Do
czwartej generacji personalistów w Ameryce należy Martin Luther King, Jr. (1929-1968), który przygotował doktorat w Uniwersytecie Bostońskim pod kierunkiem Brightmana i Mueldera. Carol Sue Robb
(ur. 1945), jako najmłodsza personalistka w piątym pokoleniu personalistów amerykańskich, kontynuuje
tradycję Szkoły Bostońskiej na gruncie personalizmu Szkoły Kalifornijskiej. Razem z Paulem Deatsem
przygotowała podręcznik pt. Tradycja personalistów bostońskich w filozofii, etyce społecznej i teologii
(The Boston Personalist Tradition in Philosophy, Social Ethics, and Theology,eds. Paul Deats and Carol
Robb, Macon, G A 1986). Walter George Muelder (1907-2004) łączy w swej osobie tradycję Szkoły
Bostońskiej i Kalifornijskiej. W roku 1964 był obserwatorem ekumenicznym na Soborze Watykańskim II
6
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U podstaw wychowania opartego o aksjologię leży przede wszystkim prawdziwa, a więc pełna teoria człowieka. Fałszywa teoria człowieka ujmująca go bądź jedynie
od strony materialistycznej, pozbawiająca jego życie głębszego sensu, bądź od strony
idealistycznej, odrzucającej wartość ciała i doczesne cele wychowania, prowadzi także
do błędów w ujęciu celów wychowania, do budowania fałszywych teorii wychowawczych. Kryzys współczesnej nam cywilizacji zachodniej prowadzi często do zakwestionowania chrześcijaństwa, a co za tym idzie - do odrzucenia norm etycznych, a więc i
wychowawczych opartych o zasady Ewangelii Jezusa Chrystusa. Mówi się dziś często o
odejściu od zasad wychowania wypracowanych przez wielowiekową tradycję chrześcijańską i głosi się wychowanie bez odwoływania się do wartości wyższych i trwałych
podstaw życia moralnego. Zadaniem pedagoga byłoby w takiej sytuacji jedynie doradztwo wychowawcze i wpajanie takich zasad, jak: niezależność, samodzielność, krytycyzm, siła przebicia, spontaniczność itp. Tymczasem nie są to bezwzględne wartości
osobowe, lecz raczej sprawności, które mogą być wykorzystane zarówno do dobrego,
jak i do złego9.
Rezultaty takiego, trwającego już wiele dziesiątków lat w naszym systemie
szkolno-wychowawczym, „wyczyszczania" mózgów i serc dzieci i młodzieży z „niepotrzebnych obciążeń", zahamowań, kompleksów itp. rzekomo przeżywających się systemów tradycyjnego wychowania, są już zauważalne. Młodzi ulegają nie tylko wpływom
szkolnej edukacji, ale i atmosferze wychowania rodzinnego, postawom upowszechnianym przez media, atmosferze życia publicznego, zwyczajom obecnym w społeczeństwie, polityce. Pod wpływem tych środowisk zdewaluowały się w opinii młodych takie
sprawy, jak: troska o sens życia, zaufanie, odpowiedzialność, prawdomówność, poszanowanie drugich ludzi, a zwłaszcza starszych. Budzą uśmiech politowania takie hasła,
jak: sumienie, honor, godność. To dla wielu młodych niemal egzotyka. Wychowanie do
uczciwości moralnej i czystości bywa wyśmiewane jako przejaw drobnomieszczańskiej
pruderii i zakłamania. A przecież bez tych wartości nie sposób mówić o miłości do
człowieka, o szukaniu prawdy. Granica między dobrem a złem staje się bardzo płynna.
Nie może być wtedy mowy o prawidłowym budowaniu przestrzeni międzyludzkiej, a
więc o właściwych relacjach wychowawczych10.

i określa swoją doktrynę personalizmem wspólnotowym (Communitarian Personalism), co przypomina
communio personarum Ojca Świętego Jana Pawła II.
9
S. Wielgus. List Rektora KUL na Wielkanoc 1998 r. [w:] Wych 6:1998 s. 9.
10
Por. I. Sławińska. Autorytet nauczyciela. [w:] Ethos1997 nr 1 s.197-209.
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Narzekając na brak szacunku młodzieży dla autorytetu nauczycieli, nie upatrujmy źródła tego kryzysu tylko po stronie młodych czy też społeczności. Należy pamiętać, że to nie młodzi są winni zachwianiu autorytetu nauczyciela. To sami dorośli demolują pracowicie swój wychowawczy autorytet. Ks. Jerzy Mirewicz nazywa te zachowania „samobójstwem autorytetu”11. Występuje ono wtedy, gdy rządzący i wychowujący
tracą właściwy sens i cel spełnianego obowiązku; gdy przestają służyć ideałom i ludziom, a zaczynają tylko panować, narzucając innym własną wolę, oderwaną od prawdy, dobra i ładu. Mędrzec chiński tak o tym mówi: „Dziwni są ci rodzice, którzy wymagają od dzieci posłuszeństwa, ale sami nie liczą się z duchami przodków. Rozkazy ich
będą zawsze martwe, chociażby je odziewano w szaty tkane z podniosłych i pobożnych
słów”. Kryzys autorytetu zaczyna się więc od grzechu przeciwko prawdziwej miłości
Boga i człowieka, a więc i przeciw prawdziwemu szczęściu. W prowadzeniu innych, a
więc rządzeniu nimi i wychowywaniu ich, pojęcia „rozkazywać” i „słuchać” winny być
wymienne z pojęciami „służyć” i „kochać”12.
Dlatego też w procesie budowania wspólnoty wychowującej nauczycieli, rodziców i uczniów należy przywrócić najpierw należne miejsce dla prawdy. Jak zauważa R.
Ingarden, prawda może zaistnieć tylko w atmosferze całkowitej uczciwości. I dochodzimy do podkreślenia wagi etosu tych, którzy uczą i wychowują. Skuteczni są bowiem
tylko ci nauczyciele i wychowawcy, którzy łączą swoje słowa z jednoznaczną postawą
moralną13.
Zatem należy przyjąć, że jedną z podstawowych zasad wychowania jest osobisty
wpływ nauczyciela - wychowawcy poprzez właściwą postawę moralną. W procesie
edukacyjnym nauczyciel w swoisty sposób nadaje odpowiednie komunikaty werbalne i
pozawerbalne. Uczeń odbiera nauczyciela nie tylko na podstawie tego, co mówi. Nauczyciel jest stroną dominującą w relacji z uczniami. Posiada także formalnie powierzoną mu władzę. Własnym przykładem w istotny sposób kształtuje osobowość swych
uczniów nawet wówczas, gdy wydaje się z pozoru, że nie ma na to miejsca. Często wychowankowie ulegają tym wpływom w sposób niezamierzony14.
Poszukiwanie wizerunku idealnego nauczyciela trwa od wielu już lat. Związane
z tym jest nierozerwalnie pojęcie autorytetu. Termin autorytet jest pojęciem powszech11

J. Mirewicz. Samobójstwo autorytetów. [w:] Nied z 15 XII 1985, s. 7.
P. Śliwiński. Autentyczność a autorytet. [w:] Ethos jw. s.75-77.
13
R. Ingarden. Listy o edukacji, s. 67.
14
Por. A. Aleksander. Drogi i bezdroża, czyli słów kilka o autorytecie i kondycji nauczyciela w okresie przemian. [w:] ED 1999 nr 1 s.57-68.
12
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nie znanym i używanym. Literatura naukowa bardzo obszernie przedstawia znaczenie
tego pojęcia. K. Sośnicki mówi nam np., że przez autorytet należy rozumieć taki stosunek między dwoma osobami, w którym jedna z nich uznaje wolę drugiej, do tej woli się
dostosowuje i ulega jej. W autorytecie wyróżniamy, więc stronę wartości i stronę podporządkowania. Ma on, więc charakter społeczny. Strona wartości tkwi w osobie, o której mówimy, że ma autorytet, natomiast strona podporządkowania tkwi w osobach, które ulegają wpływom wychowawczym. Autorytet w znaczeniu pedagogicznym to wpływ
wychowawczy osoby cieszącej się ogólnym uznaniem na jednostkę lub grupę osób i
określoną sferę życia społecznego. Autorytet wynika z takich cech osobowości nauczyciela, które przyczyniają się do jego powszechnego uznania, szacunku danej społeczności, i sukcesów pracy dydaktyczno - wychowawczej. Wyróżnia się u nauczycieli autorytet intelektualny i autorytet moralny. Autorytet intelektualny dotyczy wiedzy i specjalności zawodowej, a autorytet moralny odnosi się do norm i zasad postępowania wychowawczego wobec uczniów.
Język zna dwie formuły wyrażające istnienie autorytetu: „mieć autorytet” i „być
autorytetem”. Odzwierciedlają one różne stopnie zespolenia umiejętności z wartościami
osobowymi. Jeśli mówimy, że ktoś „ma autorytet”, przypisujemy mu go z pewną
ostrożnością, obawiając się niejako, że nie jest to jego cecha bezwzględna i trwała, a
więc, że może ją nawet utracić. „Być autorytetem” znaczy: być nim bezwzględnie, a
więc tak zespolić sprawność w uprawianiu swej dziedziny wiedzy czy sztuki ze swą
osobowością, że jedna nie może istnieć bez drugiej. Autorytet w dziedzinie wychowania, a więc autorytet moralny jest czymś znacznie trudniejszym niż autorytet znawstwa
czy umiejętności. W tej dziedzinie nie można mieć autorytetu: trzeba nim być.
Autorytet wydaje się być warunkiem umożliwiającym funkcjonowanie każdego
społeczeństwa. Każde społeczeństwo posiada pewne wartości, które uważa za szczególnie cenne, wartości te zmieniają się wraz ze zmianą społeczeństwa. Tak więc, to społeczeństwo jest zawsze czynnikiem kreującym i kształtującym autorytet, gdyż (to ono)
wyznacza hierarchie wartości, ich zakres, ważność i powagę, tak więc i powagę ludzi,
którzy reprezentują owe cenione wartości15. Społeczeństwo bez autorytetów, jak pisze
Marek Piechota, „staje się tłumem, motłochem, gawiedzią niewiedzącą, w którą stronę
się obrócić”16. Lekarz staje się niebezpiecznym dla zdrowia konowałem, sędzia - podejrzanym o przekupność bezprawnikiem, strażnik porządku - stróżem własnego interesu,
15
16

http://www.wsp.krakow.pl/Pl-asc/biblio/pliki/aleksander-panek-topa_01.pdf. (10 czerwca 2005)
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ksiądz -bezdusznym szamanem, sprawujący władzę polityczną - uzurpatorem, nauczyciel -błaznem17.
Coraz częściej zanik bądź kryzys autorytetów uważa się za jedną z charakterystycznych cech współczesnej kultury, to cecha czasu, w którym dominuje relatywizm
norm moralnych, zacieranie granic pomiędzy dobrem i złem, prawdą i fałszem, prawością i nieuczciwością18. W sytuacji kulturowej próżni w sferze uznawanych autorytetów
w to miejsce - korzystając z naturalnych potrzeb i mechanizmów osobowościowych
człowieka – wkracza propaganda i reklama. W szczególny sposób zainteresowane młodzieżą jako aktualnym i przyszłym klientem rynkowym, kreują sztuczne autorytety,
manipulując podatną w tym okresie świadomością, głównie przez media. Efektem są
takie wychowawcze paradoksy, jak budowanie przez wielu młodych ludzi własnej filozofii życiowej w oparciu o poglądy idoli muzyki młodzieżowej, a tą drogą szukanie
sensu życia w agresji wobec świata, poniżaniu drugiego, w zachowaniach przestępczych19.
Żyjemy w epoce, w której upadek autorytetu dotyczy nie tylko jakiejś jednej
profesji, czy jednej dziedziny życia społecznego. Podważeniu lub przewartościowaniu
ulega wiele tradycyjnych wartości. Alicja Kotusiewicz stawia pytanie o źródła ludzkiej
potrzeby autorytetu. Czy wynika ona z niezbędności posiadania określonego układu
odniesienia jako podstawy oceny i wartościowania, czy też jest próbą ucieczki przed
ciężarem odpowiedzialności?20. Pisząc słowami Hannah Arendt: „autorytet daje człowiekowi i całemu światu trwałość i stabilność, których ludzie potrzebują właśnie, dlatego, że są istotami śmiertelnymi, najbardziej niestałymi i kruchymi ze wszystkich”21.
Problematyka autorytetu jako przedmiot zainteresowania badawczego znajduje
się na obszarze interdyscyplinarnym, a w szczególności na terenie wspólnym pedagogice, psychologii i socjologii. Każda z tych dyscyplin przyjmuje odmienny punkt widzenia i inaczej akcentuje problemy, tworząc własne terminy i ujęcie teoretyczne. W pedagogice wskazuje się na znaczenie autorytetu nauczyciela, rodziców; w socjologii – autorytetu przywódców, zwierzchników; w psychologii – autorytetu osób znaczących22.
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Autorytet jest przedmiotem ciekawych i wnikliwych badań, do których należą
m.in. badania Marii Żebrowskiej i Barbary Łuczyńskiej na temat autorytetu rodziców w
świetle badań nad nieletnimi z zakładów wychowawczych i poprawczych23, czy też
badania Andrzeja Pawła Wejlanda na temat autorytetu rodziców i rodzinnej wspólnoty
wartości24. Najbardziej popularnym i najczęściej podejmowanym jest temat autorytetu
nauczyciela, wychowawcy przedstawiony na podstawie przeprowadzonych badań przez
Iwonę Jazukiewicz a ukazanych w opracowaniu „Autorytet nauczyciela”. Ponadto w
ostatnim czasie ukazały się drukiem prace m.in. dr Magdaleny Błędowskiej pt. „Autorytet wychowawczy w dobie transformacji społeczno-ustrojowej w świetle opinii kandydatów do zawodu nauczycielskiego”, dr. Jana Chrobaczyńskiego „Autorytet nauczyciela a stosunki interpersonalne w szkole”. Pani dr hab. I.M. Jakubowska-Branicka, opublikowała w 2000 roku pracę „Czy jesteśmy inni? Czyli w poszukiwaniu absolutnego
autorytetu”. Z kolei dr Andrzej Polewczyk opublikował pracę „Autorytet - Struktura.
Analiza ontologiczna i aksjologiczna”. Na uwagę zasługuje tez opracowanie dr G. L.
Walczewskiej-Klimaczak, która w swej publikacji „Uwarunkowania autorytetu nauczyciela w środowisku wychowawczym małego miasta - monografia zjawiska pedagogicznego”, uwzględniła aspekt socjologiczny. Ponadto kilka prac, jakie ukazały się na temat
autorytetu, dotyczy autorytetu innych zawodów np. podoficera wojskowego. Zagadnienie autorytetu było i jest również przedmiotem licznych rozważań teoretycznych w pedagogice, psychologii, socjologii i filozofii, do których można by zaliczyć liczne prace
autorstwa Bożeny Marcińczyk, J.M. Bocheńskiego, czy J. Dominiana, którzy bardzo
wnikliwie analizowali temat autorytetu prezentując wieloaspektowość pojęcia i semantykę w licznych artykułach i książkach. Niniejsza praca podejmuje temat autorytetu,
który w dobie głoszonego kryzysu wydaje się szczególnie interesujący.
Autor, zainteresowany od wielu lat tą problematyką, choćby z tej racji, że sam
był nauczycielem przez pięć lat jako katecheta, następnie wiele lat pracował - i nadal
pracuje - w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu, a w latach 1991-1999
był diecezjalnym asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Po przeprowadzeniu analizy i syntezy pojęć, doświadczeń przedstawia stan badań nad utorytetem
nauczyciela. Ponadto jako kapłan wzrastał w duchu pontyfikatu największego autoryte-
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tu ludzkiego, jakim był Sługa Boży Jan Paweł II, stąd chęć ukazania jednego z ważniejszych zagadnień w połączeniu z osobą, określoną postacią.
Praca została ukierunkowana na szukanie odpowiedzi na pytanie: jak przedstawia się obraz autorytetu nauczyciela w świadomości nauczycieli i uczniów? Ponadto
autor będzie starał się odpowiedzieć na pytanie: jaki model autorytetu nauczyciela winien być dzisiaj, aby był skuteczny? Konfrontacja i porównanie obecnego autorytetu
nauczyciela z opiniami (oczekiwaniami) uczniów zapewne pozwoli na sprecyzowanie
odpowiedzi na powyższe pytania.
Natomiast, gdy chodzi o problematykę, jaka zostanie podjęta w dysertacji,
obejmuje ona wiele zagadnień, które ściśle łączą się z autorytetem nauczyciela. I tak
pracę rozpoczyna rozdział pierwszy - jako teoretyczny - w którym zostanie ukazany
międzynarodowy aspekt autorytetu nauczyciela. W ramach tej części pracy dysertant
wskaże także najważniejsze ogólnoświatowe dokumenty oświatowe. Ich różnorodność
przedstawia może nie tyle zagadnienia wprost związane z autorytetem, ale są to dokumenty będące znaczącym głosem światowym, apelem pełnym troski o wychowanie
młodego człowieka. Ponadto w tej części opracowania ukazany zostanie stan badań nad
autorytetem nauczyciela w wybranych krajach Europy.
Z kolei w rozdziale drugim, dotyczącym autorytetu nauczyciela w świetle teorii
personalizmu, autor opracowania postara się ukazać różnorodność i bogactwo definicji
pojęcia autorytetu. Dokona przybliżenia pojęć różnego rodzaju autorytetu jak np.: autorytetu ujarzmiającego czy wyzwalającego. Przedstawi również elementy strukturalne
osoby ludzkiej, jakie wchodzą w skład autorytetu nauczyciela, dokonując opisu tylko
wybranych, bo nie ma możliwości i potrzeby opisywania wszystkich.
Natomiast rozdział trzeci jest rozdziałem metodologicznym, w którym opisano
cel i przebieg badań, problemy i hipotezy badawcze, metody i techniki badań, obszar
badań i charakterystykę respondentów, organizację badania i sposób opracowywania
wyników oraz zmienne i wskaźniki metody. Takie ujęcie opracowania od strony metodologicznej pozwoli ukazać zagadnienie z jego możliwościami interpretacyjnymi.
Niemal „sercem” niniejszej pracy jest rozdział czwarty przedstawiający obraz
autorytetu nauczyciela w opinii respondentów, oparty na przeprowadzonych przez autora badaniach. Rozpoczyna się on od ukazania funkcjonującego w świadomości młodzieży rozumienia terminu autorytet, wskazaniu właściwości kształtujących w opinii
badanych autorytet oraz jego ważności i potrzebie w życiu młodego Polaka. W kolejnej
części zostaną ukazane główne cechy autorytetu nauczyciela, następnie działania na19

uczycieli w celu budowania własnego autorytetu. W punkcie o oddziaływaniu autorytetu na uczniów, grono pedagogiczne i rodzinę uwaga skierowana będzie na funkcjonowanie pojęcia w relacjach interpersonalnych. Podjęta zostanie też próba przedstawienia
autorytetu nauczyciela jako autorytetu społecznego. Nauczyciel jest osobą społeczną
posiadającą znaczny wpływa na oddziaływanie we własnym środowisku. Prestiż nauczyciela, co prawda w ostatnich latach nieco się zmienił (obniżył), to jednak nadal
odgrywa pewne znaczenie w życiu społecznym. Zostana też przedstawione badania w
zakresie znaczenia szkoły jako miejsca kreowania autorytetu nauczyciela. Rozdział ten
zakończy kwestia dotycząca weryfikacji hipotez badawczych.
Z kolei w ostatnim rozdziale niniejszego opracowania autor w oparciu o literaturę i przeprowadzone badania dokona porównania, wymiarów, by stwierdzić, czy dotychczasowa struktura autorytetu nauczyciela spełnia oczekiwania uczniów. Już teraz,
po przeprowadzeniu badań wynika, że istnieje potrzeba zmiany, bądź dopracowania,
dotychczasowego autorytetu nauczyciela, by stanowił on odpowiedź na potrzeby młodego współczesnego pokolenia. Autor zatem zaproponuje nowy model autorytetu nauczyciela, wskaże na jego elementy struktury a także zaproponuje nowe jego określenie.
Dysertant jest świadomy, że propozycja ta może stać się także punktem wyjściowym do
dyskusji. Nie ulega wątpliwości, że zmiany pokoleniowe, zmiany społeczno-polityczne,
w pewnym sensie kulturowe czy gospodarcze, wpłynęły na pozycję społeczną zarówno
nauczyciela jak i styl życia ucznia. To z kolei stanowi pewien wyzwanie do refleksji,
badań a nawet tworzenia i kreowania nowego modelu autorytetu nauczyciela.
Podstawę niniejszego opracowania stanowią wyniki uzyskane w toku badań ankietowych, przeprowadzonych w czerwcu 2005 roku w szkołach średnich diecezji sandomierskiej. Respondentami byli nauczyciele szkół średnich - 288 osób, oraz młodzież
uczęszczająca do szkół średnich: liceów, techników i szkół zawodowych w liczbie 488
osób. Zgromadzony materiał empiryczny opracowano statystycznie i przyjęto za podstawę formułowania wniosków i uogólnień.
W pracy zastosowano metodę analizy zarówno literatury jak i wyników przeprowadzonych badań ankietowych. Wyniki ankiet stanowią poważne źródło w przedstawieniu obrazu współczesnego autorytetu nauczyciela. Szczegółowo zagadnienie zostanie omówione w rozdziale trzecim opracowania, dotyczącym metodologii badań.
W drugim etapie analiza danych posłuży do syntezy wyników w pewną całość, a
to z kolei, do wypracowania wniosków. W dalszym etapie uzyskane dane, zarówno z
literatury jak i przeprowadzonych badań, pozwolą na skonkretyzowanie pewnych pro20

pozycji praktycznych. Autor wyraźnie podkreśla - propozycji - gdyż trudno na początku
pisania pracy formułować daleko idące wnioski czy przesłanki.
Jakkolwiek autorytet jest zjawiskiem, którego istnienie wiele osób odczuwa i potwierdza, to jednak jak pisze Iwona Jazukiewicz: „…empiryczne badanie jego istoty
oraz uwarunkowań okazuje się czynnością trudną i złożoną, stąd rzadkość podejmowania działań badawczych…”25, oraz dość skromny zbiór literatury, który nie stanowi zachęty do podejmowania badań w tym zakresie.
W każdym z nas tkwią ogromne pokłady egzystencjalnego lęku i one także mogą stanowić źródło ludzkiej tęsknoty do duchowego schronienia i odnalezienia w autorytecie poczucia psychicznego i bezpieczeństwa. Problematyka autorytetu wydaje się
jednak wyjątkowo interesująca i jakże aktualna, toteż pojawiające się trudności okazały
się niewystarczające, by zrezygnować z prowadzenia badań. Istotną okazała się również
inspiracja świadomością wyrażoną w słowach: „…bo czy byt ludzki możliwy jest poza
autorytetem i poza wartością?”26.

25
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21

CZĘŚĆ I
AKTUALNY OBRAZ AUTORYTETU NAUCZYCIELA
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ROZDZIAŁ I
PROBLEM OBECNOŚCI AUTORYTETU NAUCZYCIELA
W DOKUMENTACH OŚWIATOWYCH I WSPÓŁCZESNEJ LITERATURZE

Problem wychowania młodego pokolenia jest problemem każdego narodu. Niezależnie od ustroju politycznego, rasy, kultury czy warunków społeczno-gospodarczych
i innych, każdy naród chce i dąży do wychowania młodego pokolenia. Wychowanie to
zwykle opiera się na konkretnych zasadach, treściach, wartościach. Sposoby wychowania są zwykle zróżnicowane. Zapewne jednym z elementów, który ma ogromny wpływ
na kształt wychowania jest religia. Można by podjąć szerokie rozważanie ukazując bogactwo wpływu danej religii na kształt owego wychowania.
Doskonale też wiemy, że w procesie wychowania uczestniczą zwykle dwa podmioty, a mianowicie wychowanek i wychowawca. Im większy wpływ posiada wychowawca na wychowanka, tym zdaje się być większy efekt, owoc trudu wychowawczego.
Jak już wyżej zaznaczono, nie bez znaczenia w procesie wychowania odgrywają treści,
metody, miejsce, kultura itp., ale z drugiej strony bardzo ważnym elementem w dziele
wychowania młodego pokolenia, a więc dzieci i młodzieży, jest rola, prestiż i postawa
wychowawcy określane mianem autorytetu nauczyciela.
Podejmując zagadnienie autorytetu pedagogicznego w polskiej rzeczywistości,
warto przynajmniej skrótem telegraficznym spojrzeć na stan badań w niektórych krajach - sąsiadujących z Polską. Autor świadomie wybrał kilka dla przykładu, by pokazać
na ile zagadnienie to jest bliskie współczesnemu pokoleniu niezależnie od uwarunkowań. Warto też poznać, jaki jest stan badań nad tym zagadnieniem.
W rozdziale tym dysertant przedstawi zagadnienie ustawodawstwa europejskiego i międzynarodowego dotyczącego wychowania a tym samym spraw związanych z
autorytetem pedagogicznym. Będzie to ogólne spojrzenie na tę kwestię, niemniej jednak
pozwoli nam na wykreowanie ogólnego obrazu w tej materii.
Ponadto w dalszej części rozdziału ukazany zostanie stań badań nad autorytetem
w wybranych krajach Europy. W pierwszej kolejności przedstawiona zostanie sytuacja
badań w Polsce, następnie w Słowacji, na Ukrainie, w Rosji, Białorusi i na Węgrzech.
Może zrodzić się czytelnikowi pytanie, dlaczego autor nie poszedł w kierunku przedstawienia przykładów ze strony państw zachodnich. Otóż wydaje się celowym spojrzenie na zagadnienie autorytetu przez pryzmat pewnych podobieństw cechujących wspo23

mniane narody, a do takich wspólnych elementów należy zaliczyć: kulturę, wspólną
historię, oddziaływania systemu komunistycznego i wiele innych czynników, które stanowiły wspólną platformę życia społecznego, politycznego, gospodarczego, edukacyjnego. Oczywiście, że w przyszłości poszerzenie spojrzenia na zagadnienie autorytetu
wychowawczego kontekście państw zachodnich i podjęcie próby porównania z krajami
dawnego bloku wschodniego byłoby cennym materiałem do dalszych działań pedagogicznych - zwłaszcza biorąc pod uwagę zjawisko migracji czy emigracji ludności europejskiej.
Przed kilkoma dniami (X 2005) publicysta dziennika "The Observer" Neal
Ascherson napisał, że cała Europa będzie musiała teraz pracować nad odbudową autorytetu szkoły i nauczyciela. Odbudowa autorytetu jest najbardziej oczywistym zadaniem
dla Europy. Do osiągnięcia tego celu niezbędna będzie, jego zdaniem, większa koordynacja krajów europejskich. Czy zatem nie nadszedł czas, aby to wspólne zadanie, wyzwanie podjąć już teraz? To zadanie stoi zarówno przed rządami państw, szkołą i Kościołem. Mówiąc zaś o Kościele - jako podmiocie wychowawczym - warto przywołać
słowa Rocco Buttiglione - do niedawna włoskiego ministra kultury, który powiada, że
chrześcijanie w Europie są coraz bardziej dyskryminowani. „Chrystofobia jest jedyną
formą nienawiści, jaka jest akceptowana w Europie” - mówił w czasie wykładu, który
wygłosił 3 marca 2004 roku w Düsseldorfie. Włoski minister zaapelował do Europejczyków, aby nie zapominali o swoich chrześcijańskich korzeniach, bowiem tylko na
nich można budować nowe pokolenie, tylko na tych korzeniach można wychować młodego człowieka.
Z kolei Jan Paweł II przed modlitwą Regina Caeli na placu św. Piotra w Watykanie w 2004 roku powiedział: „Nie można zrozumieć tożsamości Europy bez chrześcijaństwa”27. Następnie dodał: „Ożywcze soki Ewangelii mogą zagwarantować Europie
rozwój zgodny z jej tożsamością, w wolności i solidarności. Tylko Europa, która nie
usunie, lecz odkryje na nowo swe chrześcijańskie korzenie, może stanąć na wysokości
wielkich wyzwań trzeciego tysiąclecia: pokoju, dialogu między kulturami i religiami,
ochronie stworzenia”28 - podkreślił Jan Paweł II i przypomniał, że „wszyscy wierzący w
Chrystusa na Zachodzie i na Wschodzie wezwani są do wniesienia swego wkładu w to
ważne przedsięwzięcie dzięki otwartemu i szczeremu dialogowi ekumenicznemu”29.

27

Jan Paweł II. Anioł Pański. Dnia 18 kwietnia 2004 rok. [w:] L’Oservvatore Romano.
Tamże
29
Tamże.
28

24

1. Autorytet nauczyciela w międzynarodowych dokumentach oświatowych

Od samych początków powstawania podwalin pod zjednoczoną Europę priorytetem i wykładnią zasadniczych poczynań był wspólny rynek i integracja gospodarcza.
Zgodnie z postanowieniami Traktatu Europejskiego z Maastricht - systemy edukacji
zostały wyłączone z procesu integracji i pozostają w wyłącznych kompetencjach każdego państwa członkowskiego. Traktat ten podpisany 7 lutego 1992 roku przez ministrów
spraw zagranicznych oraz gospodarczych i finansów dotyczył unii politycznej oraz unii
monetarno-gospodarczej ówczesnej dwunastki.
Systemy oświatowe w Unii Europejskiej regulowane są zasadniczo wedle odrębnych porządków prawnych stanowionych przez poszczególne kraje i tylko w kwestiach nieuregulowanych mogą mieć zastosowanie normy „unijne”. Jednak już wkrótce
po przyjęciu Traktatu z Maastricht zrodziły się poważne pytania dotyczące procesu
integracji europejskiej w świetle jednej z fundamentalnych zasad dotyczących swobodnego przepływu ludzi. Z tym zjawiskiem wiąże się nieodłącznie kwestia edukacji. Mając na uwadze ministrowie edukacji Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch zwołali
spotkanie na Sorbonie, gdzie uruchomili proces harmonizacji szkolnictwa wyższego. W
rezultacie w 1999 r. w Bolonii odbyło się kolejne spotkanie szefów resortów szkolnictwa państw członkowskich, na którym przyjęto deklarację zwaną „Deklaracją Bolońską”, podpisaną przez 29 ministrów edukacji krajów europejskich (Jednym z sygnatariuszy tej deklaracji jest Rzeczpospolita Polska). W deklaracji, na początku, czytamy:
„Proces europejski, dzięki nadzwyczajnym osiągnięciom z ostatnich kilku lat, staje się,
dla Unii Europejskiej i jej obywateli, coraz bardziej konkretną i istotną rzeczywistością.
Perspektywy rozszerzenia, oraz pogłębiającą się współpracą z innymi państwami Europy, nadają tej rzeczywistości jeszcze szerszy wymiar. Tymczasem w szerokich kręgach
akademickich, politycznych oraz w opinii publicznej pogłębia się świadomość potrzeby
stworzenia bardziej kompletnej i poszerzonej Europy, przede wszystkim poprzez
wzmocnienie jej wymiaru intelektualnego, kulturalnego, społecznego, naukowego
i technologicznego”30.
Wspólnota poparła działalność wszelkich ośrodków badawczych, włączając w to
także badania prowadzone przez szkoły wyższe. Na podstawie art. 4. „Traktatu rzym-

30

http://www.menis.gov.pl/proces_bolonski/p_prawne/deklaracja.php (dn. 24. VI 2005)
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skiego”31, porozumienia z 1965 roku oraz Traktatu z Maastricht z 1992 r. powołano
pięć głównych organów Unii Europejskiej, z których trzy mają bezpośredni wpływ na
kształtowanie polityki oświatowej. Należą do nich:
- Rada Unii Europejskiej - ograniczona została w myśl art. 128 Traktatu rzymskiego wyłącznie do dziedziny kształcenia zawodowego.
- Komisja Europejska - na podstawie art. 155 Traktatu rzymskiego posiada
kompetencje inicjatywne, kontrolne oraz wykonawcze. Zajmuje się problemami szeroko pojętej oświaty. Działalność dyrekcji dotyczy strategii rozwoju, analiz komparatystycznych, wzajemnej współpracy europejskich placówek edukacyjnych, kształcenia
zawodowego, wykorzystania nowoczesnych metod nauczania, pomocy przy wprowadzaniu programów oświatowych.
- Parlament Europejski - w stosunkowo szerokim zakresie przyczynia się do
rozwoju procesu integracji europejskiej w dziedzinie edukacji32.
Dokumentem, w którym Komisja Europejska zaleca Radzie konieczność zachowania i respektowania różnorodności oraz bogactwa tradycji edukacyjnych państw
członkowskich Unii Europejskiej jest komunikat z dnia 2 czerwca 1989 roku. Co istotne, Komisja wyraźnie akcentuje rezygnację z ujednolicenia systemów oświatowych.
Zasady polityki oświatowej Unii Europejskiej odżegnują się od tworzenia norm prawnych ujednoliconego systemu edukacyjnego w postaci jednego zuniformizowanego
ustroju szkolnego na rzecz szerokiej współpracy oświatowej w ramach narodowych
systemów szkolnych.
Szczególną aktywność w procesie tworzenia nowych rozwiązań i wyznaczenia
nowych kierunków wspólnej, europejskiej polityki oświatowej wykazują instytucje jak:
Rada Europy, Organizacja Współpracy i Rozwoju Ekonomicznego (OCDE) oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO). Organizacje
te podejmują liczne działania ukierunkowane na tworzenie rozwojowych programów
oświatowych. Wyraźnie rysuje się nurt edukacyjny stawiający sobie za cel wychowanie

31

W odróżnieniu od większości zawieranych wcześniej traktatów nie tworzy koalicji na wypadek
wojny ani nie stanowi układu pokojowego. Jest czymś jakościowo różnym: stanowi dobrowolne połączenie sygnatariuszy (czyli państw członkowskich) oraz porozumienie co do podstawowych zasad określających ich działalność, których, również dobrowolnie, zobowiązują się przestrzegać. Jest to więc traktat
znoszący ograniczenia - tworzący instytucje i nadający im moc zapewniającą przestrzeganie przez sygnatariuszy przyjętych zasad. w: http://www.ueonline.host.sk/rzymski.html (dn. 11.06.2005).
32
Por. Traktat o Unii Europejskiej. Dz. U. C 325 z 24 grudnia 2002; Protocol to the Agreement on
the importation of educational, scientific and cultural materials. (Dz.U. L 134 z 31.5.1979, str. 14); Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy. Dz. U. C 310 z 16 grudnia 2004; Traktat z Nicei. Dz. U. C 80 z
10 marca 2001.
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Europejczyka świadomego własnych narodowych korzeni i kierującego się ideą respektowania praw człowieka.
Z kolei deklaracja z Sorbony, z 25 maja 1998, podkreśliła centralną rolę uniwersytetów w rozwoju europejskiego wymiaru kulturalnego. Uświadomiła jednocześnie
znaczenie stworzenia europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego jako kluczowego
kierunku służącego promowaniu mobilności obywateli, możliwości zatrudniania oraz
ogólnego rozwoju kontynentu. Kilkanaście państw europejskich, podpisując Deklarację
lub wyrażając swoją przychylność, zobowiązało się do osiągnięcia postawionych w niej
celów. Kierunek, jaki przyjęło kilkanaście wprowadzonych w życie reform szkolnictwa
wyższego w Europie, jest dowodem zaangażowania wielu rządów. Europejskie instytucje szkolnictwa wyższego, każda ze swej strony, podjęły wyzwanie i zobowiązały się
do pełnienia zasadniczej roli w budowaniu europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, również w kontekście fundamentalnych zasad, ustalonych w Bologna Magna Carta
Universitatum z 1988. Ma to ogromne znaczenie, zważywszy, że niezależność i autonomia uniwersytetów gwarantują, że szkolnictwo wyższe oraz system badań przystosowują się na bieżąco do zmieniających się potrzeb, wymagań społeczeństwa oraz postępu wiedzy naukowej. Wydarzenia zmierzają w dobrym kierunku i mają znaczący cel.
Pełne uzyskanie większej kompatybilności i porównywalności systemów szkolnictwa
wyższego wymaga jednak ciągłego podtrzymywania tempa zmian. Wymaga to wsparcia poprzez promowanie konkretnych środków zapewniających wymierne efekty. W
szczególności należy zwrócić uwagę na konieczność zwiększenia międzynarodowej
konkurencyjności europejskiego systemu szkolnictwa wyższego. Witalność i efektywność każdej cywilizacji można mierzyć tym, w jaki sposób jej kultura jest odbierana
przez inne kraje. Należy zapewnić równość europejskiego systemu szkolnictwa wyższego stał pod względem atrakcyjności w skali światowej, w odniesieniu do naszych
wyjątkowych tradycji kulturowych i naukowych33.
Zapewne ważnym momentem w podejmowaniu współpracy naukowej było wydanie przez Komisję Europejską decyzji z dnia 29 kwietnia 1999 roku. Rada 7.przyjęła
w formie decyzji trzeci etap programu współpracy transeuropejskiej w dziedzinie
szkolnictwa wyższego (program Tempus III) (2000-2006,1999/311/WE). Podobną decyzję podjęto dnia 21 kwietnia 2004 roku ustanawiając wspólnotowy program działań w

33

Wspólna deklaracja europejskich ministrów edukacji podpisana w Bolonii 19 czerwca 1999 r.

27

celu promowania jednostek działających na poziomie europejskim oraz wspierania
określonych działań w obszarze edukacji i szkolenia34.
Wyzwania XXI wieku rodzą potrzebę stworzenia czytelnej wizji przyszłości
edukacji europejskiej, konieczność sprostania problemom bieżącym. Próbą prezentacji
prognoz rozwoju oświaty dla krajów Unii Europejskiej był raport Jensena opublikowany w 1972 roku w Hadze, noszący tytuł „Perspektywy oświaty i wychowania w Europie
Zachodniej”.
Konkludując dotychczasowe rozważania w świetle przedstawionego materiału w
sprawie podstaw prawnych edukacji w polityce oświatowej Unii Europejskiej należy
zauważyć, że jakkolwiek brak jest generalnych unormowań dotyczących jednolitego
systemu oświaty w Unii Europejskiej, to szeroki program działań organów unijnych w
omawianej tematyce sprzyja swobodnemu podejmowaniu nauki w wybranych uczelniach wspólnoty w duchu integracji europejskiej respektującej uwarunkowania i tradycję poszczególnych państw członkowskich.
Skoro jest brak jednolitych systemów dotyczących oświaty, a więc i programów
edukacyjnych i pedagogicznych, stad też brak jest jednolitych dokumentów dotyczących zagadnienia autorytetu. Sam fakt podejmowania kwestii oświatowych na forum
międzynarodowym świadczy o trosce i potrzebie podejmowania wspólnych działań,
także w kwestii autorytetu nauczyciela. Być może dokumenty europejskie dotyczące
oświaty w przyszłości podejmą i ten wątek, zwłaszcza, że autor zauważa coraz większe
zainteresowanie problematyką komunikacji w edukacji. To jest droga do poszerzenia
wspólnych badań, także nad innymi zagadnieniami, w tym nad autorytetem.

34

Decyzja Nr 791/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 roku ustanawiająca wspólnotowy program działań w celu promowania jednostek działających na poziomie europejskim oraz wspierania określonych działań w obszarze edukacji i szkolenia.
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2. Stan badań nad autorytetem nauczyciela w wybranych krajach Europy.

Koniec XX wieku skłania do refleksji w wielu dziedzinach, a przede wszystkim
na polu nauki. W tym zakresie istnieją uzasadnione powody do zastanowienia się nad
przeszłością, ale w szczególności nad przyszłością. Wśród różnych prób scharakteryzowania minionego wieku najtrafniejsze wydaje się określenie „100 lat wielkich inwencji naukowych i technicznych”. Od XVI w. nauka stała się systemem samonapędzającym się. Nowe odkrycia otwierały nieznane horyzonty, co z kolei pozwalało na postęp
poznawczy. W XX wieku nastąpiło zasadnicze rozszerzenie tej zależności. W wyniku
bezpośredniego oddziaływania między nauką i techniką obie sfery zaczęły na siebie
wpływać w charakterze dodatniego sprzężenia zwrotnego.
W dzisiejszych czasach, kiedy następuje błyskawiczny rozwój różnych dziedzin
nauki, idący w różnych kierunkach, zastanawiamy się nad ich znaczeniem i przydatnością w codziennym życiu. Nie ulega wątpliwości, że technika, komputeryzacja, nauki
medyczne czy biologiczne stanowią istotne dla życia człowieka znaczenie.
Patrząc w perspektywę przyszłości, tego, co jest przed nami, tego, co mamy
tworzyć i jak mamy tworzyć, ze wszech miar uzasadnionym wydaje się zwrócenia uwagi na kształcenie i wychowanie - rzeczywistości ściśle ze sobą ściśle powiązane. Można
wprost powiedzieć, że są to dwa płuca, które równie zapewniają młodemu organizmowi
prawidłowy rozwój a wychowanie, to kreowanie pewnych postaw, zachowań. Zarówno
do pierwszego jak i drugiego konieczne są pewne elementy. W procesie wychowania,
ważnym - wprost nieodzownym - wydaje się być element autorytetu.
Może warto przypomnieć pewną prawdę, jaką wielu naukowców wyraża przy
różnych okazjach, na sesjach naukowych, konferencjach, spotkaniach. Otóż dość często
powtarza się dziś tezę, że nastąpił upadek autorytetów. Wielu zaś twierdzi wprost, że
istnieje brak wiary w autorytety, inni twierdzą, że nastąpił atak na autorytety, który bierze się z rozczarowania. Można się zastanawiać, czy taka i która teza jest słuszna?
Poniekąd tak, ale też istnieje wiele przesłanek, że tak postawiona teza nie ma racji bytu. Trudno w tym miejscu rozwijać ów wątek. Wystarczy przywołać autorytet
Sługi Bożego Jana Pawła II, trwającej wiele lat wiary młodych w jego autorytet. Czy
jednak możemy i należy poprzestać na jednym autorytecie w wychowaniu młodego
pokolenia, skoro każdy uczeń na co dzień spotyka się z wieloma wychowawcami, kreatorami wnętrz, sumień, osobowości - kształtu przyszłego życia.
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Aby w miarę obiektywnie odpowiedzieć na to pytanie, należy spojrzeć na stan
badań, przynajmniej w niektórych wybranych krajach Europy. Obraz ten pozwoli na
refleksję, czy i na ile w świadomości podmiotów wychowawczych obecna jest troska o
wychowanie. A jeśli mówimy o wychowaniu, to mówimy także o autorytecie nauczyciela. Jaki jest stań badań nad autorytetem nauczyciela w wybranych krajach Europy?
Jakie miejsce w badaniach zajmuje ta kwestia? Skoro powtarza się dość znaną tezę, że
nie ma wychowania bez autorytetu, to na ile troska badań nad tym zagadnieniem stanowi istotę rzeczy w pedagogice? Odpowiedzi będziemy szukać w wybranej literaturze
wybranych krajów Europy.
Istotnym w rozważaniach będzie badany teren Polski. Następnie przybliżymy
zagadnienie to na przykładzie wybranych krajów Europy. Autor świadomie zwrócił
uwagę tylko na niektóre kraje, z tej racji, że głównym celem opracowania nie jest badanie autorytetu nauczyciela w tak szerokim ujęciu, a jedynie ukazanie tej rzeczywistości
dla pewnego porównania.
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2.1. Polska

Zagadnienie autorytetu w badaniach naukowych w Polsce - można powiedzieć jest dość szeroko rozpowszechnione. Są to zwykle rozważania bardziej teoretyczne, ale
z bogatą literaturą przedmiotu i podmiotu.
Może warto jeszcze raz przypomnieć, że autorytet jest odbiciem norm i wartości
uznanych przez społeczeństwo. Wychowanie rozumiane jako oddziaływanie dorosłych
na młode pokolenie także zawiera w sobie normy i wartości. Autorytet i wychowanie są
zatem zjawiskami równoważnymi. W literaturze pedagogicznej pomijano fakt, że autorytet i wychowanie to zjawiska równoważne. Przyjęto jego społeczno-naukowe rozumienie, że są to fakty społeczne. Trzeba jednak wyróżnić dwa ujęcia: autorytet jako
właściwość osoby oraz jako relacja społeczna. Pierwszy pogląd znamy z codzienności.
Przyznajemy autorytet tym osobom, które kompetentnie działają, np. nauczycielowi za
jego wiedzę. Drugi pogląd jest charakterystyczny dla dyskusji naukowej. Na tym polu
łatwiej jest wyjaśnić związki autorytetu z wychowaniem. Autorytet rozumiany jest tu
jako pełnienie pewnej roli. Jest to szczególny związek, którego pierwszy człon stanowi
działanie osoby znaczącej, a drugi człon to jej naśladowanie. Obydwa człony uzupełniają się wzajemnie.
Wśród współczesnej młodzieży można zaobserwować absolutny zanik poczucia
wartości. Coraz częściej pedagodzy podejmują zagadnienie wychowania ku wartościom. Ukazało się na rynku polskim kilka pozycji książkowych, nie mówiąc o wielu
artykułach czy organizowanych sesjach naukowych, konferencjach. Działania te są
również w pewnym stopniu odpowiedzią na współczesne wyzwania dotyczące wychowania młodego pokolenia.
Wiemy, że nastolatkowie za swój autorytet potrafią uznać piosenkarza, aktora,
lub innego przedstawiciela osób o stworzonym przez media charakterze - i mogą też
często za osobę godną naśladowania uważać rówieśnika, dysponującego siłą lub "władzą" w swoim otoczeniu. Młodzi ludzie nie odczuwają już potrzeby bycia sobą; chcą
być akceptowani w społeczeństwie. Ich życie bardziej obrasta fałszywość aniżeli szczerość. Młodzież kształtuje swoje poglądy wzorując się na osobach, które nic w życiu nie
osiągnęły samodzielnie i które nic dla świata nie zrobiły.
Najważniejszym z pedagogicznego punktu widzenia jest autorytet moralny osoby o takim autorytecie, który staje się dla innych wzorem postępowania. Na tym polega
jej niebywała wręcz siła wywierania wpływu na sposób myślenia i działania innych.
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Dlatego też wychowawcy i nauczyciele cieszący się autorytetem osobistym u młodzieży
są niezastąpionym czynnikiem w ich prawidłowym rozwoju35.
Rola autorytetu w wychowaniu wydaje się obecnie szczególnie aktualna, pogłębia się bowiem przekonanie, jakoby uznawanie autorytetów było przeżytkiem. W wychowaniu zapewniającym młodzieży swobodę i poszanowanie ich praw, uznawanie
autorytetów ma znaczącą rolę. Uznawanie autorytetów wiąże się z pewnym ograniczeniem wolności, ale i ukierunkowaniem, co zapobiega niepożądanym zachowaniom.
Wychowawcy i nauczyciele, będący autorytetem dla swoich uczniów, mają na nich pozytywny wpływ. Władzy tej młodzież chętnie się podporządkowuje36.
Rola autorytetu w wychowaniu wydaje się bardzo ważna, szczególnie w obecnych czasach, gdy nastąpiła dewaluacja pojęcia „autorytet”, stało się ono niemodne,
nastąpiło też przewartościowanie historii w związku ze zmianami ustrojowymi – upadły
jedne, oficjalne autorytety, pojawiły się inne, zanegowano pewne wartości, a na ich
miejscu wyrosły nowe. Nie były to sprzyjające warunki zarówno do dyskusji na temat
autorytetów, jak i refleksji37.
Ciągle poszukuje się ideału nauczyciela. Jakimi cechami powinien być obdarzony ten „prawdziwy” nauczyciel; poszukuje się optymalnych form jego zachowania.
Przede wszystkim zwraca się uwagę na cechy osobowościowe nauczyciela. Dzięki nim
dokonują się zmiany w psychice dzieci i młodzieży. Przykład nauczyciela, jego cechy
charakteru, uznawane wartości etyczne, są najważniejsze w interakcjach z uczniami.
Działania wychowawcze są automatycznym i bezpośrednim skutkiem osobowości nauczyciela.
Wyróżnia się dwie grupy cech osobowościowych nauczyciela: pozytywne i negatywne. Do pozytywnych zaliczamy: sprawiedliwy, życzliwy, wyrozumiały, cierpliwy,
opanowany, cieszy się zaufaniem chętnie nagradza, zachęca do nauki, pomaga, docenia.
W grupie negatywnych zaś umieszczamy cechy: niesprawiedliwy, despotyczny, uprzedzony, konfliktowy, niecierpliwy, chętnie wymierza kary, nie cieszy się zaufaniem,
poniża, zastrasza, nie docenia. Im więcej nauczyciel posiada cech pozytywnych, tym
jego autorytet wśród uczniów jest większy. Autorytet spreparowany specjalnie dla dzieci nie może trwać. Taki autorytet będzie zawsze surogatem, który nigdy nie przyniesie
pożytku.
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rodzinny i opiekuńczy. Praktyczny komentarz. Warszawa 1995.
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Na przestrzeni dziejów funkcjonowały różne koncepcje mówiące o roli wychowania w procesie kształcenia. W latach siedemdziesiątych XX wieku, w okresie tzw.
„edukacji otwartej”, twórcy antypedagogiki zakładali, że wychowanie powinno mieć
charakter wyłącznie spontaniczny i samoistny. Snuto wówczas refleksje, czy aby wychowanie nie zniewala jednostki? Dostrzegano szkodliwość utrzymywania dyscypliny,
twierdząc, że opór daje upust złości, a nieodpowiedzialność jest zdrowa psychicznie.
Konsekwencją przyjęcia założeń antypedagogiki jest spadek autorytetu instytucji wychowawczych, pedagogów, nauczycieli. Narasta rozczarowanie efektami ich pracy
zwiększającymi się trudnościami wychowawczymi.
Danuta Nakoneczna pisze: „Szkoła współczesna osiąga pewne wyniki w zewnętrznym kształtowaniu jednostek, ale równocześnie nie jest w stanie przeciwdziałać
narastającym patologiom społecznym, alkoholizmowi, narkomanii, wandalizmowi,
rozwiązłości moralnej". Obecnie jesteśmy świadkami wzrostu zainteresowania problematyką wychowawczą, kształtowania nie tylko umysłu, ale całej postawy młodego
człowieka. Na przełomie wieków, zwłaszcza, gdy obecnie poszukujemy koncepcji i
modelu kształcenia, potrzebna jest historyczna refleksja tego zagadnienia — przekonuje
prof. dr hab. Antoni Barciak, przewodniczący Rady Naukowej zabrzańskich konferencji. Uważa on, że o sukcesie pedagogicznym i wychowawczym w szkole decyduje
przede wszystkim autorytet nauczyciela.
W ostatnim czasie zarówno w czasopismach pedagogicznych, socjologicznych
pojawiło się kilka cennych artykułów poświęconych problematyce związanej z autorytetem pedagogicznym. W niektórych ośrodkach naukowych podjęto również badania
empiryczne. W 2005 roku ukazała się praca naukowa prof. dr hab. Joanny Kurczewskiej
na temat: „Tradycje jako sposób radzenia sobie z nową rzeczywistością. Studia porównawcze autorytetów i rodzin w wybranych społecznościach lokalnych” 38. Praca jednak
nie podejmuje wprost zagadnienia autorytetu nauczyciela. Projektowane badanie dotyczyło analiz treści, form i funkcji tradycji w warunkach budowania nowego ładu społecznego we współczesnej Polsce. Jego przedmiotem zamierzono zatem uczynić rodzinę i społeczność lokalną, jako te typy grup społecznych, w ramach których dokonują się
podstawowe procesy socjalizacji jednostek do uczestnictwa w szerszych kręgach społeczno-kulturowych oraz formułowane są zasady przechodzenia od sfery prywatnej do
sfery publicznej. Analizując tradycje rodzin i społeczności lokalnych autorka starała się
38

Por. J. Karczewska. Tradycje jako sposób radzenia sobie z nową rzeczywistością. Studia porównawcze autorytetów i rodzin w wybranych społecznościach lokalnych. Warszawa 1999.
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pokazać złożoność podejmowanych przez jednostki i zbiorowości działań wzorcowo
twórczych. Przemiany w tym zakresie rozpatrywano uwzględniając ich kontekst historyczno-cywilizacyjny39.
Nieco innym zagadnieniem związanym z autorytetem była kwestia porównania
kilku narodów w zakresie poszukiwania absolutnego autorytetu. Zagadnienie to podjęła
w swych badaniach M. I. Jakubowska-Branicka w pracy pt. „Czy jesteśmy inni? Czyli
w poszukiwaniu absolutnego autorytetu”40. Celem pracy była próba odpowiedzi na pytanie, czy i jaki wpływ na mentalność jednostek wywiera życie w systemie totalitarnym,
na przykładzie analizy mentalności jednostek w państwach postkomunistycznych w
porównaniu z mentalnością jednostek ukształtowaną przez systemy demokratyczne.
Weryfikowana hipoteza brzmiała: w społeczeństwach posttotalitarnych badani częściej
niż w państwach starych demokracji będą dogmatyczni, a tym samym będą reprezentowali postawy antydemokratyczne. Przedmiotem przeprowadzonej analizy empirycznej
był materiał zebrany w międzynarodowych badaniach porównawczych przeprowadzonych na przełomie lat 1995 i 1996 w siedmiu państwach: Stanach Zjednoczonych, we
Francji, w Hiszpanii, w Rosji, w Bułgarii, na Węgrzech i w Polsce, w ramach międzynarodowego projektu badawczego.
Ponadto w ostatnich latach ukazało się kilka prac doktorskich napisanych w różnych ośrodkach naukowych, w których podjęto zagadnienie autorytetu nauczyciela w
sposób bardziej lub mniej szczegółowy. Zapewne na uwagę zasługuje praca dr Magdaleny Błędowskiej, w której autorka podjęła temat „Autorytet wychowawczy w dobie
transformacji społeczno-ustrojowej w świetle opinii kandydatów do zawodu nauczycielskiego”41. Dysertacja miała na celu przedstawienie sposobu postrzegania, odbioru
emocjonalnego oraz ukazanie postaw wobec autorytetu wychowawczego w dobie transformacji społeczno-ustrojowej w przypadku studentów - kandydatów do zawodu nauczycielskiego. Materiał badawczy zbierany był za pomocą następujących metod: skala
Likerta, koło Shalita, Dyferencjał Semantyczny oraz metoda projekcyjna Mapa Mojego
Świata. Badaniami objęci zostali studenci uczelni państwowych i niepaństwowych. W
części teoretycznej rozprawy przedstawiono teorie socjologiczne zjawiska transformacji
społecznej wraz z historycznym tłem przeobrażeń społeczno-politycznych, jakie miały
39

Tamże
Por. M.I.Jakubowska-Branicka Czy jesteśmy inni? Czyli w poszukiwaniu absolutnego autorytetu.
Warszawa 2001.
41
Por. M. Błędowska. Autorytet wychowawczy w dobie transformacji społeczno-ustrojowej w świetle opinii kandydatów do zawodu nauczycielskiego. Łódź 2005.
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miejsce w Polsce po 1989 r. W tej części pracy przybliżono pojęcie autorytetu zarówno
w ujęciu socjologicznym jak i pedagogicznym, z uwzględnieniem roli autorytetu w wychowaniu. Dość znaczące miejsce zajmuje rozdział opisujący autorytet nauczyciela.
Praca również autorstwa Jana Chrobaczyńskiego, podejmującą zagadnienie autorytetu nauczyciela była, jego rozprawa doktorska nt. „Autorytet nauczyciela a stosunki interpersonalne w szkole”42. Praca ma charakter interdyscyplinarny, ale mieści się w
ramach szeroko rozumianego zakresu pojęcia. Celem badań uczyniono charakterystykę
współzależności autorytetu nauczyciela i niektórych stosunków interpersonalnych w
klasie szkolnej. W szczególności podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: jaka istnieje
współzależność pomiędzy różnymi stylami kierowania wychowawczego preferowanymi przez nauczyciela, a w konsekwencji ich wpływu na własny autorytet?. Poszukiwano
także odpowiedzi na pytanie: jak różne są sposoby komunikowania się pedagoga z
uczniami, współdziałanie z nimi, czy wreszcie sposoby skutecznego rozwiązywania
konfliktów, mają wpływ na autorytet nauczyciela-wychowawcy. Dysertacja powstawała
w latach 1988-1997. Pierwszy etap (1988-1990), teoretyczno-poszukiwawczy wyszczególnił szeroki zakres przyszłych badań empirycznych.
Podobne prace ukazały się w 1991 roku autorstwa Grażyny Leokadii Walczewskiej-Klimczak „Uwarunkowania autorytetu nauczyciela w środowisku wychowawczym małego miasta - monografia zjawiska pedagogicznego”43. Praca składa się z
trzech części. Część pierwsza, zatytułowana „Obszary inspiracji teoretycznych" zawiera
prezentacje różnych orientacji rozumienia pojęcia autorytetu, ze szczególnym uwzględnieniem związków autorytetu z wartościami, bądź też z pełnieniem władzy, bądź w szerokim kontekście relacji międzyludzkich. Część druga pracy dotyczy problematyki metodologicznej i przedstawia pełną procedurę badawczą. Część trzecia zawiera przedstawienie wyników badań i dotyczy kolejno: przyczyn i konsekwencji zagrożenia autorytetu nauczyciela, porównania uczniowskich modeli postulowanego autorytetu nauczyciela
z modelami uznawanymi przez nauczycieli, dynamice zmienności wartości w autorytecie oraz ogólnej charakterystyce typów autorytetu nauczyciela.
Właściwościami nauczyciela a poziomem jego autorytetu nauczycielskiego zajęła się w swoich badaniach dr Iwona Jazukiewicz44, która w swej pracy było sformuło42
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wanie prakseologicznych dyrektyw dotyczących postępowania nauczyciela w wychowawczych kontaktach z dorastającą młodzieżą, kształtującego autorytet w jej opinii. Na
drodze empirycznej określono poziom pedagogicznego autorytetu nauczycieli oraz stopień nasilenia ich pozytywnych właściwości dydaktycznych, wychowawczych i osobowych. Zweryfikowano również tezę głoszącą, że poziom pedagogicznego autorytetu jest
tym wyższy, im większe jest nasilenie pozytywnych właściwości nauczyciela.
Cennym przyczynkiem w badaniach nad autorytetem nauczyciela w polskiej
rzeczywistości jest praca dr Andrzeja Polewaczka, który podjął temat: „Autorytet Struktura. Analiza ontologiczna i aksjologiczna”45. Dysertacja ukazała się w 2000 roku
a autor starał się w niej przedstawić pełną strukturę autorytetu powstającą jako wynik
celowego działania osób. Celem badawczym pracy było dookreślenie pojęcia autorytetu, wskazanie ontologicznych i aksjologicznych racji autorytetu, ukazanie możliwych
zagrożeń w funkcjonowaniu osób nawiązujących tę relację.
Oprócz wymienionych prac badawczych, jakie ukazały się w ostatnim czasie,
pojawiły się także prace na temat autorytetu różnych grup społecznych czy zawodowych. Nie wszystkie prace korespondują z niniejszym opracowaniem, stąd autor jedynie dokonał porównania pewnych metod badawczych zastosowanych w tychże pracach.
Prace te powstały na przełomie lat 1989-2002 i są zazwyczaj prace doktorskie46.
W ciągu ostatnich lat również na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana
Pawła II w Lublinie podjęto kilka tematów związanych z autorytetem pedagogicznym.
Były to głównie praca magisterskie, teoretyczne. Podobne prace ukazały się w innych
ośrodkach naukowych. Można jednak śmiało powiedzieć, że są to badania podejmujące
zagadnienia raczej od strony teoretycznej i przedstawiają problematykę w ujęciu bardziej socjologicznym. Istnieje zatem potrzeba podjęcia działań empirycznych na szeroką skalę w całym kraju, by wypracować pewne integralne propozycje, programy wynikające z analizy owych badań. Dotychczasowy system polityczny i przyjęte formy
funkcjonowania instytucji edukacyjnych nie pozwalał na rozwój tego typu badań. Dopiero ostatnie lata umożliwiają podejmowanie działań badawczych wolnych od reżimu
komunistycznego.
45

Por. A. Polewczyk. Autorytet - Struktura. Analiza ontologiczna i aksjologiczna. Katowice 2000.
Zob. M. Juda-Mieloch. Figura autorytetu w polskich współczesnych tekstach literaturoznawczych.
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2.2. Inne wybrane kraje Europy
Aktualność zagadnienia autorytetu nauczyciela dotyczy wszystkich krajów, którym leży na sercu troska o wychowanie młodego pokolenia. Położenie geograficzne
Polski, ustrój polityczny, zbieżne elementy kultury, m.in. zdecydowały o przybliżeniu
sprawy autorytetu nauczyciela w wybranych krajach Europy. Oczywiście można by
przybliżyć tę kwestię również poprzez przykłady innych krajów Europy takich jak: Estonia, Litwa dawna Niemiecka Republika Demokratyczna, Bułgaria itp. Jednak dla zbudowania szerszej panoramy obecności autorytetu nauczyciela we współczesnej literaturze europejskiej, autor ograniczył się do kilku krajów, uznając taki wybór za wystarczający. W grupie wybranych krajów znalazła się między innymi: Słowacja, Ukraina, Rosja, Białoruś i Węgry. Kraje te w kontekście polskiej rzeczywistości nie odbiegają zbyt
kulturowo, historycznie, a wręcz przeciwnie, posiadają wiele wspólnych elementów
warunkujących zbliżone myślenie na temat autorytetu nauczyciela.
Przed przystąpieniem redakcji tej części dysertacji, starano się zebrać w miarę
możliwości kompleksowy materiał poświęcony autorytetowi nauczyciela. Jak się jednak
okazało, samo pojęcie autorytetu jest różnie określane i interpretowane, a literatura na
ten temat jest bardzo skromna. W wielu ośrodkach twierdzi się, że problem ten nie stał
się jeszcze przedmiotem wnikliwych badań. Podejmowane są jedynie próby teoretycznej refleksji nad jego znaczeniem.
Być może autor nie dotarł do wszystkich zbiorów literatury i stąd też może pojawić się sytuacja taka, że w jakimś ośrodku znajduje się artykuł, bądź publikacja, na
ten temat. Generalnie jednak należy powiedzieć, że mamy do czynienia z początkiem
działań zmierzających w kierunku teoretycznej refleksji nad nazwą i związkiem autorytetu nauczyciela z wychowaniem.
Ponadto należy zaznaczyć, że w niektórych krajach np. w Rosji, pojęcie autorytetu utożsamiane jest z mistrzostwem pedagogicznym, co nie jest zgodne z jego strukturą. Owszem, co prawda można spotkać literaturę, w której występuje pojęcie autorytetu
nauczyciela, ale jest to głównie materiał, jaki został opublikowany z sesji międzynarodowych bądź osoby z zagranicy, lub też biorące udział w sesjach naukowych poza Rosją. Wówczas używanie tego terminu jest powieleniem terminologii używanej w niektórych krajach Europy.
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2.2.1. Słowacja

Jeszcze 10 lat temu wszystko wyglądało inaczej. To Polska przeprowadzała reformy gospodarcze, których zazdrościli nam nie tylko Litwini czy Ukraińcy, ale także
Słowacy. Bo jeszcze kilka lat temu Słowacja wydawała się postkomunistycznym skansenem: krajem zawieszonym między Europą Zachodnią, do której należały już de facto
Polska, Czechy i Węgry, a krajami byłego ZSRR. W ostatnich latach wszystko się
zmieniło: nie tylko obszar postsowiecki - gdzie narody Ukrainy, Gruzji i Mołdawii wypełniły formalną demokrację faktyczną treścią i „ruszyły na Zachód” - ale także Europa
Środkowa. Zmienia się także Słowacja: jeszcze niedawno szara, zapóźniona, depresyjna, Polakom kojarząca się głównie z tanimi wakacjami (i tanim alkoholem). Słowackiemu modelowi reform przyglądają się z zainteresowaniem takie potęgi jak Francja,
czy Niemcy. Zmieniają się także ludzie - ich samoświadomość i kultura.
W szeroko rozumianym obszarze zmienia się w Słowacji także sytuacja edukacyjna. W ostatnim czasie powstały nowe uczelnie, które kształcą na wysokim poziomie
młodzież słowacką, otwartą na Europę, nowe wyzwania, jakie niosą dzisiejsze czasy.
Przed niemal siedmiu laty powstał pierwszy w historii Słowacji Katolicki Uniwersytet
w Rużomberoku47, który dziś kształci ludzi młodych z całej Słowacji a także spoza jej
granic. Funkcjonujące dziś cztery wydziały: pedagogiczny, teologiczny, filozoficzny i
pielęgniarstwa, starają się wyjść naprzeciw potrzebom, wyzwaniom, jakie się zrodziły
w dobie współczesnych przemian.
Wśród wielu podejmowanych działań, inicjatyw, przedsięwzięć na polu dydaktycznym, ważnym elementem jest prowadzenie badań naukowych. Zwykle główne kierunki badań naukowych grupują się w kilka tematów, których realizacja wymaga czasu,
odpowiedniego przygotowania badaczy, zaplecza itp. W ostatnich latach tematyka ta
wzbogaciła się o badania w zakresie autorytetu. Oczywiście mówiąc o autorytecie można mieć na uwadze różnego rodzaju autorytety. Jednak w podjętym opracowaniu głównym zagadnieniem jest kwestia autorytetu pedagogicznego.
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Zo vzniknutej KPF vznikla transformáciou 1. 7. 2000 Katolícka univerzita. Zákon o Zriadení Katolíckej univerzity zo dňa 10.mája 2000 zriadil Katolícku univerzitu v Ružomberku ako neštátnu vysokú
školu. Pri vzniku mala KU dve fakulty – filozofickú a pedagogickú so zameraním na prípravu pedagógov
pre základné a stredné školy v dvojodborovom štúdiu. Zákonom NR SR č. 131/2002 o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa Katolícka univerzita stala konfesijnou verejnou vysokou
školou. Por. http://www.ku.sk/ (10 czerwca 2005)
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Okazuje się, że Słowacja należy do tych ośrodków, gdzie sprawy badań nad autorytetem pedagogicznym nie są jeszcze rozwinięte. Problematyka związana z omawianym zagadnieniem sporadycznie pojawia się na różnego rodzaju sesjach naukowych,
konferencjach, ale w wymiarze pewnego sygnału. Przeglądając publikacje, literaturę
pedagogiczną, niewiele można spotkać materiału, który podejmuje ten temat. Publikacje
te w formie artykułów czy naukowej refleksji dopiero zaczęły się pojawiać pod koniec
lat dziewięćdziesiątych. Na uwagę zapewne zasługuje praca autorstwa Alena Vališova
łącząca pojęci i ukazująca związek autorytetu z wychowaniem48. W dodatku należy
zauważyć, że książka została wydana w Pradze w 1999 roku, a w 2005 ukazała się w
Słowacji jej recenzja autorstwa J. Manniová w czasopiśmie pt. „Pedagogiczne spektrum”49.
W ostatnim czasie tematyka autorytetu pedagogicznego ukazuje się na łamach
czasopisma „Rodzina i szkoła”. Są to krótkie refleksje teoretyczne, wynikające z osobistych przemyśleń autorów. Brak jest w nich elementu empirycznego, co świadczy, że
nie są prowadzone badania a jedynie prezentowane są poglądy pedagogów wynikające z
doświadczenia osobistego. Na łamach tegoż czasopisma opublikowane zostały artykuły
m.in. takich autorów jak: J. Gabura - „Rodzic jako przyjaciel i autorytet”50, E. Fischerová - „Autorytet rodzicielski”51, I. Štǔr - „Autorytet pełen miłości”52, A. Naori - „Autorytet jako rozumne wychowanie”53, I.Bindas - „Nauczyciel autorytetu, model i poparcie”54, V. Komorovská - „Autorytet jako socjalny środek wychowania”55.
Kilka kolejnych artykułów na temat autorytetu pedagogicznego opublikowano
również na łamach innych czasopism pedagogicznych np. „Učiteľské nowiny”. Znalazły się tam artykuły, które dość ogólnie podejmują problematykę autorytetu wychowawczego nauczyciela. Warto przytoczyć m.in. takie artykuły jak: L. Farkašová - „O
potrzebie autorytetu i demokracji w szkole”56. Autor artykułu w kontekście przemian
demokratycznych łączy ze sobą dwa zagadnienia: sprawę demokracji i autorytetu, wy48
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kazuje podobieństwa i różnice oraz zależności zachodzące pomiędzy nimi. Nieco
szczegółowiej tematykę autorytetu pedagogicznego w tymże czasopiśmie podejmuje
autor 99, a mianowicie Eva Marušincová57 w artykule „Nauczyciel i jego autorytet”
sygnalizuje potrzebę autorytetu w dziele wychowania młodego człowieka, jego znaczenie w formacji osobowości młodego pokolenia. Jest to jednak dość krótka refleksja teoretyczna bez podłoża empirycznego.
Na uwagę zasługuje również artykuł autorstwa Jozefa Strišš, który w czasopiśmie pt. „Wychowanie przedszkolne” prezentuje refleksje dotyczącą autorytetu i stylu
pracy organizacyjnej dyrektora przedszkola58. Treść zawarta w tym artykule jest ukazaniem roli i znaczenia dyrektora przedszkola, jego funkcji, która winna być oparta na
cechach wynikających z autorytetu pedagogicznego nauczyciela.
Dla poszerzenia panoramy publikowanych artykułów, na uwagę zasługuje także
artykuł Blanki Kudláčovy pt. „Autorytet i odpowiedzialność nauczyciela w perspektywie wychowania chrześcijańskiego”59, ze względu na jego nowe kierunki badań nad
autorytetem wychowawcy.
Właściwie w literaturze słowackiej zaprezentowany wyżej dorobek literatury
naukowej związany z autorytetem pedagogicznym zamyka całość dorobku naukowego.
Autor niniejszego opracowania mimo podejmowanych prób dotarcia do innych źródeł
czy zasobów bibliotecznych, nie znalazł innych opracowań okreslonych tematem. Przeprowadzone konsultacje z kilkoma pracownikami naukowymi Słowacji potwierdziły
tezę, że w chwili obecnej nie prowadzi się empirycznych badań nad autorytetem pedagogicznym. Zatem jawi się wyzwanie do podjęcia współpracy - być może nie tylko w
ramach samej Słowacji czy Polski - zintegrowanej nad autorytetem. Autor widzi taką
potrzebę w celu rozpoczęcia wspólnych działań zaproponował, w trakcie redakcji niniejszego opracowania, Katolickiemu Uniwersytetowi w Rużomberoku, Katolickiemu
Uniwersytetowi w Pazmań w Budapeszcie oraz ośrodkom naukowym w Czechach i na
Ukrainie, powołanie Międzynarodowej Rady Pedagogów, która m.in. zajęłaby się
wspólnymi badaniami m.in. tą problematyką. Należy ufać, że sprawa zostanie organizacyjnie dopracowana i niebawem zespół fachowców podejmie badania w Europie Środkowo-Wschodniej.
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2.2.2. Ukraina

Ukraina ze swoim potencjałem ludzkim, twórczym, naukowym i kulturalnooświatowym, a w przyszłości także i pewnie gospodarczym, może odgrywać znacząca
rolę w Unii Europejskiej, a za jej pośrednictwem także na arenie międzynarodowej. Nie
tylko pozostanie ona w wymiarze ekonomicznym, co jest bardzo ważne dla rozwoju
innych dziedzin życia społecznego, lecz także może mieć znaczącą rolę w naukowych
badaniach m.in. w dziedzinie pedagogiki. Wśród wielorakiej problematyki psychologiczno-pedagogicznej, którą zajmują się ukraińscy naukowcy, również znaczące miejsce zajmuje zagadnienie dotyczące przygotowania kadry pedagogicznej.
Warto w tym miejscu zauważyć, jak wielki potencjał kadrowy stoi przed zadaniem dostosowania do nowych wyzwań i zadań w zakresie pedagogiki. Nie możemy
zapomnieć, że do lat 90. kształcenie i formacja pedagogów prowadzona była w duchu
ówczesnej ideologii. Z tego wynika potrzeba ustawicznego kształcenia nowych kadr.
Dotychczasowa kadra koniecznie wymaga przekwalifikowania z racji wprowadzania
nowych metod, technik, programów. Dla przybliżenia czytelnikowi potrzeby w zakresie
realizacji w/w zadania, warto przytoczyć kilka statystycznych danych. Jak się okazuje
średnia wieku nauczycieli na Ukrainie w ostatnim znacznie się obniżyła. Pierwszą grupę wiekową stanowią nauczyciele do 30. roku życia, których liczba w stosunku do
wszystkich nauczycieli wynosi 22,7%. Drugą grupę i zarazem najliczniejszą tworzą
pedagodzy w przedziale wiekowym pomiędzy 31-40. rokiem życia. Grupę tę stanowi
27,5% całej populacji nauczycieli na Ukrainie. Nieco mniejszą grupę (26,5%) tworzą
nauczyciele w wieku 41-50. roku życia. Grono nauczycielskie między 50 a 55. rokiem
życia stanowi 11,3% całości grupy i 12,0% powyżej 55. roku życia60.
Od kilku lat na Ukrainie podejmowane są badania w zakresie szkolnictwa na
różnych poziomach kształcenia. Szkoły wyższe podejmują dość szeroką współpracę z
jednostkami zagranicznymi. Organizowane są konferencje, opracowywane są wspólnie
programy edukacyjne, prowadzona wymiana doświadczeń w wielu dziedzinach pedagogiki. W ostatnim dziesięcioleciu bardzo aktywnie rozwijają się dziedziny związane z
ogólną i cząstkową dydaktyką oraz różnymi metodami i technikami kształcenia 61.
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Działalność pedagogiczna jest zdeterminowana wieloma czynnikami. Oprócz
narzędzi, technik, metod - wiodącą rolę odgrywa osoba nauczyciela. W badaniach ukraińskich pedagogów wiele miejsca poświęca się określeniu modelu idealnego nauczyciela. W tym celu podjęta została próba połączenia osobowościowych czynników pracy
pedagogicznej oraz umiejętności zawodowych, zdolności organizacyjnych, komunikacyjnych, kreatywnych, etyki pedagogicznej – co wszystko razem składa się na pojęcie
„mistrzostwa pedagogicznego”, prowadzącego do głębszego zrozumienia elementów
składowych sukcesu pedagogicznego62.
Podejmowane badania w zakresie „mistrzostwa pedagogicznego” 63 stały się z
czasem popularnym działem badań nie tylko w zakresie pedagogiki, ale i psychologii,
socjologii, filozofii, kulturoznawstwa. Mistrzostwo na ogół jest pojmowane jako sprawność dydaktyczno-wychowawcza i aby sprawność i działalność pedagogiczna przyniosły oczekiwane owoce, wychowawca musi posiadać wiele pozytywnych cech osobowych, moralno-etycznych, intelektualnych, kulturalnych, zdolności i etc. Literatura pedagogiczna, która podejmuje zagadnienie wychowania podkreśla, że nauczyciel jest w
centrum owego oddziaływania, gdyż od niego głównie zależy w jakim stopniu wychowanek zostanie ukształtowany64.
Naukowym ośrodkiem prowadzącym badania w tej dziedzinie było przede
wszystkim laboratorium pedagogicznego mistrzostwa Instytutu Pedagogiki i Oświaty
Zawodowej w Kijowie. Badania prowadzone w ośrodku poszerzają płaszczyznę naukową, obejmują tym samym nowe zagadnienia. Tak powstały nowe kierunki badań
pedagogicznych. Naukowe badania realizują znane osobistości z dziedziny pedagogiki
takie jak: prof. Nella Nyczkało, prof. Ł.S. Barbina, prof. N.M. Demianenko, prof. M.P.

pod red. S. Sesojewa. Kijów 2001 s.14-59 (tłum. z jęz. ukr.); Tenże. Przygotowanie przyszłego nauczyciela do przyszłej współpracy z uczniami. [w:] Całość racjonalnego oraz emocjonalno-uczuciowego w
systemach edukacyjno-wychowawczych. pr. zb. pod red. I. Ziaziuna, I. Prokopenko, N. Nyczkało i innych. Charków 1996 s.120-124 (tłum. z jęz. ukr.).
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Leszczenko, prof. O. Piechota, prof. C. Nikitczyna, prof. Ł.P. Puchowska, prof. S. Sysojewa, prof. Ł. Chomicz65 i inni.
Wiele badań prowadzonych obecnie dotyczy problemu profesjonalizmu pedagogicznego. Każdego roku ośrodek rozszerza swoją działalność naukową poprzez współpracę z wieloma krajami europejskimi, a także spoza Europy66.
Podejmowane badania w pedagogice dotyczące przygotowania nauczycieli do
pracy zawodowej spowodowały przyspieszenie rozwoju nowej dla Ukrainy dziedziny
pedagogiki, która jest pedeutologia67. Co prawda terminu tego powszechnie w literaturze naukowej jeszcze się nie używa jednak, bez wątpienia, problematyka ma już swoje
odzwierciedlenie w prowadzonych badaniach właśnie w tej dziedzinie.
W wielu pracach badawczych z pedeutologii wyraźnie występuje aspekt psychologiczny, ponieważ niektórzy badacze wiązali zagadnienie mistrzostwa pedagogicznego
z elementami psychologicznymi. Badanie pod tym kątem prowadził m.in. prof. W. Rybałka - profesor psychologii, który opisuje ogólno psychologiczną strukturę zależności
pomiędzy jakościami, funkcjami i procesami osobowości. W tej strukturze m.in. wiele
uwagi poświęca on cechom charakteru człowieka - nauczyciela68.
Podobne badania prowadzi prof. L. Kołmogorowa, zwracając szczególną uwagę
na komponenty związane z umiejętnościami, kompetencją i kulturą. Interesującym jest
to, że w swojej refleksji badawczej zwraca uwagę na wartości, jakie wiążą się z ideałem
nauczyciela. Stara się łączyć ze sobą trzy główne składniki: aksjologiczne, profesjonalno-działaniowe i twórcze, jako elementy tworzące integralną całość mistrzostwa pedagogicznego69.
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Na uwagę zasługują badania prof. E. Pomytkina, który prowadzi badania w zakresie psychologicznego podłoża mistrzostwa pedagogicznego. Dla niego ważnym zagadnieniem są przesłanki dotyczące wyboru działalności pedagoga. Uważa on, że właściwy wybór pewnej drogi życiowej wiąże się w przyszłości z profesjonalizmem pracy.
Istotnymi elementami mającymi wpływ na kształtowanie profesjonalizmu są m.in. wychowanie rodzinne, dobry przykład rodziców i wychowawców, pozytywny kontakt ze
środowiskiem, status społeczny, autorytety wśród przyjaciół i liderów życia społecznego. Interesujacym spostrzeżeniem natury językowej jest fakt, że sporadycznie w literaturze pedagogicznej i psychologicznej Ukrainy występuje wyraz „autorytet”. Prof. E.
Pomytkin, co prawda używa go w swych publikacjach, lecz w odniesieniu do przyjaciół
i liderów, bądź osób bliskich, ale nigdy nie łączy tego pojęcia z autorytetem pedagogicznym nauczyciela. Podkreśla również problem motywacji, który wiąże się z mistrzostwem pedagogicznym. Element ten postrzegany jest jako jeden z najważniejszych
czynników w profesjonalizmie i rozwoju każdego nauczyciela70.
Wspomniane mistrzostwo pedagogiczne, nad którym prowadzone są badania
związane także z autorytetem, w rozumieniu ukraińskich pedagogów, to przede wszystkim odpowiednia wiedza, wysoki poziom kultury osobistej, praktyczne umiejętności,
dobre nawyki, dobra komunikacja, dobre przygotowanie zawodowe. Takie poglądy
m.in. głosi prof. I. Ziaziun71.
Ponadto już w latach 60. wiele badań było skoncentrowanych na zagadnieniu
sensu mistrzostwa pedagogicznego i jego znaczeniu w procesie wychowania. Coraz
częściej zwracano uwagę na walory osobowościowe72. Ukazało się kilka prac doktorskich i habilitacyjnych, które nie podejmują wprost i nie mówią bezpośrednio o autorytecie, ale starają się przedstawić próbę całościowego usystematyzowania profesjonalizmu pedagogicznego. Profesjonalizm w rozuzmieniu z jakością pedagoga - czyli w połączeniu z jego działalnością wychowawczą.
Niektórzy spośród pedagogów czy psychologów na Ukrainie, łączą autorytet
pedagogiczny z ideałem pedagoga. Ideałem - według wielu - jest osoba, która widzi
społeczeństwo jako uosobienie zdolności do działania. Ideał - osoba, która niesie sensowną siłę zdolności, umysłowe zdolności, talenty, bogactwo pomysłów i idei, poczucie
70
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wielkości człowieka i świata, jej bycia oraz rozwoju, twórczej i niepowtarzalnej radości
i sławy pracy z uczniami73. Idealny nauczyciel to ten, który permanentnie działa w sposób twórczy, umiejętnie pracuje i wychowuje, którego naśladują uczniowie. Taki nauczyciel progresywnie działa, rozwija trwałą i praktyczną wyobraźnię o nowym, doskonałym godnym człowieku. Idealny nauczyciel jest więc fundamentem szkoły.
Sięgając do dorobku naukowego wybitnych ukraińskich pedagogów – humanistów należy przytoczyć określenie ideału nauczyciela w ujęciu Wasyla Suchomłyńskiego74, według którego idealny nauczyciel odznacza się wiedzą i praktyką życiową, kompetencją, kulturą języka. Idealny pedagog, to wzorzec osoby działającej w sposób twórczy w procesie wychowania ucznia75.
Idealny nauczyciel, to – według autorów ukraińskich – nie tylko osoba, która
potrafi w sposób umiejętny nauczać, ale jest to osoba, która wychowuje. W procesie
wychowania ogromne znaczenie odgrywają wartości, które wskazują, w jakim kierunku
ma się kształtować światopogląd, zainteresowania, ideały, pragnienia, aspiracje. Od
tego, jakimi wartościami będziemy się kierować w procesie wychowania, będą zależeć
efekty pracy pedagogicznej zmierzającej ku kształtowaniu dojrzałego człowieka.
Mówiąc o wartościach w procesie wychowania należy uwzględnić prace współczesnych ukraińskich pedagogów, którzy badali ten problem. M.in. warto przywołać
nazwisko prof. O. Wiśniewskiego76, który w swojej monografii „Współczesne ukraińskie wychowanie” kontynuuje poglądy szykanowanego przez ówczesne władze polityczne, wybitnego ukraińskiego pedagoga G. Waszczenki. Prof. Waszczenko, opierając
się na chrześcijańskim ideale wychowania, przedstawił hierarchię wartości wychowawczych. W jego ujęciu najwyższymi wartościami są wartości chrześcijańskie, które nazywał wartościami absolutnymi. Wartości te - według niego – stanowią podstawę do
wszelkich wyborów i działań człowieka. Oczywiście nie oznacza to, że pozostałe wartości typu: wartości narodowe, rodzinne i osobiste nie stanowiły dla niego znaczenia.
Wręcz przeciwnie, bardzo szeroko ukazywał ich potrzebę, rolę i znaczenie w procesie
wychowania młodego pokolenia. Koncepcję tę przedstawił w swojej książce pt. „Ideał
wychowawczy”.
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Por. W. Suchomłyński. Wybrane prace w pięciu tomach. T.2. Kijów 1976. (tłum. z jęz. ukr.).
76
Por. O. Wiśniewski. Współczesne ukraińskie wychowanie. Drohobycz 1997 (tłum. z jęz. ukr.).
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Należy pamiętać, że pewne aspekty związane z zagadnieniem autorytetu pedagogicznego – jak zresztą wyżej przedstawiono – wiązały się z mistrzostwem pedagoga,
profesjonalizmem, ideałem pedagogicznym, wartościami wychowawczymi w duchu
chrześcijańskim. Niemniej jednak warto zauważyć, że część pedagogów zagadnienie
autorytetu wiąże ściśle z procesem wychowawczym – w szczególności z osobą nauczyciela wychowawcy. Analizując proces wychowania wielu naukowców stara się zagłębić
w poznanie roli różnych czynników powodujących efektywność procesu wychowania.
Jednym z tych czynników jest autorytet nauczyciela.
Trudno jest przedstawić zagadnienie autorytetu nauczyciela w literaturze pedagogicznej w kontekście historycznym. Doskonale wiemy, jaka była sytuacja - do niedawna - na Ukrainie. Jesteśmy świadomi, jaki obowiązywał system wychowawczy i kto
jaką w nim pełnił rolę. Ze względu na te uwarunkowania częściej można spotkać w pracach poglądy konkretnych pedagogów (np. Makarenki, Suchomłyńskiego i innych) na
kwestie autorytetu nauczyciela w wymiarze profesjonalnych kompetencji niż w wymiarze wartości77. Zupełnie częściej możemy się spotkać z drugim poglądem w literaturze
historyczno-pedagogicznej dotyczącej postaci zachodnio-ukraińskich pedagogów na
przełomie XIX/XX wieku (I. Juszczyszyn, M. Gałuszczyńsi, J. Dzerowicz, A. Toroński,
O. Partycki, O. Ogonowski i in.). Poglądy ich na kształtowanie charakteru młodego
człowieka, autorytet wychowania, metody i środki wychowania, wartości wychowawcze zostały przedmiotem ścisłego zainteresowania szeregu współczesnych ukraińskich
naukowców (B. Stuparyk78, I. Kurliak79, M. Barna80, S. Wdowycz81 i inni). W przytoczonych pracach podjętych przez wspomnianych autorów, podkreśla się fakt, iż w procesie wychowania ukraińskiej młodzieży istotne znaczenie posiadała osoba pedagoga
jako wzorzec dla podopiecznych. Osoba taka, oprócz posiadanych kompetencji zawodowych, wyróżniała się świadectwem chrześcijańskiego życia.
77

Tamże
Por. B. Stuparyk. Szkolnictwo Galicji. Iwanofrankowsk 1998 (tłum. z jęz. ukr.).
79
Por. I. Kurliak. Rozwój oświaty klasycznej na zachodnio-ukraińskich ziemiach (XIX – I pol. XX
wieku). Kijów 2000 (pr.hab. - tłum. z jęz. ukr.); Tenże. Ukraińska gimnazjalna oświata w Galicji (18641918). Lwów 1997 (tłum. z jęz. ukr.); Tenże. Galicja – zachodnia Europa: tradycji klasycznej oświaty. w:
Dialog kultur: Ukraina w światowym kontekście. Lwów 1996 nr 2 s.161-165 (tłum. z jęz. ukr.); Tenże. Z
historii rozwoju ukraińskiej licealnej oświaty (Galicja I poł. XX wieku). [w:] Całość racjonalnego oraz
emocjonalno-uczuciowego w systemach edukacyjno-wychowawczych. pr. zb. pod red. I. Ziaziuna, I.
Prokopenko, N. Nyczkało i innych. Charków 1996 s.178-182. (tłum. z jęz. ukr.); Tenże. Religijne tradycje w ukraińskich gimnazjach Galicji. [w:] Ukraińskie oświatowe czasopismo. R. 1994 nr 2 s.52-55
(tłum. z jęz. ukr.).
80
Por. M. Barna. Rozwój pedagogicznej oświaty we wschodniej Galicji (1867-1939). Kijów 1996
(pr. dr. - tłum. z jęz. ukr.).
81
Por. S. Wdowycz. Rozwój humanistycznej pedagogiki na Ukrainie zachodniej (koniec XIX – początek XX wieku). Kijów 1998 (tłum. z jęz. ukr.).
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Aktualnie na polu badań naukowych związanych z autorytetem pedagogicznym
w Ukrainie nie znajdujemy zbyt wiele literatury, jednak nie oznacza to, że zagadnienie
jest zupełnie pomijane w podejmowanych opracowaniach. Dość często problematyka
autorytetu przedstawiana jest w innym ujęciu (aksjologicznym, filozoficznym, psychologicznym, teologicznym), bądź określana zamiennym terminem. Sytuacja staje się
więc wyzwaniem i inspiracją do podejmowania dalszych badań i to nie tylko w wymiarze krajowym, ale europejskim, a być może i światowym.
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2.2.3. Rosja
Jeszcze do niedawna były Związek Socjalistyczny Republik Radzieckich narzucał wielu krajom bloku postkomunistycznego pewien model wychowania młodego pokolenia. Doskonale wiemy, że model ten oparty na ideologii nie tylko, że się nie sprawdził w życiu, ale wyrządził wiele szkód w różnym wymiarze życia.
Dziś w zupełnie innej rzeczywistości wiele krajów posiada swoją odrębność,
podejmuje więc własne rozwiązania w dziedzinie wychowania, szkolnictwa, edukacji
itp. Warto więc postawić pytanie, na ile - po tylu latach zniewolenia komunistycznego zmienia się rzeczywistość w kwestii edukacji, wychowania w Rosji, która nadal jest
wielką potęgą w wielu dziedzinach życia - choćby energetycznej.
Autor podjął wiele działań w kierunku orientacji i próby odpowiedzi na pytanie:
czy w Rosji prowadzone są badania nad autorytetem pokrewnymi zagadnieniami. I
trzeba powiedzieć, że sytuacja w tym obszarze także i tam - chociaż bardzo powoli - ale
zmienia się w sposób postrzegalny. W ostatnich latach ukazało się wiele ciekawych i
cennych pozycji, które podejmują w sposób pośredni i bezpośredni zagadnienie autorytetu. Wprost o autorytecie nauczyciela piszą m.in. O. Порохова82, podejmując kwestię
doświadczenia wspólnej pracy jako czynnika budującego autorytet. Z kolei И.П. Aндриади83 pisze o autorytecie nauczyciela i procesie rozwojowym prowadzącym w kierunku rodzenia się autorytetu. Ponadto w swoich badaniach wiele miejsca pedagogice autorytetu poświęca M. Богуславский84. Ciekawą rzeczą jest to, że rozpoczęcie badań nad
autorytetem nauczyciela w Rosji ma miejsce nie tylko w Moskwie, czy innych dużych
ośrodkach naukowych. Badania te prowadzone są w całym kraju, niekiedy nawet w
mało znanych ośrodkach, które już od pewnego czasu zajmują się problematyką wychowania młodego człowieka w kontekście autorytetu nauczyciela.
Na uwagę zasługuje wielu innych autorów publikacji, opracowań czy artykułów.
Warto wspomnieć И Невежина85, М.Ю. Кондратьев86, Н. Н. Лобанова87, Т. А.

82
O. Порохова. Авторитет растет: [Из опыта совмест. работы гор. психол. службы г.
Благовещенска Амур. обл. и школ. психологов] // Нар. образование. - 1998. - N 2. - c. 176-177.
83
И.П. Aндриади. Авторитет учителя и процесс его становления: [Моногр.] - М.: МПГУ 1997. - 205 c.; Tenże. Теория и практика становления авторитета учителя. -Иркутск: Б. и. - 1999. 262 c.; tenże. Истоки становления авторитета учителя // Шк. и пр-во. - 2001. - N 8. - c. 2-7.
84
M. Богуславский. Авторитарная педагогика - педагогика авторитета : [Взаимоотношения
учителя и учащихся сред. шк.] // Директор шк. - 2002. - N 5. - c. 25-28.
85
И. Невежина. Как вернуть учителю авторитет?// Первое сент. -1999. -N89 (18.12). - c. 2.
86
М.Ю. Кондратьев. Слагаемые авторитета. - М.: Знание. – 1988. – 80 с.

48

Горюнова88, В. М. Распопов89, którzy podjęli wprost tematykę związaną z autorytetem
nauczyciela. Podejmując to zagadnienie zwracali uwagę na kompetentność, przygotowanie zawodowe nauczycieli90. Uważali, że wiele o autorytecie decyduje także osobowość91, kultura, zdolności92, innowacje, jakie wprowadza dana osoba93, aktywność nauczyciela94, intensyfikacji w pracy95. Godnym uwagi jest fakt, iż wielu pedagogów
zwracało uwagę na dokonujące się przemiany i potrzebę odbudowy kraju nie tylko od
strony gospodarczej, ale od strony pedagogiki i pedagogii96.
W prowadzonych badaniach zwraca się uwagę na rozwój pedagogicznego przygotowania nauczyciela do różnych zawodów97. Uważa się, że każdy nauczyciel winien
być należycie przygotowany od strony pedagogicznej. W ramach przygotowania winno
się zwracać uwagę na integralne przygotowanie, które prowadzić będzie do zbudowania
autorytetu nauczyciela98. Wiele uwagi poświęca się ogólnemu przygotowaniu pedagogicznemu nauczyciela w systemie oświaty99, czy humanitarnemu przygotowaniu przy87

Н. Н. Лобанова., B.B. Косарев., А. П. Крючатов. Профессиональная компетентность
педагога. – Самара, СПб.: ОАО "СамВен". – 1997. - 107 с.
88
Т. А. Горюнова. Подготовка и использование учительских кадров: Учеб. пособие. - М.:
МГПИ. – 1988. - 85 с.
89
В. М. Распопов. Планирование и организация подготовки деятельности учителя технологии:
[Учеб. пособие для пед. вузов и работников образоват. учреждений доп. проф. образования]. –
Магнитогорск: МГПИ. – 1996. - 388 с.
90
Н. Л. Стефанова. Методическая подготовка учителя математики. - СПб.: Образование. –
1994. - 64 с.
91
K.M. Левитан. Личность педагога: Становление и развитие. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та.
– 1991. - 163 с.
92
В. А. Крутецкий., Е. Г. Балбасова. Педагогические способности, их структура, диагностика,
условия формирования и развития: Учеб. пособие. - М.: Прометей. - 1991. - 109 с.
93
И. В. Петривняя. Инновация в подготовке учителя: Учеб. пособие. – Куйбишев: КГПИ. –
1990. - 114 с.
94
В. А. Ситаров. Изучение профессиональной активности личности будущего учителя:
Некоторые теорет. и практ. вопр. - М.: Прометей. – 1990. - 45 с.
95
Э. М. Сировский., Р. У. Гойтемиров., А. В. Ажиев. Вопросы интенсификации подготовки
педагога в вузе: Учеб.-метод. пособие. – Махачкала: Дагучпедгиз. – 1989. - 100 с.
96
Е. П. Белозерцев. Подготовка учителя в условиях перестройки. - М.: Педагогика. – 1989. 205 с.
97
В. И. Попова. Развитие профессионально-педагогической направленности будущего
учителя: Науч.-метод. пособие. – Оренбург: Изд-во Оренбург. гос. пед. ун-та. – 1998. - 42 с.; И. Н.
Немыкина. Методические основы специальной подготовки учителя музыки: Учеб. пособие. –
Свердловськ: СГПИ. – 1988. - 61 с.; А. В. Миронов. Содержание экологического образования
будущего учителя. – Казань: Изд-во Казан. ун-та. – 1989. - 219 с.; Е. М. Ибрагимова. Непрерывная
допрофессиональная и профессиональная педагогическая подготовка учителя. – Казань: Изд-во
Казан. гос. пед. ун-та. – 1999. - 212 с.; В. А. Адольф. Профессиональная компетентность
современного учителя. – Красноярск: КГУ. – 1998. - 309 с.; Ю. В. Еремин. Вопросы
профессионально направленной подготовки учителя иностранного языка: Учеб. пособие. - СПб.:
Образование. - 1996. - 89 с.
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Н. А. Терентьева. Концепция высшего музыкально-педагогического образования: Эксперим.
учеб. план. - Л.: РГПУ. – 1991. - 59 с.; А. И. Мищенко. Введение в педагогическую профессию:
Учеб. пособие. – Новосибирск: НГПИ. – 1991. - 145 с.
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О. А. Абдуллина. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего
педагогического образования. - М.: Просвещение. – 1989. - 139 с.
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szłego pedagoga100. W ostatnich latach zaczęto wdrażać nowe kierunki w pedagogice,
wskazując na wiele aspektów w zakresie konieczności formowania nauczycieli zarówno
obecnie pracujących jak i przyszłych. Tematyką formacji zajmuje się kilku znanych z
terenu Rosji pedagogów, który każdy z nich akcentuje dany element czy wartość101.
Podobnie jak na Ukrainie, tak również i w Rosji, autorytet pedagoga przedstawiany jest jako mistrzostwo pedagogiczne102. Ten model myślowy dość często występuje w publikacjach autorów znanych w Rosji jako teoretyków pedagogiki 103. Wielką wagę teoretycy pedagogiki kładą na motywacje wyboru zawodu nauczyciela, która w konsekwencji sprawia, że dana osoba wyraża większą otwartość na swoją formację jako
człowieka, pedagoga, nauczyciela, dydaktyka104.
Coraz częściej w badaniach podejmuje się zagadnienie specjalizacji w pedagogice, jego kwalifikacji ze zwróceniem uwagi na aspekt psychologiczny105. Do znanych w
tamtej rzeczywistości badaczy należą m.in. О. М. Шиян106, И. А. Сазонов107. Wiele
ośrodków naukowych, podejmując współpracę z ośrodkami krajowymi czy zagranicz100

Г. И. Гайсина. Формирование гуманитарной культуры будущего учителя в довузовских
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ориентиры образования. СПб.: Б. и. – 1997. 153 с.; А. В. Христева. Формирование умений анализа
и самоанализа профессионально-педагогической деятельности: (Метод. рекомендации для
студентов педвузов и учителей). – Магнитогорск: Изд-во Магнитог. пед. ин-та. – 1997. - 43 с.
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В. В. Белорусова., А. В. Романова., Б. А. Карпушин. Основы профессиональнопедагогического мастерства преподавателя (тренера): Конспекты лекций. - Л.: ГДОИФК. – 1988. 31 с.; П. Е. Решетников. Технология профессионально-личностного развития будущих учителей. М., Белгород: Везелица. – 1998. - 335 с.; А. П. Чернявская. Педагогическое мастерство: Учеб.
пособие. - Ярославль ЯГПУ. – 1997. - 155 с.
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Технологии формирования мотивации и самоорганизации учебной деятельности у школьников и
будущих учителей физики. - М.: МПУ. – 1997. - 231 с.; В. А. Гачко. Методологические и
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nymi, prowadzi badania komplementarne. Zajmują się dość szczegółowymi zagadnienia
np. lęku czy stresu, jaki występuje przy wyborze zawodu nauczyciela, ale też w pierwszych latach jego pracy. Biorąc pod uwagę tę kwestie, zwraca się uwagę jego odporność
psychologiczną, profesjonalizm, który daje większą swobodę działania, pracy. Proces
adaptacji do nowego środowiska jest dość trudnym i zarazem istotnym zagadnieniem w
przygotowaniu nauczyciela i zbudowaniu autorytetu108.
W Rosji w ramach przygotowania pedagogicznego nauczycieli znaczną uwagę
zwraca się również na profesjogramę ogólnopedagogiczną109. Wiele miejsca w badaniach zajmują zagadnienia poboczne, które uzupełniają integralność przygotowania
nauczycieli i budowania ich przyszłego autorytetu wśród uczniów czy studentów110. Do
takich należy zaliczyć choćby kulturę111. Ma istotne znaczenie w zakresie samowychowania, samodoskonalenia nauczyciela112. W literaturze naukowej coraz częściej pojawia
się problematyka dotycząca deontologii113, nowych technik kształcenia114, a przy tym,
poruszane są kwestie związane z integralnym przygotowaniem nauczyciela, jego prestiżem, autorytetem.
Reasumując, należy powiedzieć, że po okresie pewnej transformacji, która już
się dokonała - myślę, że bardziej politycznie - otworzyła się przestrzeń dla nowych wyzwań, jakie stoją przed narodem rosyjskim, a może szczególnie przed wychowawcami i
przygotowującymi do zawodu nauczyciela. Należy też powiedzieć, że w zakresie autorytetu nauczyciela, jest- mimo wszystko - niewiele badań. Autorytetem niepodważalnym przez pokolenia był autorytet polityka, który nie zawsze - a raczej prawie zawsze niewiele miał wspólnego z autorytetem w znaczeniu współczesnym. Istnieje wielka
108
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potrzeba podjęcia badań nad tym zagadnieniem. Coraz częściej pojawiają się głosy ze
strony ośrodków akademickich, instytucji kształcących, ale też osób wrażliwych na
kształt przyszłości kraju, że wychowanie młodego pokolenia jest priorytetowym zadaniem wszystkich obywateli. Dojrzewa zatem świadomość, że pozytywne i trwałe postawy, zgodne z oczekiwaniami współczesnego pokolenia, buduje się na trwałych wartościach. Takie wartości są związane ze Stwórcą, są one wartościami chrześcijańskimi.
Tylko one zapewniają owocność podejmowanego trudu wychowawczego.
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2.2.4. Białoruś

Dotychczasowe opracowanie - przynajmniej w zarysie - dotyczące problematyki
autorytetu nauczyciela w krajach, o których była mowa, autorowi nie stanowiło większej, poważniejszej trudności. W przypadku Białorusi pojawił się poważny problem
dotarcia do literatury a ponadto jej skromność, gdy chodzi o zagadnienie autorytetu nauczyciela. W chwili obecnej nie ma też możliwości skorzystania z zasobów bibliotecznych drogą internetową. Wykazy na stronach internetowych nie istnieją. Ponadto - jak
zaznaczono wyżej - badania nad autorytetem nauczyciela na Białorusi są prowadzone w
niewielkim wymiarze. Z tego tez powodu obraz badań, jaki zostanie tu przedstawiony
jest jedynie sygnałem w kierunku podjęcia zdecydowanych działań nad tym zagadnieniem przez ośrodki naukowe. Skoro w życiu publicznym, politycznym istnieją niedemokratyczne zasady, to cóż powiedzieć o autorytecie nauczyciela. Z racji bliskości położenia Białorusi z Polską spoczywa pewna odpowiedzialność na umożliwieniu działań
naukowych w tym kierunku.
Niektóre ośrodki na Białorusi podejmują pewne próby w zakresie badań nad
przygotowaniem nauczyciela do zawodu. И. И. Казимирская prowadząca badania w
Mińsku, w swojej publikacji ukazuje myślenie nauczyciela i drogi jego formacji 115. Przy
czym formacja ta - według autorki - dotyczy sfery ludzkiej, intelektualnej, kulturalnej.
Nie wspomina ona o formacji duchowej, bez której nie można mówić o autorytecie w
pozytywnym tego słowa znaczeniu.
Zagadnienie mistrzostwa pedagogicznego, któremu wiele uwagi w badaniach
poświęcają naukowcy z Ukrainy czy Rosji, występuje też w prowadzonych badaniach
na Białorusi. Co prawda są to znikome publikacje, ale w ostatnich latach problem ten
zaczyna być podejmowany przez niektóre ośrodki naukowe. Warto w tym miejscu
przywołać А. А. Гримотьa, który w swojej rozprawie naukowej liczącej 118 stron, podejmuje temat formowania mistrzostwa pedagogicznego przyszłych nauczycieli116.
Zespołową publikacją, jaka się ukazała w Mińsku, była książka poświęcona
przygotowaniu studenta na nauczyciela. Zespół redakcyjny w składzie: И. Б. Платонова, Э. М. Прокопович, А. Г. Няшина, zajął się dość pobieżnie zagadnieniem kształcenia nauczycieli, w dodatku jedynie wzmiankują o formacji nauczyciela, pomijając
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zasadnicze kwestie dotyczące formacji duchowej. Podkreślają merytoryczność przygotowania, stronę osobową, intelektualną, sprawności i aktywności pedagoga, dobrą komunikację z wychowankami. Niewiele uwagi poświęcają stronie wychowawczej, czyli
pedagogicznej. Akcent w przygotowaniu nauczyciela kładą na stronę intelektualną, dydaktyczną i to wyraźnie widać w publikacji117. Co prawda na Białorusi ukazuje się kilka
czasopism, które podejmują dyskurs pośrednio lub bezpośrednio w sprawie zagadnienia
nauczyciel118, ale co do autorytetu, istnieje milczenie, niemal tabu. Sporadycznie pojawiają się krótkie artykuły poświęcone przygotowaniu nauczycieli lecz traktowane jako
mistrzostwo w zakresie edukacji - nauczania.
Występujące trudności na Białorusi, także w zakresie pedagogiki i jej roli w procesie wychowania, przedstawia w swojej książce E. Mironowicz 119. Autor w publikacji
ukazuje dzieje narodu białoruskiego w XX w., a także podłoża współczesnych problemów Republiki Białoruskiej. Przedstawia proces budzenia się białoruskiej świadomości
narodowej, narodziny współczesnego życia kulturalnego, pierwsze próby stworzenia
własnego państwa, katastrofę spowodowano przez rewolucję i system radziecki, a
wreszcie wysiłki zmierzające do odrodzenia języka, kultury i niepodległości w ciągu
ostatniego dziesięciolecia120.
Pozytywnym sygnałem jest podejmowanie przez niektóre ośrodki na Białorusi
coraz śmielszej współpracę z ośrodkami np. w Polsce i prowadzenie wspólnie badań w
dziedzinie pedagogiki. Jednym z takich ośrodków jest Uniwersytet w Białymstoku, w
strukturach którego, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, jest katedra edukacji międzykulturowej, prowadzona przez prof. zw. dr hab. Jerzego Nikitorowicza. Z inicjatywy
kierownika katedry prof. zw. dr hab. Jerzego Nikitorowicza i jego pracowników organizowane są cykliczne Międzynarodowe Konferencje z zakresu problematyki edukacji
międzykulturowej. W 2000 roku odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja na temat
„Kultury tradycyjne a kultura globalna. Konteksty edukacji międzykulturowej". Udział
w niej wzięli m.in. przedstawiciele nauki z Uniwersytetu z Mińska (Białoruś), z Grodna
(Białoruś), z Wilna (Litwa).
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Współpraca napawa pewnym optymizmem, także na polu badań pedagogicznych. W 2003 roku „Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej” ufundowała 15 stypendiów
naukowcom z Białorusi121. Każdego roku grupa studentów czy naukowców podejmuje
wspólne działania nie tylko w Polsce, ale także w innych państwach Europy. Działania
obejmują oczywiście wiele dziedzin nie tylko z zakresu pedagogiki. Niemniej jednak,
jak wynika z raportów polskich jednostek uczelnianych, każdego roku intensyfikuje się
współpraca z Białorusią. Należy więc mieć nadzieję, że z czasem podejmie się szczegółowe badania w zakresie autorytetu nauczyciela.
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2.2.5. Węgry

Kolejnym krajem, który autor chce zaprezentować od strony badań nad autorytetem nauczyciela, są Węgry. Kraj ten - jak wiemy - w okresie powojennym, opanowany
przez system komunistyczny, przeżywał trudne dzieje. Z powodu systemu totalitarnego
szczególnie ucierpiał Kościół, ale w dużym stopniu spustoszenie nastąpiło również w
dziedzinie szkolnictwa. Niemal w zupełności wykluczono szkolnictwo katolickie, a
system oświaty opierał się na ideologii marksistowskiej. Niektórzy historycy twierdzą,
że reżim, jaki panował w tym kraju, należał do wyrafinowanych, pozbawiających naród
węgierski tożsamości. Sytuacja represji ideologicznych spowodowała chroniczny lęk
jednego człowieka przez drugim, pozbawienie go całkowitej wolności w zakresie światopoglądowej, wychowawczej.
Do niedawna Węgry - w przeciwieństwie do Polski - nie posiadały żadnej jednostki uczelnianej prowadzonej w duchu katolickim. Dopiero w latach 90. zaczęła się
zmieniać sytuacja, gdy powstał Uniwersytet Katolicki w Pazmań. Odbudowa zatem
struktur kształceniowych w duchu katolickim rozpoczęła się o wiele później niż w Polsce. Brak jest więc konkretnych badań w dziedzinie pedagogiki. Wspomniany Uniwersytet - wprawdzie prowadzi kierunek - pedagogika - lecz jego etap rozwojowy wymaga
wielu jeszcze działań organizacyjnych, by spełnił założone oczekiwania.
Analizując dostępne materiały, publikacje, opracowania w kilku znanych ośrodkach naukowych takich m.in. jak: Budapeszt, Szeged122, Debreczyn123, Miskolc, Pecz,
Veszprém, Pazmań, Kaposvár i inne, stwierdzono, że literatura dotycząca autorytetu
nauczyciela jest bardzo uboga. Zaledwie kilka artykułów i parę opracowań interdyscyplinarnych pojawiło się w ostatnich kilku latach, które dość pobieżnie traktują omawiane zagadnienie. W większości publikacji pedagogicznych jedynie „dotykają” problematyki autorytetu nauczyciela.
Jednym z poważnych dzieł pod redakcją Trosits Andrusa jest podręcznik z zakresu praktycznej pedagogiki chrześcijańskiej124. Zawiera on kilka opracowań różnych
autorów, którzy podejmują w niewielkim stopniu problem określenia autorytetu nauczyciela. Mówiąc o autorytecie bardziej kierują uwagę na wiedzę, zdobyte doświad122
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czenie. Według tegoż autora autorytet, to relacja zbudowana na podstawie modelu
uczeń-mistrz.
Z kolei Kovács László, w dziele omawiającym zasady wychowawcze125, ukazuje
pewną strukturę wychowania tworzącą jasno sprecyzowane zasady. Są to jednak treści
oparte na psychologii, humanizmie, natomiast pominięte zostały wartości chrześcijańskie - jako elementy składowe autorytetu. Jeśli chodzi o problematykę autorytetu, podjęta została głównie w rozdziale pt.: „Czy dla dziecka dyscyplina jest zła?”. Według
autora - jest możliwa - jeśli nie chcemy w ogóle wpływać na dziecko, żeby nie podporządkowywać dziecka, by nie powodować jakiegoś nacisku, który negatywnie wpłynie
na całe życie. Autor przypomina, że należy rozróżniać dyscyplinę od przymusu. Przymus faktycznie niszczy osobowość, natomiast wychowanie do dyscypliny ją buduje,
przyczynia się do jej rozwoju. Dyscyplina zapewnia swobodną i pewną działalność,
dlatego błędem jest wzajemne przeciwstawianie dyscypliny i wolności. Odpowiedzialni
wychowawcy wybierają więc dyscyplinę, gdyż dziecko potrzebuje prowadzenia i zachęty ze strony dorosłych. Nie jest dobre dla dziecka, gdy rodzice czy wychowawcy rezygnują z autorytetu. W konsekwencji powoduje to skutek negatywny.
Wciąż przewija się w związku z wpływem autorytetu na zachowanie powtarzające się pytanie: jaki jest najlepszy sposób wychowania? Gdy mówi się o demokratycznym, jest to pojęcie wieloznaczne. Stąd za D. Baumrind można wyróżnić trzy modele
wychowania: autorytatywny (zdecydowany), autokratyczny (nie znoszący sprzeciwu) i
permisywny (rozluźniający). Nie ulega wątpliwości, że najlepsze jest wychowanie zdecydowane, a więc wychowanie autorytatywne, ale nie autokratyczne. Model ten jest
oparty właśnie na autorytecie. Oczywiście autor niniejszego opracowania nie akceptuje
takiego modelu nauczyciela i wychowania.
W kolejnym rozdziale książki postawiony został problem: czy autorytet konieczny jest w wychowaniu? Odnajdujemy odpowiedź, że w wychowaniu trzeba przyjąć autorytet, bo wychowawca pełni rolę prowadzącego. Dlatego pytanie nie dotyczy
tego, czy wychowawca ma być autorytetem, ale czy może być wychowawcą ktoś, kto
nie jest autorytetem. Autorytet jest wyrazem dogmatów, panowania i rozkazującej władzy. Jest w życiu wiele przykładów, że wychowawcy i rodzice boją się okazywać autorytet, ale dzieciom potrzebny jest autorytet - osoba, bo bez niego są oni pozbawieni
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pewności życiowej. Prowadzić człowieka można nie tylko rozkazującą władzą. Autorytetem może być ktoś, kto akceptuje wartości moralne. W końcowej części pozycji autor
stawia jednak dość jednoznaczny wniosek, a mianowicie twierdzi, że autorytet jest niezbędny w wychowaniu. Bez autorytetu nie ma prawdziwego wychowania126.
W ujęciu kościelnym autorytetem zajął się w swoich badaniach Özséb Horányi,
który podkreśla, że Kościół katolicki działa nie tylko na zasadzie autorytetu 127. Przy tej
okazji podejmuje on kwestie wychowawcze związane z autorytetem, które opublikowane skromne refleksje zostały w formie obszernego wywiadu.
Problematyką od strony politycznej z elementami pedagogiki zajął się G.
Filippov. W artykule pt. „Polityka moim autorytetem” zamieszczonym w książce
„Wspólnota polityczna” opublikowanej w 2003 roku, w której dość szeroko - także od
strony pedagogicznej - autor przybliżł czytelnikowi problem wychowania i rolę
nauczyciela w tym procesie128. W rozważaniach dominuje jednak kwestia autorytetu
polityka. F. Gábor wysuwa problem słownictwa i terminologii pojęcia autorytetu.
Rozważa, czy mówić o władzy, czy o autorytecie. Jest to ważne, aby dobrze ująć te
pojęcia, ale tego nie trzeba tłumaczyć mieszkańcom dawnych krajów socjalistycznych
w Europie Środkowo-Wschodniej. Problem stanowi pytanie o jednostkę i wspólnotę,
ufność, wolność, władzę i autorytet. Drugim ważnym problemem - według niego - to
związek wspólnoty i polityki. Można stwierdzić, że władza nie jest tym samym, co
przemoc, która nie znosi sprzeciwu i różni się również od autorytetu. Według autora,
autorytet jest jednym z najważniejszych czynników trwałości i stabilności. Człowiek
jest do tego momentu autorytetem, dokąd ma możliwość udowodnienia zachowania
określonych cech i postaw (np. nauczyciel szybko traci autorytet, gdy uczniowie widzą
jego poważne pomyłki)129.
Po wielu rozważaniach nad autorytetem, dochodzi on do wniosku, że aby
określić pojęcie autorytetu należy odnieść się do podstawowych wartości moralnych.
Dziś we wspólnocie politycznej i wychowaniu młodego pokolenia bardzo ważna jest
tożsamość i kształtowanie ich w oparciu o wartości moralne. Podkreśla on, że nawet
mocne wartości etyczne nie są w stanie utrzymać równowagi autorytetu, gdyż ilość
126
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elementów składowych jest tak liczna, że tworzy to zespół komponentów zewnętrznych
i wewnętrznych130.
Również w wymiarze wychowania katolickiego zagadnieniem autorytetu zajął
się Susan Forward. Wykazuje on negatywne oddziaływanie rodziców - chodzi o rodziny
patologiczne, ale nie tylko - zaś wskazuje wyraźnie na Kościół jako podmiot wychowania młodego człowieka. Stawia on wprost tezę, że pozostał w tym narodzie jeszcze jeden autorytet - Kościół, przed którym stoją ogromne zadania pedagogiczne131 i który
posiada niewzruszone zaufanie społeczeństwa.
Na uwagę zasługuje również badanie Larry Nuci na temat wychowania moralnego. Taki charakter wychowania stwarza ogromną szansę na budowanie autorytetu
nauczyciela. Według niego - szkoła prowadzi dzieci zgodnie z jakimiś konwencjami
społecznymi i w powiązaniu z jakąś moralnością kształtuje osobowość. Trudno jest
znaleźć równowagę między zmianami osobowymi i społecznymi. Dlatego powraca
pytanie o autorytet społeczny. Badania te prowadzone są przez zespół kilkuosobowy na
Krajowym Instytucie Szkolnictwa Średniego132.
W grupie pedagogów prowadzących podobne badania należy przywołać jeszcze
J. Sávai133, J. Szücs134, który idzie śladem zaginionego autorytetu, chcąc odnaleźć go na
nowo. Przy tej okazji podejmuje on zagadnienie społeczeństwa autorytatywnego. Z kolei o sztuce i humanizmie oraz roli i znaczeniu dzieci i dorosłych w węgierskim tysiącleciu, zajmuje się P. Agárdi135, pracujący na Uniwersytecie w Pécsu. W tym kierunku
badawczym idzie również J. Gombocz136, który snuje refleksję nad autorytetem twierdząc, że pedagog jest zawodem opartym na autorytecie. Wychowanie jest więc narzędziem o wielkiej sile oddziaływania, dlatego istotne jest, by pedagog był człowiekiem z
autorytetem. W roku 2006 zostało opublikowane dzieło, co prawda w Holandii, ale
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przez autora węgierskiego V. Segesváry137, który w trzecim rozdziale książki pt. „Dwudziestopierwszowieczny konserwatyzm. Studium o potrzebie stworzenia nowego obrazu świata i społeczeństwa” porusza zagadnienie autorytetu i tradycji. Od czasów oświecenia - według niego - wszelkiego rodzaju autorytety moralne były przedmiotem krytyki racjonalistów, liberałów lub socjalistów. Zarzucano, że niszczy osobowość, że potrzebna jest wolność decyzji, a autorytet pozbawia tego jednostkę. Zawsze autorytetem
jest - według tych krytyków - nie jakaś instytucja bezosobowa (społeczeństwo, Kościół), ale jest nim człowiek, np. Jezus. Autorytet jest czymś subiektywnym i zawsze
odnosi się do jakichś tradycji. Od oświecenia często autorytet naukowy był różny od
autorytetu moralnego. Konieczne jest oparcie autorytetu w jakichś wartościach wyższych, wśród których są też wartości moralne138.
Warto też przywołać ukazany przed kilkoma miesiącami artykuł pt. „Postmodernistyczne dzieci, nowocześni pedagodzy i pytania do przemyślenia. Trudne do wychowania dzieci i trudni do wychowania dorośli”139. Autor przedstawia w nim zmiany
społeczne, które dotykają m.in.: celów wychowania, moralności, problemu grup rówieśniczych, autorytetu i roli pedagoga. Według niego moralność buduje się w rodzinie, o
ile jest to rodzina zdrowa. Natomiast w rodzinie patologicznej dziecko przyjmuje zachowania, które wynikają np. z agresji ojca – utożsamienie się z nim zastępuje moralność. Wtedy też często rodzą się postawy przeciwne autorytetowi rodziców. Z drugiej
strony, zauważa autor, obserwacja dorosłych pokazuje, że w grupie rówieśników poszukuje się autorytetu, którym staje często agresja, jest to wynikiem niedojrzałości młodego człowieka. Gdy odrzuci się autorytet, wówczas rozluźniają się więzi. Dzieci wychowywane bez autorytetu nie są zdolne do pomocy, są egoistyczne, stają się niezdolnymi do współpracy140.
Sądząc po zaprezentowanej literaturze i zawartej w niej refleksji na temat autorytetu na terenie Węgrzech, można powiedzieć, że jest to zagadnienie wciąż do odkrycia
w badaniach. W rozmowie z wykładowcami uniwersyteckimi często się słyszy, że problem autorytetu i zajęcie się nim od strony empirycznej wymaga czasu na dojrzałość
myślową społeczeństwa. Po latach reżimu potrzebny jest czas na zmianę myślenia po137
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koleniowego. Czy to nastąpi w najbliższym czasie? To pytanie warto stawiać i szukać
na nie wciąż odpowiedzi.
Zarysowana panorama badań i refleksji nad autorytetem nauczyciela w wybranych krajach Europy wygląda dość skromnie. Jest to wciąż temat, który stanowi niewykorzystany potencjał doświadczeń w badaniach. Nie wyczuwa się też potrzeby zainteresowania zagadnieniem zarówno od strony naukowej jak i od strony praktycznej. Ten
fakt wydaje się ze wszech miar zastanawiający. Należy przypuszczać, że tylko rozwój
nauk pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych w ostatnim czasie, może
badaniami swymi objąć również kwestię autorytetu nauczyciela.
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3. Uwagi i pytania
Spojrzenie na autorytet nauczyciela przez pryzmat stanu badań w Polsce i wybranych krajach Europy - szczególnie środkowo-wschodniej - nasuwa kilka refleksji.
Najpierw, analizując dokumenty międzynarodowe na ten temat, zauważa się, że odnaleźć można w nich jedynie pewne sygnały, które stanowią punkt wyjściowy do dyskusji
na temat autorytetu nauczyciela. Są to jednak dokumenty dość ogólne, które jedynie
zarysowują problem, pozostawiając go do rozstrzygnięcia poszczególnym krajom.
Po drugie, stan badań na autorytetem nauczyciela w Polsce jest dopiero w fazie
początkowej. Powstało kilka publikacji, w tym nie wszystkie bezpośrednio dotyczą
podjętego tematu. Wiele z nich jedynie stanowi pewną teoretyczną refleksję, która może
być przyczynkiem do badań empirycznych. Należy w związku z tym postawić pytanie,
jaki należałoby podjąć działania, które by stały się inspiracją do podjęcia badań empirycznych w tym zakresie.
Jeszcze nieco inaczej przedstawia się sprawa dotycząca w innych - wybranych krajach Europy. Upraszczając można powiedzieć, że w krajach tych dopiero rozpoczyna
się pewien etap przygotowania teoretycznego do badań nad tym zagadnieniem. Nie spotkano żadnego opracowania naukowego, które by w całości zostało poświęcone autorytetowi nauczyciela. Nie prowadzono dotychczas żadnych badań empirycznych w tym
temacie. Jest to więc ogromne wyzwanie i zadanie dla współczesnych pedagogów.
Można też postawić pytanie, dlaczego dotychczas ten problem nie stał się przedmiotem
naukowych badań? Ale - jak to już wyżej zaznaczono - na to składa się wiele przyczyn,
głównie politycznych.
Problem obecności autorytetu nauczyciela, zarówno w dokumentach oświatowych i współczesnej literaturze europejskiej, był punktem wyjścia do poznania bardziej
szczegółowego zagadnienia w literaturze polskiej. Przegląd pokazuje, że istnieje pewien
chaos, brak jednego klucza do oceny tego zjawiska. Należy więc dokonać uporządkowania teoretycznego obrazu autorytetu, bowiem teoria ma tylko wtedy sens, gdy będzie
pokazana w sposób całościowy, ukazujący pojęcie, rodzaje, rolę i czynniki kształtujące
autorytet. Jak jest pojmowany autorytet w ogóle, w tym autorytet nauczyciela, w polskiej literaturze, kwestia ta zostanie przedstawiona w kolejnej części opracowania.
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ROZDZIAŁ II
AUTORYTET WE WSPÓŁCZESNEJ LITERATURZE POLSKIEJ

„Autorytet to obowiązkowy element życia. Ktoś kiedyś postanowił, że należy
mieć wzór do naśladowania. I ludzie zaczęli szukać. Intensywnie. Pierwsze myśli biegną ku Bogu. To Doskonałość. Czy człowiek może być autorytetem? Taki zwykły szary
człowiek z tłumu? On upada, błądzi, gubi się - to takie naturalne, ludzkie i oczywiste.
Autorytet to ogromne zaufanie. Osoba, której nie ufam, nie będzie moim wzorem.
Nie znam jej zachowania w ekstremalnej sytuacji. Ruchy, słowa i sposób reagowania
budują całość. Budują wzór do naśladowania. Nie ufam ludziom. Może dlatego błądzę”
(Zuza - Bydgoszcz). Powyższa wypowiedź uczennicy szkoły średniej obrazuje nam
zagadnienie autorytetu141 w świetle poszukiwania doskonałości, ideału, Boga.
Mówiąc o autorytecie mamy postrzegać go w świetle teorii personalizmu. Personalizm według - Ks. Prof. Czesława Stanisława Bartnika - jest to system intelektualny, który bada, poznaje i interpretuje, a także przedkłada na odpowiednią praktykę,
wszelką rzeczywistość z punktu fenomenu osoby ludzkiej142. Personalizm, mimo, że
rozwija się od dawna już jako system, wciąż jest mało znany na uniwersytetach. Personalizm nie ogranicza się do samej personologii, czyli nauki o bycie osoby, lecz traktuje
także o bycie jako takim w aspekcie relacji ku-osobowej. Personalizm jest „dualizmem
w jedności”, dualizmem materii i ducha, ale w jedności w osobie, w pewnym sensie na
podobieństwo dwu natur w jednej Osobie w Jezusie Chrystusie 143. Personalizm to
prawdziwa nazwa, która odpowiada doktrynie tego, co dotąd określano mianem neokrytycyzmu144.
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Ch. Renouvier. Personalizm. [w:] „Personalizm” 5:2003. Warszawa - Lublin - Radom s.10-11;
Personalizm amerykański wyrósł z gleby niemieckiego idealizmu. Przed połową dziewiętnastego wieku niewielu w Ameryce omawiało myśl niemieckich filozofów takich jak Kant, Fichte, Schelling czy Hegel; później
wymiana myśli zaczęła rosnąć, a powodów dla tego było wiele. Jako że wymagania życia naukowego rosły,
młodzi amerykańscy filozofowie kończyli swoje filozoficzne przygotowanie rokiem lub dwoma latami studiów w
Niemczech. Kiedy wracali, nie zajmowali się już starą szkocką ortodoksją (naiwny realizm), ale entuzjastycznie
zgłębiali filozofię idealistyczną. Poza tym, wielu Europejczyków znających niemiecki idealizm i rozczarowanych
rewolucją 1848 roku (Wiosna Ludów) migrowało do Stanów Zjednoczonych. Zespół nie-naukowców amerykańskich studiujących niemiecki idealizm zebrał się i sformował grupę heglistów z St. Louis (Missouri).Do lat
siedemdziesiątych dziewiętnastego wieku amerykańscy filozofowie, na których głęboko wpłynęły potrzeby
144
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Personalizm jest jednym z ważniejszych kierunków we współczesnej filozofii,
jak również radykalnym nurtem w naukach o wychowaniu. Afirmuje on bowiem każdy
podmiot, który jest zaangażowany w proces socjalizacji, kształcenia i wychowania jako osobę. Nazwa personalizm (grec. prosopon - osoba; łac. persona - osoba; personalis osobowy) obejmuje wszystkie prądy i nurty w teoriach pedagogicznych, które ukazują osobę jako istotę autonomiczną, jej godność i rozumność.
Od strony pedagogicznej, personalizm to rozwój osobowości własnej, w zależności od zbiorowości społecznej - różni się i od indywidualizmu i od kolektywizmu.
Wyróżni osobę ludzką od masy, uznaje jej właściwości, prawa, ale i obowiązki; wyróżniając ją, widzi osobę też w masie uczniów płynących stąd konsekwencjach; współpracy, hierarchii oraz poświęceniu145.
Personalizm jest odpowiedzią zarówno filozofów jak i teologów na redukcjonistyczne pojmowanie człowieka. Personalizm jest jednym z ważniejszych kierunków nie
tylko we współczesnej filozofii, ale również radykalnym nurtem w naukach o wychowaniu. Afirmuje on bowiem każdy podmiot, który jest zaangażowany w proces socjalizacji, kształcenia i wychowania - jako osobę. Po raz pierwszy terminu "personalizm"
użył Fryderyk Schleiermacher, który w ten sposób określił teistyczny pogląd o podmiotowym działaniu osoby Boga. W Polsce brak jest obecnie współczesnych badań, które
pozwoliłyby na właściwe przypisanie określonej teorii wychowania do personalizmu
(pedagogicznego).
Pedagogika personalistyczna ma dla odmiany swą funkcję poznawczą włączoną
do filozofii, jest faktycznie częścią antropologii. Filozofia ta, jak wiadomo, rozpatruje
przede wszystkim problem: kim jest człowiek? W konsekwencji: jakim powinien się
stawać w swoim rozwoju? Rozpatrując pojęcie człowieka, odkrywa jego warstwicową
strukturę, na którą składają się: ciało, psychika, świadomość, duchowość i „ja" osobowe. Struktura ta jest pojmowana hierarchicznie z „ja" osobowym jako warstwą najwyżnowej amerykańskiej kultury, przetworzyli poglądy niemieckiego idealizmu. Razem z heglistami z St.
Louis, do których należeli Henry Brokmeyer, William Torry Harris, Denton J. Snider, Thomas Davidson
oraz George Holmes Howison (który później nauczał w Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkfley), byli:
Josiah Royce z Uniwersytetu Harvarda, George Sylveste Morris z Uniwersytetu Michigan, Afred Henry Looyd z Uniwersytetu Michigan, Edgar A. Singer z Uniwersytetu Pensylwanii, William Ernei Hocking z Uniwersytetu Harvard i James Edwin Creighton z Filozoficznej Szkoły Mędrców w Uniwersytecie Cornell. W tej
bogatej i żyznej glebie, ta szczególna forma amerykańskiego idealizmu zakorzeniła się i rozkwitła w kwiat
personalizmu, który został błyskotliwie rozwinięty przez George'a Holmesa Howisona, Williama Ernesta
Hockinga z Harvardu i przez Borden Parker Bowne'a, Edgara Sheffielda Brightmana i Petera A. Bertocci
- wszystkich z Uniwersytetu Bostońskiego. [w:] B. Gacka. Personalizm amerykański. Lublin RW KUL 1996
s.71-72.
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szą, konstytuującą człowieka jako osobę. Personalizm zaleca przeto, aby wszelkie oddziaływania wychowawcze, również odnoszące się do niższych warstw struktury osobowości, wiodły do rozwoju duchowego człowieka146. Zatem uwagę skupia się na poszukiwaniu sposobów oddziaływania na sferę duchową oraz na „ja" osobowe. Wysuwany jest postulat główny, by człowieka w procesie wychowania traktować podmiotowo,
jako świadomego i aktywnego partnera. W odpowiedzi na ten postulat rozwijana jest
filozofia spotkania oraz filozofia dialogu, w procesie dokonuje się wtedy wzajemne
oddziaływanie duchowości osób.
Personalizm za punkt wyjścia wszelkich rozważań stawia osobę ludzką. Do klasycznych myślicieli głoszących i broniących godność osoby ludzkiej należą takie postaci jak: Emmanuel Mounier, Max Scheler147, Jacques Maritain oraz Karol Wojtyła. Godność i wartość osoby ludzkiej znajdują się w pozycji centralnej wszelkiej dalszej analizy
filozoficznej. Na wielką wartość człowieka wskazują w pewnym stopniu jego cechy,
lecz każda próba opisu osoby nie jest w stanie uchwycić całego jej bytowego bogactwa.
Wśród podstawowych atrybutów człowieka wymienia się najczęściej wolność, rozumność, samoświadomość i samoistność, niepowtarzalność, wrażliwość na wartości wyższe, religijność, a także fakt bycia istotą społeczną. Dla chrześcijanina wielkość osoby
ludzkiej objawia sam Bóg, który posyła swego Syna, by stał się człowiekiem148.
Zwracając z kolei uwagę na funkcję praktyczną pedagogiki personalistycznej,
natychmiast pytamy: o jaką praktykę miałoby tu chodzić? Jeśli przyjąć, iż w duchu personalizmu jest prowadzone wychowanie religijne, to wpływ współczesnej filozofii na
praktykę jest niewielki. W masowym wychowaniu religijnym dominuje bowiem urabianie człowieka poprzez swoistą socjotechnikę, tzn. poprzez nacisk wspólnot religijnych na swych członków. Pedagogika personalistyczna nie musi jednak być wiązana z
religią. W poszczególnych instytucjach wychowawczych, wreszcie w rodzinach, mogą
być wychowawcy (rodzice) stosujący idee tej pedagogiki w swej indywidualnej praktyce, nawet bez związku z wierzeniami religijnymi. Prawdopodobnie jest tak w niektórych rodzinach, w których na podłożu silnych więzi emocjonalnych kształtowana jest
więź duchowa. W pedagogice personalistycznej jedną z kluczowych kwestii jest pytanie
o to, kto może wychowywać? Jest ono dlatego ważne, iż pojmuje się tu proces wychowania jako bezpośrednie oddziaływanie osobowości jednego człowieka na osobowość
146
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drugiego - dlatego spotkanie, dlatego dialog. Odpowiedź wydaje się łatwa, wszak najskuteczniej oddziaływać może ten, kto ma najpełniej rozwiniętą sferę duchową. Biorąc
pod uwagę ową hierarchicznie zróżnicowaną strukturę osobowości, kwalifikacje osobowościowe poszczególnych wychowawców mogą być odpowiednio zróżnicowane. W
praktyce jest natomiast tak, iż ci wychowawcy, niezależnie od faktycznie ukształtowanej sfery duchowej, których misją jest oddziaływanie na duchowość ludzi, przypisują
sobie sami szczególne kwalifikacje bądź są im one nadane z urzędu, np. poprzez święcenia, w następstwie czego przypisują sobie nadrzędną i kontrolną pozycję wobec pozostałych wychowawców. Spór o to, kto ma prawo do wychowywania, toczy się przede
wszystkim na płaszczyźnie instytucjonalnej, pomiędzy Kościołami a instytucjami
świeckimi. Ostatnim z omawianych kierunków filozoficznych jest fenomenologia. Jej
wpływ na pedagogikę dotychczas jest niewielki, na razie fragmentaryczny, toteż trudno
dowodzić, że istnieje pedagogika fenomenologiczna149. W zakresie funkcji poznawczej
fenomenologia skłania do poznawania życia codziennego konkretnych ludzi, które jest
ich życiem i przez nich tworzonym. Badanie takie byłoby czymś innym niż poznawanie
czynników środowiskowych oddziałujących na człowieka, a mianowicie eksponowałoby jego twórczą działalność, nadawanie przez niego sensu swojemu światu, który przeżywa i który tworzy. Badanie takie pozwalałoby wreszcie poznawać, jak człowiek tworzy siebie, tworząc swój świat. Pedagogika taka zwracałaby więc baczniejszą uwagę na
naturalne procesy socjalizacyjne, a nie tylko, jak dotychczas, na wychowanie zinstytucjonalizowane. Szkoła niewątpliwie przygotowuje młodzież do życia publicznego, ale
ważne jest poznawanie również tego, jak młodzież jest przygotowywana lub przygotowuje się do życia prywatnego150.
Z kolei pytając uczniów o to, kto jest dla nich autorytetem, otrzymamy różne,
czasami krańcowo odmienne odpowiedzi. Są osoby, które wymienią ulubionych bohaterów literackich czy postacie powszechnie uznawane za autorytety (np. Jan Paweł II). Są
też tacy, którzy kojarzą pojęcie autorytetu z osobami znaczącymi we własnym życiu.
Pojawią się wówczas odpowiedzi typu: moja mama, mój tato, brat, nauczyciel. Są też
tacy, którzy wzruszą ramionami twierdząc, że to pytanie jest głupie – nie mają autorytetów. Odmienność wypowiedzi wynika z tego, że pojęcie autorytetu jest bardzo różnie
rozumiane. Różnorodny jest też system wartości ludzi, a co za tym idzie, inne cechy i
zachowania są przez nich cenione i uznawane za godne naśladowania.
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Reforma edukacji wprowadziła wiele zmian: nowe podręczniki, programy nauczania, metody aktywizujące pracę uczniów na lekcji, mierzenie jakości pracy szkoły
itd. Jednak w natłoku nowości, nadmiarze zadań brakuje czasu na kształtowanie autorytetu pedagoga. Na rolę nauczyciela w aspekcie autorytetu wskazuje raport na temat polityki edukacyjnej w Polsce (Raport OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i
Rozwoju – z 1995 roku). Podkreśla on, że nauczyciele we wszystkich społeczeństwach
stanowią ważny kanał, za pośrednictwem którego przekazuje się uczniom wartości,
wiedzę, umiejętności.
Wychowanie tradycyjne w zasadzie sprowadzało się do wpływu wychowawcy
na wychowanka celem podporządkowania go normom społecznym. Wpływ taki zawierał w sobie intensywny nacisk wytwarzający konieczność zaakceptowania wychowawcy i jego działań w stosunku do wychowanka. Konsekwentnie omawiane wychowanie
regulowane było autorytetem. Wychowanie takie, skuteczne w dawnych strukturach
społecznych, nie było w stanie się znaleźć i z korzyścią rozwijać swojej działalności
współcześnie. Co więcej, zostało ono poddane ostrej krytyce ze strony nowoczesnego
społeczeństwa, a zwłaszcza ze strony młodzieży. Skutkiem tego ukształtował się system
wychowania pozbawionego autorytetu.
Ponieważ obydwa systemy były skrajne, jeden nadużywał autorytetu; a drugi go
całkowicie przekreślał, w toku dalszej dyskusji pojawiła się propozycja wychowania, w
którym autorytet został poddany rewizji, na skutek czego zachował się w wychowaniu,
ale przede wszystkim jako jeden z wielu czynników osobowych, społecznych i kulturowych151. Rodzi się pytanie o właściwe miejsce autorytetu w procesie wychowania
młodego pokolenia.
O autentycznym autorytecie nauczyciela możemy mówić, gdy:
•

prezentowane przez nauczyciela społecznie akceptowane cele i wartości uczeń
dobrowolnie przyjmuję za własne;

•

uruchamia się w dziecku nie wymuszona przez nacisk zewnętrzny dążność do
podejmowania aktywności zmierzającej do realizacji tych celów i wartości;

•

podporządkowanie nauczycielowi nie wynika z jego władzy, dominacji, ale z
uznania, zaufania i podziwu.

Maria Łopatkowa w „Pedagogice serca” pisze: „Wzorowanie się na kimś, kogo kochamy i podziwiamy, a kto na tę miłość i podziw zasłużył, nie zagraża naszej wolności, bo
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jest to nasz wybór. Nie zagraża autonomii, bo zależy od nas, ci i jak z tego wzoru zaczerpniemy dla naszych autonomicznych potrzeb”152. Taka koncepcja wychowawcy
powoduje, że musi on być nosicielem dobra, nie może realizować celów niezwiązanych
z dobrem osobowym wychowanka; ma go prowadzić do wolności, miłości i odpowiedzialności.
Wydaje się słusznym ukazanie wpierw autorytetu w świetle literatury. Aby
przejść do istotnych rozważań dotyczących tej kwestii, należy poznać definicje autorytetu, jego rodzaje, rolę, jaką odgrywa w procesie wychowania oraz ukazać główne
czynniki kształtujące autorytet. Ponadto ukazanie autorytetu w świetle teorii personalizmu wymaga omówienia elementów strukturalnych osoby ludzkiej, stanowią czynniki
składowe dotychczasowych, znanych rodzajów autorytetów. Do nich należy przede
wszystkim zaliczyć godność osoby ludzkiej, rozumność, wolność, odpowiedzialność,
miłość i prawdę. Zagadnienia te stanowić będą treść pierwszego rozdziału opracowania.
Autor dysertacji jest świadomy, że przywołane w tej części pracy czynniki strukturalne
wchodzące w skład autorytetu nie stanowią pełnego obrazu rzeczywistości. Jednak
przywołując powyższe czynniki, piszący uznał je za najważniejsze i dlatego postara się
je omówić.
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1. Autorytet w świetle literatury
Zagadnieniem autorytetu od dawna zajmuje się literatura naukowa. Różne dziedziny wiedzy podejmują problem autorytetu w wielu aspektach, będąc świadomym,
jakie ma on znaczenie w życiu społecznym. Nie ma potrzeby analizować wszystkich
opracowań poświęconych prezentowanej problematyce, szczególnie biorąc pod uwagę
zjawisko autorytetu w ujęciu historycznym. Zarówno pedagogika, psychologia, zarządzanie a wcześniej filozofia, teologia czy inne nauki zajmowały się autorytetem i nadal
się zajmują, chociaż w ostatnim czasie zauważa się ujmowanie zagadnienia w ramach
danej dyscypliny naukowej i w pewnym aspekcie. Pedagogika ujmuje zagadnienie autorytetu w sposób filozoficzny z uwzględnieniem aspektów psychologicznych. W ostatnich latach nowe dziedziny nauki, jakie pojawiły się na rynku nie tylko polskim, takie
jak np. zarządzanie, psychologia zarządzania, marketing, zarządzanie zaufaniem czy
inne kierunki, prowadzą również badania nad autorytetem, lecz pod innym kątem153.
W doktrynie Jana Pawła II fundament wychowania znajduje się w tzw. "normie
personalistycznej", która przede wszystkim uwrażliwia na wielkość i godność każdego
człowieka jako osoby154. Już w encyklice z 4 marca 1979 r. Redemptor hominis Jan Paweł II naucza, że to właśnie człowiek jest drogą Kościoła, a sam Kościół w realizowaniu swojej uniwersalnej misji musi być "świadomy tego wszystkiego, co wydaje się
przeciwne temu, aby „życie ludzkie stawało się coraz bardziej ludzkie”, aby wszystko,
co na to życie się składa, odpowiadało prawdziwej godności człowieka; po prostu musi
być świadomy wszystkiego, co jest temu przeciwne"155.
Opracowując, więc zagadnienie autorytetu w świetle dotychczasowej literatury,
autor skupił swą uwagę głównie na literaturze pedagogicznej, gdyż głównie w tym zakresie zagadnienie to stało się punktem zainteresowania i przedmiotem badań. Owszem
dla przybliżenia czytelnikowi wiedzy nieco szerszej na ten temat, siłą faktu należało
skorzystać w pewnym stopniu z literatury z innych dziedzin.
Do chwili obecnej w Polsce nie zostało opublikowane żadne opracowanie, które
w integralny sposób przedstawiłoby zagadnienie autorytetu pedagogicznego. W większości sytuacji publikacje stanowią fragmentaryczne opracowanie zagadnienia, albo pod
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pewnym kątem jego treści czy celu, albo w jakimś wycinku. Opracowania stanowią
głównie rozważania teoretyczne, chociaż należy przyznać, że w ostatnich latach w wielu ośrodkach akademickich podjęto badania empiryczne nad autorytetem, ale głównie w
pewnym aspekcie.
Ponadto należy podkreślić jeszcze jeden fakt, że dotychczasowe publikacje
przedstawiają nam głównie stan historyczny pojęcia czy rozumienia autorytetu, zaś
nowsze opracowania i prowadzone badania określają stan faktyczny zjawiska a nie wybiegają w przyszłość szukając odpowiedzi na pytanie: na ile dotychczasowe autorytety
wychowawcze posiadają aktualność i czy spełniają one oczekiwania ze strony wychowanków? Owszem niektórzy autorzy badań próbują snuć pewną refleksję, co do wizji i
przyszłości tego zagadnienia, lecz jest to zbyt enigmatyczne spojrzenie, które dość
ostrożnie wychodzi z pewnymi propozycjami.
Autor chciałby ponadto podkreślić również i to, że literaturą przy teoretycznym
opracowaniu autorytetu pedagogicznego, jest głównie literatura polskojęzyczna. Założenie takie było celowe, gdyż specyfika danego środowiska ma swoje uwarunkowania.
Chcąc bazować na opracowaniach zagranicznych, a więc z terenu innych państw, być
może strona teoretyczna zagadnienia nie byłaby kompatybilna do przeprowadzonych
badań empirycznych z terenu diecezji sandomierskiej.
W pierwszej kolejności zostanie przedstawione pojęcie autorytetu, jego rodzaje i
rola w procesie wychowawczym. Natomiast w dalszej części opracowania ukazane zostaną czynniki kształtujące autorytet. Takie ujęcie zagadnienia da czytelnikowi pewien w miarę obiektywny obraz - pojmowania autorytetu pedagogicznego na gruncie polskiej
rzeczywistości.
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1.1. Pojęcie autorytetu

Wychowanie jest niezbędne w dążeniu do osiągnięcia pełni życia, ponieważ
przygotowuje człowieka do uczestnictwa w życiu i kulturze. Współcześnie, jak stwierdza Danuta Nakoneczna, „często narzuca się wychowaniu zachowawczość, brak korelacji z postępem społeczno-cywilizacyjnym"156. A przecież jedną z zasadniczych funkcji
wychowania jest przekazanie młodemu pokoleniu cywilizacyjnego i kulturowego dorobku przeszłości. Wychowanie przekazuje tradycje i umacnia panujący porządek społeczny, pielęgnuje ducha hierarchii i autorytetu. Musi zatem być ze swej natury konserwatywne i zachowawcze, bowiem jest zawsze integralną częścią kultury, preferowanych wartości moralnych danego społeczeństwa.
Działania wychowawcze powinny zostać podjęte przez odpowiednie instytucje:
Kościół, społeczność lokalną, a przede wszystkim przez rodzinę. Zasadnicze zadanie, tu
kształtowane są postawy, zachowania. Młody człowiek uczy się dokonywania wyborów, odróżniania dobra od zła. Rodzice są pierwszymi nauczycielami i wychowawcami
dla swoich dzieci. Szkoła zaś pełni jedynie rolę dopełniającą, wspomagającą.
Na przestrzeni dziejów funkcjonowały różne koncepcje mówiące o roli wychowania w procesie kształcenia. W latach siedemdziesiątych XX wieku, w okresie tzw.
"edukacji otwartej", twórcy antypedagogiki zakładali, że wychowanie powinno mieć
charakter wyłącznie spontaniczny i samoistny. Snuto wówczas refleksje, czy aby wychowanie nie zniewala jednostki? Dostrzegano szkodliwość utrzymywania dyscypliny,
twierdząc, że opór daje upust złości, a nieodpowiedzialność jest zdrowa psychicznie.
Konsekwencją przyjęcia założeń antypedagogiki jest spadek autorytetu instytucji
wychowawczych, pedagogów, nauczycieli. Narasta rozczarowanie efektami ich pracy
zwiększającymi się trudnościami wychowawczymi. Wspomniana wyżej Danuta Nakoneczna pisze: „Szkoła współczesna osiąga pewne wyniki w zewnętrznym kształtowaniu
jednostek, ale równocześnie nie jest w stanie przeciwdziałać narastającym patologiom
społecznym, alkoholizmowi, narkomanii, wandalizmowi, rozwiązłości moralnej"157.
Obecnie jesteśmy świadkami wzrostu zainteresowania problematyką wychowawczą,
kształtowania nie tylko umysłu, ale całej postawy młodego człowieka.
Szkoła podejmuje szereg działań wspierających rodziców w wychowywaniu
dzieci i młodzieży. Nauczyciel, traktując ucznia podmiotowo, wspiera nie tylko rodzi156
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ców w procesie jego wychowania, ale czyni jego samego współtwórcą i współuczestnikiem procesu własnego integralnego rozwoju i doskonalenia. Nauczyciel i uczeń we
wzajemnych relacjach, których celem jest wychowanie, posiadają tę samą godność i
równe prawa człowieka. Obustronne poszanowanie i respektowanie przysługujących im
praw stanowi fundament partnerstwa we wzajemnych odniesieniach.
Wydaje się, że jedno z najtrudniejszych zadań, jakie stoją przed nauczycielem,
to odkrywanie w uczniu wewnętrznych źródeł jego twórczości oraz pomoc w poszukiwaniu tego, co najlepsze dla osobowego rozwoju. Komunikacja między uczniem a nauczycielem wymaga umiejętnego zaangażowania podmiotu wychowania do współdziałania i odkrywania nowych rzeczywistości tak, aby uczeń stawał się coraz bardziej odpowiedzialny za własne czyny. W rozwoju osobowym ucznia nie pomogą na pewno
kary cielesne, szantaż czy nacisk psychiczny. Nauczyciel powinien odznaczać się stanowczością i konsekwencją w stosunku do ustalonych kryteriów wymagań. Jednak winien to czynić z życzliwością, wyrozumiałością i cierpliwością, kształtując przez to w
wychowanku odpowiedzialność za własny sukces, względnie porażkę. Obowiązuje go
zatem obiektywizm, sprawiedliwość i bezinteresowność w ocenie każdego ucznia bez
względu na okoliczności. Tylko wysoka kultura osobista, umiejętność bycia razem,
wzajemnego poszanowania, pomagania sobie, ułatwia tworzenie wspólnoty wychowującej, jaką powinna być klasa czy szkoła.
Rola nauczyciela w procesie wychowania nie ogranicza się jedynie do głoszenia
idei. Znany pedagog, wychowawca dzieci i młodzieży, św. Jan Bosko, uczył i wychowywał nie tylko słowem, ale całą swoją osobowością i przykładem własnego życia, a
swoje skuteczne wychowanie opierał na zdolnościach intuicyjnych przenikania myśli,
wiedzy, głębokiej życzliwości i dyscypliny, w której stosowanie kar było rzadkością.
Kiedy musiał zastosować karę jako środek wychowawczy, wówczas czynił to w formie
nagany. Jednak bardzo dużo rozmawiał z wychowankami, szczególnie tym sprawiającym trudności wychowawcze, dzięki temu rozumiał motywy ich działania, narastało
wzajemne zaufanie, był dla nich kimś bliskim.
Autorytet wydaje się być warunkiem umożliwiającym funkcjonowanie każdego
społeczeństwa. Każde społeczeństwo posiada pewne wartości, które uważa za szczególnie cenne, wartości te zmieniają się wraz ze zmianą społeczeństwa. Tak więc to społeczeństwo jest zawsze czynnikiem kreującym i kształtującym autorytet, gdyż to ono wyznacza hierarchie wartości, ich zakres, ważność i powagę ludzi, którzy reprezentują owe
cenione wartości.
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Św. Tomasz z Akwinu powiada, że „Człowiek posiada pewien cel, do którego
zmierza całe jego życie i działalność, a to dlatego, że jest istotą działającą pod kierunkiem rozumu, a tej zaś przysługuje oczywiście działanie celowe. Ale ludzie rozmaicie
dążą do zamierzonego celu, jak to widać z samej różnorodności ludzkich dążeń i czynów. Człowiek potrzebuje więc zwierzchnika, który by go wiódł do celu". Piękna myśl
św. Tomasza świadczy o odwiecznej ludzkiej potrzebie autorytetów.
Coraz częściej zanik bądź kryzys autorytetów uważa się za jedną z charakterystycznych cech współczesnej kultury. Jest on cechą czasu, w którym dominuje relatywizm norm moralnych, zacieranie granic pomiędzy dobrem i złem, prawdą i fałszem,
prawością i nieuczciwością158.
W powszechnym rozumowaniu możemy wyróżnić dwie główne definicje autorytetu. Autorytetu niekwestionowanego będącego wyrocznią w sprawach moralnych,
światopoglądowych itp. Występowanie tego rodzaju autorytetu jest powszechne w społecznościach jednolitych, jak np. wśród wyznawców jakiejś religii czy doktryny. Niestety, często bywa on uniwersalizowany i narzucany przez większość mniejszości, głównie
za pomocą mediów. Należy zaznaczyć, iż nie istnieje coś takiego jak autorytet niekwestionowany i ponad podziały, albowiem z definicji, autorytetem może być dla nas tylko
ktoś, z czyimi poglądami się zgadzamy. Medialny przesyt, jaki jest głównym czynnikiem kształtującym autorytet niekwestionowany bywa irytujący dla ludzi neutralnych i
przeciwnych faworyzowanej doktrynie czy też idei. Przekłada się również negatywnie
na relacje zwolenników i przeciwników autorytetu, gdyż ci pierwsi poddają się medialnemu wizerunkowi, zamykając tym samym drogę wszelkim argumentom przeciw. Powoduje to również zagłuszanie opozycji, w efekcie czego wielu przeciętnych zwolenników autorytetu nie zdaje sobie nawet sprawy z jej istnienia. Natomiast nastroje przeciwników pogarszają się, dominują zamiennie uczucia strachu i beznadziei.
Budując drugą definicję autorytetu możemy posłużyć się metodologią naukową
oraz analizą podstawowych mechanizmów psychologicznych człowieka. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, autorytety są niezbędne do sprawnego działania społeczeństwa i
są głównym źródłem poznania, lecz niestety zawodnym w myśl zasady errare humanum est. Rozumując dalej zgodnie z metodologią naukową musimy odrzucić nieomylność autorytetu wprowadzając czynnik ludzki, jest to przyczyną, dla której w nauce nie
istnieje coś takiego jak autorytet naukowy, możemy mówić, co najwyżej o ekspertach i
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autorytecie nauki jako takiej. Uwzględniając to, co wyżej, budując własny światopogląd
musimy rozszerzyć źródło naszego poznania do większej liczby ekspertów oraz, jeśli to
możliwe, do źródeł empirycznych i własnego racjonalnego poznania. Mając ukształtowany światopogląd, głównie za sprawą rodziców, rozwijamy się dalej i czerpiemy
wzorce z właściwych autorytetów, czyli ludzi posiadających większa wiedzę i doświadczenie od nas z zastrzeżeniem, iż nie słuchamy tylko jednej osoby. Na tym etapie,
zwłaszcza w kwestii moralności, osoby te pełnią funkcję wzorca i wskazówki. Będąc
istotami rozumnymi odrzucamy poprzez racjonalne rozumowanie to, co wydaje nam się
błędne lub nieprawdziwe, uwzględniając naszą dotychczasową wiedzę i światopogląd
ukształtowany jeszcze w okresie dziecięcym i młodzieńczym. Właściwym autorytetem
staje się dla nas osoba, z którą w pełni się zgadzamy i podzielamy jej poglądy. Aczkolwiek nie jest możliwe osiągnięcie w tej kwestii doskonałości.
W formalny, narzucony przez tradycję, autorytet nikt dziś bezkrytycznie nie
uwierzy. Trzeba na autorytet zapracować solidną, ciężką pracą. Nauczyciel stanowi dla
uczniów wzór osobowy i dlatego tak ważne jest, jak wychowankowie go postrzegają.
Młodsze dzieci wysoko sobie cenią takie cechy, jak: okazywanie ciepła, nawiązywanie
bliskich więzi i związków emocjonalnych, serdeczność i życzliwość. Starsze dzieci
chciałyby, aby nauczyciel respektował ich dojrzałość i traktował je partnersko. Młodzież zaś najwyżej ocenia wiedzę merytoryczną i umiejętności dydaktyczne wykładowcy, jego etykę i zdolność do okazywania uznania dla niezależności młodych ludzi159.
Niezależnie od wieku wychowanków, od zmieniających się oczekiwań w zależności od poziomu umysłowego, na każdym z etapów autorytet utracić jest bardzo łatwo.
Dotyczy to nauczycieli, którzy nie potrafią przekazać wiedzy w sposób przystępny, zrozumiały, nie potrafią zainteresować, prowadzą nudne lekcje i maja trudności z utrzymaniem dyscypliny.
Biorąc to wszystko pod uwagę, należy spełnić kilka warunków, aby mieć szansę
na uzyskanie statusu autorytetu. Jednym z takich warunków jest traktowanie ucznia w
sposób nieuwłaczający jego godności osobistej. Bez tego żaden nauczyciel, o wysokich
nawet kompetencjach merytorycznych, nie będzie mógł nigdy być postrzegany jako
autorytet160.
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Drugim, niezbędnym, warunkiem jest zasób posiadanej przez nauczyciela wiedzy i sposób, w jaki przekazuje ją wychowankom. Faktem jest, że małe dzieci tego nie
będą w stanie stwierdzić, ale jak najbardziej potrafią ocenić sposób przekazania wiadomości, wyrazić aprobatę, jeżeli lekcja wydała się im ciekawa lub dezaprobatę, gdy nudziły się lub coś im się nie spodobało. Ważna jest przy tym aktualność wiedzy, znajomość najnowszych trendów, nowinek, informacji z internetu. Uczniowie widzą i cenią
również pasję nauczyciela, jego entuzjazm, czy też krytycznie ocenią marazm, wypalenie zawodowe. Sam fakt bycia nauczycielem, którego prestiż jest w dzisiejszych czasach znacznie mniejszy, nie gwarantuje bycia autorytetem dla uczniów161.
Mówiąc o autorytecie musimy wpierw zdefiniować jego treść, znaczenie. Spotykamy różne definicje autorytetu w zależności od jego rodzaju, charakteru. Wydaje się
słusznym, aby jednak przedstawić te definicje, które są najbardziej obiektywne i dotyczącą zagadnienia wychowania.
Problem autorytetu jest aktualny z perspektywy filozoficznej, psychologicznej i
socjologicznej. W nauce funkcjonują różne koncepcje wyjaśniania tego terminu, który
jak zaznacza Mieczysław Łobocki należy do pojęć niedających się łatwo zdefiniować.
Wprawdzie jego wartość semantyczna jest na ogół bez trudu intuicyjnie wyczuwalna,
jednak najczęściej bywa niejednoznacznie rozumiana162, dlatego też warto przypatrzeć
się różnym sposobom rozumienia autorytetu
Słowniki definiują autorytet jako prestiż jednostki czy grupy osób, który opiera
się na uznanych i cenionych w określonych środowiskach wartościach. Pojęcie autorytetu ma przynajmniej dwa znaczenia: z jednej strony "autorytet" to ktoś, kto jest ekspertem w danej dziedzinie, z drugiej zaś jest równoznaczne z szacunkiem i uznaniem innych. W przypadku nauczyciela ideałem byłoby połączenie obu tych aspektów: fachowości i czynników emocjonalnych. Tylko taki nauczyciel: kompetentny, obdarzony
sympatią i zaufaniem podopiecznych, będzie potrafił kształtować człowieka dostosowanego do życia we współczesnym świecie i otaczającej go rzeczywistości 163.
Termin autorytet pochodzi od łacińskiego „auctoritas”, który tłumaczy się jako
rada, wola, władza, ważność, powaga moralna, wpływowa osoba. Kopaliński w „Słowniku Wyrazów Obcych” określa autorytet jako: uznanie u innych, wpływowość, czło-
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wiek, doktryna, pismo itp. cieszące się w jakiejś dziedzinie lub opinii pewnych ludzi
szczególną powagą.
Pojęcie „autorytet” ma swój starożytny rodowód, powstało bowiem w republikańskim Rzymie. Łacińskie „auctoritas” oznaczało radę doświadczonych mężczyzn; był
to rodzaj „pośredniej władzy” wzmacniającej podjętą przez senat rzymski decyzję i
zwiększającej zaufanie do jej słuszności164. Z czasem pojęcie „autorytet” ulegało społeczno-historycznym zmianom, zachowując jednak swoje rdzenne, starożytne znaczenie
obejmujące wpływ, wzór, zaufanie, godność i szacunek dla posiadanych przez kogoś
walorów osobowych lub/i osobowościowych165.
W Polsce wyrażenie przyjęło się za pośrednictwem niemieckiej formy „Autoritat”, co odpowiada naszemu wyrazowi „powaga”. Z tym, że jak podaje Wielka Encyklopedia z 1891 roku:„autorytet nie da się zastąpić słowem „powaga” z powodu różnych znaczeń, jakie w naszym języku mu nadajemy”166.
W „Słowniku języka polskiego” mamy następujące określenie autorytetu:
1. Ogólnie uznana czyjaś powaga, wpływ, znaczenie, przewaga, mir.
2. Człowiek, instytucja, czynnik mający ogólnie uznaną powagę, wpływ, znaczenie. Opierać się na autorytecie. Poddawać się, podporządkować się autorytetowi. Powołać się na autorytet167.
Pojęcie autorytet posiada wiele definicji i stwarza wiele problemów, co spowodowane jest tym, iż problem autorytetu pojawia się w wielu naukach społecznych: w
filozofii, socjologii, pedagogice, psychologii. Każda z tych dyscyplin przyjmuje odmienny punkt widzenia i inaczej akcentuje problemy, tworząc własne terminy i ujęcie
teoretyczne. I tak na przykład przez autorytet w znaczeniu psychologicznopedagogicznym rozumiemy wpływ wychowawczy osoby cieszącej się ogólnym uznaniem na jednostkę lub grupę osób i określoną sferę życia społecznego. Natomiast przez
autorytet w znaczeniu socjologicznym rozumie się społeczne uznanie, prestiż osób lub
grup, oparte na cenionych w danej społeczności wartościach168.
O różnorodnym sensie, jaki nadajemy terminowi „autorytet” pisze Bożena Marcińczyk zauważając, iż mówiąc o autorytecie najczęściej charakteryzuje się go poprzez:
•

podanie właściwości osoby (instytucji, idei) uznanej za autorytet,
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•

podanie właściwości, reakcji, postaw, stanu osób darzących kogoś (lub coś)
autorytetem,

•

określenie stosunku między przedmiotem autorytetu a osobą, która dany autorytet uznaje169.

Na brak jednoznacznego i definitywnego określenia pojęcia „autorytet” wskazuje Mieczysław Lejman, za błąd uznając to, że najczęściej mówi się o jego znaczeniu, a
nie o istocie170. H. Rowid uważa, że autorytet jest to „...pewna swoista właściwość,
tkwiąca immanentnie w osobie względnie instytucji, dzięki której to właściwości podporządkowują się jej inne osoby, instytucje i grupy społeczne, w sposób bardziej lub
mniej dobrowolny”171. Według K. Sośnickiego przez autorytet należy rozumieć „...taki
stosunek pomiędzy dwiema osobami, w którym jedna z nich uznaje wolę drugiej, do tej
woli się dostosowuje i ulega jej”172.
Erich Fromm uważa, iż autorytet odnosi się do stosunków międzyludzkich, w
których jedna osoba traktuje drugą jako wyższą od siebie 173. O. Józef M. Bocheński
sugeruje, iż autorytet jest: „stosunkiem trójczłonowym między podmiotem, przedmiotem i dziedziną autorytetu”174. Pierwszy jego człon uosabia osobę, która jest nosicielem
autorytetu, drugi człon odnosi się do osoby, dla którego podmiot autorytetu jest autorytetem i dlatego nie ukrywa dla niego szczerego uznania, pozostaje pod jego urokiem.
Trzeci człon jest określoną dziedziną, czyli zakresem kompetencji charakterystycznym
dla podmiotu autorytetu175.
Jak więc widzimy różni autorzy definiując pojęcie autorytetu zwracają uwagę na
różne jego elementy, jednak niezależnie od tego zawsze będzie to słowo, które służyło i
służy do określenia doniosłego wpływu, jaki na rozwój umysłowości i stosunków ludzkich wywierały i wywierają pewne osoby i instytucje.
Często podejmowanym tematem przy omawianiu pojęcia autorytet jest jego
związek z pojęciami: władza, wpływ, wywieranie przymusu. Już jedna z pierwszych
definicji autorytetu, opracowana przez R. Michelsa ujmowała go jako zdolność (wrodzoną lub nabytą) wywierania przewagi wobec grupy. Uważał on, ze autorytet jest ma-
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nifestacją władzy176. Ujmowanie autorytetu z władzą, siłą i przymusem ma swoje źródło
w średniowiecznym kontekście tego pojęcia. Dominujący wówczas autorytet religijny,
nakazywał bezwzględne posłuszeństwo, uległość i pokorę, połączone z biernością umysłową. Negatywne znaczenie autorytetu zostało związane ze słowami ”autorytarny” i
„autokratyczny”. Wyrażają one narzucanie swojej woli bez liczenia się ze zdaniem innych177.
Władza i autorytet nie są tym samym, chociaż mają ze sobą coś wspólnego. Na
ogół przyjmuje się, że władza jest możliwa bez autorytetu, natomiast autorytet nie jest
możliwy bez władzy178. Jak twierdzi A. Valisova autorytet zawiera określoną proporcjonalność władzy i odpowiedzialności179. Niektórzy autorzy, podkreślając bliskoznaczność pojęć „władza” i „autorytet”, wskazują na różnice zachodzące pomiędzy nimi. Mają one polegać na tym, iż pojęcie „władza” wskazuje na zakres możliwości, gdy
pojęcie „autorytet” winno koniecznie wiązać się z odcieniem znaczeniowym oddziaływania moralnego, które ze swej strony nie jest niezbędne dla pojęcia „władza”180.
Autorytet to nie tylko samo podporządkowanie, ale i uznanie w kimś jego wyższości, a więc taki stosunek pomiędzy podmiotem i przedmiotem, u podstaw, którego
legło uprawnienie pierwszego z nich do sytuacji uprzywilejowanej, gdy drugi podporządkowuje się dobrowolnie pierwszemu na mocy wewnętrznego przekonania o nieodzowności owego podporządkowania181.
S.M. Brajowicz pisze, że pojęciem „autorytetu” posługujemy się w dwóch podstawowych znaczeniach: po pierwsze, w znaczeniu władzy, woli stanowienia. Francuzi
mówią o autorite supreme – władzy zwierzchniej, stąd wyrażenia: d’autorite – pod
przymusem, par autorite de justice – decyzją sądu. Rzymianie nazywali „autorytetem”
władzę przyznawaną poza granicami ich miasta. Zarówno władza jak i autorytet występują jako siły społeczne, którymi posługuje się podmiot zarządzania celem oddziaływania na przedmiot i osiąga podporządkowanie sobie owego przedmiotu. W znaczeniu
drugim natomiast autorytet oznacza wpływ, wysoką godność, powszechne uznane znaczenie; po francusku autorite to nie kwestionowana pozycja moralna, faire autorite –
mieć wpływ decydujący; mówi się, więc że ktoś posiada autorytet, że cieszy się autory176
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tetem itd. Niektórzy autorzy posługują się terminem „autorytet” jedynie w pierwszym z
podanych znaczeń i utożsamiają go z pojęciem uznając je oba za synonimy182.
Podobne rozumienie terminu „autorytet” spotykamy u Maxa Webera. Rozumie
on mianowicie przezeń „...wszelką szansę wewnątrz pewnego stosunku społecznego dla
przeprowadzenia swej własnej woli, niezależnie od tego, na czym by owa szansa miała
polegać”183. Analiza związku autorytetu z władzą pozwala uzasadnić, pisząc za B. Marcińczyk, oddziaływanie na inne osoby ( celem jest służenie dobru innych). Inaczej w
przypadku drugiego z pojęć, a mianowicie przywództwa, którego związek z autorytetem B. Marcińczyk, określa jako umiejętność oddziaływania (tak by ukształtować posłuszeństwo, rozumiane jako dobrowolne podporządkowanie, współpraca)184.
W koncepcjach wskazujących związek autorytetu z przywództwem podkreśla
się, iż jest on cechą osoby będącej przywódcą, wskazuje się wychowawczą, integrującą
i regulującą funkcję autorytetu, podkreśla się również, iż autorytet przywódcy jest najodpowiedniejszym sposobem kierowania, gdyż wzbudza u innych osób pozytywne
emocje i motywacje do działania oraz prowadzi do pożądanego zachowania185.
Zdaniem Jana Szczepańskiego autorytet jest koniecznym warunkiem każdego
przywództwa, natomiast zdaniem Romualda Holly autorytet może mieć związek wyłącznie z określonym rodzajem przywództwa. Wyróżnia on dwa jego rodzaje: 1) nieformalne – posiada je osoba, która dzięki swoim cechom osobowości zajmuje w grupie
centralną pozycję pod względem sympatii, prestiżu itp.; 2) formalne – można je otrzymać z zewnątrz. W ustaleniach teoretycznych Holly przyjął, że autorytet jest przejawem
przywództwa nieformalnego186.
Relacje autorytetu z przywództwem Bożena Marcińczyk określa następująco:
„…autorytet może, ale nie musi być atrybutem przywódcy. Osoba zajmująca w grupie
centralną pozycję może, więc cieszyć się autorytetem, natomiast osoba uznana za autorytet nie musi być przywódcą”187.
Rozumienie autorytetu w kontekście wpływu, jak pisze Jazukiewicz, pozostaje
w zgodzie z łacińską etymologią tego słowa. Według J. Pieter’a przez wpływ rozumie
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się umiejętność zmiany postępowania innej osoby. Wpływ wywierany przez osoby spotykające się przypadkiem lub celowo różni się jakością i zakresem188.
Według Bożeny Marcińczyk wpływ może być intencjonalny lub nieświadomy,
przy czym cechy te dotyczą zarówno osoby wpływającej, jak też odbierającej wpływ189.
Wpływ może być zróżnicowany ze względu na aspekt motywacyjny. Oznacza to, że
może mieć charakter pozytywny lub negatywny. Wpływ pozytywny podejmowany jest
zgodnie z interesem drugiej osoby i jest przez nią dobrowolnie przyjmowany. Pełni wobec niej funkcję inspirującą i wzmacniającą. Natomiast wpływ negatywny wynika z
interesu wpływającego i zmusza drugą osobę do uległości190.
B. Marcińczyk pisze: „Autorytet jako zjawisko społeczne nie istnieje bez wpływu, musi się, więc z nim łączyć. Natomiast autorytet nie musi łączyć się z władzą i
przywództwem. Władza i przywództwo mogą istnieć bez autorytetu, (ale nie mogą istnieć bez wpływu). Pojęcia władzy, przywództwa, autorytetu łączy pojęcie wpływu, który nie jest jednak warunkiem wystarczającym, chociaż koniecznym dla zaistnienia autorytetu”191.
W zależności od łączenia autorytetu z władzą, wpływem i przywództwem oraz
traktowania go jako zjawiska, cechy lub relacji poszczególne definicje autorytetu funkcjonujące w obrębie poszczególnych definicji naukowych różnią się od siebie treścią i
zakresem. Jednak niezależnie od tego, jaką z definicji przyjmiemy autorytet osobowy
będziemy rozumieć jako „wzór”, „przykład”, „wpływ”( od łac. Autocritas), tak jak badacze autorytetu osobowego definiują go przeważnie, czyli jako autorytet człowieka,
który dla innych ma doniosłe znaczenie ze względu na posiadane bądź przypisywane
mu cechy osobowe lub/i osobowościowe oraz możność wpływania na tok zdarzeń w
danej dziedzinie życia politycznego, społecznego czy kulturalnego192.
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1.2. Rodzaje autorytetu

Zawód nauczyciela należy do tych nielicznych profesji, w których obok wiedzy
merytoryczno-metodycznej równie ważna jest prawość charakteru, a więc odwaga w
prezentowaniu swojego zdania niezależnie od okoliczności, zgodność głoszonych poglądów z osobistą praktyką życiową. Nauczyciel spełniający oczekiwania jest wiarygodny oraz życzliwy, wymaga dużo od siebie i od innych. Musi być człowiekiem taktownym, nieulegającym koniunkturom, mającym odwagę wystąpić w obronie pokrzywdzonego, reagującym na przejawy zła i niesprawiedliwości. Tę prawość charakteru
kształtują szczerość, uczciwość i lojalność, tolerancja, odwaga w prezentowaniu własnych poglądów i konsekwencja193.
Według wybitnego polskiego socjologa J. Bystronia można najogólniej wyróżnić trzy rodzaje autorytetu: autorytet instytucji (instytucjonalny), autorytet osoby (osobowy) i autorytet tradycji. Istotnymi elementami autorytetu w każdym z tych znaczeń
jest zaufanie i wpływ. Instytucja bądź osoba jest obdarzona zaufaniem, a owocem tego
zaufania jest zdolność wywierania wpływu194.
Biorąc pod uwagę autorytet osobowy można by, powtarzając za Bożeną Marcińczyk, mówić o autorytecie własnym i cudzym. Autorytet własny jest odnoszony do samego siebie, tzn. obiektem i podmiotem autorytetu jest ta sama osoba. Problem autorytetu osobowego jest w takim przypadku ujmowany z perspektywy wewnętrznej (osobistej), biorącej pod uwagę własne standardy (wartości) danej jednostki 195.
Zdaniem E. Badury w autorytecie należy wyróżnić stronę wartości i stronę podporządkowania. Strona wartości tkwi w osobie, która wpływa na innych. Jej treścią jest
określone myślenie, wartościowanie, zachowanie, imponowanie czymś oryginalnym.
Natomiast strona podporządkowania tkwi w innych osobach i jej treścią jest tendencja
do upowszechniania i internalizacji strony wartości osoby wpływającej. Z tych powodów autorytet w swej istocie ma charakter społeczny. Strona wartości tkwi w osobie, o
której mówimy, że ma autorytet, natomiast strona podporządkowania tkwi w osobach,
które ulegają wpływom wychowawczym. Wynika stąd, że o autorytecie można mówić
tylko w układach interpersonalnych i stanowi on istotne zagadnienie w życiu społecz193
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nym. Autorytet podlega procesowi indywidualnego wypracowania w konkretnych warunkach środowiskowych i układach interpersonalnych196.
Wspomniana wyżej B. Marcińczyk, analizując słownikową definicję pojęcia
„autorytet” (powaga moralna), wskazuje na to, iż istota autorytetu, jako zjawiska społecznego, przejawia się w znaczeniu i we wpływie, jaki wywiera na ludziach uznających
go, czyli ulegających owemu wpływowi, dodając, iż źródła wpływu mogą być osobowe
i rzeczowe197. Ograniczając zakres pojęcia „autorytet” do człowieka wyróżnia tzw. autorytet osobisty nieformalny, wynikający z indywidualnych (osobowych i osobowościowych) właściwości danej osoby, oraz autorytet formalny, związany z pełnioną
funkcją lub zajmowanym stanowiskiem. Wskazuje jednocześnie, iż najbardziej pożądaną formą autorytetu jest autorytet nieformalny. Cieszy się nim taki człowiek, którego
walory osobiste (wiedza, umiejętności, zasady moralne, urok osobisty itp.) są bardziej
znaczące niż atrybuty zajmowanej przez niego pozycji formalnej. Wpływ na innych
ludzi (ich poglądy, postawy, decyzje itp.) możliwy jest zatem dzięki temu, że podmiot
ma pewne specjalne cechy osobowe i osobowościowe (np. zasób informacji, konsekwencja zasad moralnych, niezawodność działania) lub manifestuje specjalne zachowania w interakcjach z innymi (np. życzliwości), pełni określoną funkcję w danej grupie
(np. dyrektor, prezes) czy zajmuje konkretną pozycję w strukturze społecznej (np. nauczyciel, lekarz)198.
Mówiąc o autorytarnej osobowości mamy na uwadze osobę, która czuje się bezpiecznie, gdy ma swoje miejsce w hierarchii społecznej, kto jest uległy wobec stojących
wyżej od niego, a władczy w stosunku do tych, co są niżej (...) pełen szacunku i służalczy wobec władzy i nieco pogardliwy wobec podwładnych, ze skłonnością do represji,
konserwatywny i konwencjonalny w przekonaniach, zdecydowany przeciwnik swobody
i samopobłażania, zwolennik dyscypliny, karzący i nielitościwy dla »grzeszników«,
zwłaszcza, jeśli w jakiś sposób uchodzą oni za gorszych"199. Taka osobowość nabiera
szczególnego znaczenia w sytuacji, kiedy ideologia systemu czy organizacji zmierza dc
popierania idei władzy i dyscypliny, podkreślając niebezpieczeństwa seksu i stosując
surowe kary za wszelkie przewinienia, zwłaszcza wobec tych, którzy dążą do swobody
seksualnej, oraz tych, którzy ośmielają się sprzeciwiać i krytykować legalną władzę.
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Nie trzeba dużej wyobraźni, by dostrzec, że chrześcijaństwo takie, jak je potocznie
pojmują i opacznie interpretują jego najbardziej zagorzali i nierozważni zwolennicy,
mogłoby zawierać w swoich szeregach takie autorytarne osobowości200.
Ponieważ niektóre aspekty osobowości autorytarnej, takie jak poszanowanie
prawa, unikanie destruktywnego pobłażania sobie oraz intensywna praca mogą występować u wielu innych ludzi, może oczywiście powstać możliwość pewnego pomieszania pojęć i niebezpieczeństwa, gdy ktoś posiadający skrajnie autorytarną osobowość
występuje w imieniu wiary chrześcijańskiej. Jak wynika z badań, jedną z cech autorytarnej osobowości, wymagającą podkreślenia, są skłonności prawicowe i konserwatywne. Jednakże skrajna sztywność, która kojarzy się z taką osobowością, z pewnością występuje nie tylko u konserwatystów. Ci, którzy mają lewicowe poglądy polityczne, mogą wprawdzie nie mieć uprzedzeń w sprawach rasowych, przejawiać natomiast silne
skłonności nacjonalistyczne oraz równie silne i sztywne poglądy na inne sprawy. Przykładem może tu być postawa pewnych organizacji studenckich wobec wolności wypowiedzi przysługującej mówcom, uważanym za politycznie prawicowych. Osobowość
autorytarną można odnaleźć w każdym systemie ideologicznym 201.
Autorytet nieformalny, jak pisze Marcińczyk, stanowi pewien standard, tzn.
wzór, model, stan pożądany, i społeczeństwo oczekuje, aby był to przykład doskonalszy
od innych. Autorytet nieformalny stanowi źródło wzorców (stanów pożądanych) dla
oceniania siebie, a rezultaty dokonywanych porównań są zależne od tego, co dla nas
jako jednostek, grup społecznych i społeczeństwa jest ważne i cenne. Autorytet nieformalny stanowiący wzór działania, zaznacza jednak Marcińczyk, nie jest nim dla
wszystkich202.
Według K. Sośnickiego głównym trzonem znaczenia terminu „autorytet” jest taki stosunek między dwiema osobami, w którym jedna z nich uznaje wolę drugiej, do tej
woli się dostosowuje i ulega jej a nawet stara się ją uprzedzać. Pierwsza z nich posiada
autorytet, druga jest „posłuszna” jej autorytetowi203. Autor zauważa, że stosunek ten
może przybierać różne postacie. Ze względu na motywy ulegania cudzej woli wyróżnia
trzy główne typy autorytetu, które mogą się ze sobą łączyć i występować równocześnie.
Autorytet zewnętrzny - (inaczej ujarzmiający, fałszywy, formalny, pozorny) występuje wówczas, gdy osoba uznająca autorytet drugiego ulega jego woli, ponieważ
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skłania ją do tego pewne uczucie, które możemy określić jako „osobiste”, jak np. obawa
przed skutkami wyłamywania się spod tej woli, przywiązanie lub miłość, czasem naśladownictwo innych, spod którego nie chciałoby się usuwać, jakaś korzyść lub interes
materialny itp. W tym przypadku motywem postępowania nauczyciela jest najczęściej
wygórowana ambicja, żądza władzy, przyjemność ujawniania jej w różnych formach,
wynikające z rzeczowo uzasadnionej lub tylko neurotycznej potrzeby. Autorytet zewnętrzny w większym stopniu zależy od stanowiska i pozycji społecznej, niż cech osobowościowych i postępowania nauczyciela. Towarzyszy mu dominacja kar i poleceń,
narzucanie gotowych wzorów i poglądów, niekiedy agresja i brak poszanowania godności ucznia. Wymuszone w ten sposób podporządkowanie wynika z obawy i strachu,
obowiązku i polecenia, chęci przypodobania się lub upatrywania korzyści. W rezultacie
hamuje samodzielność oraz inicjatywę uczniów, tłumi ich wiarę we własne siły, onieśmiela ich, wyzwala poczucie niższości i niedowartościowania, łatwą rezygnację z zamierzonych celów, kształtuje postawę bierną lub agresywną wobec poleceń nauczyciela. Właściwie nauczyciel pozostaje w stałym konflikcie między pedagogicznie uzasadnionym sprawowaniem władzy a osobistą jej potrzebą. Stąd niebezpieczeństwo, że osobista potrzeba władzy zostanie mylnie potraktowana jako wymagana ze względów pedagogicznych. Osobista potrzeba władzy najczęściej dominuje w sytuacji, w której nauczyciel zostanie obrażony przez ucznia lub wtedy, gdy grozi mu przegrana w sytuacji
konfliktowej. Nabiera ona charakteru przemocy na płaszczyźnie fizycznej lub psychicznej i może być demonstrowana w formie jawnej lub ukrytej. Jeżeli zostanie włączona
przez nauczyciela do działania pedagogicznego, to uczeń interpretuje to jako autorytet
formalny, reagując na ogół własną demonstracją władzy (np. odrzuceniem, nieufnością,
nieposłuszeństwem). Taki autorytet nie jest wsparty wychowawczą postawą nauczyciela204.
Autorytet wewnętrzny - (inaczej wyzwalający, prawdziwy, nieformalny, rzeczywisty, właściwy, faktyczny, autentyczny, duchowy) polega na uznawaniu cudzej woli,
zaś treść tej woli ma określoną wartość. Do uzasadnienia uznawanej wartości może czasami wystarczyć to, iż treść woli jest uważana za wartościową przez osobę, której autorytet uznajemy. Autorytet wewnętrzny wzbudzany jest innymi motywami. Intencją
działań nauczyciela jest dobro uczniów, wydobycie z nich maksymalnej energii twórczej, mobilizowanie do działania, pobudzanie do wysiłku i wytrwałości w realizowaniu
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przyjętych celów. Współczesna myśl pedagogiczna odrzuca karność rygorystyczną,
urabiającą osobowość ucznia. Karność łączy się funkcjonalnie z jego wolnością i godnością, co oznacza, że jest to karność wewnętrzna. Oddziaływanie autorytetu wewnętrznego, wyzwalającego, sprzyja kształtowaniu się przekonań uczniów o tym, że
polecenia i rady nauczyciela służą ich interesowi. Uczniowie postępują tak, by pozyskać
nagradzającą akceptację nauczyciela. Ich podporządkowanie jest dobrowolne, a u jego
podłoża znajdują się życzliwe uczucia wobec nauczyciela: uznanie, wiara, podziw, zaufanie, szacunek i chęć współdziałania z nim. W takiej sytuacji łatwiej zachodzą procesy identyfikacji. Nauczyciel staje się wzorem i przykładem dla uczniów, modelując ich
pozytywne postawy w konkretnych sytuacjach życiowych.
Dla autorytetu wewnętrznego charakterystycznym jest fakt dobrowolnej uległości innych osób i gotowości do podporządkowania się ze względu na odczuwany podziw i uznanie. Autorytet taki zwykle przypisuje się osobie, której siła wpływa na innych, tkwi nie tyle w jej sposobach postępowania czy stosowanych przez nią technikach
oddziaływań ile w jej cechach charakteru i wartościach, jakie uznaje i konsekwentnie
realizuje w życiu codziennym. Z autorytetem zewnętrznym mamy do czynienia wówczas, gdy podporządkowanie nie jest dobrowolne. Osoba o takim autorytecie ma moc
wywierania wpływu na innych nie tyle dzięki swym osobistym przymiotom, ile zajmowaniu ważnego stanowiska w hierarchii władzy lub pełnieniu funkcji upoważniającej
do formalnego podporządkowania sobie innych. Pod tym względem autorytet zewnętrzny jest tożsamy z autorytetem instytucjonalnym, urzędowym lub formalnym205.
Autorytet idei – to autorytet wartości dobra i prawdy niezależny od osoby, która
je wygłasza lub realizuje. Poszczególne konkretne wypadki tych wartości prowadzą do
tworzenia się ogólnego pojęcia dobra i prawdy, do ogólnej idei. Idee te, napotykane w
różnych szczegółowych opiniach różnych osób, bywają jak gdyby odrywane całkowicie
od osób i od tych szczegółowych wypadków i istnieją dla nas jako abstrakty poza nimi.
One też nabierają autorytetu same dla siebie206.
Mieczysław Lejman wskazuje, iż w stosunku do nauczyciela możemy mówić o
autorytecie intelektualnym i moralnym. Podstawą tego zróżnicowania są właściwości
osobowościowe warunkujące jakość wpływu wychowawczego nauczyciela na uczniów.
Autorytet intelektualny odnosi się do wiedzy i specjalności zawodowej nauczyciela. Nie
ma większych szans na zdobycie autorytetu nauczyciel, którego wiedza ogranicza się do
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treści zawartych w podręcznikach akademickich. Nie zdobędzie autorytetu nauczyciel
powielający co roku te same wiadomości, bez uwzględnienia aktualnego rozwoju nauki
w swojej dyscyplinie. Wiedza nauczyciela musi pochodzić z wielu źródeł, a nie tylko z
podstawowego podręcznika, musi być nieustannie aktualizowana i uzupełniana najnowszymi osiągnięciami. Nauczyciel o gruntownej wiedzy potrafi każdy wysunięty przez
uczniów problem rozwiązać, udzielić wyczerpującej odpowiedzi, nie powinno go zaskoczyć żadne pytanie. Uczeń nigdy nie traktuje poważnie nauczyciela, który zna powierzchownie wykładany przedmiot, gubiącego się w swoich wypowiedziach. Gruntowna wiedza, to znajomość nie tylko fundamentalnych zagadnień, ale i różnych szczegółów, niuansów oraz "detali"207. To wiedza głęboko zrozumiana, uporządkowana i
utrwalona. Ci, którzy ją posiadają, potrafią zaciekawić każdym tematem, nie boją się
stawianych przez młodzież pytań, "błyszczą" znajomością przedmiotu, są konkretni i
rzeczowi, łatwo i swobodnie poruszają się w swojej dziedzinie, wykazując przy tym
duże zaangażowanie emocjonalne. Ponadto nauczyciel prowadzący zajęcia powinien
mieć kompetencje metodyczne, używać zrozumiałej terminologii, wprowadzać liczne
przykłady, pobudzać do dyskusji, stosować urozmaicone metody, wzbogacane odpowiednimi środkami dydaktycznymi (w tym także technicznymi). Wykład musi mieć
zwartą i spójną logicznie budowę, winien być prowadzony w odpowiednim tempie, z
zastosowaniem takich właściwości językowych, jak prawidłowe akcentowanie, modulacja głosu, intonacja, wyraźne wymawianie poszczególnych wyrazów. Dążenie do nawiązania kontaktu ze słuchaczami - zarówno wzrokowego, jak i psychicznego - reagowanie na bieżącą sytuację w sali - są to właściwości dobrego nauczyciela. Jednym z
elementów składowych autorytetu intelektualnego jest umiejętność pokazania wiedzy w
taki sposób, by trafiła ona do odbiorcy. Nie powinien trzymać się ściśle podręcznika, w
dodatku dyktować go, ale wygłaszane treści winien wzbogacać swoim własnym dorobkiem naukowym. Powinien prowadzić zajęcia tak, by studenci byli nim zainteresowani.
Ćwiczenia należy prowadzić metodą dyskusji, a nie schematycznie odpytywać z tego,
co było do przygotowania.
Natomiast autorytet moralny odnosi się do norm i zasad postępowania wychowawczego wobec uczniów208. Przypisując osobie autorytet moralny zwraca się uwagę
nie tyle na jej wiedzę czy kompetencje zawodowe, ile przede wszystkim na cechy charakteru. Uznanie kogoś za autorytet moralny stanowi cenne źródło inspiracji do zacho207
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wań moralnie wartościujących, odczuwanie w nim oparcia moralnego dla własnego
postępowania w życiu codziennym. Autorytet moralny idzie zawsze w parze z cechami
osobowości jego podmiotu209. I. Jazukiewicz wskazuje, iż z punktu widzenia pedagogicznego pożądane jest, by autorytet moralny i intelektualny pozostawały nierozłączne210.
Wielu autorów zajmujących się problemem autorytetu mówi o autorytecie wyzwalającym i ujarzmiającym. Pierwszy z nich wynika nie ze sposobu postępowania nosiciela autorytetu ani też ze stosowanych przez niego technik oddziaływań, ale tkwi w
nim samym, jego cechach charakteru i wartościach, jakie realizuje on w swoim życiu.
W przeciwieństwie do autorytetu ujarzmiającego, który jak pisze Łobocki wynika „...z
wygórowanej ambicji i żądzy władzy”, a nie z osobistych zalet czy zasług jego nosiciela211. Autorytet wyzwalający nauczyciela polega na stosunkowo łatwym wyzwalaniu u
uczniów energii twórczej, mobilizacji do działania, wytrwałości w dążeniu do celu, zainteresowań, chęci osiągnięcia sukcesu w podejmowanych czynnościach i zachowaniach, zapału do czegoś. Natomiast autorytet ujarzmiający nauczyciela wyzwala u
uczniów odczucie przymusu, bunt, łatwą rezygnację realizacji zamierzonych celów,
niechęć do działania, strach i obawę przed nauczycielem212.
Wspomniana I. Jazukiewicz analizując autorytet nauczyciela wskazuje na wielość tworzenia podziału autorytetu i wyróżnia następujące rodzaje:
•

autorytet jednostronny (nauczyciel zostaje uznany za autorytet w określonej dziedzinie), autorytet wielostronny ( nauczyciel jest autorytetem jednocześnie w kilku
dziedzinach),

•

autorytet-prestiż (uczeń uznaje ważność i znaczenie zachowań nauczyciela), autorytet-model (uczeń uznaje ważność i znaczenie zachowań nauczyciela i przyjmuje je
jako model własnego postępowania), autorytet-wzór (uczeń uznaje ważność zachowań nauczyciela i przyjmuje je za model własny oraz przejawia rzeczywiste postępowanie według zachowań nauczyciela w konkretnych sytuacjach),

•

autorytet oparty na nagrodach i karach, autorytet oparty na fachowości i zaufaniu,
autorytet biernego posłuszeństwa, autorytet ogólnospołecznego interesu (podporządkowanie nauczycielowi wynika z respektowania porządku społecznego),
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•

autorytet racjonalny, wynikający z kompetencji nauczyciela oraz zgodności interesów nauczyciela i ucznia, autorytet irracjonalny, wynikający z władzy nauczyciela i
strachu ucznia oraz antagonizmu ich interesów,

•

autorytet epistemiczny, czyli autorytet znawcy, specjalisty; autorytet deontyczny
inaczej autorytet przełożonego, szefa213.
O autorytecie epistemicznym M. Łobocki, pisze, iż nazywany jest „.autorytetem

wiedzącego, autorytetem znawstwa lub autorytetem intelektualnym. Przysługuje osobie,
która legitymuje się rozległą wiedza z określonej dziedziny nauki, kultury, religii czy
filozofii. Zna przedmiot swych zainteresowań lepiej niż inni i ma możliwość przekazywania swej wiedzy. Dzięki temu zdobywa uznanie i podziw u swych odbiorców”214.
Zauważa on, iż osoba ciesząca się autorytetem epistemicznym w jakiejś określonej
dziedzinie nie ma prawa rozciągania go na inne dziedziny215. Z kolei o autorytecie deontycznym pisze, iż odnosi się on do osób cieszących się autorytetem z racji sprawowanej przez nich władzy, co wiąże się z pełnioną funkcją lub zajmowanym stanowiskiem.
Autorytet taki przysługuje osobom mającym prawo wydawania innym poleceń, wskazań, rozkazów216. Do kolejnych rodzajów autorytetu, choć już mniej popularnych i rzadziej przytaczanych, należą: autorytet prawdziwy i ponadosobowy.
Autorytet prawdziwy „…oparty jest na dwustronnej interakcji osoby cieszącej się
nim i osoby pozostającej pod jej urokiem czy wpływem. Podstawą współdziałania jest
dialog, wspólne poszukiwanie kompromisów, obopólne wysłuchiwanie i rozumienie, a
nade wszystko swobodny w tym udział obydwu stron. Łączą ich przy tym silne więzi
osobowe nacechowane życzliwością i wyrozumiałością, a także więzi ideowo - powinnościowe w postaci podzielanych wspólnie wartości i norm”217.
Przejawem fałszywego autorytetu jest taka sytuacja, w której postawę jednostki
moglibyśmy określić jako uległość wobec niego. Uległość ma swoje źródło w poczuciu
siły i przewagi autorytetu, przy poczuciu własnej niższości. Jednostka może wykazywać
zupełny brak zrozumienia zasad, którym podporządkowuje swoje zachowanie, i umiejętność samodzielnego działania218.
Niektórzy pedagodzy wyodrębniają pięć sytuacji, w jakich kształtują się różne
formy autorytetu:
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1. Osoba A świadomie i celowo oddziałuje na osobę B, przy czym B wyraża postawę akceptacji wobec tych oddziaływań.
2. Osoba A świadomie i celowo oddziałuje na osobę B, przy czym B wyraża postawę przeciwstawiania wobec tych oddziaływań.
3. Osoba A świadomie i celowo oddziałuje na osobę B, przy czym B wyraża postawę unikania wobec tych oddziaływań.
4. Osoba A świadomie i celowo oddziałuje na osobę B, przy czym B wyraża postawę uległości wobec tych oddziaływań.
5. Osoba A nie oddziałuje w sposób zamierzony na osobę B, jest jednak dla niej
pewnym wzorem. Postawa B w tym przypadku musi być akceptująca, ponieważ
ta jej forma warunkuje istnienie autorytetu.
Pierwsza i piąta z omówionych sytuacji prowadzą do powstania prawdziwego
autorytetu, wynik pozostałych określony jest jako autorytet fałszywy219. Autorzy dochodzą do wniosku, iż osoby, które są prawdziwym autorytetem dla jednostki, są dla
niej jednocześnie osobami znaczącymi i wzorami osobowymi. Zaznaczają jednocześnie,
że nie zachodzi relacja odwrotna: „…nie każda osoba znacząca i nie każdy wzór osobowy pełni funkcję autorytetu, a tylko osoby znaczące, z którymi jednostka jest związana pozytywnymi więzami emocjonalnymi i które są dla niej realnie i obiektywnie istniejącym wzorem osobowym w postaci konkretnego człowieka”220.
Natomiast autorytet ponadosobowy odnosi się do różnego rodzaju instytucji państwowych takich jak: jak sejm, rada ministrów, sądy czy szkoły221.
Najważniejszym z pedagogicznego punktu widzenia jest autorytet moralny
(osobisty). Osoba o takim autorytecie staje się dla innych wzorem postępowania, na tym
polega jej niebywała wręcz siła wywierania wpływu na sposób myślenia i działania innych. Dlatego też wychowawcy i nauczyciele cieszący się autorytetem osobistym u
młodzieży są niezastąpionym czynnikiem w ich prawidłowym rozwoju. Właśnie ten
rodzaj autorytetu pozostaje w ścisłym związku z łacińskim słowem auctoritas oznaczającym godność i poważanie222.
Żaden z opisanych autorytetów nie występuje w czystej postaci. Autorytety nachodzą na siebie i uzupełniają się wzajemnie. I tak na przykład nauczyciel, uznany
przez uczniów za autorytet intelektualny, cieszy się również u nich autorytetem moral219
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nym i vice versa, koniecznym jest również zaznaczenie, iż osoba, ciesząca się autorytetem intelektualnym, nie zawsze zasługuje również na autorytet moralny. Tak więc, mimo iż z punktu widzenia pedagogicznego ważne jest, by oba autorytety pozostawały
nierozłączne, ale nie zawsze tak jest.
W procesie wychowania oczekuje się ujawnienia zwłaszcza autorytetów tej miary, co autorytet moralny, wyzwalający, prawdziwy, a także autorytet epistemiczny i
deontyczny zorientowany zwłaszcza na solidaryzowanie się z jego nosicielem 223. Ciągle
poszukuje się ideału nauczyciela, jakimi cechami powinien być obdarzony ten „prawdziwy” nauczyciel, poszukuje się optymalnych form jego zachowania. Przede wszystkim zwraca się uwagę na cechy osobowościowe nauczyciela. Dzięki nim dokonują się
zmiany w psychice dzieci i młodzieży. To własny przykład nauczyciela, jego cechy
charakteru, uznawane wartości etyczne, są najważniejsze w interakcjach z uczniami.
Działania wychowawcze są automatycznym i bezpośrednim skutkiem osobowości nauczyciela.
Wyróżnia się dwie grupy cech osobowościowych nauczyciela: pozytywne i negatywne. Do pozytywnych zaliczamy: sprawiedliwy, życzliwy, wyrozumiały, cierpliwy,
opanowany, cieszy się zaufaniem, chętnie nagradza, zachęca do nauki, pomaga, docenia. W grupie negatywnych zaś umieszczamy cechy: niesprawiedliwy, despotyczny,
uprzedzony, konfliktowy, niecierpliwy, chętnie wymierza kary, nie cieszy się zaufaniem, poniża, zastrasza nie docenia. Im więcej nauczyciel posiada cech pozytywnych,
tym jego autorytet wśród uczniów jest większy. Dużą rolę przypisuje się także postawie
emocjonalnej nauczyciela. Do istotnych postaw zaliczamy szeroko pojętą „życzliwość”.
Możemy zamknąć ją określeniami poszanowanie godności, poszanowanie życia i zdrowia, tolerancja, opiekuńczość, poszanowanie własności, rzetelność informacji, lojalność, poszanowanie autonomii. Kto chce kształtować pewne cechy u innych, powinien
je sam posiadać. Model funkcjonowania nauczyciela - wychowawcy, także wychowawcy jako autorytetu, musi być oparty na dialogu.
W procesie wychowania możemy wyodrębnić dwa style: autokratyczny i demokratyczny. Podstawą obydwu stylów kierowania wychowawczego jest przeświadczenie
o konieczności stawiania wymagań wobec uczniów. Trudno sobie wyobrazić proces
wychowawczy bez określonego systemu wymagań wobec wychowanków. Jednak między nauczycielami zarysowuje się pod tym względem stosunkowo duża rozbieżność: od
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często zbyt wysokich wymagań, do wymagań bardzo niskich, polegających na dale posuniętej dobrowolności uczniów.
Autokratyczne kierowanie wychowawcze polega na braku zaufania, ciągłym
dyscyplinowaniu uczniów, przesadnej drobiazgowości w nauczaniu i wychowaniu. Kierowanie autokratyczne ocenia się negatywnie i przypisuje się mu niskie wyniki dydaktyczne i wychowawcze. Stanowi ono główną przyczynę konfliktów miedzy uczniami a
nauczycielami i między samymi uczniami. Takie sytuacje powodują, że uczniowie tracą
zaufanie do nauczyciela, unikają go, mają zachwiane poczucie bezpieczeństwa. Taki
stan rzeczy sprzyja dezintegracji grupy.
Demokratyczne kierowanie wychowawcze polega na zrównoważeniu emocjonalnym nauczyciela, stosunku liberalnym i tolerancyjnym wobec uczniów, tendencji do
nagradzania, cierpliwości i wyrozumiałości, wyzwalaniu inicjatyw uczniów. Charakteryzuje się ono również występowaniem wzajemnych, pozytywnych postaw nauczyciela
i uczniów, takich jak: zaufanie, swoboda w komunikowaniu się, wspólne i uzgodnione
podejmowanie decyzji, poczucie bezpieczeństwa, pozytywna więź emocjonalna, wewnętrzna odpowiedzialność, zapał i inicjatywa do dalszych działań, dążenie do integracji grupy.
Jeszcze nieco inaczej sprawę autorytetu postrzega M. Majewski, który mówiąc o
wychowaniu, przywołuje autorytet autorytarny, autorytet antyautorytarny i emancypacyjny. Pomiędzy teoretykami wychowania nie ma zgodności odnośnie do osobowości
autorytarnej. Jedni twierdzą, że podstawy i zasadniczy kształt nadają jej zadatki wrodzone. Inni zaś podkreślają istotny udział środowiska w tworzeniu się osobowości autorytarnej. W ostatnich zaś czasach pojawiła się tendencja, według której, nie byłoby w
pełni osobowości autorytarnych, a najwyżej pewne jej cechy. Stąd też nie ma czystych
osobowości autorytarnych, a tylko dominujące cechy224. Osoba autorytarna charakteryzuje się zdyscyplinowanym wyglądem zewnętrznym, przecenia siebie, a równocześnie
nie docenia innych, wielokrotnie zaś wręcz jest podejrzliwa wobec wychowanków nie
ufając ich przychylności, życzliwości i współdziałaniu. Oceniana poprzez innych jako
pewna, zdecydowana i nieugięta, wewnętrznie przeżywa ustawicznie niepewności, rozterki i rozczarowania. Gromadzące się w niej stany negatywne i niemożliwość osobistego rozprawienia się z nimi, przy nadarzającej się sposobności przechodzą w agresję
nieprzebierającą w słowach. Owszem, nosi w sobie i pielęgnuje swoistą moc, ta jednak
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nieakceptowana przez otoczenie, nie przynosi zadowalających dla niej i trwałych dla
otoczenia rezultatów. Swój autorytet, który jest autorytetem siły i władzy, wzmacnia
wydawanymi często zarządzeniami, do wykonania których wyraźnie zobowiązuje pod
pewnymi sankcjami. Odrzuca zdecydowanie dialog jako metodę wychowawczą i czyni
wszystko, żeby nie doszło do krytyki ze strony wychowanków 225. Zaskoczony znienacka przez nich bywa bezsilny i bezradny, wycofując się szybko z całą złością z nieoczekiwanej konfrontacji. Nie szuka możliwości kontaktu z wychowankiem a kiedy do niego dojdzie szybko bywa zrywany, by przez to się nie odsłonić i nie pomniejszyć. Będąc
mało przystępna dla innych, nie podejmuje żadnych prób zasypania przepaści, jaka się
ciągle tworzy między nią i otoczeniem. Posiadając w sobie wiele zakotwiczonych wyobrażeń, uprzedzeń i niesłusznych dążeń, nie mogąc ich z siebie wykorzenić, w takiej
postawie staje przed wychowankiem czekającym na zaufanie i akceptację jego świata226.
Wychowanie w tym systemie pojmuje się jako konieczną pomoc w dochodzeniu
do usamodzielnienia się i zdobywania należnych funkcji. Szczególną rolę odgrywają w
nim normy moralne i wzory zachowań społecznych. Bywa ono drobiazgowo ukierunkowane i mało zróżnicowane. W wychowaniu autorytarnym praktyce narzuca się z góry
ustalone ramy, a śledząc ją pod kątem bezpośredniej użyteczności, podtrzymuje się i
utrwala przede wszystkim te działania, które zawierają w sobie ową sprawdzoną skuteczność. W omawianym wychowaniu mamy do czynienia z kierunkiem działania wychodzącym od wychowawcy, przechodzącym do wychowanka i wracającym do wychowawcy. Wychowawca więc projektuje wychowanie niezależnie od wychowanka,
realizuje je częściowo z wychowankiem i kontroluje sam albo z pomocą innych czynników i instytucji wychowawczych. Szczególne znaczenie przywiązuje się do zakazów i
nakazów. Spontaniczność, dowolność i przypadkowość albo są jedynie w małym zakresie i stopniu dopuszczane lub w ogóle niebrane pod uwagę. I przeciwnie, szeroko rozbudowane są: nadzór, wpływ i sprawdzanie. W przypadku odchyleń od normalności
pojawiają się szybko przeciwdziałania w postaci upomnień, zagrożeń i kar227.
W wychowaniu autorytarnym przekazuje się wartości, a zwłaszcza normy starszego pokolenia i czyni się wszystko, by one zostały przyjęte i zachowane przez młode
pokolenie. Nie jest dobrze widziane, gdy wychowankowie wychodzą poza wskazane
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ramy, natomiast wyraża się zadowolenie, gdy poruszają się w kręgu i na sposób podyktowany przez starszych. Stąd, biorąc tę samą rzecz od innej strony, wychowanie jest
niczym innym jak tylko przystosowaniem się do zastanej sytuacji. Zwolennicy wychowania autorytarnego opowiadają się zdecydowanie za wychowaniem ewolucyjnym,
wyprowadzając je z historii, podtrzymując w nim wartości sprawdzone w przeszłości i
stawiając mu wyraźne linie rozwojowe. Wychowankowie w tym systemie wychowawczym są mało znani. Wiedza o nich jest sumą uogólnień niektórych faktów i zdarzeń, a
szczególnie negatywnych.
Wychowanie antyautorytarne sięga do twórczości J.J. Rousseau (1712-1778) jako do głównej inspiracji i nawiązuje do Szkoły Nowej, a zwłaszcza J. Deweya i J. Kerschensteinera. Niektórzy ze współczesnych zwolenników omawianego tutaj systemu
pedagogicznego określają historyczne wychowanie jako barbarzyńskie, gdyż zamiast
wyzwalać zniewalało wychowanka swoimi nadmiernymi wpływami świata dorosłych.
Dziecko pozostające w środowisku świata dorosłych, którzy na nie wywierali presję
społeczną, nie było w stanie przebić się przez stawiane wciąż nowe bariery, odkryć siebie i wydobyć z siebie tego, co posiada najbardziej specyficznego. Dorośli uważali, że
świadczą dzieciom ogromne przysługi, tymczasem w rzeczywistości wyrządzali im niepowetowane szkody, gdyż natura ujarzmiona albo zamiera w ogóle albo mści się nieodwracalnie228.
Wychowanek ma prawo, a wychowawca ma obowiązek, rozwijać proces wychowawczy zgodnie z prawami rozwojowymi człowieka. Zadaniem wychowania zasadniczo jest pomóc wychowankowi obronić się przed różnego rodzaju wpływami i w
ten sposób uratować, to co jest najistotniejsze, a mianowicie, wolność. Szczególnie
chodzi o wyłączenie wychowawcy z jego bezpośrednich interwencji, one bowiem są
najbardziej zaborcze, a tym samym niebezpieczne. Jeżeli wychowawca ma prawo oddziaływać, to jedynie pośrednio, w sensie przygotowania sprzyjających warunków do
rozwoju, który powinien się dokonywać sam ze siebie. W takim środowisku dziecko
bezpośrednio stykając się z rzeczami i ludźmi czyli przez doświadczenie, będzie się
najdoskonalej uczyć i wychowywać. Żaden autorytet rodzicielski, nauczycielski czy
społeczny nie może wkraczać w myślenie, postępowanie i działanie wychowanka, gdyż
on jest wychowawczo czynnikiem nadrzędnym. W życie należy wchodzić nie przez
posłuszeństwo społeczeństwu, ale przez odkrywanie natury i ustawianie wymagań spo-
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łecznych w zależności od wymagań naturalnych. Zdecydowanie odrzuca się karę jako
środek wychowawczy, podnosząc natomiast znaczenie przykrości wynikającej z kontaktów z naturą. Te właśnie negatywne doświadczenia pozostawiają trwały ślad w psychice dziecka i powodują jego osobiste ukierunkowanie życiowe229.
Zadaniem wychowania jest uszczęśliwienie wychowanka. Chcąc je osiągnąć
trzeba odrzucić wszelki przymus, wszelkie manipulacje i zamierzone wpływy a odkryć
główne zainteresowania i jego potrzeby oraz tak ułożyć warunki, by mógł się w pełni
rozwinąć. Co więcej trzeba wykluczyć nawet jakiekolwiek pouczanie i kierowanie, gdy
one za bardzo wytyczają jednoznaczną linię rozwojową a pozostawić wychowanka w
pokoju i w spokoju i w ten sposób umożliwić mu bycie sobą. Wychowania nie można
sprowadzić da zamierzonych, osobowych i kulturowych wpływów, gdyż jego istotą jest
spontaniczne, samorzutne i wolne samo urzeczywistnianie. Natura zawiera w sobie wystarczającą mądrość, by regulował wewnętrznie rozwój człowieka, kierować nim do
pełni rozwojowej i sprawować właściwą sobie kontrolę. Jeżeli zaś zdarzą się pewne
odchylenia, to są on jedynie czasowe i cząstkowe, niepodważające całej rozwojowości.
Kolejnym rodzajem autorytetem wychowawczym to, według M. Majewskiego,
wychowanie emancypacyjne. Wychowanie emancypacyjne dąży do ukształtowania dojrzałości wychowanka. Dojrzałość w sensie prawnym oznacza przede wszystkim pełnoletność wiek praw i odpowiedzialności obywatelskiej. Na dojrzałość składają się więc
samodzielność, zaangażowanie i odpowiedzialność w społeczeństwie. W rozumieniu
pedagogicznym w pojęciu dojrzałości zawiera się gotowość i zdolność do prowadzenia
życia opartego na własnych przemyśleniach i decyzjach. To zakłada zarazem włączenie
się w społeczność celem dokonywania w nim zamierzonych zmian. Szczegółowiej biorąc dojrzałość tworzą: refleksja krytyczna, twórcze współżycie z innymi, oraz sprawdzalność myślenia i postępowania230.
Do dojrzałości prowadzi dojrzewanie, które jest ciągłym, wielowarstwowym i
wielodziałaniowym procesem. W nim powinno mieć swoje znaczące miejsce, rolę i
wpływ wychowanie wypowiadające się przede wszystkim w znaczeniu relacji personalnych między różnymi osobami i grupami społecznymi, wymiany dóbr kulturowych i
środków komunikacji społecznej231. Obecnie emancypacja oznacza proces dojrzewania
i wyzwalania osobowego. Celem emancypacji jest więc uaktywnienie motywacji i zdol-

229

Tamże.
Tamże s.139-143.
231
S. Kunowski. Podstawy współczesnej pedagogiki. Łódź 1981 s.191.
230

94

ności do somookreślenia się i współdecydowania społecznego. Chodzi więc o burzenie
relacji panowania człowieka nad człowiekiem, uwalnianie się od przemocy i zależności
innych, a tworzenie równoprawnych układów osobowych. Bliżej rzecz ujmując emancypacja dąży do uwolnienia się wychowanka od nadmiernych wpływów pedagogicznych, krępujących jego samodzielność. Pozytywnie natomiast ujmując chodzi tu o popieranie rozwojowości wychowanka w kierunku jego samostanowienia i samodzielności. Jednakże nie można w niej poprzestać na stronie negatywnej, by wyzwalać się od
czegoś, ale przede wszystkim trzeba podkreślić stronę pozytywną, co oznacza, by wyzwalać energie, wychowanka do jego wewnętrznego zaangażowania w kierunku sensownego i odpowiedzialnego życia.
Zdaniem pedagogów w kształtowaniu się procesu wychowawczego trzeba
zwrócić baczną uwagę na: motywację, alternatywy, problemy, krytykę, dyspozycyjność
i zaufanie. Natomiast z całą konsekwencją należy unikać zależności wychowania od
przedmiotów, podniet, zwyczajów, nagród i zastraszeń. Nie należy zapominać przy tym,
że popada ono ciągle w mechanizację, tymczasem osiąga pełne rezultaty tylko wtedy,
gdy jest ono nieustannym tworzeniem osobowym i wspólnotowym232. Wychowanie
emancypacyjne oddziaływuje wyzwalająco a nie krępująco, jest argumentujące a nie
dekretujące, doradzające a nie rozstrzygające. Koncentruje się w nim uwagę wychowanka na problemy, strzegąc się jednak sugestywności, stawia na osobiste przekonania
i decyzje, a broni się przed wymuszaniem bezwzględnego posłuszeństwa prawu. Uznaje
za mało celowe i skuteczne ustalanie raz na zawsze z góry podjętych zasad, które są
jednakowo obowiązujące dla wszystkich. Przeciwnie ustalenia takie się tworzy przez
wspólne przemyślenia i zaangażowanie tak wychowanków jak i wychowawców.
Wychowanie to koncentruje się na wzmacnianiu identyczności, a dokonuje się
we wzajemnej komunikacji osobowej. Wychowawca i wychowanek są partnerami wychowania wciąż się tworzącego. Panuje w nim atmosfera wzajemnego uznania, doceniania, zaufania, życzliwości i pomocy. Ważne w nim jest przygotowanie do pełnienia
ról społecznych, w które wychowanek wchodzi z całym namysłem i pełną odpowiedzialnością. Wychowanie emancypacyjne odcina się od dogmatyzmu, nietolerancji,
indoktrynacji i manipulacji, a opowiada się za stawianiem na motywację, sprawdzaniem
ustalonych zasad i wspólnym wyprowadzaniem konsekwencji. Dopuszcza ono krytykę,
ale zarazem domaga się samokrytyki, przezwyciężania przeceniania siebie i niedocenia-
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nia innych, stawiania pod znakiem zapytania osobiste zamierzenia, uznania granicy
swoich możliwości i kompetencji. Ponieważ niedostateczna wiedza i niewyrobione
sprawności powodują zależności, co nie służy owocności wychowania, prowadząc do
autonomii, nie można poprzestawać na połowiczności, lecz należy dążyć do osiągania
pełnych wyników, tak dydaktycznych jak i pedagogicznych.
Jeżeli z pierwszych dwóch systemów wychowawczych można zaczerpnąć niektóre wartości, które czynią wychowanie procesem bardziej duchowym, to wychowanie
emancypacyjne powinno znaleźć w edukacji stałe obywatelstwo. Autorytet katechety
zaś, włączony w taki proces wychowawczy i realizujący go w pełni, będzie ustawicznie
się wzmacniał. Wówczas, właśnie przy dynamicznym autorytecie, nawet tzw. ubogie
metody i środki pedagogiczno-dydaktyczne, wskażą swoją szczególną skuteczność.
W obecnej literaturze można spotkać jeszcze inne rodzaje autorytetu, które są
powiązane z innym rodzajem oddziaływania społecznego czy personalnego. Do takich
należy przywództwo. Należy zauważyć, że przywódca może wywołać posłuszeństwo
lub uległość. W sytuacjach pedagogicznych pożądany jest wyłącznie autorytet takiego
nauczyciela, który ze względu na posiadane cechy osobiste staje się przywódcą kształtującym posłuszeństwo uczniów. Oczywiście posłuszeństwo rozumiane jako współdziałanie z nauczycielem, wyrastające z wolności ucznia i będące źródłem pozytywnych
interakcji. W koncepcjach łączących autorytet z przywództwem wskazuje się wychowawczą, integrującą i regulującą funkcję autorytetu. Podkreśla się również, że autorytet
przywódcy jest najodpowiedniejszym sposobem kierowania, gdyż wzbudza u innych
osób pozytywne emocje i motywacje do działania oraz prowadzi do pożądanego zachowania. Zdaniem Jana Szczepańskiego233 autorytet jest koniecznym warunkiem każdego przywództwa. Natomiast według Romualda Holly234 autorytet może mieć związek
wyłącznie z określonym rodzajem przywództwa. Autor wyróżnił dwa jego rodzaje:
1) nieformalne — posiada je osoba, która dzięki swoim cechom osobowości
zajmuje w grupie centralną pozycję pod względem sympatii, prestiżu itp.;
2) formalne — można je „otrzymać" z zewnątrz, niezależnie od postrzegania
cech osobowości przez członków grupy. W ustaleniach terminologicznych Holly przyjął, że autorytet jest przejawem przywództwa nieformalnego235.
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Relacje autorytetu z przywództwem można określić następująco: autorytet może,
ale nie musi być atrybutem przywódcy. Osoba zajmująca w grupie centralną pozycję
może więc cieszyć się autorytetem, natomiast osoba uznana za autorytet nie musi być
przywódcą236. Konsekwencje dla rozważań o wychowaniu są następujące: za pożądaną
należy uznać sytuację, w której nauczyciel jako formalny przywódca uczniów jednocześnie jest dla nich autorytetem. Natomiast rozróżnienie istoty posłuszeństwa od uległości
podważa krytykę wychowania do posłuszeństwa. Jest ono znaczącą drogą rozwoju
dziecka. Posłuszeństwo rozumne i świadome kieruje ku prawdzie i uczy unikania kłamstwa. Nie jest zniewoleniem ani przymusem, lecz przejawem poważania i zaufania wobec wychowawcy. W takiej sytuacji autorytet nauczyciela-przywódcy jawi się jako
czynnik sprzyjający wyzwalaniu pożądanego zachowania uczniów.
Wymienione rodzaje autorytetu nie występują w czystej postaci, najczęściej
wzajemnie się uzupełniają. W procesie wychowania młodzieży należy umożliwić ujawnianie się autorytetów. Oczekuje się ujawnienia zwłaszcza autorytetów tej miary, co
autorytet moralny, wyzwalający, prawdziwy, a także autorytet epistemicznym i deontyczny zorientowany zwłaszcza na solidaryzowanie się z jego nosicielem237.

236
237

B. Marcińczyk. Autorytet osobowy: geneza i funkcje regulacyjne. Katowice 1991 s.24.
Łobocki. Wychowanie., jw. s. 116.

97

1.3. Rola autorytetu

Problem autorytetu podejmuje wiele nauk społecznych: pedagogika, psychologia, filozofia. Każda z tych dyscyplin przyjmuje odmienny punkt widzenia i inaczej
akcentuje problemy, tworząc własne terminy i ujęcie teoretyczne. Jednym z bardziej
istotnych problemów przy omawianiu autorytetu jest jego wpływ na wychowanie.
Jaka jest rola autorytetów? Myślę, że w historii ludzkości największe autorytety
pełniły wielorakie role; i tak jest nadal. Były i są to role tzw. strażników, żeglarzy i
świadków. Na czym polegają poszczególne role? Otóż strażnicy strzegą wartości i tradycji, są obrońcami trwałych zasad i prawego stylu życia. Żeglarze poszukują nowego,
przecierają nowe szlaki, otwierają nowe horyzonty. Świadkowie zaś świadczą przeciwko złu, nie pozwalają zapomnieć i nie godzą się na niesprawiedliwość238.
W naukach społecznych pojęcie autorytetu jest interpretowane również w kontekście wpływu. Takie rozumienie autorytetu pozostaje w zgodzie z łacińską etymologią
tego słowa. Przez wpływ rozumie się umiejętność zmiany postępowania innej osoby239.
Wpływ może być intencjonalny lub nieświadomy, przy czym cechy te dotyczą zarówno
osoby wpływającej, jak też odbierającej wpływ. Wpływ może być zróżnicowany ze
względu na aspekt motywacyjny. Oznacza to, że może mieć charakter pozytywny lub
negatywny. Wpływ pozytywny podejmowany jest zgodnie z interesem drugiej osoby i
jest przez nią dobrowolnie przyjmowany. Pełni wobec niej funkcję inspirującą i
wzmacniającą. Natomiast wpływ negatywny wynika z interesu wpływającego i zmusza
drugą osobę do uległości. Atrybutem pozytywnego lub negatywnego wpływu są również procesy decyzyjne osoby, na którą ukierunkowany jest wpływ. Są one odnoszone
do jej własnych, wewnętrznych doznań, wyrażonych w jednej z następujących kategorii: chcę; muszę; powinienem. Pierwsza kategoria wyraża postanowienie na bazie osobistej preferencji i oznacza dobrowolne przyjęcie wpływu innej osoby. Druga kategoria
wyraża rozstrzyganie między alternatywami i ma charakter powinności w stosunku do
kogoś. Natomiast trzecia kreuje taktykę manipulacyjną, w wyniku której ograniczone
jest swobodne stanowienie osoby, co pozwala innym podejmować decyzje w jej imie-
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niu, ale nie zawsze zgodnie z jej interesem240. Wpływ negatywny, utożsamiany z manipulacją, kształtuje niekorzystnie stosunki międzyludzkie.
Związek autorytetu z wpływem nie budzi wątpliwości autorów. Według Mieczysława Lejmana „przez autorytet [...] rozumiemy wpływ [...] osoby cieszącej się
ogólnym uznaniem na jednostkę lub grupę osób i określoną sferę życia codziennego"241.
Związek ten został potwierdzony serią eksperymentów amerykańskiego psychologa
Stanleya Milgrama242. Relację autorytetu z wpływem można określić następująco: nie
każdy wpływ łączy się z autorytetem, ale autorytet nie istnieje bez wpływu. Zdaniem
Jana Szczepańskiego autorytet zawsze powiązany jest z pewną możliwością wywierania
wpływu na postępowanie innych osób243.
W związku z powyższym nasuwają się istotne wnioski dotyczące pracy pedagogicznej. Na pierwszej płaszczyźnie nauczyciel świadomie oddziałuje na uczniów. Natomiast na drugiej jego wpływ może być intencjonalny lub nieświadomy. Za optymalną
można przyjąć sytuację, w której oddziaływanie nauczyciela oraz zmiana zachowania
przez ucznia są świadome. Ze względu na wartości i cele procesu pedagogicznego pożądane jest, by źródłem wpływu nauczyciela był jego autorytet. Tylko w takiej sytuacji
wpływ, bez względu na płaszczyznę oraz intencjonalność oddziaływania, spotyka się z
dobrowolnym podporządkowaniem uczniów oraz ma pozytywny charakter ze względu
na aspekt motywacyjny.
Świadomość istnienia różnych rodzajów autorytetu nauczyciela jest istotna dla
poszukiwań i dociekań, dotyczących jego znaczenia w procesie pedagogicznym. Istnieje
zgodność autorów, że ze względu na cele pedagogiczne, dobro indywidualnych osób
oraz społeczne, tylko autorytet pedagogiczny (wyzwalający, wewnętrzny, prawdziwy)
pełni w wychowaniu istotną funkcję. O takim autorytecie Henryk Rowid napisał, że jest
środkiem zmierzającym do realizacji zadań wychowawczych, pobudza inicjatywę i
kształci samodzielność uczniów, uzdatnia ich do samokształcenia i samowychowania, a
tym samym zapewnia im zadowolenie i szczęście osobiste. Autorytet ten opiera się na
karności wewnętrznej, rozwiniętej przez wyzwalanie w świadomości uczniów poczucia
współodpowiedzialności i zdyscyplinowanej wolności.
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Przedstawione rozważania można podsumować w następujący sposób. Autorytet
jest problemem istotnym i złożonym. W naukach społecznych brak jest jednoznacznego
określenia jego istoty. Funkcję pierwotną pełni pojęcie, odwołujące się do łacińskiego
źródłosłowu. Rozbieżności w rozumieniu istoty autorytetu dotyczą przede wszystkim
jego związku z władzą, przywództwem i wpływem. Uogólniając poglądy różnych autorów można przyjąć, że:
1) władza, przywództwo i wpływ mogą, ale nie muszą współwystępować z autorytetem;
2) autorytet może łączyć się z przywództwem, na ogół współwystępuje z władzą,
natomiast zawsze pozostaje w związku z wpływem;
3) władza i przywództwo mogą istnieć bez autorytetu, ale nie istnieją bez wpływu;
4) pojęcie autorytetu, władzy i przywództwa łączy pojęcie wpływu; jest warunkiem
koniecznym, ale niewystarczającym do zaistnienia autorytetu.
Trzeba jasno powiedzieć, że autorytety wskazują drogę, są drogowskazem, miarą samego siebie, światłem, stanowią wzorzec osobowy, wychowują. Z autorytetem
wiąże się pojęcie mistrza, mistrza ducha, życia, sztuki, rzemiosła244.
Wychowaniem zwykło się nazywać sposób oddziaływania na postępowanie jednostek w celu urobienia ich zachowań zgodnie z określonym systemem wartości. Przy
tym wychowujący w procesie wychowania stają się też osobami wychowywanymi
wskutek wzajemnych oddziaływań. Celem tego procesu jest przygotowanie ludzi, którzy są przedmiotem zabiegów wychowawczych, do pełnoprawnego uczestnictwa w życiu danej zbiorowości245.
Fredrich Kronn twierdzi, że autorytet jest odbiciem norm i wartości uznanych
przez społeczeństwo. Wychowanie rozumiane jako oddziaływanie dorosłych na młode
pokolenie także zawiera w sobie normy i wartości. Autorytet i wychowanie są, zatem
zjawiskami równoważnymi246. Zauważa on, iż w literaturze pedagogicznej pomijano
fakt, że autorytet i wychowanie to zjawiska równoważne. Wyróżnia on dwa ujęcia: autorytet jako właściwość osoby oraz jako relacja społeczna. W pierwszym ujęciu autorytet przyznajemy tym osobom, które kompetentnie działają, np. nauczycielowi za jego
wiedzę. Drugie ujęcie jest charakterystyczne dla dyskusji naukowej. Na tym polu łatwiej jest wyjaśnić związki autorytetu z wychowaniem. Autorytet rozumiany jest tu jako
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pełnienie pewnej roli. Jest to szczególny związek, którego pierwszy człon stanowi działanie osoby znaczącej, a drugi człon, to jej naśladowanie. Obydwa człony uzupełniają
się wzajemnie247. Nie wszyscy jednak doceniają potrzebę odwoływania się do autorytetu w wychowaniu. Należą do nich przedstawiciele naturalistycznych koncepcji wychowania, a wśród nich m.in. J.J.Rousseau, L.Tołstoj, E.Key, A.S.Neill, czy też pedagodzy
pozostający pod wpływem psychologii humanistycznej. Przeciwnicy są przekonani, że
ogranicza on nadmiernie przestrzeń ich wolności tak niezbędnej dla prawidłowego rozwoju. Przychylne stanowisko wobec autorytetu jako zdecydowanie pozytywnego czynnika wychowawczego zajmują przedstawiciele socjologicznych koncepcji wychowania
i tzw. pedagogiki kultury. Wśród nich znajdują się E. Durkheim, B. Bergemann, G.
Kerschensteiner, S. Hessen, B. Nawroczyński i B. Suchodolski, V.Pareto, G.Simmel.
M. Weber, T. Parsons, R. Merton248.
Na to, jak duży wpływ na działania człowieka ma autorytet, wskazują badania
Stanleya Miligrama. Amerykański profesor psychologii, przeprowadził badania nad
pamięcią. Zgłaszającym się ochotnikom wyjaśniono, że celem badań jest stwierdzenie,
w jaki sposób stosowanie kar ma wpływ na zapamiętywanie materiału? Jednakże rzeczywisty cel badań Miligrama miał odpowiedzieć na pytanie: Jak wiele bólu są w stanie
zadać ludzie niewinnej ofierze, kiedy otrzymają takie polecenie? 249. W eksperymencie
Milgrama uczestniczyły osoby pełniące rolę „ucznia” mającego za zadanie nauczyć się
na pamięć określonej liczby - występujących w parach - słów oraz osoba pełniąca rolę
„nauczyciela” sprawdzającego poprawność pamięciowego opanowania materiału. Po
przeprowadzeniu badań, Miligram postawił tezę, że skłonność badanych do krzywdzenia nieznajomych wynikała z silnej tendencji do ulegania autorytetom 250. W tym przypadku autorytetem był eksperymentator niepozwalający „nauczycielowi” przerwać proces badawczy. Eksperymentator nakazywał strofować badanych, by postępowali zgodnie z jego wymaganiami. To głęboko zakorzenione poczucie obowiązku ulegania autorytetom wywodzące się z procesu socjalizacji, wychowania, miało decydujący wpływ
na postępowanie badanych251. Wyniki jego badań dowiodły ogromnej siły, z jaką autorytety wpływają na postępowanie innych osób.
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Jeśli chodzi o pracę pedagogiczną, nauczyciel oddziałuje na uczniów na dwóch
płaszczyznach: po pierwsze jako reprezentant władz oświatowych i społeczeństwa –
poprzez określone treści i metody pedagogiczne; a po drugie jako fizyczna osoba o indywidualnej osobowości – poprzez aparycję, temperament, sposób myślenia252. Na
pierwszej płaszczyźnie nauczyciel świadomie oddziałuje na uczniów, natomiast na drugiej jego wpływ może być intencjonalny lub nieświadomy. Za optymalną można przyjąć sytuację, w której oddziaływanie nauczyciela oraz zmiana zachowania przez ucznia
są świadome. Ze względu na wartości i cele procesu pedagogicznego pożądane jest, by
źródłem wpływu nauczyciela był jego autorytet. Tylko w takiej sytuacji wpływ, bez
względu na płaszczyznę oraz intencjonalność oddziaływania, spotyka się z dobrowolnym podporządkowaniem uczniów oraz ma pozytywny charakter ze względu na aspekt
motywacyjny253.
Szczególne znaczenie w pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą ma autorytet wyzwalający, o którym mowa w poprzednim rozdziale. Osoba ciesząca się takim
autorytetem ma inspirujący i konstruktywny wpływ na postępowanie osób, u których
cieszy się uznaniem. Wychowawca obdarzony takim autorytetem mobilizuje swoich
wychowanków do inicjatyw i podejmowania samodzielnych działań, pogłębia poczucie
odpowiedzialności za własny rozwój254. Z kolei inny rodzaj autorytetu, a mianowicie
autorytet ujarzmiający, nie wypływa z osobistych zalet czy zasług jego nosiciela lecz z
wygórowanej ambicji i żądzy władzy. Osoba posiadająca tego typu autorytet pragnie
bezwzględnie podporządkować sobie wychowanków poprzez stosowany wobec nich
przymus zewnętrzny. Cel taki uzyskuje w wyniku wydawania zakazów i nakazów, czy
też przez nieustanną perswazję, nie ma tu miejsca na jakikolwiek kompromis255.
Z pedagogicznego punktu widzenia najbardziej wskazany i pożądany jest oczywiście autorytet wyzwalający, jak również bardzo do niego podobny, autorytet wewnętrzny. Autorytet ujarzmiający - zwłaszcza w ekstremalnej jego postaci – uważany
jest za niepożądany i szkodliwy. Niezbyt skuteczny wychowawczo wydaje się też autorytet zewnętrzny. Na ogół uważa się, że zarówno autorytet ujarzmiający jak i zewnętrzny rzadko tylko zasługują na miano autentycznego. Nazwą autorytetu prawdziwego
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obdarza się autorytet wyzwalający i wewnętrzny. Prawdziwy autorytet odznacza się z
reguły dwustronną interakcją256.
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1.4. Czynniki kształtujące autorytet

Każdy zawód, aby był dobrze wykonywany, wymaga jego umiłowania, bo tylko
wówczas, mimo trudów, jakie są z nim związane, przynosi zadowolenie. Ten, kto kocha
swój zawód, niezależnie, jaki on będzie, dąży do doskonałości, czyli jak najlepszego
wykonywania tego wszystkiego, co się do niego odnosi. Szczególny stosunek do doskonałości mają te zawody, które łączą się z wychowaniem. Jednym z nich jest zawód
nauczyciela. Każdy nauczyciel - niezależnie od tego, jakiego uczy przedmiotu - jest
równocześnie wychowawcą, ponieważ wpływa na kształcenie umysłu i charakteru wychowanków. Wymaga to jednak od niego zakorzenienia w duszy określonego ideału
doskonałości i urzeczywistniania go w życiu. Taka postawa wywołuje w środowisku
wychowawczym atmosferę spokoju i pogody, dając wychowankom poczucie swobody i
bezpieczeństwa. Ich charaktery rozwijają się normalnie i umacniają w tym, co dobre i
szlachetne. Wychowawca, wskazując drogę do doskonałości przez słowo i przykład,
winien sam cechować się jednolitością charakteru, z czym wiąże się dojrzałość pewnych cnót257.
Zanim przyjrzymy się cechom kształtującym autorytet, zapytajmy wpierw, jakie
jest jego źródło? Otóż - nie trzeba siebie przekonywać, że jedynym źródłem autorytetu
jest Bóg, jako Wszechmocny i Święty. Jego Autorytet w sposób doskonały uobecnia się
w Jezusie Chrystusie, a przez Niego - we wspólnocie Kościoła, którego On jest Głową.
Dlatego też, gdy Ojciec Święty, wypowiada się w sprawach wiary i moralności ex cathedra, czyni to mocą Autorytetu samego Boga i jest wtedy nieomylny. Autorytet Boga
objawia się człowiekowi w modlitewnym dialogu, gdzie dialog należy rozumieć jako, z
jednej strony, miłujące samoudzielenie się Boga człowiekowi, z drugiej natomiast, jako
wolne i ufne przyjmowanie przez człowieka daru Bożej miłości. Każdy autorytet, który
wyklucza wolny, osobowy dialog, bardzo szybko staje się autorytaryzmem (liczne tego
przykłady mamy w historii). W dialogu z człowiekiem Autorytet Boga objawia się jako
wolna propozycja miłości, miłości, która zdaje się mówić: „Jeśli chcesz, możesz mi
zaufać"258. I nie będzie w naszej modlitwie pokoju, poczucia bezpieczeństwa, jeżeli
najpierw z ufnością nie uznamy Bożego Autorytetu i tej prawdy, która się z nim wiąże że Bóg nigdy nas nie skrzywdzi! W ścisłym znaczeniu oraz w porządku ontycznym
(bytowym) taki powszechny autorytet absolutny przysługuje jedynie Bogu, będącemu
257
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podstawą każdej transcendentalnej relacji międzybytowej i międzyosobowej, a przez to
udzielającemu i warunkującemu każdej innej osobie bądź instytucji (Kościołowi, Państwu, ojcu rodziny, nauczycielowi, dowódcy etc.) właściwy jej rodzaj autorytetu, który
jest zawsze od a autorytetu boskiego pochodny („Jeżeli Boga nie ma, to cóż ze mnie za
kapitan?" - F. Dostojewski).
Autorytet, którego źródłem jest Bóg, stanowi prawo boskie (lex divina) - naturalne (lex naturalis) i nadnaturalne (lex supranaturalis) - i zobowiązuje w sumieniu, a
nie tylko do zewnętrznych objawów posłuszeństwa. Autorytet boski jest tedy jedynym
autorytetem "pierwotnym", gdyż związanym z właściwym "autorstwem" wszystkich
rzeczy (Boga, który jako Stwórca, czyli również auctor /"pomysłodawca" i "inicjator"/
świata, jest Panem /Dominus/ całego stworzenia); każdy inny, pochodzący od Niego
autorytet (kościelny, polityczny, ojcowski etc.), jest natomiast autorytetem "wtórnym",
tj. z boskiego upoważnienia, a zarazem w nim partycypującym (uczestniczącym). „Nie
miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry" - pouczył Chrystus Pan
procuratora Piłata (J 19, 11).
O autorytecie nauczyciela zapewne nie decydują pieniądze, pełniona funkcja czy
urząd. Źródła autorytetu nauczyciela tkwią w sferze wartości niematerialnych, u jego
podstaw leżą ideały pedagogiczne, efektywność nauczania, osobowość, charyzmat, empatia, otwarcie na młodego człowieka. Nauczyciel powinien być autentyczny - to jedna
z cech etycznych zawodu nauczycielskiego, w przeciwnym wypadku uczniowie wyczują każdy fałsz (niezgodność tego, co mówi z postępowaniem) i nie będą mieli szacunku
dla swojego nauczyciela. Szacunek to jeden z warunków, bez którego nauczyciel nie
może być autorytetem i liczyć na sukces259.
Łatwo uświadomić sobie, jak wiele naszych przekonań, decyzji i działań ma u
podstaw zaufanie do kompetencji i dobrej woli ludzi, którzy udzielają nam - osobiście
lub jakoś inaczej - rozmaitych informacji. Już samą zdolność do odbierania informacji znajomość języka - osiągamy dzięki temu, że za "dobrą monetę" przyjmujemy zabiegi,
za pomocą których uczy się nas mówić i rozumieć cudze wypowiedzi. Zaufanie to musi
więc być predyspozycją wrodzoną, należącą do naszego wyposażenia genetycznego.
Jest ona niewątpliwie produktem ewolucji, stanowiąc ważny warunek przetrwania jednostki i gatunku tak dalece stadnego jak ludzki. Ale nasze wzajemne zaufanie nie jest
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bezwarunkowe i bezgraniczne, co również dyktuje nam instynkt przetrwania. Wszak
obok kooperacji we wspólnym interesie występuje w naszym gatunku - jak w wielu
innych - rywalizacja o dobra, których dla wszystkich nie wystarczy, w tym o taką pozycję we wspólnocie czy w społeczeństwie, która ułatwia dostęp do owych dóbr, tj. o prestiż czy władzę. Świadome wprowadzanie innych w błąd jest jednym ze środków ułatwiających sukces w tej rywalizacji, przegranej zaś może zapobiec odpowiednia doza
nieufności. Nierzadko też ponosimy szkody z powodu zaufania ludziom, którzy przekazują nam fałszywe informacje nieświadomie, w dobrej wierze, dlatego że sami padli
ofiarami cudzej dezinformacji, albo własnej niewydolności poznawczej, na przykład myślenia życzeniowego. Łatwowierność jest postawą równie niepraktyczną jak skrajna
nieufność. Specjalistom w danej dziedzinie, wśród nich uczonym i nauczycielom, rozsądnie jest ufać w kwestiach należących do tej dziedziny nie po prostu dlatego, że wiedzą o niej więcej niż niespecjaliści lecz i dlatego, że w normalnych warunkach ludziom
tym opłaca się informowanie nas zgodnie z prawdą, a co najmniej zgodnie z ich najlepszą wiedzą. Stanowi o tym ich sytuacja społeczna: to, że ich zachowania jako informatorów są systematycznie kontrolowane i odpowiednio nagradzane lub karane260.
Obok zaufania na drugi plan wysuwa się więc roztropność wychowawcza,
obejmująca takie składniki, jak: pilność, staranność i dbałość. Jest ona mocą i stałością
charakteru, która wpływa na pokonywanie trudności oraz niezmienność nastroju własnego i wychowanków. Inną z cnót, którą powinien posiadać wychowawca, jest surowość czy też karność, gdyż ma on umieć wymagać i karać. Ma również cechować się
łagodnością, cierpliwością i dalekowzrocznością, bo zapewni mu to panowanie nad
gniewem, smutkiem i zniechęceniem. Poza tymi cnotami powinien się on charakteryzować miłością połączona z wyrozumiałością wobec złych skłonności, które ujawniają
się w wychowankach. Lacordaire ujął to wszystko słowami: „wychowawca winien być
mocny jak diament, a czulszy od matki"261.
Ponadto prawda i dobro, ale również kategorie estetyczne (ujmowane także
transcendentalnie): piękno i wzniosłość (sublimitas) wchodzą w ścisły związek z autorytetem. Nic tak nie wzmaga odczucia powagi nauczyciela, jak emanujące z wychowawcy duchowe i zmysłowe piękno, blask (claritas), powab (amende), subtelność (subtilitas), wytworność (delicitas) i takt w obejściu, a zarazem wzniosły i pobudzający w
poddanych pragnienie podniesienia swojego własnego niveau duchowego do poziomu
260
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godnego obcowania z nauczycielem majestat (maiestas). Natura majestatu jest przy tym
w przedziwny sposób dwoista: z jednej strony budzi on tajemniczą "świętą grozę" (mysterium tremendum), która może nawet przechodzić w "osłupienie" (stupor), z drugiej "uwodzi", zachwyca nieopisaną słodyczą i radością (mysterium fascinans); jest ona zatem bez wątpienia "numinotyczna", co naprowadza na sakralne źródła władzy, a z osoby nauczyciela czyni symbol "suwerena mistycznego" (Novalis)262.
Wielu mówiąc o czynnikach kształtujących autorytet powiada, że to, co stanowi
autorytet, można zamknąć w czterech słowach: powaga, uwaga, rozwaga i odwaga. Powaga jest tym, co ma wpływ na poważne traktowanie wychowawcy przez wychowanków i odwrotnie. Powaga umysłowa - to przede wszystkim solidna wiedza, zgodność
postawy zewnętrznej z głoszonymi zasadami oraz umiejętność wyjaśniania wagi tego,
czego się naucza. Powaga moralna - to poważna postawa wobec wartości moralnych,
zachowywanie norm, własna dojrzałość osobowa. Powaga duchowa - to tożsamość z
wiarą, Ojczyzną, szanowanie innych autorytetów, poczucie, że służy się prawdzie Bożej
i człowieczej. Uwaga - to umiejętność słuchania, stawiania pytań, spostrzegania zagrożeń, widzenie tego, co ukryte pod modnym wzorem, a także uczenie interpretowania
wszystkiego w odniesieniu do historii. Rozwaga jest umiejętnością oceny rzeczywistości zgodnie z własnymi przekonaniami, a nie modnymi tendencjami, wykorzystywaniem zdobytych doświadczeń w ocenie zdarzeń, stawianiem czoła trudnym problemom, roztropnością we własnych wypowiedziach. Odwaga - to postawa autentycznego
bycia sobą, wypowiadania własnych poglądów, postawa stałości i męstwa wobec różnych trudnych sytuacji, bezkompromisowości oraz niezależności od pochwał 263. Wychowanie jest pewną formą kontaktów międzyludzkich, a tym, co je wyróżnia, jest odpowiedzialność264.
Spotyka się również nieco szerszą listę cech warunkujących kształtowanie autorytetu nauczyciela. Wymieniając je w pewnej chronologii należy je przedstawić w następującej kolejności:
1. Umiejętność jasnego tłumaczenia, precyzyjnego przekazywania treści;
2. Inteligencja;
3. Dojrzałość emocjonalna;
4. Poczucie odpowiedzialności;
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5. Sprawiedliwość, obiektywizm, bezstronność;
6. Entuzjazm do pracy, zaangażowanie, pasja nauczycielska, motywacja do pracy;
7. Łagodność, cierpliwość;
8. Zdyscyplinowanie;
9. Umiejętności organizacyjne;
10. Dobry wygląd zewnętrzny, kultura osobista;
11. Umiejętność słuchania;
12. Poczucie humoru;
13. Otwartość poznawcza i emocjonalna;
14. Rozumienie innych także drogą pozaintelektualna - wczuwanie się, empatia;
15. Umiejętność korzystania z informacji na swój temat265.
Warto zauważyć, że na liście tej nie ma mowy o wartościach moralnych czy religijnych.
Zwrócono jedynie uwagę na elementy ludzkie. Ale oczywiście jest to tylko pogląd niektórych osób na temat czynników kształtujących autorytet.
W nieco inny sposób kwestię tę postrzegają inni znawcy przedmiotu, którzy w
strukturze autorytetu, wymieniają następujące elementy:
 ideowość
 moralność
 mądrość życiowa
 wiedza i ogólna kultura umysłowa
 mistrzostwo dydaktyczne
 mistrzostwo pedagogiczne
 kultura osobista
 odpowiednio wysoka stopa życiowa266.
Ujęcie to jest bardziej ogólne, a porównując je z poprzednimi elementami, można zauważyć w tej grupie pewien brak niektórych.
Według wielu uczniów nauczyciel powinien być szczery i uczciwy, winien mówić to, co myśli. Nie wolno mu przywłaszczać sobie cudzych teorii naukowych czy
wyników badań. Obdarzony tymi cechami, nie może przemilczać i zamazywać spraw
niewygodnych czy drażliwych, budzi to bowiem nieufność. Ma również obowiązek
przyznać się do ewentualnych błędów czy potknięć, głosząc prawdę bez względu na
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skutki. Nie wolno mu tolerować obłudy i zakłamania, obowiązuje go jednakowe postępowanie wobec wszystkich. W sposób taktowny odnosi się do innych267.
Kolejnym czynnikiem budującym autorytet jest poszanowanie poglądów innych
osób. Występowanie tej właściwości uczniowie tłumaczą następująco: „Powinien jednakowo traktować ludzi o odmiennych zdaniach, nie wolno mu wykorzystywać ujawnionych różnic w poglądach do celów dyskryminacyjnych. Niedopuszczalna jest też
sytuacja, w której wyśmiewałby się z przekonań i poglądów innych". Nauczyciel powinien też postępować zgodnie ze swoimi przekonaniami, przejawiać odpowiedzialność
za to, co robi, nie może więc działać na dwa fronty, być człowiekiem chwiejnym. Powinien zawsze zachować twarz, mieć swoją godność niezależnie od ewentualnych konsekwencji. Jeśli uczniowie odkryją, że nauczyciel postępuje inaczej niż mówi, zostaje
automatycznie "przekreślony" i nie ma co nawet marzyć o autorytecie, jest po prostu
lekceważony. Ten imperatyw ma dalej idące konsekwencje. Nauczyciel powinien żyć
według zasad, które głosi, i kształtować zgodnie z nimi swoje związki z innymi osobami. Gdy już zdecydowaliśmy się stać przy określonej ideologii, być wyznawcami określonego ruchu albo zwolennikami określonej religii, to winien temu konsekwentny do
końca. Jest oczywistą prawdą, że do ludzi o podwójnej twarzy nie można mieć zaufania,
bo nigdy nie wiadomo, po której stronie się opowiadają268.
Ważną właściwością osobowości jest współpartnerstwo. Psychologowie wskazują na trzy rodzaje kierowania zespołami ludzkimi: autokratyczne, liberalne i demokratyczne, oparte na współpartnerstwie. Już w szkole średniej winien dominować styl kierowania demokratycznego. Partnerstwo zrodzone w toku demokratycznego kierowania
wyraża się w szacunku dla uczniów, w dostrzeganiu i rozumieniu ich problemów. Partnerstwo - to kontakty nauczyciela z młodzieżą nie tylko w sali wykładowej, lecz również nawiązywane w czasie przerw, na rajdach, obozach, w akademikach itp. Współpartnerstwo można realizować poprzez uwzględnienie takich cech jak: kontakt nauczyciela z uczniem, życzliwy stosunek do wychowanków i poczucie humoru. Nauczyciele,
którym bliska jest idea współpartnerstwa traktują młodzież jak ludzi dorosłych, szanują
jej czas i dopuszczają do dyskusji. Nie uważają siebie za jedyną wyrocznię. Współpartnerstwo wymaga przełamania bariery własnego stanowiska, stopnia i tytułu naukowego.
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Rodzi ono atmosferę bezpieczeństwa, łączy się z ciepłym stosunkiem do uczniów, a
przez to korzystnie wpływa na ich stosunek do nauki. Współpartnerstwo to bywanie z
uczniami i pośród nich, to wysłuchiwanie ich, doradzanie im269.
Istotnym składnikiem osobowości nauczyciela jest także poczucie humoru. Młodzież uważa, że człowiek go pozbawiony w ogóle nie powinien pracować w zawodzie
nauczycielskim. Praca z młodymi ludźmi wymaga wkalkulowania w działalność edukacyjną czasu także na żart i uśmiech. Pogodne oblicze wykładowcy może skutecznie
rozładować napięcia i stresy.
Na autorytet wychowawcy składają się przede wszystkim cechy jego charakteru
i osobowości, również talent pedagogiczny, przejawiający się w budzeniu zainteresowań i zapału do nauki a także w obcowaniu z uczniami. Intensywny rozwój wiedzy o
stosunkach międzyludzkich, w których autorytet nauczyciela stanowi jedno ze szczegółowych społecznych zjawisk w nich zachodzących, powoduje przemieszczenie uwagi z
osoby nauczyciela na stosunki interpersonalne, formujące się w bezpośrednich kontaktach nauczyciela z uczniami. Oddziaływanie na ucznia odbywa się na zasadzie interakcji, pod wpływem, których kształtują się: określone normy i wzory zachowań; układy
pozycji, ról, wzajemnych stosunków; systemy postaw, potrzeb, wiedzy uczniów oraz
systemy organizacyjne270.
Młodzież ceni także sprawiedliwość. Obiektywna ocena kogokolwiek, a
uczniów w szczególności, należy chyba do najtrudniejszych zadań, jakie stoją niemal
codziennie przed każdym nauczycielem. Praktyka szkolna daje w tym względzie wiele
przykładów skrajnego subiektywizmu. Zdarza się często, że na ocenę mają wpływ
czynniki uboczne, takie jak samopoczucie nauczyciela, jego chwilowy nastrój, sympatia
czy antypatia do wychowanka, kierowanie się uprzedzeniami. Cechą nauczyciela szczególnie wysoko cenioną przez młodzież jest sprawiedliwość wyrażająca się w równorzędnym traktowaniu wszystkich uczniów. Jest to cecha łatwo obserwowalna w codziennych kontaktach, ujawniająca się przede wszystkim przy ocenianiu. Nauczyciela
sprawiedliwego darzy się szacunkiem. Gdy brak mu tej cechy, część uczniów czuje się
pokrzywdzona i nie akceptuje nauczyciela271.
Obok wykształcenia ogólnego, specjalistycznego i pedagogicznego, czynnikiem
decydującym o autorytecie nauczyciela są ich własne ideały i postawy życiowe. Autory-
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tet wg Okonia "...ogniskuje w sobie to wszystko, co jest konsekwencją wykształcenia
nauczyciela, jego osobistych walorów oraz jego działalności w szkole i w środowisku.
W żadnym chyba zawodzie - pisze autor - osobista wartość człowieka nie wpływa w
tym stopniu na owoce jego działalności co w zawodzie nauczycielskim"272.
Osoba i osobowość nauczyciela, jego światopogląd, etyka zawodowa, akceptowany system wartości, przygotowanie i umiejętności zawodowe, a w konsekwencji jego autorytet, odgrywają decydującą rolę w procesie kształcenia i wychowania. Trzeba
jednoznacznie powiedzieć, że pozytywny nauczyciel edukacji to serdeczny, kompetentny opiekun uczniów. W jego sylwetce, będącej złożonym zespołem cech osobowościowych, na pierwszy plan należy wysunąć cechę kontaktowości, która przejawia się z jednej strony w pogodzie ducha i optymizmie pedagogicznym, a z drugiej, w przyjaznym
zainteresowaniu każdym uczniem i jego problemami. Obustronna akceptacja nauczyciela przez uczniów i uczniów przez nauczyciela jest jednym ze szczególnie ważnych
czynników motywujących do efektywnej nauki szkolnej273.
Budowanie autorytetu to proces bardzo żmudny i długotrwały. Tworzenie więzi
opartej na szacunku, zaufaniu i zdolności do kompromisu trwa latami. Dlatego mądry,
doświadczony nauczyciel będzie taki partnerski układ cenił i pielęgnował. Będzie unikał pewnych zachowań, które mogą doprowadzić do utraty autorytetu. Nauczyciel
uznawany przez uczniów za autorytet nie robi raniących uwag i komentarzy. W ten sposób szybko zniszczyłby swój depozyt emocjonalny. Potrafi słuchać i przyjmować racje
innych. Potrafi milczeć. Dobry pedagog szanuje ucznia i okazuje mu to. W ten sposób
pomaga mu w budowaniu poczucia własnej wartości. Sam będzie tak traktowany przez
uczniów, gdyż ludzie reagują zgodnie z tym, jak z nimi postępujemy i jaką mamy o nich
opinię. Nie wolno jednak doprowadzić do tego, by być postrzeganym jako osoba naiwna, gdyż to prowokuje do popełniania nadużyć. Skuteczne wywieranie wpływu na
uczniów jest warunkowane również sposobem komunikowania się. Wzajemne oczekiwania w tej komunikacji powinny być jasno sformułowane, zrozumiałe i nie mogą być
narzucone. Obie strony powinny je akceptować i nie zmieniać bez uprzedzenia274.
Niektórzy pedagodzy, formułując czynniki kształtujące autorytet nauczyciela,
wymieniają trzy podstawowe czynniki, które w sobie zawierają wiele mniejszych.
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Czynniki te są dzielone na trzy grupy i są nimi: globalna koncepcja pedagogiczna, ranga
zawodu nauczyciela i właściwości pedagoga.
Jeśli chodzi o czynnik pierwszy, a więc kształtowanie się autorytetu w zależności od globalnej wizji wychowania i kształcenia, ma on odzwierciedlenie w wymiarze
historycznym. W tradycyjnej koncepcji pedagogicznej, stosunek nauczyciel - uczeń
postrzegany był jako relacja świadomego podmiotu i poddawanego wpływom przedmiotu275. Takie rozumienie zakładało jednokierunkowość oddziaływań oraz dominację
nauczyciela na płaszczyźnie kontaktów dydaktycznych, wychowawczych i osobowych
z uczniem. Uczeń był akceptowany warunkowo, o ile swoim zachowaniem spełniał
wymagania i oczekiwania nauczyciela. W zamian żądano od niego bezwarunkowej akceptacji zachowań nauczyciela276.
Autorytet uwarunkowany był wielkością dystansu między nauczycielem i
uczniem. Im bardziej nauczyciel przewyższał ucznia wiedzą i doświadczeniem życiowym oraz potrafił wymusić uległość uczniów, tym większy był jego autorytet. Wzmacniała go również pozycja nauczyciela w środowisku. Był osobą wykształconą, imponującą intelektualnymi kompetencjami oraz stanowiącą pożądany wzorzec postępowania.
Budził ogólny podziw i szacunek w społeczności lokalnej. Tradycyjną koncepcję pedagogiczną nazywa się autorytarną, ze względu na traktowanie autorytetu jako źródła siły
i niewłaściwie pojmowanej przewagi nauczyciela wobec ucznia. Dominujący w ten
sposób nauczyciele hamują kształtowanie autonomicznych postaw uczniów, ich samodzielności i odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji. Reakcją na negatywne skutki
oddziaływań autorytarnych była koncepcja pedagogiki antyautorytarnej. Jej celem stał
się spontaniczny wzrost oraz pełna autonomia ucznia. Stąd też wolność i spontaniczność stanowiły nadrzędne wartości w procesie pedagogicznym 277.
Nauczyciel akceptował ucznia warunkowo, w zależności od jego indywidualności, natomiast od ucznia nie oczekiwano akceptacji niczego z góry ustalonego. Autorytet, rozumiany wyłącznie jako oddziaływanie ujarzmiające swobodny rozwój uczniów,
był całkowicie kwestionowany. Uczeń był niezależny od autorytetów, w tym również
od autorytetu nauczyciela. Poważaniem i uznaniem cieszył się nauczyciel, który potrafił
stworzyć klimat wychowawczy pozbawiony jakiejkolwiek formy dyscypliny. Upraw275
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niona była tylko kara naturalna, rozumiana jako przykrość spowodowana zachowaniem
dziecka niezgodnym z prawami natury. Rolę nauczyciela ograniczono do usuwania
przeszkód wstrzymujących naturalny rozwój ucznia, na przykład wpływu i nacisku innych osób. Również nauczyciel nie powinien mieć autorytetu ani żadnej władzy nad
uczniami. Jednostronność koncepcji tradycyjnej i antyautorytarnej wymaga weryfikacji
w kontekście współczesnej wiedzy o człowieku i warunkach jego rozwoju. Koncepcję
tradycyjną pozbawiono partnerstwa i dialogu, natomiast model opozycyjny — władzy
pedagogicznej. Współczesne rozumienie stosunku wychowawczego jako dwupodmiotowej relacji oraz uznanie władzy nauczyciela (rozumianej jako służba) za niezbędny
warunek skuteczności działań pedagogicznych skłania ku innemu kierunkowi poszukiwań uwarunkowań autorytetu. Jego siłą nie wywodzi się z poczucia intelektualnej pewności i wyższości nauczyciela, spoufalania się ani też pobłażliwości. Autorytet nauczyciela zależy od umiejętności przekształcania relacji z uczniem oraz innymi podmiotami
oddziaływań pedagogicznych, w kierunku autonomii w atmosferze dialogu i wspólnego
poszukiwania278.
W przypadku zawodu nauczyciela występuje zjawisko dwoistości oceny. Jeden
aspekt oceniania wynika ze świadomości społeczeństwa, że nauczyciel wykonuje pracę
o istotnym znaczeniu dla teraźniejszego rozwoju dzieci i młodzieży oraz przyszłego
rozwoju społeczeństwa. Ocena ta jest wysoka, sytuuje zawód nauczyciela na szczycie
prestiżowej drabiny zawodów, sprzyjając kształtowaniu się autorytetu szkoły i nauczyciela w społeczeństwie. Wysoka społeczna ranga zawodu nauczyciela jest - wydawać by
się mogło - sprawą oczywistą. Zresztą niekwestionowany autorytet szkoły i nauczyciela
jest

jednym

z

warunków

sprawnie

funkcjonującego

systemu

oświatowo-

wychowawczego, bez którego nie mogą prawidłowo rozwijać się współczesne społeczeństwa.
Drugi aspekt oceniania wynika ze zmiany sytuacji szkoły i nauczyciela w środowisku lokalnym. Szkoła przestała być monopolistą w zakresie wychowania i kształcenia, a nauczyciel nie jest już jedynym mistrzem i wzorcem postępowania. Charakterystyczne dla współczesności intelektualne przyśpieszenie i efektowna szybkość oddziaływania środków masowego przekazu ujawniły istnienie nowych źródeł wiedzy. Jest
ona powierzchowna, ale za to łatwo przyswajalna. Proces ten osłabia autorytet szkoły,
w której wiedzę zdobywa się w sposób tradycyjny, pogłębiony. Zmienia też stosunek
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wobec intelektualnego autorytetu nauczyciela. Uczeń może zadziwić go szerokością
swojej powierzchownej wiedzy. Zachodzące zmiany powodują wzrost krytycyzmu i
wymagań wobec szkoły. Z pozycji oczekiwań i potrzeb społeczności lokalnej, a nie
kompetencji i możliwości nauczyciela, formułowane są wymagania oraz opinie o jego
pracy. O ile formalna ocena roli zawodowej nauczyciela w społeczeństwie jest wysoka,
o tyle ocena środowiskowa jest różna, w zależności od specyfiki i doświadczeń tego
środowiska. Niestety, tę drugą ocenę kształtują również warunki materialne zawodu
nauczycielskiego, na ogół mało sprzyjające wzmocnieniu jego autorytetu279.
Z kolei właściwości nauczyciela są jednym z wielu czynników kształtujących
stosunki nauczyciela z uczniami. Jednak ich wpływ jest silny i niezaprzeczalny. Wciąż
zwiększa się liczba właściwości uznanych za istotne w pracy dydaktycznowychowawczej. Przy próbie dokładniejszego określenia tych właściwości autorzy mają
zróżnicowane poglądy. Niezgodność dotyczy samej ich istoty. W rozważaniach
uwzględniane są wyłącznie właściwości specyficzne dla pracy pedagogicznej280 lub
łączy się je z właściwościami uniwersalnymi dla różnych zawodów281. Trudności w
jednoznacznym określeniu właściwości, warunkujących autorytet nauczyciela, wynikają
z jego dynamicznego charakteru. W miarę psychicznego i społeczno-moralnego rozwoju uczniów wzbogaca się treść autorytetu i zmienia jego zakres. Istotnym czynnikiem
różnicującym jest także płaszczyzna, na której nauczyciel posiada autorytet. Inne bowiem właściwości decydują o autorytecie nauczyciela w opinii uczniów, inne w opinii
rodziców lub przełożonych.
Autorytet nauczyciela jest funkcją społecznej rangi zawodu. Decyduje o nim
ogół krajowych i lokalnych stosunków społecznych. Przedstawione uwarunkowania
autorytetu nauczyciela z całą pewnością nie wyczerpują listy możliwych czynników.
Odwołanie się właśnie do tych spowodowane jest dostrzeżeniem w nich trzech różnych
wymiarów: 1) uwarunkowań zewnętrznych, niezależnych bezpośrednio od nauczyciela
(globalna koncepcja pedagogiczna; ranga zawodu nauczyciela w społeczeństwie); 2)
uwarunkowań częściowo zależnych od nauczyciela (ranga szkoły i zawodu nauczyciela
w środowisku lokalnym); 3) uwarunkowań wewnętrznych, w znacznym stopniu zależ279
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nych od nauczyciela (właściwości nauczyciela przejawiane w konkretnych zachowaniach względem uczniów oraz osób, z którymi nauczyciel współpracuje w interesie
uczniów). Wskazane w trzech wymiarach uwarunkowania można postrzegać jako czynniki wzmacniające autorytet nauczyciela lub też obniżające jego poziom. Każdy czynnik może więc pełnić rolę uwarunkowania pozytywnego lub negatywnego. Zajmowane
pozycje w wyróżnionych trzech wymiarach stanowią strukturalną całość i wyznaczają
jakość i poziom autorytetu konkretnego nauczyciela. Niemniej ze względów teoretycznych każda z wyróżnionych grup może być przedmiotem odrębnej analizy uwarunkowań autorytetu.
Uczeń i jego rodzice powinni wiedzieć o ważnych decyzjach, jakie podejmowane są wobec dziecka i móc wyrazić swoją opinię na ich temat. Arbitralne podejmowanie
decyzji, które dotyczą osób trzecich bez ich przyzwolenia może doprowadzić do ich
odrzucenia, nawet jeśli propozycje nauczyciela były interesujące. Należy dzielić się
odpowiedzialnością. W ten sposób rodzi się atmosfera zaufania, w której nauczyciel
staje się doradcą, pomocnikiem, a nie przeciwnikiem. Jednakże nauczyciel posiadający
autorytet przedstawi różne aspekty każdej sprawy, w tym przewidywalne trudności.
Będzie umiał przekonać, że to, co proponuje ma wartość i sens, a robiąc coś z zapałem
zaangażuje i zaktywizuje innych, co jest przecież ważnym elementem oddziaływania
wychowawczego. Mądre kierowanie przedsięwzięciami doprowadzi do tego, że wychowankowie utożsamią się z racjami opiekuna, którego uznają z autorytet. W ten sposób właśnie buduje się nowa jakość autorytetu, którego wielkość opiera się na wiedzy,
spójności wewnętrznej i sile moralnej, a nie na zewnętrznych atrybutach władzy.
Sam fakt bycia nauczycielem, którego prestiż jest w dzisiejszych czasach znacznie
mniejszy, nie gwarantuje bycia autorytetem dla uczniów. Autorytet buduje się w codziennym kontakcie z dziećmi w oparciu o kompetencje interpersonalne. Autentyczny
autorytet opiera się na jednoznacznym, otwartym i jasnym sposobie komunikowania.
Nie dopuszcza nadużywania władzy, narzucania opinii i gotowych rozwiązań282.
W tym skomplikowanym procesie tworzenia autorytetu oraz czasach, kiedy pojęcie to uległo przewartościowaniu należy pamiętać o roli innych elementów z tym powiązanych. Na kształtowanie wizerunku nauczyciela bardzo duży wpływ mają media.
Niestety, prasa, radio i telewizja interesują się najczęściej nieprawidłowościami, omawiając przypadki, w których nauczyciel popełnił jakiś błąd. Z punktu widzenia mediów
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obraz dobrze pracującego nauczyciela nie jest godny wzmianki. Takie przedstawianie
incydentalnych wydarzeń prowadzi do osłabienia autorytetu nauczyciela, do powstania
niewłaściwych i krzywdzących uogólnień283.
Innym czynnikiem obniżającym autorytet nauczyciela jest status finansowy tej
grupy zawodowej. Obecnie przecież wysokość zarobków ma wpływ na postrzeganie
osoby bogatej jako zaradnej, ustawionej, podziwianej, szanowanej. W dużej mierze wizerunek nauczyciela jest kreowany przez rodziców, przekazujących dzieciom własne
doświadczenia z czasów, w których sami byli uczniami oraz partii politycznych, które
w zależności od programów i celów raz nauczycieli chwalą raz deprecjonują. A często
ich opinie niewiele mają wspólnego ze stanem rzeczywistym. Również konflikty na
terenie szkoły, a czasami nawet wciąganie uczniów w rozgrywki dorosłych, lub despotyczna dyrekcja hamująca inicjatywy nauczyciela, obniżają jego autorytet284.
Budowanie autorytetu nauczyciela jest przede wszystkim kształtowaniem relacji
między nauczycielem a uczniami, opartych na autonomii obu podmiotów. Jednocześnie
autorytet nauczyciela – mistrza, przewodnika – wymaga przestrzegania zasad poszanowania godności ucznia, a tylko taki nauczyciel, który jest odpowiedzialny, otwarty, słuchający – niekrytykujący i konsekwentny może liczyć na szacunek uczniów. Miarą autorytetu nauczyciela jest postawa uczniów wobec nich285.
Budowanie autorytetu to tworzenie w świadomości ucznia pozytywnych sądów i
przekonań na temat danej osoby, np. jest mądry, dużo wie, można na nim polegać, nie
zawiedzie, potrafi rozwiązywać trudne zadania, zna się na literaturze jak nikt itp. To
kształtowanie u ucznia wobec tej osoby emocji o pozytywnym zabarwieniu: podziwu,
zainteresowania, miłości, szacunku, itp.286.
Istotnym elementem składowym autorytetu są szerokie zainteresowania nauczyciela. Uczniowie wysoko cenią sobie nauczycieli, którzy mają zainteresowania wychodzące poza granice ich specjalności naukowej. Tego typu zainteresowania, np. sportowe, artystyczne, techniczne, dają o wiele szersze możliwości nawiązywania nieformalnych kontaktów z młodzieżą. Zamknięcie się pracownika w wąskiej dziedzinie przed-
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miotowej nie służy rozwojowi jego osobowości, ograniczając przy tym możliwości kontaktów z młodzieżą287.
Autorytet nauczycieli ulega dość znacznym przekształceniom, zwłaszcza w społeczeństwie awansującym kulturalnie. Nauczyciel powinien tak pracować na wyznaczonym stanowisku, dochodzić do takich wyników w swojej pracy, aby mógł przekonać
środowisko do uznania własnej osobowości i tym samym do powstania i utrwalenia
swego autorytetu zarówno moralnego jak i intelektualnego.
Reasumując powyższe uwagi, wydaje się iż poniższy wykaz rad dla nauczycieli,
wynikający z analizy literatury i powyższej teoretycznej refleksji, jest równocześnie
pewnego rodzaju „kodeksem” na którym można budować autorytet nauczyciela.
1. Pamiętaj, że fakt bycia nauczycielem nie gwarantuje ci tego, że będziesz dla
uczniów autorytetem. Musisz na to zapracować!
2. Zawsze traktuj dzieci z należytym szacunkiem - niezależnie od ich wieku. Nie
poniżaj, nie wypominaj, nie używaj sarkazmu, ale też stawiaj wyraźne granice.
3. Pokazuj swoje mocne strony, swoje umiejętności, wiedzę. “Zarażaj" dzieci swoim zapałem do działań realizujących ważne dla ciebie cele i wartości. Nie zmuszaj ich jednak, by je podzielali. Możesz jedynie pokazywać, jak są one dla ciebie ważne.
4. Nie walcz o utrzymanie autorytetu za wszelką cenę, bo - paradoksalnie – obniża
to twój autorytet. Przyznaj się, gdy coś ci się nie uda, gdy popełnisz błąd. Pokazujesz wówczas swoją ludzką twarz. Ukrywając błąd, możesz rzeczywiście stracić autorytet.
5. Bądź autentyczny, komunikuj się w sposób otwarty, jednoznaczny, bez uciekania się do gier międzyludzkich.
6. Nie wymagaj okazywania wdzięczności, nie wymuszaj podporządkowania i
zgody. Po prostu nie używaj władzy, którą jako nauczyciel w pewnym sensie
dysponujesz w stosunkach z uczniami.
7. Przyjmuj odpowiedzialność za relacje z uczniami. Nie możesz stać się ich kumplem, nie możesz też się na nich jak kumpel obrazić. Za rodzaj kontaktów uczeń
- nauczyciel odpowiedzialny jest nauczyciel, ponieważ jest dorosły i taka jest
jego rola.
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8. Bądź przewidywalny, w najszerszym znaczeniu tego słowa, ale nie bądź sztywny. Dotrzymuj obietnic.
9. Okazuj ciepło, ale w sposób dostosowany do oczekiwań uczniów. Nie narzucaj
bliskości tym, którzy tego od Ciebie nie oczekują, ale dawaj ją tym, którzy tego
od Ciebie chcą. Szanuj przy tym swoje granice i nie rób tego wbrew sobie, bo
przestaniesz być autentyczny.
10. Pomagaj uczniom, gdy im trudno, ale słuchaj uważnie, jakiej pomocy od Ciebie
oczekują. Nie narzucaj im własnych rozwiązań.
11. Wybaczaj. Przebaczanie jest w istocie utrzymywaniem kogoś pod wpływem tego, który przebacza. Prawdziwe autorytety wybaczają.
12. Bądź lojalny i sprawiedliwy na tyle, na ile potrafisz.
13. Daj sobie prawo do błędu. Życie składa się z wielu epizodów i zawsze masz
szansę go naprawić.
14. Dostrzegaj w uczniach to, co najlepsze. Budujesz sobie tym depozyt emocjonalny.
15. Bądź spójny - postępuj zgodnie z zasadami, które głosisz.
Rola autorytetu w wychowaniu wydaje się bardzo ważna szczególnie w obecnych
czasach, gdy nastąpiła dewaluacja pojęcia „autorytet”, stało się ono niemodne, nastąpiło
też przewartościowanie historii w związku ze zmianami ustrojowymi – upadły jedne,
oficjalne autorytety, pojawiły się inne, zanegowano pewne wartości, a na ich miejscu
wyrosły nowe. Wszystko to nie sprzyjało zarówno dyskusji na temat autorytetów, jak i
refleksji. Równocześnie w związku z powszechną dostępnością informacji medialnej
nasiliło się zjawisko naśladowania pewnych zachowań. Określić je możemy mianem
snobizmu, mody, a czasem zachowanie to związane jest z funkcjonowaniem w subkulturach. Każdy z nas potrzebuje przecież punktu odniesienia, jakim jest autorytet.
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1.5. Etapy kształtowania się autorytetu w świadomości młodzieży

Autorytet jako dobrowolne „podporządkowanie się” ma charakter długotrwałego
procesu i można wyróżnić w nim cztery fazy:
a) bezpieczeństwa,
b) heteronomii,
c) równowagi,
d) autonomii288.
Faza bezpieczeństwa - początków tworzenia się autorytetu w świadomości dziecka należy szukać w okresie wczesnego dzieciństwa. To rodzice są pierwszymi, znaczącymi osobami dla dziecka, zaspokajającymi wszystkie jego potrzeby, dającymi mu poczucie bezpieczeństwa289.
Faza druga zwana heteronomią - to okres przedszkolny i moment rozpoczęcia nauki szkolnej. Rodzice dla dziecka nadal są osobami znaczącymi, ale równolegle zaczyna
funkcjonować autorytet nauczyciela. Jego autorytet często przewyższa autorytet rodziców. Dziecko w tym okresie bezwzględnie uznaje zdanie nauczyciela. Wyraża się to w
wypełnianiu poleceń nauczyciela, przyjmowania jego zdania w przypadku różnicy sądów nauczyciela i rodziców, mówienia z zachwytem i sympatią o nauczycielu290.
Faza trzecia to faza równowagi - występuje w średnim wieku szkolnym a autorytet nauczyciela nie ma już charakteru absolutnego. Szybki rozwój psychiczny w tej fazie
prowadzi do kształtowania się zdolności samodzielnego i logicznego myślenia, zwiększającego krytycyzm uczniów. Uczniowie klas starszych szkoły podstawowej dostrzegają nie tylko nieodpowiednie zachowanie się dorosłych (np. rodziców, nauczycieli)
lecz także jego przyczyny i skutki.
Wreszcie faza czwarta to faza autonomii - może ona mieć swój początek już pod
koniec szkoły średniej. Młody człowiek nie tylko poszerza i zmienia swoje relacje z
otoczeniem społecznym, ale też sięga do wartości wyższych, wyznacza sobie cele, podejmuje ryzyko, ponosi odpowiedzialność, próbuje kierować własnym postępowaniem.
Po ukończeniu szkoły średniej wraz ze wzrostem zainteresowań naukowych i zawodowych stabilizuje się pogląd na świat. Już nie emocje kierują postępowaniem, życie
uczuciowe uspokaja się, zaczyna dominować chłodny intelekt. W takiej sytuacji czło-
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wiek stara się uwolnić od tego, czemu dotąd podlegał. Poczucie wewnętrznie przeżywanej dorosłości skłania go do otwartego sprzeciwu wobec wymagań zachowanie się
dorosłych. Niemożliwe jest już narzucanie autorytetu siłą (np. za pomocą represji). Na
tym etapie młodzież uznaje autorytet wyłącznie dobrowolnie. Również krytyczny stosunek do osób dorosłych charakteryzuje młodzież w starszym wieku szkolnym, obejmującym okres szkoły średniej.
Decydującym warunkiem dla posiadania autorytetu przez nauczyciela jest jego
zachowanie, stosunek do uczniów oraz innych osób, a nie zajmowane stanowisko. Jeżeli zachowanie nauczyciela nie sprzyja wzrostowi wzajemnego szacunku, to nie tylko
traci on autorytet, ale przyczynia się do kryzysu lub oddalenia kolejnej fazy, w której
człowiek powinien stać się niezależny291. Każdy człowiek potrzebuje autorytetu. Potrzeba ta jest tak silna, że odrzucenie autorytetu ograniczającego rozwój, prowadzi natychmiast do wyszukania innego, którego wpływ może być jeszcze silniejszy292.
Wcześniej już cytowany autor Kazimierz Sośnicki, wyróżniając trzy rodzaje autorytetu zewnętrzny, wewnętrzny i autorytet idei, uznaje, iż punktem wyjścia jest autorytet zewnętrzny. Jest on powszechnie stosowany w środowisku rodzinnym. Źródłem
autorytetu są tu osoba matki, ojca oraz osób spełniających opiekę nad dzieckiem. Zależność dziecka od nich, poczucie potrzeby ich opieki, przywiązanie, a czasem może
nawet obawa powodują uleganie woli starszych. Kiedy dziecko przychodzi do szkoły,
wówczas punktem wyjścia dla procesu wychowania jest również autorytet zewnętrzny
nauczyciela. Dziecko rozumie, że spełnianie wymagań nauczyciela jest źródłem aprobaty jego postępowania. Uznawanie autorytetu nauczyciela łączy się wtedy z jego osobą,
mianowicie ze zrozumieniem jego stanowiska w szkole jako osoby prowadzącej nauczanie i wychowywanie293. Rola tego autorytetu jest jednak tylko przejściowa, zarówno w wychowaniu rodzinnym jak i w szkole. Przekształca się on coraz bardziej w autorytet wewnętrzny. Dziecko coraz wyraźniej uświadamia sobie, że nie sama osoba nauczyciela, nie osobiste uczucia do nauczyciela czy do rodziców powinny być motywami
wypełniania ich woli, ale że tymi motywami są wartości, które oni reprezentują. Motywami ulegania im staje się coraz bardziej rozumienie prawdy i dobra zawartego w treści
ich woli. Dziecko odczuwa podziw, szacunek dla umiejętności, rozumu, powagi rodzi-
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ców, dla ich znaczenia w otoczeniu sąsiedzkim, w zawodzie, w prowadzeniu domu294.
Dziecko uznaje również, że nauczyciel ma zalety, które mu imponują. Uznawanie autorytetu wciąż jeszcze opiera się na uznawaniu wartości osoby, ale już nie na osobistych
uczuciach lęku lub przywiązania. Na autorytet wewnętrzny nauczyciel musi sobie zapracować swoim postępowaniem, posiadanymi przez siebie wartościami. Ten autorytet
związany z wartościami osobistymi nauczyciela powinien coraz bardziej ustępować na
rzecz swej wyższej formy. Dzięki działalności nauczyciela uczeń coraz świadomej
wkracza w dziedzinę prawdy i dobra. Poznaje coraz dokładniej obraz świata, jego prawa
i porządek i coraz wyraźniej rozumie cele życia i działania człowieka. Razem z tym
coraz lepiej rozumie podstawowe idee i wartości z nimi związane, uczy się je cenić,
uważać za bliskie sobie, za zasady, które powinny kierować jego życiem i rozwojem.
Osobiste wartości nauczyciela są zastępowane w pojęciach ucznia przez rozumienie
znaczenia wartości zawartych w jego słowach i czynach. Następuje proces przekształcania się autorytetu zewnętrznego w autorytet wewnętrzny, a autorytet wewnętrzny w
autorytet idei295.
W sposób dość interesujący temat autorytetu podejmują Maria Żebrowska i
Barbara Łuczyńska, które przez autorytet rozumieją „wynik jedno- lub dwustronnej
interakcji między dwiema osobami, dwiema grupami lub osobą a grupą, w przebiegu,
której jedna ze stron nabywa tendencji do modelowania swojego sposobu myślenia lub
ustosunkowania lub zachowania reprezentowanymi przez drugą stronę”296. Zaznaczają,
iż aby można było mówić o autorytecie, jako o wyniku stosunku dwustronnego, konieczna jest aktywna i ukierunkowana postawa osoby będącej autorytetem, czynne i
świadome podsuwanie przez nią pewnych wzorów297. Występowanie sytuacji prawdziwego autorytetu uzależniają one od pozytywnej postawy akceptacji. Wyraża się ona w
uznawaniu podsuwanych wzorów, pozytywnej ocenie tych wzorów i reprezentującej je
osoby. Jednostka będzie manifestowała zaufanie i szacunek, przekonanie o słuszności
postępowania i myślenia osoby. Manifestowania przez jednostkę negatywnych postaw
powoduje występowanie sytuacji autorytetu fałszywego. Postawy te mogą być, co najmniej dwojakiego rodzaju: postawa przeciwstawiania się autorytetowi i postawa unika-
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nia autorytetu. Charakterystycznym dla nich zjawiskiem będzie występowanie reakcji
negatywnych298.
W sytuacji przeciwstawiania się autorytetowi jednostka będzie wyrażała czynny
opór w formie jawnego protestu przeciwko reprezentowanym przez drugą stronę wartościom, a przede wszystkim przeciwko ich przejmowaniu. Mogą tu występować takie
wrogie zachowania, jak: negatywizm, nacisk, demonstracje, a także zachowania szkodliwe. Należy przypuszczać, że jednostka znajdująca się w tej sytuacji będzie negatywnie oceniała osobę, która stara się uzyskać u niej autorytet i reprezentowane przez nią
wartości. Może podejmować czynności mające na celu skompromitowanie jej, przyniesienie szkody moralnej i fizycznej, jeżeli osoba ta nie zrezygnuje ze swoich oddziaływań. Zachowanie jednostki będzie przeciwstawne do pożądanego299. Postawa unikania
autorytetu przejawia się, najogólniej mówiąc, w podejmowaniu przez jednostkę działań,
które pozwoliłyby jej na wycofanie się z tej sytuacji. Może ona manifestować bierny
opór, starając się w jakiś możliwy do przyjęcia przez drugą stronę sposób usprawiedliwiać swoje zachowanie. Opór czynny może występować w postaci grania na zwłokę,
stwarzania obiektywnych trudności lub stosowania czynności maskujących. Zachowania wrogie najczęściej będą przybierały formę izolacji, przy czym osobnik taki będzie
na zewnątrz podkreślał swoją dobrą wolę, obarczając odpowiedzialnością za swoje niezadowalające reakcje osobę, usiłując uzyskać u niego autorytet. Tego rodzaju zachowanie wystąpi tylko w wypadku, gdy niemożliwa będzie ucieczka z pola oddziaływań autorytetu i przerwanie niepożądanej interakcji300.
Musimy pamiętać, że okres dorastania to wiek nasilonych i zróżnicowanych
problemów, dotyczących między innymi własnej osoby, przeżywanych przyjaźni, podejmowania decyzji o randze życiowych wyborów, w takiej sytuacji wzrasta potrzeba
przebywania i rozmowy z innymi osobami. Jest to okres silnych więzi koleżeńskich
oraz nawiązywania przyjaźni, jest to czas buntu i przekory: na ogół polecenia i rady
dorosłych wywołują sprzeciw i niechętne ich przyjmowanie. W tym okresie rozwoju
bardzo ważne wydaje się być posiadanie autorytetów osób, które mogłyby pomóc w
wyborze odpowiedniej drogi życiowej, wywierających pozytywny wpływ na młodego
człowieka. Pozytywny wpływ autorytetu na zachowanie innych osób przejawia się w
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spełnianiu m.in., funkcji integracyjnej, motywującej, inspirującej, modelującej, regulującej, normatywno - oceniającej301.
Autorytet jest źródłem wzorów, przykładów, postaw, sposobów myślenia i działania możliwych do zrealizowania. Stanowi ważną wartość w stosunkach międzyludzkich. Potrzeba istnienia osób i instytucji obdarzonych autorytetem występuje w społeczeństwie zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, zagrożenia osobistego i społecznego,
zagubienia i braku perspektyw. Rola autorytetu w procesie kształcenia i wychowania
młodego pokolenia jest niepodważalna, dotyczy szkoły, rodziny, Kościoła, instytucji
kształtujących postawy obywatelskie. Zanik autorytetu tych podmiotów prowadzi do
nasilenia zjawisk patologicznych. Wielu jednostkom a w szczególności ludziom młodym, nie w pełni jeszcze ukształtowanym psychicznie i emocjonalnie, a także osobom
nie nadążającym za rozwojem wiedzy, nauki i techniki oraz przemianami społecznymi,
przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych może być potrzebne, odwoływanie się
do autorytetu, poleganie na opinii osób uznanych za autorytety302. Wbrew pojawiającym się dziś poglądom, obniżającym znaczenie autorytetu w wychowaniu, istnieje duże
zapotrzebowanie na autorytet. Tę potrzebę wyznaczają racje, znane od dawna w pedagogice, mówiące o tym, że gdy mamy do czynienia z wychowankiem, z osobowością,
która się dopiero kształtuje, nieodzowny jest punkt odniesienia w postaci autorytetu.
Nasilające się negatywne zjawiska życia społecznego sprawiają, że młody człowiek
potrzebuje dzisiaj autorytetu, który pomoże mu zrozumieć świat i odnaleźć w nim swoje
miejsce303.
Mówiąc o roli autorytetu warto przywołać opinię Ralph’a Tyler 304, który m.in.
rolę tę widzi w osiągnięciu przez młodzież następujących celów:
1. doprowadzenie uczniów do samorealizowania się,
2. uczynienie ich osobami światłymi,
3. udzielenie im wsparcie w obszarze ruchliwości społecznej,
4. zapewnienie uczniom umiejętności i wiedzy potrzebnej w pracy zawodowej,
5. przygotowanie ich do dokonywania rozumnych wyborów dóbr materialnych i
niematerialnych oraz usług,
6. przygotowanie młodzieży do ustawicznego kształcenia się.
301
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Ralph Tyler nie zwrócił uwagi na kwestie duchowe. Ale doskonale wiemy, że nauczyciel to nie tylko zawód, to także rola społeczna, to rola formatora w sprawach osobowych, ludzkich, duchowych. Powinien być on znawcą młodzieży a nie tylko znawcą
teoretycznej wiedzy naukowej.
Ponadto nauczyciel z autorytetem winien być otwarty, szczery, o bogatej osobowości, skutecznie nauczać, być sprawiedliwy, pomagać słabszym, dbać o zdolnych.
Ma pracować z poświęceniem, systematycznie dokształcać się, troszczyć się o każdego
ucznia, działać społecznie, osiągać wysokie wyniki nauczania, być przykładem, dążyć
do ideału. Skala wymagań i oczekiwań jest dość długa. Ale wszyscy zdajemy sobie
sprawę, że autorytet odgrywał zawsze w historii wielką rolę. Tę rolę ma wciąż do spełnienia. Tylko czy my mamy autorytety? To pytanie zadają sobie nie tylko wychowawcy, ale politycy, ludzie kultury, nauki, ludzie biznesu i mediów. Wydaje się, że nadszedł
czas, by zagadnienie to ponownie zajęło jedno z pierwszych miejsc w ramach toczących
się różnych dyskusji.
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2. Uwagi i pytania

Ukazanie autorytetu, jaki występuje w literaturze polskiej, nasuwa kilka zasadniczych uwag i pytań. Warto zauważyć, że nie ma jednoznacznego określenia, jaki autorytet nauczyciela jest najbardziej adekwatny. Wielu pedagogów omawia pojęcie autorytetu od strony teoretycznej, wielu z nich przybliża rodzaje autorytetów w zależności od
zadań, misji, podejmowanych funkcji. Pomija się jednak w literaturze szczegółową analizę na temat autorytetu nauczyciela. Owszem, określa się jego charakter, wymienia się
pewne jego cechy, natomiast brak jest jednoznaczności, który z dotychczasowych funkcjonujących w literaturze pojęć autorytetów, najbardziej koresponduje z autorytetem
nauczyciela. Istnieje wiele zróżnicowanych poglądów w tej materii. Brak jest jednoznacznego określenia. W związku z tym należy postawić pytanie: jakie istotne elementy konstytuują autorytet nauczyciela? Próba odpowiedzi na to pytanie zostanie podjęta
w kolejnej części pracy.
Poznanie elementów składowych autorytetu nauczyciela w świetle literatury,
stanie się także wyznacznikiem do badań empirycznych. Ponadto autor w oparciu o
przedstawienie teoretyczne, składników autorytetu, starał się będzie uwzględnić je w
narzędziach badawczych, a ponadto podejmie próbę określenia innych. Poprzez analizę
teoretyczną wypracowany zostanie klucz do dalszych badań.
Aktualny obraz autorytetu nauczyciela, w ujęciu teoretycznym na gruncie polskim, stanie się punktem odniesienia z uzyskaną rzeczywistością poprzez przeprowadzenie badań i określenie wynikających z nich wniosków.
Istotnym będzie odpowiedź na kolejne pytanie, a mianowicie, jak należy rozumieć poszczególne elementy konstytuujące autorytet, co stanowi ich budulec, jaka należy rozmieć owe wartości i w jakim stopniu odgrywają one znaczenie w przypadku autorytetu nauczyciela?
Przy omawianiu czynników kształtujących autorytet, autorzy zwracali uwagę na
różne wartości. Po szczegółowej analizie dysertant zwrócił uwagę na najistotniejsze,
bez których nie można mówić o autorytecie nauczyciela. Zostaną one przedstawione i
omówione w następnej części dysertacji.
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ROZDZIAŁ III
ISTOTNE ELEMENTY KONSTYTUUJĄCE AUTORYTET NAUCZYCIELA

Każda jednostka ludzka posiada cechy wrodzone i cechy nabyte. Nauki psychologiczne twierdzą, że ok. 80% cech, jakie posiada człowiek dorosły, to cechy nabyte,
czyli inaczej mówiąc, są to tzw. cechy środowiskowe albo inaczej zwane socjologiczne.
Zatem w dużym stopniu kształt naszej osobowości zależy jest od cech nabytych. Należy
zauważyć też, że tezę tę podważa wielu naukowców, którzy nieco inaczej postrzegają
pochodne struktury ludzkiej osobowości. Warto wspomnieć znaczenie procesu formacyjnego człowieka prowadzonego ze strony rodziców, wychowawców, czy też formacji
podejmowanej przez osobę zainteresowaną. Działania te powodują, że człowiek młody
jest w stanie rozwinąć cechy wrodzone, które mogą stanowić niewielką podstawę do
określenia rodzaju osobowości i predyspozycji ludzkiej w danym kierunku.
Kiedy mówimy o strukturze ludzkiej osobowości nauczyciela – wychowawcy,
zwykle określamy tę funkcję mianem pedagoga mającego wyjątkowe powołanie i posłannictwo o charakterze dostojnym. Jeśli postawimy pytanie: kto może być nauczycielem, odpowiedź może być bardzo prosta, a mianowicie nauczycielem może być osoba
odpowiednio merytorycznie przygotowana, dysponująca pewnymi danymi zarówno
osobowymi, psychicznymi, fizycznymi itp. Czy to wystarczy? W tym przypadku być
może tak. Natomiast, gdy postawimy nieco inne pytanie: czy każdy nauczyciel posiada,
bądź winien posiadać, autorytet? – być może i w tym przypadku odpowiedź zabrzmi
podobnie. Ale musimy postawić jeszcze jedno, zasadnicze pytanie: jakie cechy osobowościowe winien posiadać wychowawca, by mógł być autorytetem dla swoich wychowanków? Można również zapytać: jakimi przymiotami winien odznaczać się wzorowy
nauczyciel, czyli taki wychowawca, który powinien posiadać autorytet? Odpowiedzi na
te pytania wymaga nieco dłuższa i szersza refleksja.
Zanim odpowiemy na te pytania, musimy sobie wpierw uświadomić, czy pytania
te dotyczą w ogóle autorytetów czy autorytetów wychowawcy. Bowiem jesteśmy świadomi, że gdy weźmiemy pod uwagę, autorytet w ogóle, wówczas można na te pytania
odpowiedzieć w aspekcie jurydycznym, administracyjnym, socjologicznym lub medycznym. My w rozważaniach skupiać się będziemy na zagadnieniu znaczenia autorytetu wychowawcy. Dlatego też mamy szukać odpowiedzi na pytanie: kto może być na126

uczycielem – wychowawcą z autorytetem, kto może pełnić misję pedagogiczną, która
jest w pewnym stopniu służbą edukacyjną, przekazywaniem młodemu pokoleniu prawdy, formowaniem charakterów, kształtowaniem osobowości.
W świetle teorii personalizmu można i należy wymienić kilka elementów strukturalnych ludzkiej osobowości wychowawcy w kontekście takiego autorytetu. Do najważniejszych autor zaliczył: godność osoby ludzkiej, rozumność, wolność, odpowiedzialność, miłość i prawdę. Autor postara się zwrócić uwagę na wybrane – trudno powiedzieć nawet czy najważniejsze. Przytoczone i omówione elementy, według autora
opracowania, stanowią główne elementy składowe osobowości wychowawcy z autorytetem. Zanim zostaną one odrębnie omówione, warto jeszcze pokrótce zatrzymać się
nad pewnymi ogólnymi kwestiami związanymi z zagadnieniem elementów strukturalnych ludzkiej osobowości w oparciu o wybraną literaturę.
W literaturze pedagogicznej wychowawców dzieli się na pewne grupy biorąc
pod uwagę różne kryteria. Jedną z przyjętej klasyfikacji, którą dość często spotyka się w
literaturze, jest podział nauczycieli na cztery typy:
1. Typ daleki od ideału – cechuje go: bojaźliwość, nieufność, pesymizm, skrupulanctwo, nieśmiałość, podejrzliwość.
2. Typ optymisty – cechuje go: dynamizm, liberalizm, brak wyczucia pedagogicznego.
3. Typ łączący cechy dwóch poprzednich – stara się szanować osobowość ucznia,
żąda rygorystycznej karności uczniów.
4. Typ uduchowiony – pozwala uczniom iść własną drogą, respektuje ich odrębność osobową, stwarza klimat zaufania.
Jak łatwo zauważyć, każdy z przedstawionych typów nie spełnia do końca współczesnych oczekiwań stawianych wobec nauczycieli. W wielu dotychczas przeprowadzonych badaniach - według sugestii uczniów – nauczyciel, to człowiek sprawiedliwy, opanowany, stały w uczuciach, posiadający poczucie humoru, będący godny
szacunku, dający się lubić.
Nieco inaczej przymioty nauczyciela postrzegają sami nauczyciele. Według nich
prawdziwy wychowawca powinien kochać swoją pracę, nie zraża się niepowodzeniami,
jest rzetelny, kochający, dba o formację, jest wyrozumiały, służący ofiarnie i cierpliwie,
stanowczy, świadomy odpowiedzialności za innych305.
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Pius XII, w przemówieniu z maja 1951 roku, określił postulaty pod adresem
pedagoga. Zwrócił uwagę, że nauczyciel – wychowawca winien „dostosować się do
wieku, do temperamentu, do charakteru, do zdolności, do potrzeb i słusznych aspiracji
ucznia: dostosować się do okoliczności czasu i miejsca, dostosować się do rytmu ogólnego postępu ludzkości... dostosować się, tak: ale pod warunkiem, by pod tym pretekstem nie targać cennej księgi przez zniszczenie poprzednich stron, tak jak się wyrywa
kartki z kalendarza”306.
Podobnym tonem wypowiadali się wieszcze naszego Narodu, którzy zatroskani
o losy młodego pokolenia, stawiali wychowawcom bardzo konkretne i szerokie zadania.
Określali przy tym szczegółowe cechy ich osobowości, dzięki którym młodzi mogą
wzrastać na prawdziwych obywateli i patriotów. Adam Asnyk, poeta pozytywistycznypodkreślał, że nauczyciel powinien wiecznie zapalać uczniów swoim entuzjazmem,
klimatem radości, umiłowaniem piękna i ładu307.
Doskonale wiemy, że nie jest rzeczą łatwą nakreślić obraz idealnego nauczyciela. Kontynuując myśli naszych wieszczy, warto również odwołać się do pisarza Bolesława Prusa, według którego wzorowy nauczyciel daje wiadomości praktyczne, kształci
ich metodycznie, poglądowo, rozwija zarazem dyspozycje psychiczne młodych przez
kształcenie formalne. Według pisarza, nauczyciel ma być przede wszystkim wychowawcą kształtującym moralny charakter młodzieży w oparciu o zasady religii chrześcijańskiej. W stosunku do wychowanków musi go cechować rozsądek, pogoda, łagodność, wyrozumiałość i miłość. Prus zauważa, że doskonały nauczyciel powinien budzić
wielkie zaufanie i być autorytetem. Jako wychowawca powinien odznaczać się patriotyzmem i mieć ustalony pogląd na świat i problemy społeczne. To nauczyciel jest duszą
szkoły, który przelewa w uczniów nie tylko wiadomości, ale potrafi rozbudzić w nich
zdolności obserwacyjne i twórcze, a wśród nich samodzielność, odwagę, współczucie,
zrozumienie obowiązków społecznych, wstręt do złego i cześć dla cnoty. Jako apostoł
wiedzy nauczyciel jest światłem wskazującym drogę młodym, a jako wychowawca jest
drzewem mistycznym, którego owoce potęgują siły jednostek i rozwój społeczeństwa308.
Twórca szkolnictwa ludowego, patron nauczycieli, św. Jan de La Salle (16511719) przekazał nam „dwanaście cnót dobrego nauczyciela”: powaga, milczenie, poko-
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ra, roztropność, mądrość, cierpliwość, powściągliwość, dobroć, gorliwość, czujność,
pobożność i wielkoduszność”309. Według Jana de La Salle posłannictwo nauczycielskie
to uprzywilejowana misja, a pedagog to minister Boga. Powołanie nauczycielskiego
według niego, jest najpotrzebniejszym i najważniejszym w Kościele. Można zatem postawić – być może ryzykowną tezę – że dany naród ma tym wyższą wartość moralną,
im bardziej umie cenić posłannictwo nauczyciela.
Podstawową zasadą katolickiej nauki społecznej jest zasada personalizmu. Zabezpiecza ona realizację praw osoby ludzkiej. Jednym z praw jest prawo do godności
ludzkiej. To właśnie człowiek - konkretny, historyczny - jest ośrodkiem i szczytem, ku
któremu należy skierowywać wszystkie rzeczy, które są na ziemi310. Ten prymat osoby
zachodzi nie tylko w relacji do świata pozaludzkiego, ale także w stosunku do wszystkich urządzeń społecznych, których osoba ludzka powinna być zasadą, podmiotem i
celem311.
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1. Godność

Na początku warto postawić zasadnicze pytanie: kim jest osoba? Osoba - to
podmiot we wspólnocie z innymi osobami, czyli ktoś w relacji do drugiego, albo ktoś w
relacji do drugich. Dotyczy to zarówno Osób Boskich, Niestworzonych, czyli Osoby
Ojca i Osoby Syna i Osoby Ducha Świętego; jak i osób ludzkich, stworzonych, czyli
osoby mężczyzny i osoby kobiety i osoby dziecka, i osoby nauczyciela, i osoby wychowanka. Wobec tego słowo człowiek wyraża nie kogoś w izolacj, lecz kogoś w relacji, w odniesieniu do drugiego człowieka. Tak jak Bóg stanowi Komunię Osób Boskich,
tak człowiek stanowi komunię osób ludzkich. O kimś pojedynczym: mężczyźnie czy
kobiecie, czy dziecku - mówimy osoba ludzka - stwierdzając, że człowiek jest kimś we
wspólnocie osób. Dlatego człowiek w głębi swej natury jest istotą społeczną, czyli
zdolną do relacji. Bez relacji do Stwórcy i do innych ludzi człowiek nie może ani żyć,
ani rozwinąć swych uzdolnień312. Ta relacja międzyosobowa stanowi dobro dla każdej
jednostki ludzkiej.
„Dobro ma swoje źródło w Mądrości i Miłości"313. Dobro osoby ludzkiej jest nierozerwalnie złączone z Tajemnicą Boga. Człowiek, który nie może żyć bez miłości, pozostanie dla siebie istotą niezrozumiałą, a jego życie będzie pozbawione sensu, jeśli nie
objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli Jej nie dotknie i nie uczyni w
jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w Niej żywego uczestnictwa. Bowiem jedynie w
Bogu odnajduje człowiek swoją właściwą wielkość, godność i wartość swego człowieczeństwa314.
Człowiek, który jest obrazem i odbiciem Boga, jest obrazem Boga dzięki temu,
że jest istotą wolną, świadomą i zdolną do miłości. Wszystkie prawa, o których papież
tak często mówi, są pochodną tego podstawowego prawa. Człowiek nie otrzymuje ich z
żadnego nadania. Wynikają one z samego faktu narodzenia się człowiekiem. Wszystkie
inne prawa są zakorzenione w tym podstawowym prawie. I to jest dla Jana Pawła II
absolutny punkt odniesienia. Zawsze i wszędzie, i we wszystkich instancjach. Aczkolwiek z pewnym zróżnicowaniem w zależności od tego, do kogo będzie mówił: inaczej
do robotników, inaczej w parlamencie europejskim. Natomiast każdy człowiek, do którego mówi Jan Paweł II, czuje się podniesiony w swojej godności. Nawet jak mówi o
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słabościach ludzkich, potrafi tak powiedzieć, że nie godzi bezpośrednio w człowieka z
jego ułomnościami i słabościami, ponieważ usiłuje podtrzymać i wzmocnić to, co jest
dobre w tym człowieku.
Idea godności własnej i innych jest kolejnym podstawowym pojęciem wychowania w demokracji. Słowo godność ma głęboką wymowę humanistyczną. Zawarty jest
postulat, aby w stosunkach międzyludzkich nie zapomnieć o godności własnej i szanować godność innych. Idea godności ludzkiej jest dziś bardzo ważna, może dlatego, że
prawo do godności przysługujące każdemu człowiekowi często nie jest przestrzegane.
Rasizm, neofaszyzm, skrajny nacjonalizm, fanatyzm, to groźne zjawiska, których obecność we współczesnym świecie sprzyja łamaniu godności. Najbardziej paradoksalnym
zjawiskiem jest wykorzystywanie do tego celu nauki. Odkrycia naukowe i ciągły rozwój różnych dyscyplin nauki powinny służyć człowiekowi, a nie poniżać go, niszczyć
czy unicestwiać. Nie jest to kwestia nowa, ale ujawnia się szczególnie jaskrawo w dzisiejszym świecie, ukazując jego zdeformowaną wizję. Łamanie godności stało się zjawiskiem powszechnym. Powszechność sprawia, że "przyzwyczajamy" się do aktów
przemocy i mimo iż często budzą w nas odrazę, jesteśmy wobec nich bezsilni. Bezsilność może prowadzić do obojętności, a ta z kolei do łamania godności ludzkiej i tolerowania tego zjawiska315.
W minionym okresie szkoła polska nie dbała o rozwijanie u uczniów poczucia
godności ludzkiej. Zadaniem szkoły było przygotowanie ucznia do pełnienia ról społecznych i funkcji zawodowych. Ekonomizm wychowawczy zignorował ideał wychowania, który łączyłby rozwój psychiczny z rozwojem właściwości określonych przez
obiektywną rzeczywistość społeczną i polityczną. Ekonomizm powodował instrumentalne traktowanie wychowanka, wpływał na kształtowanie człowieka uległego, bezwolnego, bez poczucia godności, żyjącego z poczuciem strachu. Pożądanym modelem w
tym okresie był człowiek sprawnie i bezbłędnie funkcjonujący, podatny na manipulację
i zdolny do współdziałania w manipulowaniu innymi. Był to ideał wychowania pomijający szacunek dla godności człowieka316.
W wychowaniu i nauczaniu zostały zatracone indywidualność i rola jednostki.
Straciła też znaczenie indywidualna odpowiedzialność człowieka za jego czyny i decyzje. Nie budząca zaufania szkoła rodziła brak szacunku dla nauczyciela i ucznia. W
szkole zabrakło miejsca dla konkretnego człowieka, dla jego godności, indywidualności
315
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i człowieczeństwa. Brak szacunku dla nauczycieli ze strony uczniów i odwrotnie świadczy o zaniku godności jako podstawy układania poprawnych i demokratycznych stosunków między ludźmi.
Idea godności własnej i innych jest niezwykle ważna. Bez niej nie można mówić
o prawidłowym i pełnym kształtowaniu człowieka, który potrafi dostrzec i ujawnić swe
indywidualne cechy, który jest w stanie oprzeć się naciskom zewnętrznym i nie ma poczucia poniżenia. Nie sprzyja tworzeniu się poczucia godności lekceważenie, bezsilność, brak samodzielności, bezsensowność własnych poczynań, brak odpowiedzialności
za własne działanie. Rozwojowi poczucia godności sprzyjać natomiast będzie samodzielność myślenia i działania, aktywność i zaangażowanie oraz świadome i celowe
podejmowanie stawianych obowiązków. Im większe jest poczucie godności własnej,
tym większe również poszanowanie i uznanie godności innych ludzi317.
Godność osoby ludzkiej ma swe źródło w stworzeniu jej „na obraz i podobieństwo Boże". „Chrystus [...] już w samym objawieniu tajemnicy Ojca i Jego miłości objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i okazuje mu najwyższe jego powołanie"318. W Jezusie Chrystusie, który jest „obrazem Boga niewidzialnego" (Kol 1,15)
człowiek został stworzony „na obraz i podobieństwo" Stwórcy. W Chrystusie, Odkupicielu i Zbawicielu, obraz Boży, zniekształcony w człowieku przez grzech pierworodny,
został odnowiony, odzyskując swe pierwotne piękno, i uszlachetniony łaską Bożą. W
każdym człowieku jest obecny Boży obraz. Jest również obecny we wspólnocie na podobieństwo zjednoczenia Osób Trójcy Świętej między sobą. Osoba ludzka „jest jedynym na świecie stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego"319, obdarzonym
duszą nieśmiertelną, rozumem i wolną wolą. Człowiek, od momentu zaistnienia, jest
zwrócony do Boga i przeznaczony do wiecznego szczęścia, zaś swoją doskonałość
osiąga w „poszukiwaniu i umiłowaniu tego, co prawdziwe i dobre"320. Szczególnym
znakiem obrazu Bożego w człowieku jest wolność, którą został obdarowany. Dzięki
rozumowi, człowiek odkrywa w sobie głos Boga, przynaglający go do czynienia dobra
a unikania zła. Prawo Boże, odczytywane przez człowieka w sumieniu, najpełniej realizuje się w miłości Boga i bliźniego.
Życie moralne potwierdza godność osoby ludzkiej. Popełniając grzech, człowiek
nadużył swej wolności. Od tego czasu, zachowując w swym sercu pragnienie dobra, stał
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się skłonny do zła i błędu. Jednak dzięki męce i zmartwychwstaniu Chrystusa, wierzący
w Niego mają nowe życie, które w pełni urzeczywistni się w wiecznym przebywaniu z
Bogiem.
Owocem refleksji nad powyższymi prawdami jest powstanie personalistycznej
koncepcji człowieka. Z owego personalistycznego spojrzenia na człowieka wynika właśnie afirmacja każdej osoby ludzkiej jako wartości podstawowej i naczelnej, uznanie
prymatu pierwiastka duchowego w stosunku do innych dziedzin życia człowieka oraz
świadomość posiadania niezbywalnych praw, wypływających z natury osoby ludzkiej i
obowiązków, w oparciu o zasadę sprawiedliwości321. Człowiek, jako istota rozumna i
wolna, „istnieje w sobie i dla siebie"322. Oznacza to, iż przez własne decyzje tworzy
siebie samego, wzbogaca się wewnętrznie. Przez całe życie dobiera sobie i przyswaja
wartości mu odpowiadające, by w ten sposób w pełni zrealizować siebie. Człowiek jest
więc „bytem ku czemuś", dążącym do zaktualizowania w sobie utworzonego i zaakceptowanego wcześniej wzoru osobowego.
To, co jest dorobkiem świata zachodniego, to bezwzględny prymat godności
jednostki. Nie ma na świecie drugiej kultury, która brałaby w obronę godność jednostki,
tak jak to jest w Europie i USA. Islam opiera się na plemieniu, któremu człowiek musi
być posłuszny. Konfucjańska kultura Chin uznaje prymat społeczeństwa nad jednostką.
Hinduizm dzieli ludzi na kasty, Japonia domaga się od swoich obywateli z każdym rokiem większego wysiłku. Tak mocno, że ludzie boją się zasnąć w pracy. Tak, że w czasie przerw na posiłek uciekają do specjalnych lokali, gdzie można uciąć sobie półgodzinną drzemkę. I to, że posiadamy w naszej kulturze świadomość godności ludzkiej,
zapewne to wielka zasługa Kościoła. Szczególne miejsce w świecie człowiek zawdzięcza wrodzonej godności.
Godność jest wewnętrznym, wrodzonym i naturalnym znamieniem człowieka,
niezależnym od kontekstu społecznego i historycznego. Współcześnie uzasadnienie
godności człowieka znajduje w nauczaniu Kościoła dwa rodzaje argumentów: naturalne
oraz nadprzyrodzone. Argumenty naturalne odwołują się przede wszystkim do pozycji
człowieka w świecie, ukazując go jako osobę, czyli byt rozumny i wolny, w którym
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odzywa się głos sumienia. Cechy te powodują, że człowiek w naturalny sposób przerasta cały stworzony świat rzeczy323.
Godność osobową człowieka można przedstawić w dwóch wymiarach.
1) Godność osoby ludzkiej wyznacza człowiekowi miejsce na scenie życia, scenie świata jako uczestnika dialogu z Bogiem. Podstawę godności osoby ludzkiej należy
dostrzegać w powołaniu człowieka – jako stworzenia – do życia z Bogiem. To powołanie dokonuje się w aktach wolnych, w których człowiek wybiera Boga i Jego prawo.
2) Pomimo ograniczeń, którym podlega i ulega osoba ludzka, godność nie jest
utracona. Jej zachowanie zależy od Boga. Bycie obdarowanym przez Boga Jego obrazem i podobieństwem oraz łaską odkupienia nadaje człowiekowi godność niepowtarzalną w całym stworzeniu324.
Godność człowieka stanowi więc podstawę społecznego nauczania Kościoła.
Dostarcza ona dwóch podstawowych kryteriów oceny moralnej, które powinny obowiązywać powszechnie. Pierwszym z nich jest uznanie i respektowanie godności człowieka
przez wszelkie społeczności. Nie chodzi tu bynajmniej jedynie o powstrzymanie się od
działań, które byłyby sprzeczne z wymogami ludzkiej godności. Potrzebne jest stworzenie warunków do tego, aby godność człowieka mogła być we właściwy sposób afirmowana325.
Drugie kryterium oceny moralnej zawiera się w fakcie, że sam człowiek nie może wyrzec się własnej natury naznaczonej godnością, ponieważ nie tworzy jej sam, lecz
otrzymał ją od Stwórcy. Obowiązek poruszania się w granicach etycznych, zakreślonych przez godność, spoczywa zatem na samym człowieku. Ani on, ani żadna społeczność ludzka nie mogą tych granic naruszyć326.
Każdy wychowawca, mający sam ową świadomość godności, winien kierować
się nią wobec każdego wychowanka. Niektóre prawa nigdy nie mogą być łamane, takie
na przykład, jakim jest przyrodzona godność osoby ludzkiej. Zgodnie ze światopoglądem chrześcijańskim wartość osoby ludzkiej zależy nie od tego, co dana osoba posiada,
ale od tego, jaka jest, kim jest?. Celem chrześcijańskiej solidarności i służby w imię
Chrystusa jest właśnie troska o umacnianie godności oraz podstawowych praw ludzkich
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każdej osoby a więc i wychowanka. Kościół stara się dawać świadectwo, że godność ta
nie może zostać zniweczona327.
Osobista godność jest najcenniejszym dobrem człowieka, który dzięki niej
przewyższa swoją wartością cały świat materialny. Słowa Jezusa: „Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić?" (Mk 8, 36) zawierają w sobie jasne i inspirujące twierdzenie natury antropologicznej: wartość człowieka wynika nie z tego, co "ma", chociażby posiadł nawet cały świat! - ale z tego, kim
"jest". Liczą się nie tyle dobra tego świata, ile dobro osoby, dobro, którym jest sama
osoba. Dzięki swej osobistej godności istota ludzka zawsze jest wartością w sobie i
przez się, i wymaga, by traktowano ją jako taką, nigdy jako przedmiot, którego można
użyć, narzędzie czy rzecz328.
Osobista godność stanowi podstawę równości wszystkich ludzi. Dotyczy to także wychowawcy niedopuszczalność wychowanka, relacji między nimi. Stąd absolutna
niedopuszczalność jakiejkolwiek dyskryminacji, która niestety nie przestaje dzielić i
poniżać żadnej osoby ludzkiej, tak dyskryminacji rasowej i ekonomicznej, jak społecznej i kulturowej, politycznej, jak i gospodarczej itd. Każda dyskryminacja jest dopuszczalną niesprawiedliwością nie tyle ze względu na nią i konflikty, do których może
prowadzić w społeczeństwie, ile na hańbę, którą przynosi godności osoby ludzkiej: nie
tylko godności tego, kto pada ofiarą niesprawiedliwości, ale znacznie bardziej godności
tego, kto niesprawiedliwości się dopuszcza329.
Będąc podstawą równości wszystkich ludzi, godność osobista jest równocześnie
źródłem ich współuczestnictwa i wzajemnej solidarności, dialog bowiem i komunia
wywodzą się przede wszystkim z tego, kim ludzie "są", a dopiero wtórnie z tego, co
"mają". Osobowa godność jest niezniszczalną własnością każdej ludzkiej istoty. Ważne
jest tutaj zdanie sobie sprawy z potęgi tego stwierdzenia, które opiera się na jedyności i
niepowtarzalności każdej osoby. Wynika z tego, że jednostki absolutnie nie można
sprowadzić tego, co mogłoby ją zmiażdżyć i unicestwić w anonimowości kolektywu,
instytucji, grupy klasowej, struktury czy systemu. Osoba w swojej indywidualności nie
jest numerem, ogniwem łańcucha ani trybem systemu. Najbardziej radykalnej i wznio-
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słej afirmacji wartości każdej ludzkiej istoty dokonał Syn Boży przez swoje Wcielenie
w łonie Niewiasty330.
Należy być świadomym, że człowiek jest osobą, tzn. indywidualną substancją
rozumnej natury (Boecjusz). Z tego tytułu jest on świadomym i wolnym podmiotem
swoich czynów, odpowiedzialnym za siebie, drugiego człowieka i świat, w którym żyje.
Ta właściwość jego bytu stanowi o jego godności, tzn. o jego ontycznej i powinnościowej relacji do Boga, wspólnoty ludzkiej i świata. W relacji międzypodmiotowej godność jest stałą i nieredukowalną wartością przysługującą człowiekowi w sposób trwały,
niezbywalny i zobowiązujący. W relacjach międzyludzkich każdy człowiek w tym również wychowanek, zawsze jest podmiotem, a nie przedmiotem, celem, a nie środkiem.
Odnosi się to także do wychowawcy. Dzięki godności osoby wychowawca może tworzyć wspólnotę ludzką, opartą na wolności. Właściwością osoby jest skierowanie się ku
drugiemu człowiekowi. Szczególnie ma mieć to miejsce w życiu wspólnotowym, jaką
jest szkoła, grupa klasowa. Przebywanie we wspólnocie warunkuje prawidłowy rozwój
człowieka - wychowanka. Ale to bycie w grupie pozytywnie oddziaływuje również na
samego wychowawcę. Tę wspólnotę mają tworzyć wychowawca i wychowanek. Wielkość osoby wychowawcy jako nauczyciela polega na tym, że może on tworzyć komunię
osób. Komunię tę stanowi grupa klasowa, wychowawcza, klasa szkolna. Komunia osób
zakłada całkowicie bezinteresowny dar z siebie samego (KDK 24) dla dobra drugiego
człowieka. Tylko osoby, a więc ludzie rozumni i wolni wybierający fundamentalne wartości, mogą tworzyć prawdziwie ludzką komunię w porządku stwórczym i zbawczym331. Nie można zrozumieć chrześcijańskiej koncepcji człowieka bez przyjęcia
prawdy o osobie ludzkiej.
Godność jest własną i specyficzną wartością każdego człowieka, każdego wychowawcy, wyrażającą jego zdolność do wolnego i świadomego działania, do rozwoju
intelektualnego i moralnego. Jest ona zarazem źródłem wszelkich uprawnień człowieka
i ostatecznym kryterium, według którego powinna być oceniana każda praca, każdy
rozwój, każde przedsięwzięcie podejmowane przez jednostkę lub zbiorowość ludzką. W
godność osoby ludzkiej są wpisane ponadto wartości, do których należy odwoływać się
w trakcie przeprowadzania wszelkich reform społecznych i zmian instytucjonalnych w
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każdym państwie. Za takie wartości Kościół Katolicki uważa prawdę, wolność, sprawiedliwość, solidarność, pokój i miłość chrześcijańską332.
Godność osoby ludzkiej jest motywem wiodącym nauczania Jana Pawła II.
Stwierdza on, że „wszelka analiza musi koniecznie wychodzić z tych samych przesłanek, mianowicie, że każdy byt ludzki posiada godność"333. Jego pierwszą encyklikę
Redemptor hominis nazwać można traktatem o godności osoby ludzkiej, która - jak zaznacza B. Haring - w całości poświęcona jest tej problematyce334. Papież nawiązuje do
antropologii filozoficznej i antropologii biblijnej Starego i Nowego Testamentu. Podkreśla on, że racją godności człowiek to, że jest on osobą wyposażoną w rozum i wolną
wolę, jest świadomym i podmiotem, może i powinien dochodzić do prawdy, wybierać i
rozstrzygać335. Godność jest wewnętrznym znamieniem osoby ludzkiej tkwiącym w
samej jej naturze, wyrazem jej istnienia, nie jest ona nadawana przez społeczeństwo,
relacje międzyludzkie czy historyczny rozwój. Pośród wszystkich stworzeń „tylko
człowiek jest <osobą>, podmiotem świadomym i wolnym, i właśnie dlatego stanowi
<ośrodek i szczyt> wszystkiego na ziemi"336. Godność osoby ludzkiej jest najcenniejszym dobrem człowieka, jest wartością w sobie i przez się, opiera się na jedyności i na
niepowtarzalności każdej osoby. Jest ona niezniszczalną własnością każdej ludzkiej
istoty337. Papież ukazuje te elementy, które stanowią o godności naturalnej - rozumność
i wolność. Godność ta została nadana człowiekowi przez stworzenie go na obraz i podobieństwo Boże.
Jan Paweł II rozwinął soborową koncepcję integralnej godności człowieka. Ma
to wielkie znaczenie dla wyjaśnienia integralności wszystkich praw osobowych i politycznych, praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych. Odczytywane prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne są prawami podmiotowymi osoby ludzkiej! Odmawianie zaś im tego charakteru przez niektórych autorów, nawet „katolickich", wiąże się
z ich okrojoną, a nie integralnie rozumianą godnością osoby ludzkiej. Integralne ujęcie
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tej godności pozwala zrozumieć, dlaczego Papież uznaje grupę praw społecznych.
Prawdziwy sens prawa naturalnego odnosi się do „[...] natury osoby ludzkiej, którą jest
sama osoba jako jedność duszy i ciała [...]. Naturalne prawo moralne wyraża i wskazuje
cele, uprawnienia i obowiązki, których podstawą jest cielesna i duchowa natura osoby
ludzkiej338. Wskazując, że w człowieku nie sposób oddzielić ciała od duszy, gdyż stanowi on jedność ontologiczną, wraz - i poprzez - nadprzyrodzone wyniesienie ciała,
ukazał najbardziej wzniosłą afirmację wartości każdej istoty ludzkiej i jej godności339.
Koncepcja godności osoby ludzkiej w eksplikacji Soboru i Jana Pawła II ma
charakter wybitnie aplikacyjny. W świetle zasady godności osoby ludzkiej wyjaśnia się
naturę i cele wszystkich społeczności, począwszy od małżeństwa do rodziny ludzkiej.
Ogólnie stwierdza się, że „osoba ludzka jest i powinna być zasadą, podmiotem i celem
wszystkich urządzeń społecznych"340.
Nauczyciel w sposób szczególny bierze pełną odpowiedzialność za stopień własnej dojrzałości osobowej we wszystkich jej sferach: intelektualnej, moralnej, emocjonalnej, kulturalnej, duchowo-religijnej oraz społecznej. O obecności tych wartości w
jego życiu świadczyć będzie jego postawa. Posiadając godność osoby ludzkiej, winien
wychowywać młodych to tej godności, z zachowaniem wszelkich praw i zasad każdego
wychowanka.
Trudno sobie wyobrazić wychowawcę posiadającego autorytet, który by nie pamiętał i nie realizował swojej misji z uwzględnieniem praw wynikających z godności
osoby ludzkiej. Wpierw jednak sam będąc świadomym owej godności, ma ją szanować,
a niej budować wartości ludzkie, chrześcijańskie i zawodowe.
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2. Miłość, odwaga, dobroć

„Oczyścić miłość, to zmienić oblicze świata”

Jakże ważnym elementem strukturalnym osoby ludzkiej jest miłość. Można poetycko powiedzieć, że jak różnie wieje wiatr, tak różnie opisuje się miłość. Zwłaszcza
młodym łatwo się pomylić wobec wielu dzisiejszych określeń miłości.
Wydaje się, że na miłość brakuje wciąż miejsca w szkolnych programach. A
przecież wychowanie to dzieło miłości. Mądra miłość kreuje wzrastanie w człowieczeństwie. Miłość manifestuje się w tworzeniu autentycznych relacji z wychowankiem 341.
Należy więc zapytać, co właściwie oznacza miłość? Marian Rzeszewski w
książce pt. „Domu rodzinny, domu nasz”, miłość definiuje jako „pragnienie dobra dla
drugiej osoby, takie przesunięcie środka ciężkości naszych pragnień, że schodzi się on
ze środkiem ciężkości pragnień drugiej osoby” 342. Miłość zawiera zjednoczenie i oznacza skupienie się na szczęściu drugiej osoby. Miłość jako dawanie siebie nie jest wyrzekaniem się swej osobowości dla drugiego człowieka – dla ucznia. Co więcej, czyny
nasze, podejmowane z punktu widzenia drugiego człowieka, pozostają całkiem naszymi
czynami343. Nie istnieje nic innego, co bardziej rozszerza duszę, urzeczywistnia ludzką
możliwość wzrostu, daje pełniejsze posiadanie życia niż miłość bezwarunkowa. Mówiąc o miłości bezwarunkowej myślimy często o pewnej manipulacji rodziców wobec
dzieci, wychowawców wobec wychowanków. Czyli okazywanie miłości tak – ale pod
pewnymi warunkami. Czy zatem taka miłość ma rację bycia w dziele wychowania? Czy
taka miłość może tworzyć prawdziwy obraz autorytetu wychowawcy?
Ponadto niektórzy nauczyciele - wychowawcy budujący autorytet popełniają
pewien błąd polegający na tym, że posiadają niszczącą potrzebę bycia kochanym przez
wszystkich. Dobry nauczyciel musi lubić wszystkich wychowanków, ale nie może żądać, by wszyscy wychowankowie lubili go w każdej chwili i każdego dnia.
Niezaprzeczalnym jest fakt, że człowiek dąży do innych ludzi, z natury swej
pragnie się z nimi wiązać, a więc kochać i być kochanym. Zdolność kochania nie jest
mu dana w gotowej formie. Zdolność tę dopiero trzeba ukształtować w psychice, aby
stała się ona ośrodkiem życia. Od niej bowiem zależy, czy życie będzie udane. Trzeba
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więc młodym ludziom pomagać w tej nauce miłości. W swej pierwszej encyklice Jan
Paweł II głosi, że „człowiek nie może żyć bez miłości: Człowiek pozostaje dla siebie
istotą niezrozumiałą, jego życie pozbawione jest sensu, jeśli nie objawi mu się miłość,
jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją344.
Rolą więc wychowawcy jest uczyć miłości i pomóc młodemu człowiekowi dotknąć jej swoim życiem. By jednak uczyć prawdziwej miłości trzeba, by sam wychowawca ja posiadał, nią się autentycznie kierował, a wtedy taka miłość nigdy nie jest
pedagogicznym aktorstwem345.
Według H.S. Salivana, miłość zaczyna się wtedy, kiedy człowiek traktuje potrzeby drugiej osoby jako swoje własne. „Miłość daje siłę, która jedyna pozwala tak
bardzo przybliżyć się do osoby, wniknąć w jej świat, poniekąd moralnie utożsamić się z
jej bytem"346. Jedynie etyczna miłość wychowawcy zapewnia młodemu człowiekowi
bezpieczeństwo, rodzi samoakceptację oraz autentyczne, otwarte relacje osobowe347.
Prawdziwa miłość nie ogranicza, pozwala się wyzwolić i tym bardziej być wolnym, im
więcej się poświęca.
Badania wykazują, że większość ludzi chce miłości bezwarunkowej. Na pierwszym miejscu oczekiwań takiej miłości stają ludzie młodzi. Jednym z najważniejszych
momentów wewnętrznego dramatu młodego człowieka jest głód miłości. Potrzeba ta
jest usilnym zaproszeniem do poszukiwania i nauczenia się owej miłości. Starsze pokolenie – a szczególnie wychowawcy - mają być przewodnikiem, wzorem, nauczycielem,
a nie sędzią348. Mówiąc więc o miłości jako specyficznej relacji pomiędzy wychowawcą
a wychowankiem, mamy na uwadze miłość obdarowującą. Musimy wciąż pamiętać, że
aby dać, okazać, podzielić się miłością, wpierw należy ją posiadać. Aby wychowywać
do miłości, należy ją posiadać, a posiadanie miłości oznacza uczyć szacunku wobec
siebie i drugiego człowieka.
Godnym zauważenia jest fakt, że tylko w kulturze europejskiej wykształciło się
pojęcie „miłości do grobowej deski”. W kulturze europejskiej człowiek wierzy w wyjątkowe znaczenie drugiego człowieka. Tylko ona stara się chronić wolność jednostki
przed wielkimi systemami, które krepują jego wolność. Tylko ona stawia szczęście ponad wszystko inne. Tylko w niej, jeśli się kogoś kocha i jeśli ten ktoś kocha - ma nie344
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zbywalne prawo do związku, przyjaźni, bliskości. Nikt tego nie zabroni. Za to kulturze
europejskiej musimy odpłacić się moralnym zobowiązaniem i myślą o dobro nas
wszystkich jako społeczeństwa. Jeśli Ojciec Święty Jan Paweł II czegoś od nas oczekiwał, to przede wszystkim tego, abyśmy te przekonania sobie przyswoili i rozpowszechniali w rozmytym dziś świecie zachodu. Jak wcześniej zaznaczono, Jan Paweł II w swej
pierwszej encyklice Redemptor hominis głosił: „Człowiek nie może żyć bez miłości.
Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu,
jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie
uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa” 349.
Mówiąc o autorytecie nauczyciela, trudno sobie wyobrazić jego bez miłości,
która jest głównym czynnikiem oddziaływania wychowawczego. Idea miłości suponuje
aprobatę osoby kochanej, uznawanie jej taką jaka jest. Miłość to także pragnienie dobra
i szczęścia dla drugiej osoby - wychowanka. Miłość pedagogiczna jest właśnie miłością
oddania siebie w sposób altruistyczny. Ma ona na celu dobro wychowanków poprzez
ofiarną służbę nauczycieli i wychowawców. Ta miłość nie może być odseparowana od
autorytetu w celu uchronienia wychowanka od złego. To przede wszystkim stanowi
ojcowski element w całokształcie miłości pedagogicznej350.
Miłość pedagogiczna jest zarazem osobowa i bezosobowa. Nie można o niej
powiedzieć, że jej przedmiotem jest tylko jednostka albo tylko grupa szkolna. Znany
pedagog i psycholog Jan Władysław Dawid (1859-1914) postuluje, by miłość pedagogiczna była „miłością dusz”. Taka miłość „wychodzi poza siebie, troszczy się bezinteresownie, czyni coś dla drugiego, jest to miłość dusz, bo przedmiotem jej jest wewnętrzna, duchowa treść człowieka, jego dobro moralne, jego oświecenie i udoskonalenie jako
istoty duchowej”351. Dawid miał na uwadze motywację religijną, bez której nie można
mówić o autentycznej miłości pedagogicznej. Musimy być jednak świadomi zagrożenia,
gdy towarzyszyć nam będą wypaczenia: po pierwsze sentymentalizm albo dobroczynny
paternalizm.
Prawdziwa miłość pedagogiczna, bez której nie ma autentycznego autorytetu
wychowawczego, bywa niekiedy darem z jakim człowiek się rodzi, czyli jest ona czymś
spontanicznym. Bywa też miłością nabytą, wypracowaną dzięki motywacji chrześcijańskiej. Jest jednak istotną rzeczą, że miłość pedagogiczna nie może stać się miłością ero-
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tyczną. Autentyczna miłość pedagogiczna ogarnia wszystkich uczniów i widzi piękno
duszy wychowanka niezależnie od wyglądu jego ciała. Obejmuje każdego ucznia w
równym stopniu. Miłość wychowawcza, jako składnik autorytetu pedagoga, jest miłością bezinteresowną.
Religijnie umotywowana miłość nauczyciela do wychowanków, miłość apoteozowana w pierwszym liście do Koryntian (1 Kor 13), sprawia, że wszyscy wychowankowie czują się aprobowani i kochani. Do takiej miłości prowadzi poznanie wartości
tkwiących w młodym człowieku. Trzeba wyjść z siebie, by poznać wychowanka i obdarzyć go szczerą serdecznością.
Pedagog szwajcarski Henri Pestalozzi (1746-1827), sam będąc wielce życzliwy
dla wychowanków, radzi: „Najważniejsze było, by wszystkie moje dzieci mogły od
wczesnego rana do późnego wieczora czytać na moich wargach, na mojej twarzy, że
moje serce do nich należy, że ich szczęście jest moim szczęściem, a ich przyjemności
moimi przyjemnościami”352. Z kolei św. Jan Bosko – znany twórca systemu prewencyjnego, mówiąc o miłości pedagogicznej podkreślał, że „więcej jest wart nieład z miłością
niż ład bez miłości”353.
Prawdziwa miłość jako składnik strukturalny osobowości ludzkiej, jako składnik
autorytetu wychowawczego nauczyciela, jest siłą jednoczącą wbrew wszystkim czynnikom dzielącym ludzi w rodzinie, w szkole, w pracy, w życiu społecznym itp. Taka miłość jest szczególnie pociągająca dla serc naprawdę młodych. Papież podczas swych
podróży apostolskich wielokrotnie przypominał młodym: „Tylko w wierze, która zbawia, młode pokolenia znaleźć mogą siłę do konstruktywnego potwierdzenia godności
ludzkiej, zgodnie z powołaniem dziecka Bożego”354.
U podstaw oddziaływania dobrego wychowawcy jest pragnienie, nawet wprost
potrzeba i nieodparty mus przekazania wychowankowi swoich cech dodatnich, przy
wyeliminowaniu ewentualnych własnych wad i słabości, tak „iżby uczeń stał się jemu
podobnym, urzeczywistnił jego typ"355. Kierowniczym czynnikiem wychowania jest to,
kim jest nauczyciel, a raczej, za kogo się ma i kim jeszcze chciałby być. Innymi słowy
chodzi o osobowość wychowawcy, która powinna być przez niego uświadomiona - bo
tylko wtedy będzie mógł oddziaływać na wychowanków.
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Gdyby trzeba było wybierać między nauczycielem, który posiada dużą wiedzę
fachową, poznał psychologię, metody i technikę wychowania, ale któremu obcą jest
zupełnie miłość i z drugiej strony takim, który przy bardzo skromnej wiedzy, braku metodycznego przygotowania ma w sobie żywe i w czyn przechodzące poczucie duchowej
wspólności, który dusze uczniów swoich - swoją ogarnia i jak swoje kocha; gdyby trzeba było wybierać między nimi, pierwszeństwo bezwzględnie oddać by należało temu
drugiemu. Ale wybierać nie trzeba, nie ma tu: albo - albo. Przeciwnie, nauczyciel, który
ma w sobie rozwinięte życie wewnętrzne i czuje swą duchową z uczniem wspólność,
ma jednocześnie silne poczucie odpowiedzialności, obowiązku, potrzebę doskonałości.
Autor uważa, że miłość domaga się zawsze wysiłku i przymusu, wyrzeczenia się i cierpienia tak dla rozwoju jednostki, jak i powstawania wielkich dzieł w dziedzinie literatury, sztuki dziejów narodu.
Wspomniany pedagog Dawid twierdzi, że „z wysiłku, przymusu, wyrzeczenia
się, a więc z przykrości i cierpienia rodziły się wszystkie wielkie dzieła myśli, sztuki,
religii; z cierpienia, krwi ludzkiej wyrastało wszędzie drzewo wolności; przez wysiłek,
przymus, wyrzekanie się powstawały i żyły narody i państwa, ginęły - gdy zanikała w
nich zdolność wysiłku, pokonywania trudności, przymusu, a ich miejsce zajmowało
bierne użycie, przyjemność i łatwość działania. Nie ma i nie było w ludzkości nic wielkiego, co nie byłoby przesiąknięte cierpieniem, wysiłkiem, wyrzeczeniem się wielu
dóbr, radości, przyjemności"356. Takich też wysiłków oczekuje się od wychowawcy.
Kolejnym postulatem wysuwanym pod adresem dobrego wychowawcy, a wypływającym także z miłości człowieka, jest „wewnętrzna prawdziwość, zgodność z sobą, objawienie się takim tylko, jakim się jest”. Z miłością hermetycznie związana jest
dobroć, odwaga. Wartości te tworzą całość w dziele wychowania i w obrazie autorytetu.
Odwaga, dobroć i miłość to czynniki nieodzowne wychowania specyficznie polskiego.
Idzie o to, ażeby przechować charakter narodu, ustrzec go od deprawacji, która mogłaby
się stać nieuleczalną. W budzeniu i kształceniu odwagi we wszelkiej formie potrzeba na
dziś i na jutro. Odwaga jest potrzebna, aby być sobą, by wyznawać siebie, swoje uczucia, mowę, przekonania, zamiary, niczego się nie zapierać, co jest ideą polskiego życia,
nie kłamać, co z ideą tą jest niezgodne. I jeżeli jest cel, który bardziej wyłącznie określać powinien polskie wychowanie, to jest nim wychowanie do odwagi w duchu miłości. Tak więc odwagę należy łączyć z miłością - i to miłością Ojczyzny i miłością wy-
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chowanka. To z miłości do wychowanka płynie potrzeba odwagi płynącej z miłości do
Ojczyzny. Miłość więc do wychowanka, jako część składowa autorytetu, w całej jego
złożoności, jest katalizatorem, wokół którego gromadzić się powinny wszelkie przejawy
„wyższego, duchowego pierwiastka w człowieku. Poczucie odpowiedzialności i obowiązku, wewnętrzna prawdziwość, przy równoczesnej moralnej odwadze to czynniki
gwarantujące urealnienie w konkretnych działaniach posiadanej i wciąż rozwijanej miłości do wychowanka.
Zewnętrznym objawem tej miłości jest dobroć, jako niezwykle cenna płaszczyzna stosunków międzyludzkich. Dobroć człowieka jest największą wartością, który
ożywia i użyźnia w wychowanku to, co najlepsze. Musimy też powiedzieć, że tak jak
miłość rodzi miłość, tak dobro rodzi dobroć.
Reasumując możemy powiedzieć, że obecnie miłość wychowanka stanowi istotny element w wychowaniu. Miłość wychowawcy - nauczyciela to istotny element składowy autorytetu wychowawcy. O wartości wpływu wychowawczego nauczyciela mającego autorytet, decyduje zawsze to, kim jest on jako człowiek, jaka jest jego wartość
wewnętrzna, jakie skupił w sobie bogactwa duchowe, bo - żeby dużo dać, trzeba dużo
mieć. Do realizacji odpowiedzialnych zadań potrzebne są określone cechy osobowości,
wśród których za jedną z głównych jest właśnie miłość. Bo miłość jest dźwignią życia,
jakby najgłębszym impulsem natury ludzkiej do harmonii, do ładu, do nawiązywania
łączności między wychowankiem a wychowawcą, do życzliwej względem niego postawy.
Troska wychowawcy oparta na posiadanym dobru i odwadze może być i powinna być rezultatem miłości do wychowanka, połączonej z pragnieniem przekazania mu
wszelkich posiadanych dobrych cech i przymiotów, z równoczesnym ustrzeżeniem go
od własnych ewentualnych niedoskonałości i braków, oraz zabezpieczeniem go przed
popełnieniem błędów357.
W jednej ze swoich książek Jan Paweł II napisał, że „święty - to człowiek doskonały w miłości". Pragnął On cywilizacji miłości. Szczególnie to podkreślał na początku nowego tysiąclecia, mówiąc: „ Na kryzys cywilizacji trzeba odpowiedzieć cywilizacją miłości, opartą na uniwersalnych wartościach pokoju, solidarności i wolności,
które znajdują pełne urzeczywistnienie w Chrystusie". Prawdziwa miłość to miłość
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przygarniająca człowieka, podnosząca go, choćby nawet był marnotrawnym synem. Nie
ma pełnej sprawiedliwości bez miłości.
Istotnym elementem struktury osobowości nauczyciela - wychowawcy, posiadającego autorytet jest również prawda. Dla pełnego ujęcia kwestii należy jeszcze dodać
fakt, że na płaszczyźnie życia psychiczno-duchowego człowieka prawda jest wartością
pierwotną, ale nie jedyną i najwyższą. Z tego więc tytułu musi ona uwzględniać inne
wartości, aby móc się rozwijać. Spośród nich najistotniejszą jest miłość, gdyż dopiero w
łączności z nią prawda może spełnić właściwie swoją rolę. Bez niej zaś może stać się
okrutną i niszczącą. Zagadnienie prawdy zostanie przedstawione w kolejnej części
opracowania.
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3. Prawda

Pojmowanie wolności odsłania kwestię istnienia bądź nieistnienia prawdy. Klasyczna definicja prawdy, wywodząca się od Arystotelesa (+ 322 przed Chrystusem) i
zaakceptowana później przez św. Tomasza z Akwinu (+ 1274), który zaczerpnął ją bezpośrednio od żydowskiego myśliciela Izaaka ben Salomona (+ 950) stwierdza, że jest
ona zgodnością rzeczywistości i umysłu. W pojęciu więc prawdy występują dwa elementy: obiektywna rzeczywistość i umysłowa władza poznawcza, między którymi zachodzi swoiste zrównanie. Integralność, jaka zachodzi między tymi elementami, jest tak
głęboka, że zakwestionowanie jednego z nich wypacza naturę prawdy358. Zgodnie więc
z definicją prawdy istnieje alternatywa, która polega na tym, że pojęcie to określa
uzgodnienie twierdzeń umysłu z rzeczywistością, albo zgodność rzeczy z ideą wzorczą
twórcy.
W 1951 roku, ks. Prymas Stefan Wyszyński przemawiając do rodziców i nauczycieli podkreślił, że „wychowanie jest możliwe tylko w prawdzie, która wyzwala i
rodzi miłość i pokój359. Jan Paweł II nazywany orędownikiem prawdy, zapytany niegdyś przez Andrè Frossarda, które zdanie w Piśmie Świętym uważa za najważniejsze,
bez wahania odpowiedział: „Prawda was wyzwoli”. Wielki papież Polak rozumiał istotę
prawdy i wagę osobistej odpowiedzialności za prawdę. Prawda zostaje poniżona, gdy
nie ma w niej miłości do niej samej i do człowieka. „Blask prawdy jaśnieje we wszystkich dziełach Stwórcy, w szczególny zaś sposób w człowieku, stworzonym na obraz i
podobieństwo Boga (por. Rdz 1,26); prawda oświeca rozum i kształtuje wolność człowieka, który w ten sposób prowadzony jest ku poznaniu i umiłowaniu Pana”360.
Człowiek najczęściej szuka prawdy w trudnych sytuacjach życiowych, sytuacjach przełomowych chwilach, w których dokonują się wybory. Szukając prawdy chce
odnaleźć sens swego życia, nadać sens temu, co myśli, robi, mówi. Prawda pozwala
człowiekowi obiektywnie widzieć rzeczy i odnajdywać w życiu właściwą drogę. Aby
człowiek mógł poznać prawdę, musi być otwarty na rzeczywistość, przekraczać to, co
jest i poszukiwać tego, „co powinno być". Zdajemy sobie sprawę, że „Prawdy doświadczamy w życiu i nauce jako wartości pierwotnej i fundamentalnej"361. Wychowywać do
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prawdy to m. in. otwierać umysły uczniów na świat, na wiedzę; to przygotowywać ich
do poznawania coraz szerszych horyzontów myślenia, zdobywania wiedzy; wyrabianie
w uczniach postawy gotowości do konfrontacji wiedzy z faktami i wartościami, nadawanie sensu i znaczenia rzeczom, ludziom, zdarzeniom362.
Prawda jest przedmiotem ludzkiego poznania umysłowego, a jednocześnie jest
wobec niego transcendentna. Na jej transcendentny charakter wskazują trzy atrybuty:
uniwersalność, niezmienność i normatywność363. Prawda jako wartość stanowi dla
człowieka wezwanie do jej poznawania i działania według poznanej prawdy. Prawda to
coraz pełniejsze rozumienie świata, człowieka, procesów istnienia, wartości, sensu życia i jego jakości. Prawda manifestuje się w spójności intencji naszych zachowań, prezentowanych emocji, głoszonych treści i realizowanych działań. Prawdę przekazujemy
całą materią własnego życia364.
Na gruncie szkolnym objawiamy prawdę jako wartość, stawiając adekwatne
wymagania w procesie nauczania i kształtowania umiejętności, określając sprawiedliwy
system oceniania, w równym stopniu szanując i respektując prawa własne i swoich wychowanków365. Tę ludzką powinność przypomniał wyraźnie Sobór Watykański II: „Z
racji godności swojej wszyscy ludzie, ponieważ są osobami, czyli istotami wyposażonymi w rozum i wolną wolę, a tym samym w osobistą odpowiedzialność, nagleni są
własną swą naturą, a także obowiązani moralnie do szukania prawdy [...]. Obowiązani
są też trwać przy poznanej prawdzie i całe swoje życie układać według wymagań prawdy”366.
U źródeł wszelkich powinności człowieka znajduje się powinność szukania
prawdy i trwania przy poznanej prawdzie. Właśnie wierność poznanej prawdzie i przyniesionemu przez nią dobra spełnia człowieka w jego wolności, czyniąc go coraz bardziej wolnym, natomiast zdrada prawdy, niosącej jednocześnie rozeznanie w dobru,
wiedzie człowieka ku niewoli i czyni go coraz bardziej zniewolonym, zarówno w stosunku do uwarunkowań wolności jak i w stosunku do jej relacyjności367. W tym kontekście znamienne stają się słowa Chrystusa, który mówiąc o procesie zniewalania przez
kłamstwo i procesie wyzwalania przez prawdę, wskazuje na ich źródła. „Jeżeli będzie362

Tamże.
Por. S. Kowalczyk., dz. cyt., s. 178.
364
Kopeczek., jw. s.18.
365
Tamże.
366
DWR 2.
367
Por. W. Słomka. dz. cyt., s. 25-26.
363

147

cie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a
prawda was wyzwoli [...]” (J 8,32).
W akcie stworzenia człowiek został powołany do wolności właściwej osobowemu charakterowi jego bytu. W jej kształtowaniu fundamentalną rolę spełnia prawda,
prawda o człowieku w jego tożsamości i jego wartościach w ich zhierarchizowaniu oraz
jego powinności względem tak zhierarchizowanych wartości. Wierność tej prawdzie ze
strony człowieka rzeczywiście czyni go wolnym, mimo czasami zewnętrznego zniewolenia. Prawda jest źródłem stawania się osoby w człowieczeństwie i w jego szczęśliwości. Każda zaś zdrada tej prawdy ze strony człowieka, mimo pozoru wolności, staje u
źródła jego zniewolenia, hamując jego rozwój i wprowadzając w jego egzystencję spustoszenie, które zazwyczaj ma swój finał w rozpaczy, a nawet w samozatraceniu368.
Prawda obowiązuje nie tylko w dziedzinie wypowiadania słów, ale w całym
zachowaniu się człowieka, w jego zewnętrznym sposobie bycia. Chodzi bowiem o
szczerość w działaniu, której przeciwieństwem jest obłuda, dwulicowość, zakłamanie.
Rzeczywista obłuda polega na udawaniu na zewnątrz tego, czego się w duszy nie posiada i w co się nie wierzy369. Ten i taki obraz prawdy ma być rzeczywistością nauczyciela
- wychowawcy. M. Braun-Gałkowska określa wychowanie jako pomoc w rozwoju, czyli zbliżaniu wychowanka do wartości najważniejszych tj.: dobra, prawdy, miłości. Wychowawca wskazuje normy i zasady i zachęca do dążenia ku nim. Wpierw jednak musi
sam żyć w prawdzie i prawdą, by do niewychowywał innych.
Wychowawca wspiera i pomaga wychowankowi, a interakcja między podmiotami dąży do osiągnięcia wyznaczonego celu, do spełnienie zadania rozwojowego.
Ksiądz Józef Tischner w rozważaniach o etyce nauczyciela napisał: „Jeśli ma po nauczycielu pozostać jakieś wspomnienie wśród uczniów, niechaj jego treść sprowadzi się
do jednego: to był ten, kto pokazywał, jak szukać prawdy, i jak tą prawdą żył". Wychowując więc do prawdy, nauczyciel winien uczyć młodych ludzi umiejętności dostrzegania ich stron pozytywnych i negatywnych po to, by mogli pracować nad sobą. Tym, co
przeszkadza uczniom w byciu wobec nauczycieli prawdziwymi, jest ich lęk przed nimi.
W jednej z ankiet młodzież napisała: „Wdzięczni jesteśmy naszym wychowawcom za
to, że nam ufają i chcą z nami szczerze, w prawdzie, rozmawiać".
Z kolei Jan Paweł II snując rozważania na temat prawdy pisze: „Prawda stanowi
najgłębszy wymóg rozumu ludzkiego. Przede wszystkim młodzież spragniona jest
368
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prawdy o Bogu, o człowieku, o własnym życiu i o świecie. W Redemptor hominis napisał: „Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca [...] musi ze swoim niepokojem,
niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem przybliżyć się do
Chrystusa>. Chrystus jest Słowem prawdy, wypowiedzianym przez samego Boga jako
odpowiedź na wszystkie pytania ludzkiego serca"370.
Wychowując młodych ludzi do prawdy, należy jednak uwrażliwiać ich na
wszelkiego rodzaju manipulowanie informacjami oraz budzić w nich wolę unikania
fałszu i obłudy we własnym postępowaniu jako zła sprzecznego z nauką Chrystusa, jako
zła, które wyrządza im krzywdę. Każdy wychowawca powinien pamiętać, że prawda
jest siłą pokoju371. To właśnie „informacje niepełne lub zniekształcone oraz stronnicze
są również kłamstwem". Stąd wielokrotnie powtarzamy, że czas jest ojcem prawdy.
Czas formacji, wychowania to czas gruntowania prawdy w młodym człowieku. Jednak
nie o tym w tej części pracy nam chodzi. Mamy raczej spojrzeć na nauczyciela - wychowawcę jako człowieka prawdy. Nauczyciel, który posiada autorytet, bądź chce go
posiadać, musi żyć prawdą. Bez życia w prawdzie nie jest w stanie niczego budować,
może jedynie być przekazicielem wiedzy, która może, ale nie musi być przyjęta przez
uczniów.
Trzeba z drugiej strony podkreślić, że język prawdy jest z natury prosty. Jest to
język zrozumiały, choć niekiedy bywa trudny, a nawet bolesny. Być więc człowiekiem,
nauczycielem prawdy, to wyzwanie i zadanie, to podstawa do wypełnienia misji wychowawczej.
Można wyrazić w słowach krótko, że programem wychowawczym w duchu
prawdy jest program humanizmu chrześcijańskiego, który dąży do stworzenia wszelkiego dobra i wybawienia ludzi od każdego zła tak duchowego (grzechu), jak też zła
fizycznego (choroby, nędzy, opuszczenia itd.).
Prawda obok dobra i piękna składa się na triadę zwaną wartościami duchowymi.
Prawda leży u podstaw każdego nauczania, które rozumiemy w znaczeniu pedagogicznym, jako proces mający na celu wywołanie, pożądanie zmian w postępowaniu, dyspozycjach i całej osobowości ucznia pod wpływem uczenia się i opanowania wiedzy,
przeżywania wartości i działań praktycznych. Podobnie prawdę lokujemy jako funda-
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ment, gdy myślimy o kształceniu, którego istotą jest umożliwienie uczniowi poznania
podstawowych praw.
Podstawowym zadaniem nauczyciela - wychowawcy jest przybliżanie ucznia
wychowanka ku prawdzie, a także pomaganie w jej odkrywaniu i kierowaniu się nią w
codziennym życiu. Prawda i dobro stanowią o prawości działań nauczyciela. Postawę
prawości wyznacza prawda, dzięki której nauczyciel - wychowawca - kierując się określonym dobrem moralnym - w swojej pracy posługuje się rzetelną informacją, prezentuje w sposób otwarty, szczery, niebudzący nieufności, zwłaszcza w relacjach nauczyciel
- uczeń, a także nauczyciel - rodzice. Ugruntowaną prawość nauczyciela potwierdza
jego wytrwałe poszukiwanie prawdy, nie tylko tej, która służy bezpośrednio rozwojowi
intelektualnemu jego uczniów, ale również tej w oparciu o którą usuwa z ich życia nieufność, wrogość i zakłamanie. Nauczyciel więc, poszukując i kierując się prawdą, musi
jasno formułować i niezłomnie głosić zasady będące dyrektywami wprowadzania w
życie wartości, których źródłem jest uznawane dobro wspólne.
Prawym nauczycielem będzie ten, który odwołując się do dobra moralnego i kierując się nim w pedagogicznym działaniu - przyczynia się do ukazania wartości podmiotowi wychowanemu, aby ten w sposób wolny i świadomy włączał je w indywidualny system wartości, dzięki czemu tworzy własną osobową tożsamość moralną. Wychowanie, które dotyczy wszystkich władz duchowych i zmysłowych człowieka, musi
zmierzać ku usprawnianiu trwałego wiązania się człowieka z prawdą i dobrem, które
stanowią fundament wszelkiego etycznego odnoszenia się do ludzi, a więc do uczniów i
samego siebie. Są one rdzeniem właściwego postępowania w dziedzinie wychowania
drugiego człowieka.
Rolę w wychowaniu odgrywają wychowawcy profesjonalni jak i nieprofesjonalni, ale każdy z nich nie jest wolny od obowiązku wiązania ucznia - wychowanka, czy
dziecka w rodzinie z prawdą i dobrem, a ich działania nakierowane na człowieka jako
osobę są również działaniami opartymi na prawdzie o nich oraz na chronieniu ich dobra. Reasumując aspekty przedstawionych wartości etycznych tak istotnych w życiu
każdej jednostki społecznej należy dokonać autorefleksji nad pojmowaniem roli przewodniej w tym zakresie - nauczyciela - wychowawcy.
Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno i na inne wartości duchowe. Pragnie on odnaleźć siebie samego, dlatego szuka, czasem burzliwie,
prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją.
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Przedstawione wyżej elementy strukturalne osoby ludzkiej stanowią jedynie
autoteliczny przykład a to nie oznacza, że ich skład wyczerpuje całość elementów i wartości. Prezentacja ich daje pewien obraz może bardziej teoretyczny, ukazany w oparciu
o literaturę czy sferę życzeniową. Zapewne dalsza część publikacji pokaże nam, na ile
ten model wychowawcy posiadającego autorytet, ma przełożenie w codziennym życiu.
Przeprowadzone badania i przedstawiona część teoretyczna autorytetu będzie pewnym
zderzeniem dwóch rzeczywistości, odpowiedzią na pytanie: czy pokrywających się ze
sobą, bądź rozbieżnych, to ukaże nam dalsza część dysertacji. W kolejnej części pracy
zaprezentowana zostanie wartość, jaką jest wolność.
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4. Wolność

Do kolejnych dóbr ludzkiej osobowości należy wolność. Wolność często utożsamiamy, jak pisał brat Tadeusz Ruciński, „ze ślepym buntem, znoszeniem wszelkich
ograniczeń, czyli anarchią, albo kultem spontaniczności, z biernym poddawaniem się
kaprysom, zachciankom, zmysłom, popędom, modom, prądom”372.
Wolność jest związana z dokonywaniem świadomych wyborów, wolnych od
zewnętrznych nacisków i parcia nieokiełznanych sił wewnętrznych. Wolność to możliwość dokonywania wyboru w zgodzie z prawdą swojego życia, w wierności obranemu
celowi życia, w wierności wyznawanym wartościom. Właśnie w stwarzaniu bezpiecznych warunków dla postawy twórczej i poszukującej manifestuje się wolność na każdej
lekcji, na każdych zajęciach w szkole373.
Wolność jest tą właściwością, która dotyczy rozumienia istoty człowieka. Wolność nie może być zatem traktowana w ujęciu pejoratywnym, jako wolność nieskrępowanego i niczym nieograniczonego działania, nie może być utożsamiana z samowolą,
nie może prowadzić do łamania zasad i norm ogólnie akceptowanych w społeczeństwie.
Należy więc przyjąć inne pozytywne pojmowanie wolności. Słowo wolność oznaczać
powinno w tym ujęciu otwartość na wartości i idee: prawdę, piękno, dobro, które mogą
stać się podstawą do wyprowadzenia wartości i idei szczegółowych, takich jak szacunek, tolerancja czy powinność. W taki sposób wolność stanie się jednym z podstawowych składników współczesnego ideału człowieka374.
Problem wychowania do wolności jest nie tylko problemem katechetycznym czy
religijnym. Całe kształcenie szkolne nastawione jest na uformowanie wychowanka
zdolnego do samodzielnych, a jednocześnie słusznych wyborów moralnych. Wolność
zatem odnosi się do dobra rozumianego w sposób absolutny.
Pozytywnie rozumiana idea wolności wymaga, aby wychowanie i kształcenie
oparte było na dobru i prawdzie. Człowiek otwarty na prawdę powinien mieć zdolność
przyjmowania do wiadomości odmiennych od własnych poglądów. Powinien mieć też
pozytywny stosunek do respektowania faktów i konfrontowania teorii z rzeczywisto-
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ścią: Taka postawa sprzyjać będzie ewolucyjnemu pojmowaniu nauki, uwzględniającemu pozateoretyczne wyjaśnianie rzeczywistości 375.
Człowiek wolny musi mieć określone predyspozycje: zdolność do ścisłego rozumowania, umiejętność kształtowania swoich cech w oparciu o praktykę, umiejętność
argumentowania swojego działania. Człowiek wolny musi być również zdyscyplinowany. Takie cechy człowieka wolnego pozwalają na zdobycie wiedzy ogólnej dającej podstawy do zrozumienia złożonych problemów świata.
Wolność jest jedną z podstawowych wartości człowieka. Wolność i odpowiedzialność przynależą do fundamentalnych wartości życia. Być wolnym nie oznacza czynić co mi się podoba. Wolność pojmowana jako samowola prowadzi do konfliktów i
przemocy. Prawdziwa wolność istnieje dopiero wtedy, gdy respektuje prawa drugiego
człowieka, a szczególnie prawo do życia drugiej osoby, i co się z tym wiąże, również jej
prawo do wolności.
Człowiek doświadcza wolności w wyborach, a od wyborów nie można uciec,
gdyż ucieczka także jest wyborem376. Zawsze więc daje się jakieś świadectwo wolności.
Ludzka wolność jest uwikłana w dramat, może być wspaniałomyślnym urzeczywistnieniem wartości, ale również ich szyderczą negacją. Tylko ten czyn jest w pełni ludzki,
który wynika z wolności, i to tylko, co wynikło z wolności, konstytuuje pole odpowiedzialności377.
Prawdziwie wolnym jest tylko człowiek święty. Świętość jest nie tylko cennym
darem człowieka, ale też stanowi o jego godności. To ona specyfikuje jego byt, stanowiąc jego trwały fundament i nadając mu sens. Właśnie dzięki niej życie każdego człowieka nabiera celowości i sensowności. Bez niej zaś staje się bezwartościowe, a nawet
wręcz absurdalne. Od jej rozumienia zależy kształt człowieczeństwa. Wszelkie błędy
dotychczas popełnione i wciąż jeszcze popełniane na poziomie postrzegania człowieka
przenoszą się nieuchronnie na poziom postrzegania ludzkiej wolności. Odkrycie zaś
całej prawdy o człowieku, o jego sposobie bytowania i spełniania się stanowi warunek
odkrywania wolności właściwej człowiekowi i jego sposobowi bytowania378. Jak widać
więc wolność człowieka i cały proces jego wyzwalania się od uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych może się realizować w pełni jedynie w prawdzie. Zatem wolność i
375
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prawda pozostają w ścisłej relacji, wręcz wzajemnie się uzupełniają w procesie spełniania się i uszczęśliwiania człowieka. Wolność ludzka uwidacznia się również na płaszczyźnie życia etyczno-moralnego, które jest wynikiem ustosunkowania człowieka wobec wartości. Każda wartość stanowi dla człowieka wezwanie, a nawet powinność,
gdyż jawi się w kategoriach dobra379. Powinność, jaka płynie z wartości implikuje z
kolei możliwość wyboru ze strony człowieka, z którą nierozdzielnie związana jest odpowiedzialność. Tylko człowiek wolny może podjąć odpowiedzialność za swoje czyny
wobec wartości. Pluralizm wartości stawia zatem człowieka w obliczu konieczności
odkrycia zasady porządkującej ten świat wartości380.
Należy postawić pytanie: jak się rzecz ma z wartością wolności? W obecnych
czasach pytanie to stało się szczególnie dramatyczne. Po odzyskaniu wolności w naszym społeczeństwie pojawił się bowiem fenomen lęku przed wolnością. Zewsząd dochodzą głosy, że wolność jest naszym głównym nieszczęściem. Mówi się: „Jeżeli będzie wolność, będzie klęska ekonomiczna. Jeżeli będzie wolność, nie będzie można
wyjść na ulicę". Po wielu wiekach walki o odzyskanie wolności nagle stajemy wobec
problemu wartości wolności381. Wolność jest dla człowieka wartością, dobrem. Akt
wolności jest dwojako twórczy. Może tworzyć coś na zewnątrz, jeżeli na to pozwala
zewnętrzny świat, i może tworzyć coś wewnątrz, może budować człowieka. Istnieje
zachowanie i istnieje przekonanie. Otóż zachowaniem rządzą reguły prawa, przyswajaniem rządzą reguły etyki. Reguły etyki rządzą przyswajaniem dlatego, że są oparte na
wolności. Wolność poszukuje wsparcia w rozumie. Jest bowiem prosta prawda: jeśli
człowiek zrobi coś dobrego, to się z tego nie musi tłumaczyć; gdy jednak potrzebuje
wytłumaczeń, to znaczy, że stało się coś złego. To dowodzi, że nasza wola nie jest neutralna, że ona w swym rdzeniu jest dobrą wolą, że jest nam zadana jako dobra wola,
czyli jako ta, która nawet wybierając zło, przyswaja sobie z tego wyboru jedynie to, co
dobre382.
Człowiek współczesny bardziej niż kiedykolwiek odczuwa egzystencjalny ciężar
wolności383. Ten ciężar sprawia, że niespokojnie i często nieświadomie poszukuje on
379
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Tego, któremu swoją wolność mógłby powierzyć. „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty
masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga" (J 6, 68-69). W tym akcie wyboru Jezusa, Piotr nie ucieka od swojej wolności, ale
świadomie ją przyjmuje i, tym samym, przyjmuje w swoje życie Boga. Jest jednak pewien fundamentalny moment, który w słowach Piotra uchwycił Ewangelista: „Myśmy
uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga. Otóż, kiedy Bóg, w sposób łaskawy i
wolny, daje się człowiekowi poznać jako absolutny fundament jego egzystencji, wtedy
też należy okazać Mu "posłuszeństwo wiary" (por. KO 5). To posłuszeństwo nie jest
jakimś bezwolnym aktem desperacji czy lęku, ale świadomym i pokornym aktem uległości wobec prawdy Bożego Autorytetu, który ujawnia się rozumowi oświeconemu
łaską.
Demokracja respektuje godność każdej osoby i pozostawia przestrzeń wolności,
z którą wielu sobie nie radzi. Przede wszystkim trzeba stwierdzić, że człowiek jest
stworzeniem i nie ma nieograniczonej wolności. Wymienia się trzy koncepcje wolności:
a) koncepcja barbarzyńska - „rób, co chcesz";
b) koncepcja humanistyczna wyrosła na kulturze Greków i Rzymian - „panować nad samym sobą", ale w niej moje „ja", ego, człowiek jest w centrum, a
wszystko ma krążyć wokół niego;
c) koncepcja chrześcijańska - „złożyć swoje życie na ręce Jezusa Chrystusa".
Chrystus jest w centrum naszego życia i dlatego jako osoba stworzona pytamy: „Panie,
co ty chcesz, abym czynił; nie moja, ale Twoja wola niech się stanie, ponieważ doświadczam, że Ty mnie miłujesz i znasz lepiej niż ja siebie czy kto inny i Ty czynisz
mnie wolnym", oto chrześcijańskie doświadczanie wiary384.
Wolność jest istotnym elementem ziemskiego autorytetu. Z racji swego podmiotowo-osobowego charakteru wychowawca pozostaje w relacji do wszystkiego, co jest
poza nim, a nawet pozostaje w relacji do siebie samego. To pozostawanie w relacji do
wszystkiego kieruje go z kolei w stronę odkrywania i respektowania rzeczywistości
odkrywanej. Niewątpliwie takie bycie w relacji stanowi dla wychowawcy szansę na
ubogacenie siebie z jednej strony, ale z drugiej wytycza mu granice jego wolności, jeśli
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chce, aby jego wolność nie godziła w naturę rzeczy lub w wolność wychowanka, albo
wolność wychowanków nie naruszała jego wolności385.
W życiu wychowawczym potrzeba również "ziemskich" autorytetów, zarówno
tych już na wieki uznanych przez Kościół (święci, błogosławieni), jak i tych, z którymi
ma się kontakt na co dzień. Trzeba jednak zawsze pamiętać, że prawdziwy ziemski autorytet jest jedynie znakiem Autorytetu Boga. Nie uległość wobec autorytetów jest zatem właściwa, ale wobec tej ostatecznej tajemnicy Boga, która w nich i przez nich się
ujawnia. Inaczej rzecz ujmując należy powiedzieć, że nie powinniśmy w swoim życiu
duchowym bezmyślnie "kopiować" postaw świętych. Trzeba nam raczej podpatrywać
sposób, w jaki Bóg działa w ich życiu i uczyć się od nich otwartości na to działanie.
Święci wskazują nam metodę życia duchowego i zachęcają abyśmy za jej pomocą ostatecznego oparcia szukali w Bogu. Bywają też sytuacje, gdy Autorytet Boga w sposób
bezwzględny i oczywisty ujawnia się za pośrednictwem autorytetu ziemskiego (np.:
wspomniana wypowiedź ex cathedra). W takiej sytuacji słowa autorytetu trzeba nam
przyjąć jako słowa samego Boga. Cennym jest to, jeśli wychowawca buduje swój autorytet oparty na wolności, w duchu wolności i w kierunku wolności. Na wolności, która
otrzymał z racji faktu stworzenia, w duchu wolności ma ją kreować, rozwijać i udoskonalać. Ma również swój autorytet realizować w kierunku wolności tzn. kształtowania
wolności u powierzonych mu wychowanków. Z autorytetem łączy się ściśle zagadnienie wolności. Wiadomo, że pojęcie wolności nie jest dla ogółu jednoznaczne. Sięgając
do literatury spotkamy tam różne definicje, określenia czy opisy wolności. Jedni zatrzymują się nad nią od strony typowo zewnętrznej, inni zaś postrzegają ją jako wartość
wewnętrzną, która warunkuje wolność osobistą, duchową. W imię prawa do wolności,
czy w imię źle pojętej wolności, popełniono i nadal popełnia się wiele wykroczeń. Nie
brak też osób, które kwestionują pewne obszary wolności, np. wolność woli człowieka.
Zatem zanim opowiemy się za pedagogiką ku wolności, która stanowi równocześnie
element strukturalny ludzkiej osobowości, musimy zapytać o jaką wolność nam chodzi,
jaka stanowi niezaprzeczalną i możliwą rzeczywistość do osiągnięcia386.
Niezaprzeczalnym jest pragnienie każdego człowieka owej wolności, jako coś
naturalnego. Owszem pragnienie jej a niekiedy posiadanie bywa - szczególnie przez
młodych ludzi - wypaczane. „Wolność jest zarazem dobrem i zadaniem człowieka od385
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kupionego. [...] Kryterium właściwego spełnienia powołania do wolności jest miłość.
[...] Człowiek spełnia swe powołanie do wolności, gdy podporządkowuje wolność miłości"387.
Poszukując najbardziej charakterystycznych znaków naszych czasów, widać
wyraźnie, że wielkim wyzwaniem jest wychowanie młodych ludzi do wolności. Zadanie to może być realizowane tylko przez tych, którzy sami posiadają ową wolność jako
wartość. Zadaniem wychowawcy jest kształtowanie ludzi wewnętrznie wolnych, nie zaś
wyzwolonych od jakichkolwiek zewnętrznych ograniczeń, praw czy przykazań pozwalających czynić człowiekowi wszystko, co chce.
Między innymi w życiu młodych ludzi pojawia się więc problem umiejętności
bycia wolnym. Prawdziwa wolność zawsze musi mieć odniesienie do dobra i prawdy.
„Wolność zależna jest od prawdy"388. Prawda jest wartością, która wymaga podporządkowania człowieka Komuś. Jan Paweł II akcentuje, że człowiek jest wolny - mając na
myśli głównie wolność moralną, którą rozumie nie tylko jako możliwość wyboru między dobrem a złem, lecz także jako zdolność opowiedzenia się za dobrem. Dlatego apeluje on do każdego młodego człowieka „o otwarte serce i czyste sumienie, [...] o tę wolność ku której Chrystus go wyzwolił"389.
Otóż człowiek jest o tyle wolny, o ile podlega temu, co prawdziwie kocha. Natomiast staje się niewolnikiem, kiedy daje się ujarzmić temu, czego kochać nie powinien. Prawdziwie pojęta wolność dąży do osiągnięcia dobra. Konstytucja duszpasterska
o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes” akcentuje, że człowiek „może
zwracać się do dobra tylko w sposób wolny” i dalej stwierdza, że „wolność tę wysoko
cenią nasi współcześni wychowawcy i żarliwie o nią zabiegają. I mają słuszność. Często jednak sprzyjają jej w sposób fałszywy, jako swobodzie czynienia wszystkiego, co
tylko się podoba, w tym także i zło. Wolność prawdziwa zaś to szczególny znak obrazu
Bożego w człowieku. Bóg bowiem zechciał człowieka pozostawić w rękach rady jego,
żeby Stworzyciela swego szukał z własnej ochoty”390.
Autentyczna wolność jest syntezą wolności psychologicznej i moralnej i możemy ją nazwać wolnością ducha. Taka wolność to możność dokonywania wyboru, to
zdolność do wyrażania zgody na przyjęcie dobra albo na odrzucenie zła zgodnie z suge-
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stiami naszego prawego sumienia. Tak pojętej wolności nie posiadamy w stopniu absolutnym, ale występuje ona w różnym stopniu w zależności od cech dziedzicznych i
uwarunkowania rozwoju oraz wpływów wychowawczych. We wspomnianej Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym czytamy: „Godność człowieka
wymaga, aby działał ze świadomego i wolnego wyboru, to znaczy osobowo, od wewnątrz poruszony i nadprzyrodzony, a nie pod wpływem ślepego popędu wewnętrznego
lub też zgoła przymusu zewnętrznego. Taką zaś wolność zdobywa człowiek, gdy uwalniając się od wszelkiej niewoli namiętności, dąży do swego celu drogą wolnego wyboru
dobra oraz zapewnia sobie skutecznie i pilnie odpowiednie pomoce”391. Do takiej wolności dochodzi się poprzez wychowanie i samowychowanie. Wychowanie do wolności
oznacza takie wychowanie, by człowiek chciał być sobą, by jego postępowanie było
zgodne z zaakceptowanymi przez prawe sumienie wartościami. Z tego też względu konieczne jest respektowanie prawa moralnego, prawa Bożego i prawa ludzkiego.
Człowiek nie jest niewolnikiem, ale partnerem i współpracownikiem Boga. Jest
bytem rozumnym i wolnym, podmiotem działania i prawa. Wolność człowieka łączy się
z odpowiedzialnością i jest nakierowana na tworzenie prawdziwych wartości ludzkich.
Wolność jest uznaniem odpowiedzialności za działanie dobre lub złe, przed Bogiem i
bliźnimi. Wiara w Boga nie oznacza wyrzeczenia się ludzkich wartości, ale poszerza ich
skalę392. Wolność w chrześcijaństwie jest tą wartością, dzięki której człowiek przekracza otaczający go świat. Nie oznacza to jednak, by człowiek był całkowicie uniezależniony od przyrody czy społecznych uwarunkowań, bowiem one w różny sposób wpływają na niego. Pomimo takiej sytuacji, człowiek ma możliwość wyboru drogi postępowania. Doświadczając wewnętrznej wolności, ma poczucie odpowiedzialności za swoje
czyny. Cechami charakteryzującymi ludzką osobę są samoposiadanie, samostanowienie
i samokierowanie.
Wolność jest także podstawą ludzkiego sumienia, prawości, ofiarności, dobroci,
sprawiedliwości, przyjaźni, solidarności i miłości. Wolność chrześcijańska należy do
najwyższych władz człowieka i obok rozumu decyduje o jego człowieczeństwie. Nawiązuje ona do ogólnej wolności psychologicznej nazywanej także metafizyczną.
Chrześcijaństwo przyniosło wolność religijno-moralną i jeśli ktoś je przyjmuje jako
przyjęcie Ewangelii, to znaczy jej prawdy i miłości, wówczas staje się wewnętrznie
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swobodniejszy i pozbywa się różnych lęków wywołanych przez różnego rodzaju naciski. Poczucie wewnętrznej swobody jest cennym dobrem i źródłem radości chrześcijańskiej. Zatem wolność chrześcijańska wzmacnia wolność psychologiczną zawartą we
władzy woli, aby mogła ona dobrowolnie opowiedzieć się za wartościami religijnomoralnymi przyniesionymi przez Chrystusa. Wewnętrzną swobodę, panowanie nad sobą i okolicznościami zyska człowiek przez realizację prawdy ewangelicznej i wprowadzanie w życie miłości chrześcijańskiej. W pełny sposób wolność chrześcijańska będzie
udziałem zbawionych393.
Wychowanie do wolności zmierza do tego, by człowiek chciał być sobą, by jego
postępowanie było zgodne z zaakceptowanymi przez prawe sumienie wartościami. Dlatego też konieczne jest respektowanie prawa moralnego, prawa Bożego i prawa ludzkiego. Dobrze uformowane sumienie i posłuszeństwo wobec niego jest gwarantem
prawdziwej wolności wewnętrznej. Wychowawca i wychowanek muszą sami siebie
zobowiązać do przestrzegania zasad moralnych i obowiązującego stylu życia. Szczególnie w tym zadaniu wychowanka winien wspierać wychowawca, który jest człowiekiem
wolnym. Ale tez i wychowanek musi również zrozumieć, że jego wychowawca także
podlega prawom obowiązującym wszystkich. Wolność i autorytet nie wykluczają się,
albowiem nie ma autentycznej wolności bez uszanowania cudzej wolności.
Prawdziwą wolność wewnętrzną osiąga się przez posłuszeństwo względem naczelnego prawa dyktowanego przez dobrze uformowane sumienie. Wychowawca zatem
posiadający autorytet, musi żyć wartościami chrześcijańskimi, wśród których ważną
wartością jest wolność należycie rozumiana. Celem zaś pedagogii jest doprowadzenie
młodzieży do takiej właśnie wolności, ale jak to już zostało powiedziane, że najpierw
jednak sam wychowawca musi posiąść ową wolność, by mógł w niej i ku niej wychowywać. Jednak, by osiągnąć ową wolność w wychowaniu, nie można się obejść bez
pewnej dozy przymusu, bez angażowania woli do zwycięstwa nad własną słabością394.
W procesie wychowawczym prowadzącym do wolności ważnym elementem jest
dialog. On m.in. pozwala budować wspólnotę, w której winno być wzajemne zaufanie
wychowawcy do wychowanka i odwrotnie. Wychowankowie nie powinni być tylko
posłuszni, ale winni uczyć się przewodniczenia, odpowiedzialności, rządzenia i organizowania. Wówczas ta współpraca wyeliminuje to, co jest przykre w stosowaniu przymusu pedagogicznego. Jeżeli wychowanek się przekona, że wychowawca chce nauczyć
393
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go dobrze pojętej wolności, będzie on skłonny podporządkować się wszelkim działaniom wychowawcy. Nie ma bowiem autentycznej wolności bez uszanowania cudzej
wolności.
W kontekście powyższej refleksji możemy śmiało powiedzieć, że autorytet i
wolność nie wykluczają się lecz wzajemnie warunkują. Autorytet jest gwarancją autentycznej wolności, zaś poszanowanie wolności sprawia, że autorytet nie przeradza się w
despotyzm. Wolność bez poszanowania prawa przeobraziłaby się w anarchię, eliminując wolność jednostek i ogółu; zaś przesadne stosowanie litery prawa, bez respektowania ducha wolności, doprowadziłoby do tyranii, do alienacji osobowości i godności
człowieka.
Jan Paweł II w encyklice Veritatis splendor podkreślał, że „człowiek jest wolny
od chwili, kiedy może pojąć i przyjąć Boże przykazania. Cieszy się wolnością niezwykle rozległą. Nie jest to jednak wolność nieograniczona, została bowiem powołana, aby
przyjąć prawo moralne, które Bóg dał człowiekowi. Przez to przyjęcie prawa moralnego
ludzka wolność naprawdę i w pełni się urzeczywistnia. Prawo Boże nie umniejsza zatem, a tym bardziej nie eliminuje wolności człowieka, przeciwnie – jest gwarancją i
sprzyja jej rozwojowi”395.
Chrystusowa zasada: „czynię to, co się podoba mojemu Ojcu”, rozwiązuje antynomię między prawem i wolnością. Do takiego bowiem rozumienia wolności należy
wychowywać młode pokolenie. Możemy powiedzieć, że wtedy autorytet wychowawców będzie funkcjonował i będzie akceptowany, o ile jego źródłem, będzie miłość pedagogiczna i wolność moralna. Każdy nauczyciel winien być świadomy, że do autentycznej wolności wciąż należy wzrastać i ma być ona celem procesu wychowawczego.
Brak wychowania do przeżywania wolności może się stać przyczyną dezintegracji osobowości.
Wrodzone człowiekowi pragnienie wolności jest czymś naturalnym. Jest to tendencja godna człowieka, w aspekcie pedagogicznym cenna, ale bywa niekiedy wypaczona. Współczesne pokolenie młodych, może bardziej niż dawniejsze, zagubiło odczucie współzależności prawa i wolności. Nauczanie Jana Pawła II zmierzało wciąż w tym
kierunku. Mówiąc wielokrotnie o wolności, podkreślał, że: „istota wolności tkwi we
wnętrzu człowieka, należy do natury osoby i jest jej znakiem rozpoznawczym. Wolność
osoby ma rzeczywiście swój fundament w transcendentnej godności człowieka: w god-
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ności danej mu przez Boga, jego Stwórcę, która go ku Bogu kieruje. Człowiek, będąc
stworzony na obraz i podobieństwo Boże jest nierozerwalnie związany z tą wolnością,
której żadna siła ani przymus zewnętrzny nie jest w stanie go pozbawić i która stanowi
podstawowe prawo człowieka jako jednostki i jako członka społeczeństwa”396.
Pomimo pozornej - często zewnętrznej wolności - młody człowiek jest niewolnikiem czegoś a bywa czasem, że kogoś. W takim stanie osoba poszukuje wolności,
odczuwa jego głód. Jan Paweł II w encyklice Redemptor hominis głód wolności nazywa
wartością najbardziej ludzką i nawołuje do jej poszanowania w każdym człowieku dla
ocalenia jego godności. Brak wolności lub nieposzanowanie jej, jest naruszeniem godności osoby ludzkiej, co więcej, kontynuując tę myśl można powiedzieć, że stan ten
prowadzi do naruszenia autorytetu. Bowiem bez wolności nie możemy mówić o rzeczywistym autorytecie.
Kwestie te winny stać się przedmiotem troski każdego wychowawcy. Istnieje
potrzeba wniknięcia w fizyczną i psychiczną stronę życia wychowanka, poznania warunków jego życia i rozwoju, wniknięcia w jego przeżycia duchowe, uczestniczenia w
nich i dopomożenie mu stania się pewną strukturą wartości w duchu wolności. Ten
wpływ wychowawczy osobowości nauczyciela będzie zależał również od zdecydowanej postawy, wyraźnego celu i jasnego kierunku działania wychowawcy, wynikającego
z głębokiego wejrzenia w życie i orientowania się w obiektywnym świecie wartości
oraz od bezinteresowności i nastawienia życzliwego na pomoc w samorozwoju, tzn. w
samokształtowaniu się w wolności.
Osoba ludzka, przed którą stawia się tak ważne i odpowiedzialne zadanie, jakim
jest wychowanie młodego człowieka, musi być człowiekiem wolnym w rozumieniu
pozytywnym. Wychowawca będąc sam wolnym może budować autorytet jako niezbędny element w jego działalności wychowawczej młodego pokolenia. Nie możemy mówić
o wolności w oderwaniu od autorytetu, ale jeszcze bardziej nie możemy mówić o autorytecie w oderwaniu od wolności. Są to dwa ze sobą hermetycznie spójne elementy,
która uwarunkowują wzajemne istnienie. Mówiąc o wolności nasuwa się nam rzecz
kolejna, bardzo istotna, która również warunkuje zdrowe rozumienie wolności. Elementem tym jest odpowiedzialność, która stanowi wskaźnik dojrzałości człowieka. Zagadnienie to będzie treścią następnej części dysertacji.
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5. Odpowiedzialność

Zagadnienie odpowiedzialności stanowi nieodłączny element dyskusji na temat
wolności, działań człowieka, ich oceny, wreszcie - specyficznej ich sfery, tzn. wychowania. Z wolnością współistnieć winna więc odpowiedzialność397. Stwierdzenie, że
człowiek odpowiada moralnie za czyn, oznacza, że można mu go przypisać jako sprawcy. Warunkiem koniecznym, choć niewystarczającym, odpowiedzialności jest świadomość i wolna decyzja, czyli akt sprawczy działania. Odpowiedzialność moralną za
sprawienie zła zmniejsza lub nawet całkowicie znosi niewiedza nazywana ignorancją
oraz tzw. przymus fizyczny bądź psychiczny. Konieczne dla odpowiedzialności jest
odniesienie naszej wolności do wybranego i zaakceptowanego systemu wartości. Odpowiedzialność jest więc ewokowana przez wybór wartości, który jest warunkiem autentycznej odpowiedzialności398.
Problem miejsca i roli odpowiedzialności w wychowaniu wymaga bliższego
określenia sytuacji traktowanych jako sytuacje odpowiedzialności. Wyróżnia się cztery
kategorie sytuacji odpowiedzialności: sytuacje dotyczące podmiotu odpowiedzialności ponoszenia (bardziej pasywną) i podejmowania (bardziej aktywną) odpowiedzialności,
sytuacje zewnętrzne wobec podmiotu, gdy jest on pociągany do odpowiedzialności, i
sytuacje związane ze szczególnym rysem osobowości, jakim jest „bycie odpowiedzialnym"399. Ponoszenie ciążącej na człowieku odpowiedzialności powinno wiązać się ze
świadomym jej podejmowaniem i uzasadniać pociąganie sprawcy działania do odpowiedzialności za owo działanie. Przedmiotem rozważań jest odpowiedzialność w odniesieniu do szeroko pojętych działań wychowawczych.
Nie wydaje się oczywiste, czy przeciętny polski pedagog ma pełną świadomość
swoich działań wychowawczych, czy potrafi ocenić je w świetle wartości wraz z własnymi motywami, czy jest wolny wewnętrznie i zewnętrznie (czy uznaje w sobie centrum decyzji), wreszcie, czy jest zdolny zrealizować postanowione działanie. Wątpliwości stają się szczególnie uzasadnione dziś, gdy najnowsze prądy światowej pedagogiki
eksponują raczej rolę społeczeństwa w procesie wychowania. W wielu ujęciach to
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struktura społeczna i związana z nią organizacja instytucji społecznych decydują o efektach wychowawczych400.
W naszym jednak rozważaniu akcent położymy na odpowiedzialność pedagoga
jako wychowawcy, nauczyciela, cieszącego się, bądź winnego cieszyć się autorytetem401. Najpilniejszym zadaniem pedagogów staje się zatem walka o pożądany kształt
społeczeństwa. Analizę odpowiedzialności pedagoga i jej uwarunkowań przeprowadził
J. Rutkowiak402. Główną przyczynę braku odpowiedzialności pedagogów widzi ona w
braku poczucia wolności, wywołanym m.in. presją tzw. pedagogiki naukowej oraz niesłusznym traktowaniem wychowania jako zadania (realizacji określonych celów), a nie
jako faktu społecznego. Zmiana stosunku do wychowania oraz włączenie do pedagogiki
innych odmian wiedzy pedagogicznej przyczyniłyby się do wzrostu odpowiedzialności
pedagogów. Jest to jedna z możliwych diagnoz i postaw. Można byłoby z nią polemizować, podkreślając raczej potrzebę intensywniejszego budowania struktur osobowych
pedagogów (jako podmiotowości, poczucia sprawczości, stosunku do wartości, wychylenia ku innym). Następnym elementem sytuacji odpowiedzialności jest to, za co odpowiada pedagog. Najogólniej mówiąc, odpowiada on przede wszystkim za decyzję, w
wyniku której staje się pedagogiem (zakładając, że jest to jego osobista decyzja)403. Nie
można pominąć w tym miejscu tak ważnej we współczesnej myśli i praktyce pedagogicznej kontrowersji jak przyjmowanie (bądź nie) przez pedagoga odpowiedzialności za
wychowanka404.
Pozytywny wymiar przyjmowania odpowiedzialności za dziecko znajduje swoje
uzasadnienie m.in. w stanowisku K. Wojtyły. W pracy „Osoba i czyn'' prezentuje on
ujęcie, zgodnie z którym istotą odpowiedzialności jest odpowiadanie na wartości w
świetle prawdy. W publikacji tej m.in. czytamy: „Człowiek, dlatego bywa odpowiedzialny za swe czyny i dlatego przeżywa odpowiedzialność, ponieważ posiada zdolność
odpowiadania wolą na wartości. Zdolność ta zakłada prawdziwość-relację do prawdy, z
400
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której wynika powinność jako moc normatywna prawdy. Powinność stanowi najpełniejszą postać odpowiadania na wartości. Z nią też najbliżej związana jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność zawiera w sobie coś z powinnościowego odniesienia do wartości. [...] Z racji powinności właściwe woli odpowiadanie na wartości przybiera w osobie
i jej działaniu postać odpowiadania za wartości"405. W sytuacji pedagoga właściwa odpowiedź na wartość osobową wychowanka i jego rozwoju wywołuje odpowiedzialność
za wychowanka i jego rozwój.
Ostatni element charakterystyki sytuacji odpowiedzialności pedagoga to odpowiedź na pytanie, przed kim miałby on być odpowiedzialny? Najbardziej oczywiste jest,
że odpowiada przed prawem stanowionym z myślą o działaniach w tej dziedzinie, przed
organami instytucji zatrudniających go i formalnie uprawnionych do kontrolowania
jego działań. Nieco głębszej świadomości wymaga już fakt odpowiedzialności przed
rodzicami, powierzającymi pedagogowi swoje dzieci z oczekiwaniem elementarnej odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo i najwyraźniej uchwytne postępy, mierzone
określonymi umiejętnościami i standardowym powodzeniem szkolnym. Pedagog jest
również odpowiedzialny przed tymi, którzy zostali mu powierzeni406. Ciąży na nim odpowiedzialność wobec społeczeństwa, a zdaniem niektórych - również wobec historii,
ponieważ społeczeństwo w danym momencie historycznym formalnie powierzając pedagogom młode pokolenie, oczekuje jego przygotowania do budowania nowego, lepszego ładu społecznego i pomyślności państwa, a w dalszej perspektywie - świata.
Równocześnie pedagog, jak każdy człowiek, jest odpowiedzialny przed sobą,
wobec własnego sumienia, rozumianego jako wewnętrzna rzeczywistość normatywna,
ukształtowana wskutek uzależnienia od dobra w prawdzie (jak u K. Wojtyły) bądź też
wskutek wyobrażenia „osądu czcigodnego grona" (jak u T. Kotarbińskiego). Pedagog
wierzący jest odpowiedzialny przed Bogiem407.
Współczesny pedagog, jak każdy człowiek, ma podstawy do zastanawiania się
nad możliwością bycia odpowiedzialnym. Dzisiejsza kultura, eksponując wartość wolności, nierzadko przeciwstawia ją odpowiedzialności. Wpływy modnej dziś kultury
postmodernizmu prowadzą do podważania roli podmiotu i podmiotowości w myśleniu
o człowieku, do odrzucenia wartości, negacji prawdy, głoszenia czasu „niefrasobliwej
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lekkości bytu" i życia opartego na zasadach estetycznych. Na odpowiedzialność nie ma
tu miejsca. Więcej - nie ma dla niej uzasadnienia. Znika sens roli pedagoga408.
W Polsce wpływy te mieszają się z masową kulturą konsumpcyjną, której charakterystyczną cechą jest „dewiacja hedonistyczna". Zjawisko opisuje szerzej J. Kozielecki. Polega ono na przypisywaniu sobie wszelkich sukcesów z równoczesnym zrzucaniem winy za jakiekolwiek porażki na innych409. Presja tych wzorów nakłada się na
tradycję kultury religijnej, dziś poszukującej drogi do przekroczenia wzorców obyczajowych w kierunku odbudowywania autentycznej tożsamości chrześcijańskiej. Zwróćmy uwagę, że odpowiedzialność jest znaczącym rysem postawy chrześcijańskiej. Wielu
współczesnych etyków i filozofów dialogu - z natury rzeczy bliskich myśli pedagogicznej - wysuwa nie tylko postulat, ale wręcz wymóg odpowiedzialności.
M. Buber, oczekujący od pedagoga „miłości ogarniającej", miłość rozumie jako
odpowiedzialność „Ja" za „Ty" i w niej upatruje równości wszystkich kochających410.
Nauczyciel winien posiadać poczucie wielkiej odpowiedzialności przed sobą, przed
społeczeństwem, przed narodem. W tym poczuciu odpowiedzialności widzi źródło potęgujące dynamizm życia, rozmach w pracy, siłę argumentacji oraz poczucia siły i spokoju, jako jeden z elementów radości, a nawet szczęścia. Poczucie odpowiedzialności
jest najpewniejszym zabezpieczeniem przed rutyną, tak szkodliwą w pracy pedagogicznej. E. Levinas uważa odpowiedzialność za jedyną autentyczną formę więzi z drugim;
odpowiedzialność jest według niego zawsze odpowiedzialnością za drugiego, który
„osiągnął nas jako twarz". Odpowiedzialność moralna jest tu traktowana jako istotowa,
podstawowa i fundamentalna struktura podmiotowości411.
Na odbywającej się w Polsce Sesji Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w
1991 r. również postulowano konieczność przygotowania pedagogów do odpowiedzialnego działania412. Patrząc z perspektywy metod wychowania, kształcenie odpowiedzialności wychowanków wymaga przykładu odpowiedzialnego pedagoga (nie zapominając oczywiście o potrzebie powszechnej obecności tej postawy w środowisku i społeczeństwie wywierającym na wychowanka znaczący wpływ). Obserwacja praktyki wy408
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chowawczej nasuwa m.in. postulat, a nawet alarmujący apel o odpowiedzialność za
słowo wśród pedagogów.
Wszystkie te żądania, sprowadzające się do pozornie jednoznacznego wymogu
odpowiedzialności pedagoga, pozwalają na sformułowanie ostatniego problemu. Można
go ująć w postaci pytania: Czy istnieje możliwość mówienia o odpowiedzialności poza
wartościami? Czy niezależnie od stosunku do wartości można formułować postulat odpowiedzialności? Odpowiedź jest tym ważniejsza, że oczekiwanie odpowiedzialności
łączy się niejednokrotnie z głębokim relatywizmem wartości. Bezrefleksyjne przyjmowanie rozbieżności między podstawowymi założeniami filozoficznymi, stanowiącymi
teoretyczne przesłanki określonych programów działania, jest poważną przeszkodą w
kształtowaniu odpowiedzialności zarówno pedagogów jak i wychowanków. Właśnie
kategoria „odpowiedzialności" w szczególny sposób domaga się, w każdej sytuacji, gdy
jest używana, wyraźnej deklaracji sposobu traktowania wartości. Nie zawsze deklaracje
te są tak czytelne i jednoznaczne. Cel wychowania określa się często jako kształtowanie
poczucia odpowiedzialności, a samą odpowiedzialność - jako zrozumienie i zgodę na
wymagania wynikające z „wołania" wartości. Poczucie odpowiedzialności uważa się za
postawę moralną, która ostatecznie skłania do przyjęcia religijnego poglądu na świat413.
Wychowawca z prawdziwym autorytetem tak wychowuje młode pokolenie, by
je uzdolnić do przejęcia odpowiedzialności za siebie i za drugich. Mówi postawą raczej
niż słowem do młodych: „Szukajcie nowych, nieodkrytych dróg”, wierząc, że „za każdym krokiem w tajniki stworzenia coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia i większym
staje się Bóg”.
Powracając do kwestii ujęcia wolności i odpowiedzialności człowieka jako problemu teorii edukacji, należy podkreślić, że:
a. teoria edukacji podejmująca ową problematykę powinna bazować na tych orientacjach psychologicznych, które oferują holistyczne ujęcie człowieka;
b. przedmiotem zainteresowań tej subdyscypliny powinno być głównie poszukiwanie metod wglądu w samoświadomość człowieka, badanie dialektycznego
związku jaźni ze światem zewnętrznym; obie te rzeczywistości: subiektywna i
obiektywna, determinują się nawzajem;
c. badanie procesów zachodzących między bodźcem a reakcją jest warunkiem koniecznym uchwycenia istoty poczucia wolności i odpowiedzialności;
413
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d. rozumienie wychowania powinno odchodzić z pozycji dyrektywy kierowania z
punktu widzenia określonego systemu wartości ku równoprawnej interakcji nauczyciela i ucznia; wzajemne poszanowanie systemów wartości uczestników
tych interakcji może - jak się zdaje - sprzyjać ich wolnym i odpowiedzialnym
działaniom;
e. należy przenieść akcent z badania wyłącznie uczniów i wychowanków na jednoczesne badanie nauczycieli i wychowawców, ci ostatni stanowią bowiem
istotną przestrzeń wolności lub zniewolenia tych pierwszych i na odwrót414.
Odpowiedzialność jako właściwość osoby nie występuje jako wyizolowana wartość,
lecz towarzyszy innym. Można ją pojąć jako współwystępującą z innymi, ale odmienną
od nich samodzielną wartość moralną lub jako szczególną kwalifikację innych wartości.
W każdym wypadku ważne jest określenie związków odpowiedzialności z innymi wartościami i umiejscowienie jej w całościowej strukturze. Przeprowadzone w wielu
ośrodkach badania hierarchii wartości opierały się na założeniach właściwych danej
nauce, zwykle psychologii lub socjologii, a pomijały ustalenia aksjologii; także wtedy,
gdy w założeniach badawczych dokonywano przeglądu stanowisk aksjologicznych, nie
miało to wpływu na przebieg badań415.
Odpowiedzialność więc oznacza stałą, krytyczną konfrontację pomiędzy aktualnym obrazem własnego "ja" a wyznawanym systemem wartości oraz wynikającymi z
nich normami i postawami. Poczucie odpowiedzialności jest nie tylko podstawowym
wyznacznikiem dojrzałości osobowej, ale i głównym atrybutem międzyludzkiej solidarności i miłości. Przyjęcie roli (misji) nauczycielskiej za własną, odpowiadanie na oczekiwania społeczne z nią związane, identyfikowanie się z zawodem w praktyce oznacza,
że to, co nauczyciel prezentuje sobą, co mówi i czyni - a także jak to mówi i wypełnia ma być świadome, rozważne i wychowawcze. Jego styl bycia, takt pedagogiczny, sposób rozwiązywania problemów, jakość kontaktów międzyludzkich, zaangażowanie w
pracę zawodową, realizacja programu wychowawczego - mają dokonywać się w klimacie otwierającym na prawdę oraz mobilizującym do czynienia dobra. Nauczyciel w sposób szczególny bierze pełną odpowiedzialność za stopień własnej dojrzałości osobowej
we wszystkich jej sferach: intelektualnej, moralnej, emocjonalnej, kulturalnej, ducho-
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wo-religijnej oraz społecznej416. Zapytajmy więc: jakie są najważniejsze obowiązki nauczyciela dotyczące jego osoby?
a) Odpowiedzialność za własny rozwój intelektualny
Oznacza ona dbanie o aktywność intelektualną i precyzyjność myślenia, ustawiczne
pogłębianie świadomości. Nauczyciel jako człowiek wnikliwie myślący ma trafnie odróżnić prawdę od fałszu, ma być świadomym siebie (autorefleksja) i krytycznym wobec
siebie. Dlatego powinien przez systematyczną i wytężoną pracę rozwijać: spostrzegawczość, dar obserwacji, żywą i twórczą wyobraźnię, pamięć, myślenie, intuicję, inteligencję, zakres i podzielność uwagi, pogłębiać samodzielność, logiczność i przenikliwość własnej refleksji, dbać o postawę racjonalną oraz krytyczną, w miarę obiektywną,
otwartą na prawdę i rzeczowe argumenty za nią przemawiające, a nie kierować się gotowymi schematami, uprzedzeniami czy podejrzliwością, systematycznie rozwijać swoje wyższe zainteresowania, utrwalać własne poglądy i przekonania, dbać o klarowny i
konsekwentnie przestrzegany światopogląd, kształtować pozytywny obraz siebie, wciąż
podnosić dobrą samoocenę, odkrywać i rozwijać własne uzdolnienia, pogłębiać postawę
twórczą, bronić się "przed szablonowością, rutyną i skostnieniem w pracy", systematycznie poszerzać kompetencje zawodowe przez ustawiczne samokształcenie, zarówno
w aspekcie teoretycznym jak i przez doskonalenie metod nauczania i wychowania, by
stać się profesjonalistą, powiększać znajomość wszelkich norm regulujących międzyludzkie relacje, gruntownie poznawać zasady deontologii nauczycielskiej, zdawać sobie
sprawę z tego, że jest postrzegany jako wzór wychowawczy417.
b) Odpowiedzialność w sferze moralnej
Oznacza ona głównie kierowanie się wrażliwym sumieniem, które jest strażnikiem prawidłowej oceny etycznej własnych czynów, rozmów i myśli. Sumienie rozeznaje dobro
lub zło konkretnych decyzji i działań w świetle obiektywnych, stałych norm moralnych,
wiążących zawsze i wszędzie. Ich znajomość jest konieczna do godnego postępowania.
Nauczyciel powinien zatem pilnie troszczyć się o własne sumienie, kierować się nim
jako instancją wiążącą. To czyni go autentycznym, wiarygodnym i budzi do niego pełne
zaufanie, wnikliwie poznawać normy moralne i konsekwentnie przestrzegać je w swoim
życiu, nigdy nie rozmijać się z prawdą (prawdomównością i słownością) oraz dobrem
416
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(bezinteresownością), realizować właściwie pojętą wolność wewnętrzną, rozumianą
zarówno negatywnie jako brak zniewoleń i uzależnień, a także widzianą pozytywnie
jako pełne otwarcie się na wartości wyższe: prawdę, dobro, (miłość, sprawiedliwość),
piękno, prowadzić uporządkowany (zdyscyplinowany) tryb życia, być wymagającym
wobec siebie, opanowywać własne słabości, starać się o silną wolę, utrwalać w sobie
hierarchię wartości, konsekwentnie jej przestrzegać, rozwijać podstawowe sprawności
moralne, takie jak punktualność, szczerość, uczciwość (życie w prawdzie), pracowitość,
obowiązkowość, roztropność, dzielność, sprawiedliwość, wyrozumiałość, ofiarność,
zrównoważenie, opanowanie, wrażliwość na krzywdę, gotowość niesienia pomocy potrzebującym, itp., pogłębiać postawę wyważonego optymizmu wychowawczego, żyć
nadzieją zwycięstwa dobra nad złem, prawdy nad fałszem, miłości nad nienawiścią, itp.,
nie zrażać się trudnościami w pracy dydaktyczno-wychowawczej, działać w granicach
kompetencji nauki. Nie przekazywać treści niesprawdzonych, hipotetycznych czy interpretacji jednostronnych jako pewników. Mieć świadomość, że nauka jest wolna, a
wciągnięta w służbę jakiejkolwiek ideologii przekreśla samą siebie, realizować siebie
poprzez bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi, oddawać się z prawdziwą miłością wszystkiemu, co wykonuje. Ma zatem w pełni wykorzystywać zarówno dany mu
czas, jak i wszystkie swoje możliwości, konsekwentnie dążyć do nauczycielskiego ideału przez ustawiczną pracę nad sobą - samodoskonalenie, tzn. planowanie dalszego
rozwoju, wierne realizowanie podjętych postanowień, korygowanie i naprawianie zaistniałych potknięć oraz kolejne zobowiązywanie się do czegoś lepszego418.
c) Odpowiedzialność w sferze emocjonalnej
Jest ona stosunkowo najtrudniejsza. Efektem pracy nauczyciela nad własnymi emocjami (nad utrzymaniem ich w normie) ma być - przy zachowaniu dużej wrażliwości zdystansowanie się do niekontrolowanych, impulsywnych zachowań, troska o to, by
reagować ze spokojem, w sposób zrównoważony, zgodny z osobistymi przekonaniami i
pełnioną rolą społeczną. Oznacza to wypracowanie wolności wewnętrznej, autorefleksji, samokontroli i samoopanowania. Drogą do równowagi w sferze emocjonalnej jest
usilne staranie się o rozwój uczuć wyższych, takich jak: radość, wdzięczność, optymizm, nadzieja, życzliwość, przyjaźń itp., unikanie napięć, a gdy się pojawią - przeczekanie wzburzenia, reagowanie po namyśle lub powstrzymanie się od działania, zrozumienie sensu wyłączenia się z walki - mądrzejszy powinien ustąpić pierwszy, zachowa418
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nie krytycznej i wymagającej postawy wobec siebie, kontrolowanie swoich reakcji,
zdobywanie umiejętności wewnętrznego wyciszania napięć za pomocą czynności relaksacyjnych, takich jak ćwiczenia oddechowe, spacer, podjęcie wysiłku fizycznego itp.,
preferowanie rozwiązywania nabrzmiałych problemów za pomocą autoperswazji, czy
zwierzenia się komuś roztropnemu, zdecydowane dystansowanie się do emocji negatywnych, takich jak zazdrość, gniew, wszelkie uprzedzenia, nieufność, niechęć, nienawiść itp., przebaczanie i całkowite darowanie wszelkich uraz, wytrwałe leczenie wszelkich zranień, by nie dopuścić do spirali agresji419.
d) Odpowiedzialność za rozwój kultury duchowej
Nauczyciel o wysokiej kulturze duchowej będzie pamiętał o własnej godności, o pogłębianiu harmonii osobowej oraz wypływającej z niej misji. Autentyczna duchowość
przekłada się na humanistyczne postawy i działania najgłębiej oceniane i roztropnie
podejmowane w aspekcie transcendencji. Nauczyciel zatroskany o własną kulturę duchową ma obowiązek rozwijać w sobie potrzeby wyższe, a jeżeli jest wierzący - także
religijne, być wciąż otwartym na samorealizację w aspekcie celu ostatecznego, ziemskiego (pełnia człowieczeństwa) bądź nadprzyrodzonego (wewnętrzne zjednoczenie z
Bogiem), poddawać się nobilitującemu wpływowi wartości duchowych przez kontemplację prawdy, fascynację dobrem (miłością) i pięknem oraz przez wartości nadprzyrodzone; łaskę, cnoty teologiczne: wiarę, nadzieję, miłość, dary Ducha Świętego, życie
sakramentalne, wypracowywać w sobie trwałą równowagę duchową i dobrze umotywowane poczucie bezpieczeństwa. Dzięki temu zachowa on niegasnący zapał, chęć do
życia pełnego poświęcenia, a nawet entuzjazm. W ten sposób będzie mógł także zabezpieczyć się przed "wypaleniem" zawodowym. Wchodzą tu w grę również uprawnienia
w ramach wolnego czasu wybrane hobby, np. teatr, muzyka, turystyka itp.420
e) Odpowiedzialność w sferze społeczno-zawodowej
Oznacza ona głębokie przejęcie się dobrem wspólnym, zaangażowanie się w sprawy
społeczne, pełną otwartość na innych, zrównoważenie w kontaktach (unikanie postawy
zamkniętej i przeciwnie - zapobieganie przerostowi życia towarzyskiego), sumienność,
wytrwałość i rzetelność w wywiązywaniu się z powierzonych zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych. Aby sprostać tym zadaniom, nauczyciel jest zobowiązany rozwijać w sobie umiejętność prowadzenia dialogu - cierpliwego słuchania roz-

419

Tamże; Por. Kodeks etyki nauczycielskiej. Warszawa 1997; M. Nowicka-Kozioł. Odpowiedzialność w świetle alternatyw współczesnego humanizmu. Warszawa 1997.
420
Tamże.

170

mówcy, sprawiedliwego, życzliwego i wyrozumiałego, pełnego szacunku i akceptacji
traktowania tych, na których pragnie oddziaływać wychowawczo, troszczyć się o dobrą
komunikację międzyludzką, dbać o własny autorytet, który jest wynikiem pracy nad
sobą i stanowi niezbędny atrybut owocnej pracy dydaktycznej i wychowawczej, starać
się o dobrą opinię w oczach uczniów przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków,
pełne oddanie sprawie, której służy, pogłębiać w sobie zdolność sugestywnego oddziaływania na dzieci i młodzież, starannie przygotowywać się do lekcji, uwspółcześniać
treści programowe, modernizować i urozmaicać metody i środki dydaktyczne, starać się
o właściwy ich dobór, troszczyć się o awans zawodowy przez podnoszenie własnych
kwalifikacji zgodnie ze stawianymi wymogami prawnymi, imponować uczniom postawą zdystansowaną do dóbr konsumpcyjnych. Nie powinien np. od dzieci czy ich rodziców przyjmować prezentów mających na celu pozyskanie jego przychylności. Nie może
udzielać płatnych korepetycji swoim uczniom, aby nie być stronniczym w wystawianiu
ocen. Dbać o godność i powagę zawodu nauczyciela, cenić jego dobre imię, nie pozwolić osłabić etosu zawodowego, zwłaszcza, gdy żyje w środowisku zaniżonym kulturowo, być mistrzem nie tylko w dziedzinie wiedzy, którą przekazuje, ale także w mądrościowym odkrywaniu sensu życia - wielkiej przygody i niepowtarzalnej szansy stawania
się pełnym człowiekiem otwartym na potrzeby innych, świadczyć całym swoim życiem
o tym, czego naucza. To czyni go najbardziej autentycznym, gdyż "świat dzisiejszy nie
tyle potrzebuje nauczycieli, co świadków. A jeżeli słucha nauczycieli, to dlatego, że są
świadkami" (Paweł VI)421.
Odpowiedzialność wychowawcy obejmuje również wychowanka, który jest mu
powierzony jako ten, który ma być kształtowany pod wieloma aspektami ku przyszłości. Nauczyciel powinien pamiętać, że najwyższą wartością dla niego jest dobro wychowanka rozumiane najpierw jako prymat rozwoju jego osobowości w miejsce prymatu jego wiedzy. Ucząc i wychowując, tzn. wywołując zamierzone zmiany w osobowości
wychowanków, wspiera swoją pracą rodziców. Wraz z nimi współodpowiada za zdrowie, integralny rozwój osobowy swoich wychowanków, za przygotowanie ich do życia
w społeczeństwie zróżnicowanym światopoglądowo i etycznie. Ma zatem obowiązek
wierzyć głęboko w skuteczność wychowania, kochać swoich uczniów; wymagać na
miarę ich możliwości, traktować wszystkich sprawiedliwie, ale nie z pozycji paternalizmu, podchodzić do każdego po przyjacielsku, nie przekraczając jednak ram autorytetu
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ani granicy intymno-osobistej; w sposób szczególny ma się strzec spoufalania, starać się
o dobry kontakt ze wszystkimi uczniami, jeśli to możliwe, także poza szkołą, otoczyć
swoich uczniów (wychowanków) troskliwą opieką, poznawać ukryte w nich talenty i
pomagać w ich rozwijaniu, pilnie obserwować, jak rozwija się każde dziecko, dawać
temu zewnętrzny wyraz (pochwalić, wyrazić radość), stopniowo podnosić poprzeczkę
wymagań, szczególnie zająć się dziećmi słabszymi, chorymi, zaniedbanymi wychowawczo, walczyć o każdego ucznia, zwłaszcza w sytuacji jego zagrożenia, pogłębiać w
uczniach poczucie godności, honoru i wolności osobistej oraz własnej tożsamości, bronić ich dobrego imienia; zawsze traktować ich podmiotowo, szanować i rozbudzać w
nich poczucie sprawiedliwości i prawości, uczyć myślenia logicznego, krytycznego i
twórczego. Otwierać na wielką przygodę poszukiwania prawdy o wartości i sensie
ludzkiego życia, wdrażać do samokształcenia, budzić w nich ciekawość badawczą. Mobilizować do stawiania pytań, odważnego formułowania trudnych problemów oraz samodzielnego szukania odpowiedzi422.
Uświadomić im jak bardzo się opłaca każdy wysiłek twórczy, kształtować zainteresowania o pragnienia wyższe, wyzwalać pasję poznawczą w stosunku do prawdy,
zachęcać do wcielania jej we własne życie, fascynować dobrem i uwrażliwiać na piękno, uczyć trudnej sztuki hierarchizowania wszelkich wartości jako podstawy do pełnego
odnalezienia się w życiu, wdrażać do dyscypliny i ładu w sobie i wokół siebie, nakłaniać do pilności i pracowitości, zamiłowania do porządku; przyzwyczajać do planowego
zagospodarowywania i umiejętnego wykorzystywania czasu, nie dzielić uczniów na
lepszych i gorszych, ale raczej widzieć w nich bardziej lub mniej samodzielnych i dojrzałych, wyzwalać u uczniów postawy aktywne, budzić w nich wiarę we własne siły,
rozwijać samodzielność oraz kreatywność, pobudzać do zdrowej rywalizacji i współpracy, wyzwalać postawę asertywną. Zdecydowanie odcinać się od postaw egoistycznych i od niezdrowej rywalizacji, współdziałać z wychowankami w internalizacji norm
etycznych, formować ich dojrzałe sumienie, "przydzielać" im wolność proporcjonalnie
do stopnia ich dojrzałości, wdrażać do odpowiedzialności podmiotowej - indywidualnej
a nie zbiorowej, przyzwyczajać do systematyczności i rzetelności w pracy, rzeczowo i
sprawiedliwie ją oceniać, ukazywać jej potrzebę, a także satysfakcję z dobrego jej wykonania oraz znaczenie dla osobistego rozwoju i dobra społecznego, przygotowywać do
roztropnego dokonywania ważnych wyborów życiowych, do podejmowania przemyśla-
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nych decyzji, a także odpowiadania za ich skutki, inicjować i pogłębiać proces samowychowania, przekonywać do pracy nad charakterem, przygotowywać do podejmowania trudnych zadań życiowych z poczuciem dumy, zapału i gorliwości - zarówno w
wymiarze indywidualnym jak i w zespole; budzić i popierać wszelkie dobre inicjatywy,
przyuczać do pracy społecznej (w kołach zainteresowań, w stowarzyszeniach i organizacjach), rozwijać postawy prospołeczne, zaszczepiać radość z bycia potrzebnym dla
innych, wyzwalać i pielęgnować postawę idealizmu młodzieńczego, budzić gotowość
do zaangażowania się w służbie ideałom ogólnoludzkim: humanizmu, braterstwa, wolności, pokoju, przestrzegania praw człowieka itp., formować postawę pietyzmu wobec
rodziców, uczyć szacunku wobec wychowawców i przełożonych oraz troski wobec
osób niepełnosprawnych, chorych i starszych, uwrażliwiać na przestrzeganie praw należnych każdemu człowiekowi, wychowywać do szacunku rodziny.
Budzić postawę pietyzmu wobec tajemnicy i niepowtarzalnej godności ludzkiego życia; uczyć taktu i delikatności w relacjach osób obu płci, wychowywać do prawdziwej przyjaźni, odpowiedzialnej i czystej miłości, otwartej na obopólne poświęcenie i
ofiarną służbę nowemu życiu. Ukazywać sens wychowawczy czystości przedmałżeńskiej. Podkreślać wagę wierności w małżeństwie oraz akcentować największe spełnienie człowieka w ojcostwie i macierzyństwie zarówno fizycznym jak i duchowym. Przestrzegać przed destruktywnym wpływem pornografii oraz wybujałego seksualizmu,
uczyć szacunku dla wszelkiego życia, dla środowiska naturalnego, kształtować postawy
ekologiczne, wychowywać do miłości ojczyzny, uczyć przestrzegania obowiązującego
prawa, rzetelnego wykonywania obowiązków, szacunku dla dobra wspólnego, troski o
porządek i bezpieczeństwo publiczne itp.; uwrażliwiać na piękno i czystość języka polskiego, pobudzać do umiłowania piękna ziemi ojczystej; wyzwalać postawę szacunku
dla historii i kultury narodowej, dla tradycji, dla ponadczasowych ideałów (wolność,
sprawiedliwość, prawa człowieka), uczyć poczucia dumy z faktu bycia Polakiem, mobilizować do czynnego uczestnictwa w kulturze i do troski o przekazywanie dziedzictwa
kulturowego następnym pokoleniom, otwierać uczniów na dialog z ludźmi innych kultur, uczyć spotykania się z wszystkimi w szacunku dla prawdy, w wolności i miłości,
pokazywać uczniom praktycznie, że możliwe jest spokojne załatwianie także bardzo
trudnych spraw, kształtować postawę tolerancji dla odmiennych przekonań i postępowania (mieszczącego się w granicach ogólnoludzkich norm etycznych). Tolerowanie
moralnych dewiacji oraz zjawisk z tzw. marginesu społecznego jest nieetyczne. Pociąga
za sobą poczucie winy z racji współudziału w złu popełnionym przez innych, uwrażli173

wiać wychowanków na ludzi zagubionych i potrzebujących pomocy, uczyć postawy
koleżeńskiej, ofiarnej, pełnej odwagi i humanitaryzmu - solidarnej ze skrzywdzonymi,
budzić nowe powołania nauczycielskie przez umiłowanie własnej pracy, uwrażliwiać na
główne nurty współczesności: pluralizm światopoglądowy, globalizację w ekonomii i
kulturze, pokój, demokratyzację życia, bezdomność, bezrobocie, nędzę itp., zachęcać do
roztropnego korzystania z mass mediów: unikać tzw. szumu informacyjnego oraz uzależnień, jakie niosą ze sobą: telewizja, gry komputerowe, Internet. Uczyć sztuki samodzielnego, pozytywnego oraz wartościującego patrzenia na zróżnicowaną rzeczywistość
medialną, zabezpieczać młodzież przed zjawiskiem indyferentyzmu światopoglądowego, minimalizmu i relatywizmu moralnego, przyjmujących groźną dla wychowania postać bezideowości i zobojętniania wobec wartości wyższych, przestrzegać przed konsumizmem (materializmem praktycznym), chronić wychowanków przed groźnymi zjawiskami fali przemocy, przed narkomanią, nikotynizmem, alkoholizmem, zapobiegać
wszelkim niepowodzeniom wychowawczym, likwidować ich negatywne skutki, uczyć
pozytywnego przeżywania winy przez przyznanie się do błędów i przewinień, obudzenie żalu, naprawienie popełnionego zła oraz zdecydowany i konsekwentny powrót do
starania się o dobro, uczyć dzieci i młodzież sztuki dojrzałego życia we wszystkich sytuacjach, w jakich stawia ich los. Mobilizować do postawy dynamicznej i otwartej na
wartości duchowe.
Ponadto każdy nauczyciel jako wychowawca, ale też jako pracownik danej jednostki, instytucji winien posiadać współodpowiedzialność za miejsce pracy. Nauczyciel
powinien mieć świadomość, że jest członkiem szerszego zespołu wychowawczego.
Uczestniczy we wspólnej odpowiedzialności za nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży wraz z rodzicami - pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, gronem pedagogicznym i władzami szkolnymi, organizacjami i instytucjami społeczno-kulturalnymi
oraz szerszym środowiskiem. Powinien zatem: być otwartym na współdziałanie z
wszystkimi podmiotami wychowawczymi, kontaktować się w miarę potrzeby z rodzicami dzieci, które uczy, uzupełniać wiedzę pozwalającą głębiej poznać każdego ucznia,
przestrzegać dyskrecji zawodowej, pedagogizować rodziców, ustalać z nimi wspólne
zasady działania, weryfikować i korygować stosowane środki dydaktycznowychowawcze, oceniać efekty, ubogacać proces wychowania, tworzyć w środowisku
nauczycielskim atmosferę szczerego i życzliwego koleżeństwa, wymieniać doświadczenia, podejmować wspólne inicjatywy, dbać o dobry klimat wychowawczy w szkole,
pielęgnować lokalne tradycje, nawiązywać i kontynuować współpracę ze środowiskiem,
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porządkowych, sygnalizować zauważone braki, postulować i przeprowadzać korzystne
zmiany, zajmować wraz z innymi nauczycielami wspólne stanowisko wobec aktualnych
problemów związanych z pracą zawodową, posługiwać się godziwymi środkami w dochodzeniu swoich praw, np. strajk uliczny uwłacza godności nauczycielskiej, dystansować się do tendencji upolitycznienia oświaty i wychowania, zdecydowanie odcinać się
od demoralizujących działań grup, sponsorów, fundacji czy partii politycznych423.
Odpowiedzialność jest istotnym elementem w pracy nauczyciela, jej skuteczności wychowawczej, w budowaniu relacji personalnej pomiędzy uczniami, nauczycielami w środowisku szkolnym, ale też poza jego obszarem. Nauczyciele więc winni być
przygotowani do w pełni świadomego działania, badania, rozpoznawania i rozumienia
założeń podejmowanych działań oraz przewidywania ich konsekwencji, oceniania zasadności ich działania. Powinni również w rezultacie kształcenia zdawać sobie sprawę,
że przyjmowanie odpowiedzialności wiąże się z wyborem określonej orientacji wobec
wartości, równocześnie, że każdy wybór orientacji wobec wartości otwiera jedne, a zamyka inne możliwości pedagogiczne.
Odpowiedzialność sama w sobie nie może w pełni przynosić oczekiwanych
owoców. Musi się ona łączyć z rozumnością, która wprowadza pewną równowagę w
działaniach pedagogicznych. Zagadnienie rozumności jako kolejny element strukturalny
osoby ludzkiej w tym wychowawcy, będzie przedmiotem opracowania następnej części
dysertacji.
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6. Rozumność

Koniec wieku sprzyja dyskusjom, których tematem jest kryzys. Kryzys demokracji, tożsamości, autorytetów, moralności, sztuki i wreszcie kryzys rozumu czy - konkretniej - kryzys postawy racjonalnej. Dyskutującym filozofom, intelektualistom, politykom wydaje się, że w stanie kryzysu znalazły się niemal wszystkie wielkie wartości
kultury europejskiej, a więc te, które określają jej istotę, trwałość, wreszcie jej ogromną
żywiołowość i zdolność do modyfikacji. Trudno rozsądzić, czy ta świadomość związana jest z przełomem tysiącleci, czy też rzeczywiście wartości te wyczerpały swą twórczą moc i kultura domaga się przeobrażeń. Niezależnie jednak od przyczyn owej świadomości, warto przyjrzeć się tym wartościom, bo - przynajmniej niektóre z nich - istnieją, rozwijają się lub deformują tylko dzięki naszemu zainteresowaniu (lub jego brakowi). W naszym rozważaniu rozumność pojmowana jest jako zdolność prawdziwego
poznania. Wiemy doskonale, że osoba jest natury rozumnej, czyli jest zdolna do poznania umysłowego, zdolna do porządkowania rzeczywistości, odkrywania w niej ładu.
Oczywiście ta osoba jest wynikiem połączenia pierwiastka materialnego i duchowego, i
jest nierozerwalnym podmiotem działania. W osobie więc krzyżują się dwie rzeczywistości: materialna i duchowa, składające się na doskonałą jedność.
Opracowanie niniejsze poświęcone jest głównie autorytetowi, który jest drogowskazem, jest cechą wychowawcy, nauczyciela. Jeśli mówimy, że jest drogowskazem,
to odpowiednim miejscem dla drogowskazu nie jest gablota w muzeum, lecz pobocze
drogi, która dokądś prowadzi. Jeśli drogowskaz ustawiony jest na środku drogi, nie służy nam, lecz przeszkadza. Choć drogowskaz pozbawiony materialnego wsparcia drogi
jest zawsze pusty i raczej żałosny, droga bez drogowskazu nie musi być ślepa. Droga
może - ale najpewniej nie musi - prowadzić do jakiegoś celu nawet wtedy, kiedy na jej
początku nie ma jeszcze drogowskazu z nazwą tego celu. Dlatego chodzi o to, by mądrość autorytetu była zawsze wtórna wobec mądrości i rozumności życia424.
Ludzką naturą jest rozumność. Co nie znaczy, że nie ma w nas mnóstwa zwierzęcości (biologii, jak kto woli). Rozumność człowiecza (bo i zwierzęta w jakiś sposób
rozumują) to samoświadomość. Racjonalność, czyli rozumność, uważana jest od wieków za definicyjną cechę człowieka: Homo est animal rationale. Im bardziej ją rozwijamy, tym bardziej jesteśmy ludźmi. Można być człowiekiem tylko z nazwy, a chodzi o
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to, żeby być nim świadomie. I wtedy realizujemy swoją naturę ludzką. Natura ludzka
ma to do siebie, że chyba nie ma się jej raz na zawsze, ale się ją kształtuje, rozwija, doskonali, albo zatraca i niszczy. Można o niej zapomnieć, zanurzyć się w tym, co tak
modne: naturalnej spontaniczności, egoizmie, ekspresji nieuświadomionego.
W języku potocznym pojęcia "rozum" i "rozumność" mają wyraźnie pozytywne
znaczenie. Lepiej jest wszak być człowiekiem rozumnym niż pozbawionym rozumu.
Rozumność kojarzona jest zarówno z inteligencją, rozsądkiem, obiektywizmem, wiedzą, jak również z samodzielnością poznawczą czy wręcz autonomią. Cenimy rozumność, drażni nas głupota. Ta ostatnia jest zresztą nie tylko przykra, ale i szkodliwa. Z
drugiej jednak strony, jeśli przyjrzeć się - na przykład - współczesnej filozofii, to tym,
co łączy różne kierunki, jest ni mniej, ni więcej krytyka racjonalizmu i wielobarwny
obraz szkód, jakich dokonał on przez deformowanie świata i własną pychę. Są również
tacy, nie tylko wśród filozofów, którzy gotowi są na barki racjonalizmu zepchnąć
wszelkie zło, krzywdę i cierpienia, jakich zaznał wiek XX. Prawdziwym "dzieckiem do
bicia" jest tu oświecenie, które nie tylko wypracowało postawę racjonalną, ale wyniosło
ją na piedestał. Racjonalność jako uniwersalna (choć raczej nie swoista) cecha człowieka polega na tym, iż działa on tak, by - w świetle własnych przekonań - zmaksymalizować szanse osiągnięcia celów, do których dąży.
Musimy sobie uprzytomnić, że człowiek jest ontyczną i funkcjonalną całością, w
której jednak możemy wyróżnić:
1) człowieka symbolu - homo simbolicus;
2) człowieka rozumnego - homo sapiens;
3) człowieka religijnego - homo religiosus;
4) człowieka pracującego - homo faber;
5) człowieka wypoczywającego - homo ludens.
Uwzględnienie tych wszystkich poziomów człowieczeństwa, może dopiero dostarczyć
całościowej wizji osoby ludzkiej w aspekcie wartości moralnych, a i co się z tym wiąże,
również wartości życia ludzkiego425. Każdy wychowawca - nauczyciel to człowiek,
który będzie kierował się ową rozumnością. Tej rozumności będzie uczył, będzie do
niej i w niej formował młode pokolenie.
Jest rzeczą oczywistą, że podstawowym kryterium personalizmu chrześcijańskiego jest poszanowanie życia ludzkiego od momentu poczęcia, aż do naturalnej
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śmierci. Przedmiotem zainteresowania personalizmu jest człowiek jako jedność ontyczna, we wszystkich jego wymiarach: immanentnym i transcendentnym. Osoba ludzka
jest dla tego kierunku swoistym filtrem dla określenia w bioetyce, co jest moralnie poprawne, a co naganne. Mówiąc inaczej, działania, które nie niszczą osoby ludzkiej, mogą być podejmowane; te zaś, które pociągają za sobą zniszczenie życia lub naruszają
godność i integralność osoby, są niedopuszczalne.
Boecjusz, a za nim św. Tomasz z Akwinu, określili osobę jako "individua substantia rationalis naturae". W definicji tej możemy wyróżnić trzy elementy, które składają się na pojęcie osoby:
1.substancja,
2. indywidualność,
3. rozumność.
Rozumność odnosi się do cechy, która przynależy do ludzkiego istnienia. Cechy tej nie
można "wyćwiczyć" w sobie, gdyż jest ona dana osobie ludzkiej, ale można ją rozwinąć. Właśnie rozumność warunkuje zdolność wykonywania i transcendowania ściśle
ludzkich aktów, jak na przykład akt samoświadomości426. Ten akt zawsze winien być
bliski każdemu wychowawcy.
Należy też dodać, jak to już wyżej zaznaczono - że rozumność odnosi się tak do
rzeczywistości duchowej, jak i do świata materialnego. Wolność oraz rozumność osoby
ludzkiej oznacza, że człowiek jest w stanie przekroczyć świat materialny, górować nad
nim – choćby właśnie myśląc o nim. Filar rozumnej postawy ma potrójne znaczenie i
pojmowany jest jako:
a. zdolność umysłu człowieka, jego naturalne, indywidualne możliwości intelektu,
b. wiedza zdobyta i zdobywana - na bazie posiadanego rozumu człowiek nabywa
wiedzę, którą potrafi gromadzić i ją przechowywać,
c. mądrość (posiadana i rozwijana), to wyższa funkcja człowieka, która korzysta z
możliwości intelektu oraz z posiadanej wiedzy i doświadczenia. W duchu mądrości wola dokonuje wyborów, uwzględniając i realizując pewne opcje podstawowe.
Rozum, który określa pierwszą zasadę systemu prewencyjnego w duchu św. Jana Bosko
stanowi ważny element w relacji nauczyciel - uczeń. Jest to pewien styl relacji, który
budują takie elementy, jak: rozumność, rozumienie, szukanie i poznawanie prawdy,
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rozpoznawanie i akceptacja rzeczywistości, rzeczowość, dialog z szacunkiem dla wolności osoby i z wymiana argumentów, świadomość siebie, innych, świata 427. Najprostszym wyrazem realizacji tej zasady w procesie wychowania jest komunikacja wychowawca - wychowanek (nauczyciel - uczeń), oparta na szacunku osoby, na prawdzie,
wolności i nastawieniu na dobro. Jeżeli owocem tej relacji będzie świadoma i wolna
decyzja ucznia na przyjęcie określonego systemu wartości, to weźmie on odpowiedzialność za jej realizację i poniesie ewentualne konsekwencje428.
Jest rzeczą oczywistą, że wiara i rozum nie tylko się nie wykluczają, ale wzajemnie potrzebują. Obie wartości są nieodzowne w dziele wychowywania uczniów. W
kontekście wychowania „rozumność” dotyczy głównie sposobu traktowania wychowanka, zwłaszcza stawianych mu wymagań. Nietrudno zauważyć, że zakłada ona pozytywną wizję potencjału dobra tkwiącego w wychowanku. Aby sam przejmował odpowiedzialność za swoje wychowanie, powinien dostrzec, że to, co mówi wychowawca,
nawet jeśli nie zawsze jest przyjemne – ma sens. Polecenia, zakazy, regulaminy mają
być jasne, zrozumiałe i logiczne. Nie są po to, by tłumić spontaniczność, ale by ją właściwie ukierunkować. Pamiętajmy, że tezy wychowawcze takiego nauczyciela są polemiczne wobec systemu represyjnego, odwołującego się do posłuszeństwa ślepego, wynikającego z pozycji siły (a nie z autorytetu) wychowawcy.
Rozum, religia i miłość – to najbardziej znana kwintesencja stylu wychowania
nauczyciela z autorytetem. Nie sposób mówić o metodzie wychowawczej w duchu personalizmu chrześcijańskiego bez odwołania się do tych trzech słów, choć oczywiście
nie sposób również wyczerpać w paru zdaniach bogactwa jego treści. Obejmuje
wszystkie najważniejsze płaszczyzny wychowania nie zaniedbując tego, co w nim ludzkie, ani tego, co nadprzyrodzone.
Rozum angażuje młodych do uczestniczenia w wartościach poznanych i zaakceptowanych. Rozumność ze strony wychowawcy jest o tyle ważna w dziele wychowania, że pozwala określić niezbędną przestrzeń wyrozumiałości, dialogu, niezmąconej
cierpliwości, jakiej potrzebuje trud wychowania, formowania młodego człowieka.
Wszystko to oczywiście wymaga dziś naświetlenia przez współczesną antropologię
integralną, wolną od ideologicznych uproszczeń.
Warto może w tym miejscu przywołać słowa św. Jana Bosko, które skierował do
chłopców - swoich wychowanków, a którzy to wychowankowie stanowili dla niego
427
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prawdziwą syntezę jego zasadniczego wyboru apostolskiego: „Wierzcie mi, że wszystko czym jestem, jest całkowicie dla was, dniem i nocą, rano i wieczorem, w każdej
chwili. Nie mam innego celu, jak tylko troskę o wasze dobro moralne, umysłowe i fizyczne. Dla was się uczę, dla was pracuję, dla was żyję i także dla was gotów jestem
oddać życie"429.
Wychowanie, wymaga od serca i umysłu wychowawcy wyrobienia w sobie specjalnych przymiotów, takich jak: wrażliwość pedagogiczna, postawa ojcowska i zarazem macierzyńska, umiejętność podejmowania trudu oceny tego, co dokonuje się w
procesie rozwoju jednostki i grupy, zgodnie z programem formacyjnym, który łączy w
żywotną i rozsądną całość cele wychowawcze i wolę poszukiwania najbardziej odpowiednich środków. Do tego niezbędnym jest rozumność, która pozwoli na działanie w
duchu odpowiedzialności430.
We współczesnym społeczeństwie wychowawcy powinni zwracać szczególną
uwagę na treści pedagogiczne dotyczące człowieka i społeczeństwa, które w ciągu wieków okazały się szczególnie ważne, a zwłaszcza na te z nich, które wiążą się z łaską i
wymaganiami Ewangelii. Może nigdy tak bardzo jak dzisiaj wychowanie nie było nakazem życiowym i społecznym, który wymaga zajęcia stanowiska i zdecydowanej woli
formowania dojrzałych osobowości. Być wychowawcą dzisiaj znaczy dokonać życiowego wyboru, godnego uznania i pomocy ze strony tych, którzy sprawują władzę we
wspólnotach kościelnych i cywilnych. Praca wychowawcy nie będzie w pełni wykonana, jeśli uzna, że wystarczy zaspokoić słuszne skądinąd potrzeby w zakresie przygotowania do zawodu, kultury i godziwej rozrywki, bez ukazania kryjących się głębiej, jako
zaczyn, owych ideałów, które Chrystus wskazał ewangelicznemu młodzieńcowi i które
stanowią miarę radości życia wiecznego lub smutku egoistycznego posiadania (por. Mt
19,21). Wychowawca naprawdę kocha i wychowuje młodzież, kiedy wskazuje jej wyższe ideały i kiedy towarzyszy jej na trudnej drodze codziennego dojrzewania życiowych
decyzji431.
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7. Uwagi i pytania

Bliższe poznanie elementów konstytuujących autorytet nauczyciela, od strony
teoretycznej, inspiruje do badań empirycznych, w celu ewentualnego potwierdzenia lub
negacji takiego stanu rzeczy. Jak się okazuje, omówione elementy nie zawsze we właściwy sposób lub w integralnym wymiarze, ujmowane są jako wartości konstytuujące
tenże autorytet. Wiele zależy od osobistej postawy człowieka, jego założeń i postawy
jako człowieka wiary czy człowieka obojętnego religijnie.
Warto poznać, jak na to zagadnienie patrzą sami zainteresowani, a więc uczniowie i nauczyciele. Czy ich pogląd jest zbieżny z założeniami teoretycznymi? Czy proponowany przez niektórych pedagogów, teologów, autorytet nauczyciela na łamach
literatury polskiej, jest tym, który spełnia oczekiwania współczesnych czasów, oczekiwań i wynikających z niego powinności?
Autor w swym założeniu postawił sobie konkretny cel: jaki jest dziś oczekiwany
model autorytetu? Jaki musi on spełniać kryteria, czym ma się charakteryzować, aby
był możliwy do zbudowania, realizacji w codziennym życiu i stanowił zaspokojenie
pragnień ludzi młodych?
W związku z powyższym - skoro założenia autorytetu - w świetle literatury, nie
spełniają do końca swego zadania, to należy podjąć poszukiwania nowego modelu.
Oczywiście, rodzi się automatycznie pytanie: jaki ma to być ten model autorytetu nauczyciela? Jak go należy określić, skoro te, powyżej omówione nie do końca są aktualne?
Jakkolwiek byśmy nie nazwali tego autorytetu, na którego oczekują zarówno
nauczyciele i uczniowie, ważniejszym jest, co ma go stanowić, czym ma się charakteryzować, co ma go stanowić, jak należy go budować? Są to pytania bardzo istotne i zarazem nieodzowne. Uzyskanie na nie odpowiedzi będzie wielkim i jednocześnie odpowiedzialnym zadaniem.
Dla rozpoczęcia badań w tym kierunku ważne jest wypracowanie odpowiedniego warsztatu metodologicznego, a następnie w oparciu o wypracowane narzędzia, przeprowadzenie badań i wyciągnięcie odpowiednich wniosków, które posłużą do ewentualnego zaproponowania nowego modelu autorytetu nauczyciela na współczesne czasy.
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CZĘŚĆ II
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ROZDZIAŁ IV
METODOLOGIA WŁASNYCH BADAŃ EMPIRYCZNYCH

Problematyka edukacji (oświaty) może być analizowana w różnych ujęciach, ma
zatem charakter interdyscyplinarny, chociaż z racji przyjętych założeń umiejscowiono
ją w sferze zainteresowań socjologii wychowania oraz pedagogiki społecznej, głównie z
uwagi na środowiskowe uwarunkowania możliwości realizowania prywatnych zamierzeń edukacyjnych.
Ważnym elementem w pedagogice jest sprawa metodologii, która ma różne znaczenie. W najszerszym sensie tego słowa uprawiać metodologię to tyle, co zajmować
się zagadnieniami teoriopoznawczymi związanymi z rozwojem danej nauki. Z kolei w
najwęższym znaczeniu przez metodologię rozumie się grupę zagadnień czysto warsztatowych, związanych z pracą badawczą w danej dziedzinie. Są to więc problemy możliwie doskonałych technik gromadzenia danych, ich trafności i niezawodności, zasad dobierania próby, metod merytorycznej i statystycznej analizy wyników 432.
Rozwój współczesnej nauki charakteryzuje ściśle współdziałanie wielu różnych
dyscyplin. Konieczność ścisłego współdziałania z pokrewnymi naukami nie występuje
nigdzie tak jaskrawo jak w przypadku pedagogiki. Mając wszelkie uwarunkowania powyższe na uwadze, w niniejszym opracowaniu zostaną wykorzystane - oprócz wspomnianej socjologii i pedagogiki - elementy psychologii, filozofii, ekonomii, statystyki,
demografii i inne, co umożliwi dokonywanie pełniejszych analiz oraz konstruowanie
jasnych i zasadnych wniosków.
Zakres badawczy w pracy jest stosunkowo szeroki, obejmuje bowiem zagadnienia autorytetu, edukacji, szkoły jako instytucji zapewniającej w głównej mierze realizację potrzeb edukacyjnych, wartości, stylu życia, a to wszystko postrzegane jest w warunkach dokonujących się głębokich przemian społecznych. Wybór ten wydaje się uzasadniony, gdyż autorytet, edukacja, potrzeby, wartości oraz style życia wzajemnie się
implikują, a ponadto, są to zagadnienia, które współdecydują o kształcie przyszłych
pokoleń.
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W niniejszym opracowaniu prezentowane jest stanowisko połączenia badań teoretycznych zmierzających do ustalenia obecnego stanu oraz zależności pomiędzy wyżej
wymienionymi zagadnieniami a badaniami o ukierunkowaniu praktycznym - w których
wychodzi się z założenia, że zdobywana przez naukę wiedza ma służyć ludzkiemu działaniu433. Badania naukowe służą budowaniu teorii, a równocześnie mają ścisły związek
i wpływ na praktykę oświatową, czerpiąc z niej równocześnie inspirację.
Niedawne zmiany polityczno-społeczne i gospodarcze uwidoczniły coraz większe zapotrzebowanie na badania w dziedzinie oświaty, gdyż system edukacyjny jest
istotnym elementem w całokształcie dokonywanych reform w kraju. W tym właśnie
kontekście celowe wydaje się zwrócenie uwagi, iż badania z zakresu oświaty winny
także obejmować zagadnienia (problematykę) aksjologiczne, które są warunkiem koniecznym w dziele kreowania (kształtowania) człowieka. Wspomniane badania są niezbędne nie tyle politykom oświatowym, ile przede wszystkim szeroko ujmowanej praktyce edukacyjnej434. W przyjętej procedurze przestrzegano dyrektyw metodologicznych
- typowych i charakterystycznych dla nauk społecznych435.
W metodologii nauk społecznych wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje badań
— weryfikacyjne i diagnostyczne. Celem badań weryfikacyjnych jest empiryczne
sprawdzenie i kontrola prawdziwości jednego bądź całego zespołu twierdzeń ogólnych
o związkach między pewnymi, ogólnie zdefiniowanymi klasami zjawisk. Natomiast
celem badań diagnostycznych jest ustalenie cech czy zasad funkcjonowania pewnego
konkretnego wycinka rzeczywistości, będącego głównym przedmiotem poznawczym
zainteresowań badacza436.
Założono na wstępie, że problematyka badań diagnostycznych to tyle, co zbiór
pytań dotyczących pewnych przedmiotów, zjawisk czy procesów, które się znalazły w
polu zainteresowań badacza. Podjęte badania i analizy o wyraźnej intencji diagnostycznej można zaliczyć do klasycznych monograficznych badań określonego układu społecznego. Sformułowanie problematyki badawczej, która ma zaspokoić potrzeby praktyki społecznej, zależy w dużej mierze od stanu wiedzy teoretycznej w danej dziedzinie.
Im bardziej jest rozwinięta wiedza teoretyczna w danej dziedzinie zjawiska, w tym
większym stopniu badania o celach praktycznych mogą mieć charakter diagnostyczny,
433
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to znaczy orientować się bardziej na częstość występowania zjawisk z poszczególnej
kategorii geograficznej i społecznej lokalizacji niż na ustaleniu związków między nimi437.
Trzeba zauważyć, iż badań obejmujących interesujący nas zakres tematyczny —
autorytet nauczyciela — jest niewiele. Dodatkowym atutem jest czas i istota przemian,
które uprawniają do nowego spojrzenia na to zagadnienie. Zapewne istniałaby możliwość skonstruowania - na podstawie analizy teoretycznych badań wstępnych, literatury
przedmiotu itp. - hipotezy roboczej (przybierającej oczywistą postać tautologii). Ponieważ hipoteza taka miałaby bardzo wysoki stopień ogólności, konieczne byłoby sformułowanie kilku, a nawet kilkunastu hipotez roboczych celem bliższego określenia związków i zależności w badanym zakresie problemowym. Podjęte hipotezy cząstkowe musiałyby się różnić swym momentem asercji, to jest stopniem przekonania badacza, że
prawdziwe jest zdanie twierdzące, określone mianem hipotezy. W tej sytuacji badania
zostały skierowane nie tyle na rozstrzygnięcie pytań typu „czy", lecz stały się problemem otwartym o charakterze dopełnienia z określoną liczbą alternatywnych odpowiedzi438. Prezentowany typ badań można zaliczyć do eksplikacji badawczych charakteryzujących badania aktywizujące.
W literaturze metodologicznej nauk społecznych — prezentowane także w niniejszej pracy — badania aktywizujące początkowo są interpretowane jako określenie
diagnozy, a następnie podejmowanie działań socjotechnicznych pewnego typu. Wspomniane badania ukierunkowane zostały na przeobrażenia w obszarze materii społecznej,
dokonujące się w trakcie procesu badawczego439.
W omawianym typie badań można wyróżnić dwa etapy działania. Pierwszy etap
badań aktywizujących to najczęściej studia teoretyczne, podejmowane ze względu na
określane cele polityki społecznej (policy research). W tej fazie prac badania aktywizujące nie ingerują jeszcze bezpośrednio w zastaną sytuację, praktykę społeczną. Kolejna
faza (etap drugi) polega na zastosowaniu działań socjotechnicznych, bezpośredniej ingerencji bądź próbie zmiany (wprowadzeniu modyfikacji) do istniejącej rzeczywistości
społecznej. Współczesna interpretacja pojęcia „badania aktywizujące" zakłada świado-
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mą symbiozę jedności teorii i praktyki w przeobrażaniu społecznej struktury440. Badania
aktywizujące są ukierunkowane przede wszystkim na przeobrażenia w sferze poddanych penetracjom badawczym struktur społecznych. Nie poszukuje się wówczas uniwersalnych prawidłowości, lecz analizuje fakty społeczne w aspekcie historycznosytuacyjnym. Analiza ta ma bezpośrednio służyć przeobrażeniom obszaru badawczego
samych zainteresowanych441. Autor dysertacji, z jednej strony chciał pozyskać określone dane, a z drugiej strony wytworzyć atmosferę aktywności - przynajmniej w charakterze dyskusji - jako działanie inspirujące.
W niniejszym rozdziale autor zaprezentuje cel i przedmiot badań a następnie
przedstawi problemy i hipotezy badawcze oraz zmienne i wskaźniki. W dalszej kolejności zostaną omówione metody i techniki badań, obszar badań i charakterystyka respondentów. Ważnym też elementem metodologicznym będzie zaprezentowanie organizacji
badania i sposób opracowania uzyskanych wyników. Warto w tym miejscu jeszcze raz
zaznaczyć, że badaniami objęto grupę 422 uczniów i 288 nauczycieli. Ta grupa reprezentatywna stanowić będzie w swych poglądach obraz świadomości pozostałej populacji uczniów i nauczycieli.
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1. Cel i przedmiot badań

Pierwsza wątpliwość, jaka rodzi się w teoretycznych rozważaniach o cel poznania naukowego w naukach humanistycznych a szczególnie w pedagogice, to pytanie,
czy powinniśmy badać fakty, czy sądy o faktach? Badanie faktów nakłada na nas konieczność ich oceny, interpretacji. Poznawanie sądów o faktach zasłania ich naturę oraz
rządzące nimi prawidłowości442. Zasadniczym celem poznania naukowego jest zdobycie
wiedzy maksymalnie ścisłej, maksymalnie pewnej, ogólnej, prostej, o maksymalnej
zawartości informacji. Takie poznanie dopiero prowadzi do wyższych form funkcjonowania wiedzy a są nimi prawa nauki i prawidłowości443. Mówiąc o prawach nauki to
należy pamiętać, że są to należycie uzasadnione i dostatecznie sprawdzone twierdzenia
nauki mające postać zdań ogólnych lub w przybliżeniu ogólnych. Z kolei mówiąc o
przedmiocie badań, należy pamiętać, że przedmiotem badania naukowego mogą być
tylko obiektywnie istniejące, poddające się pomiarowi zjawiska444.
Celem podjętych badań i analiz w niniejszej dysertacji, było z jednej strony
przedstawienie, na podstawie dotychczasowej literatury, wiedzy na temat autorytetu, w
tym autorytetu nauczyciela, jego rodzajów, a także ukazanie jego potrzeby w procesie
pedagogi. Ponadto w części teoretycznej opracowania starano się ukazać czynniki i
wartości, które tworzą autorytet pedagogiczny. Autor dysertacji starał się w miarę możliwości przeanalizować literaturę poświęconą autorytetowi, by w konsekwencji otrzymać odpowiedź na pytanie: jak rozumiany jest autorytet nauczyciela, w jakim stopniu w
procesie wychowawczym występuje autorytet nauczyciela, jakie posiada on znaczenie,
na ile funkcjonujące autorytety spełniają oczekiwane zadanie oraz w jakim stopniu
spełniają to zadanie - a raczej oczekiwanie? Ponadto w części teoretycznej pracy starano
się ukazać elementy strukturalne osoby ludzkiej posiadającej autorytet. Część wprowadzająca miała na celu przedstawienie ogólnego obrazu rzeczywistości związanej z funkcjonowaniem autorytetu wychowawczego - zarówno w szerszym ujęciu jak i na poziomie edukacji szkoły średniej.
Pierwszym celem postawionym w pracy była próba poszukania odpowiedzi na
pytanie: czy współczesny autorytet znajduje zastosowanie i rację bytu w życiu społecznym, a szczególnie w życiu edukacyjnym, wychowawczym, pedagogicznym?
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Drugim celem, jaki postawiono również u początku badań, było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: jak przedstawia się obraz autorytetu wychowawcy w świadomości
nauczycieli i uczniów szkół średnich na terenie diecezji sandomierskiej? Aby zrealizować powyższy cel badawczy, niezbędne było zebranie danych ilościowych i jakościowych, które stały się bazą do opisu rzeczywistości edukacyjno-społecznej. Realizacja
strategii badawczej wiązała się z celami o implikacjach zarówno naukowopoznawczych, jak i praktyczno-społecznych, umożliwiających dalsze działania badawcze.
W ramach prowadzonych badań starano się uzyskać odpowiedź na pytanie: czy
grupy respondentów należycie rozumieją znaczenie - pojęcie terminu „autorytet" oraz
jego związek z edukacją, wartościami oraz procesem pedagogicznym? Celem podjętych
badań była także prezentacja poglądów na ten temat, wykazanie działań zmierzających
do budowy autorytetu przez nauczycieli, a ze strony uczniów określenie jakości tego
autorytetu.
Podjęte badania miały na celu sformułowanie bardzo praktycznych wniosków i
próbę określenia współczesnego autorytetu odzwierciedlającego zapotrzebowanie ze
strony młodego pokolenia. Ponadto celem badań było wykazanie, czy nie należy konstruować nowego, współczesnego modelu autorytetu nauczyciela, na które składają się
cechy osobowościowe, wartości moralne, mistrzostwo intelektualne, nienaganna postawa, życie aktywne oparte na inspiracji nowych działań. Autor jest świadomy, że ta refleksja może stać się inspiracją do dyskusji także na temat programów kształcenia nauczycieli i obecności takich wartości, które by uświadamiały kandydatom na nauczyciela konieczność kreowania autorytetu opartego na fundamencie wartości trwałych, pozytywnych, chrześcijańskich. Sugestie te zawarte w pracy - być może - staną się wyzwaniem dla odpowiedzialnych za ten obszar życia instytucji, władz oświatowych i placówek wychowawczych.
Mówiąc o przedmiocie badań możemy mieć do czynienia z metodą ilościową i
jakościową. Różnica polega na tym, że na gruncie metodologii naukowej niemożliwe
jest dostrzeżenie lub podjęcie pewnych tematów, w związku z wymogiem, jaki ta metodologia stawia badaczowi445.
Przedmiotem badań niniejszego opracowania było poznanie świadomości nauczycieli i uczniów dotyczących autorytetu nauczyciela, jego przedmiotu, cech i zna-
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czenia, treści. Ponadto badania miały wskazać, jaki kierunek działań należy podjąć, aby
wychowanek miał nauczyciela cieszącego się autorytetem?. Tylko wówczas będzie
można mówić o skutecznej roli wychowawczej i edukacyjnej nauczyciela w życiu młodego pokolenia. Poznanie stanu faktycznego w tym zakresie, stanowi poważne wezwanie dla nauczycieli w zakresie własnej integralnej formacji.
W celu uściślenia empirycznej problematyki badań i zarazem ograniczenia jej
zasięgu wymieniono ważniejsze zagadnienia:
•

przedstawienie danych demograficzno-społecznych badanej populacji młodzieży
(wiek, płeć, rodzaj szkoły, warunki materialno-środowiskowe);

•

ukazanie potrzeb edukacyjnych młodzieży oraz preferowanych wartości i wyborów stylu życia;

•

uchwycenie związku pomiędzy poziomem wykształcenia, jaki badani pragną
uzyskać, a preferowanymi wartościami instrumentalnymi i autotelicznymi oraz
oceną wybranych stylów życia.
Przystępując do badań empirycznych - na gruncie pedagogiki społecznej, socjo-

logii oświaty (edukacji), jak również innych subdyscyplin nauk społecznych - nie sposób uniknąć szeregu tez i założeń teoretycznych. Zwrócono się ku poglądowi, iż analiza
roli wiedzy w dialektycznych związkach jednostki i społeczeństwa, tożsamości osobistej i struktury społecznej dostarcza zasadniczej perspektywy komplementarnej dla
wszystkich dziedzin socjologii oraz innych nauk społecznych 446. Można zatem stwierdzić, iż percepcja społeczna, a także chęć działania młodzieży jest produktem całej
struktury społecznej.
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2. Problemy i hipotezy badawcze

Mówiąc o problemach i hipotezach badawczych w opracowaniach naukowych
należy uświadomić sobie, ich znaczenie i rolę. Należy pamiętać, że szczególnie badania
empiryczne już we wstępnym etapie wymagają uświadomienia sobie głównego problemu, a następnie postawienia pewnych hipotez.
Problemy mają zwykle postać pytań. Pytania te mogą być jako pytania rozstrzygnięcia i pytania dopełnienia447. Pierwsze rozpoczyna partykuła „czy” i w zasadzie domagają się tylko potwierdzenia lub negacji. Zawierają w sobie alternatywną możliwość
poszukiwania odpowiedzi. Odmiennie rzecz ma się z pytaniami dopełnienia. Te pytania
rozpoczynają się na ogół zwrotem „jak” i w swej strukturze gramatycznej nie zawierają
informacji, gdzie należy szukać na nie odpowiedzi. O ile pytania rozstrzygnięcia można
nazwać pytaniami kierunkowymi, to pytania dopełnienia są pytaniami twórczymi448.
Problem badawczy można sklasyfikować jako pytanie, na które nie ma jeszcze
w nauce odpowiedzi. Problemy dzieli się często na teoretyczne i praktyczne. Najkorzystniejsze jest jednak dzielenie na dwa podstawowe źródła problemów, jakimi są:
rozwój nauki i pojawiające się w nauce luki i niejasności (są to tzw. problemy teoretyczne) oraz obserwacja rzeczywistości i praktyka (przekształcanie). Charakterem i zakresem problematyki badawczej są zwykle obiektywna rzeczywistość, dotychczasowa
wiedza o tej rzeczywistości oraz metody badań rzeczywistości - inaczej metody naukowe449.
Zasadniczym problemem opracowania była kwestia autorytetu nauczyciela w
rozumieniu zarówno uczniów jak i nauczycieli. Ponadto nurtującym pytaniem a zarazem stanowiącym problem główny dysertacji, było pytanie: czy i w jakim stopniu funkcjonuje autorytet nauczyciela w polskich szkołach - a szczególnie na terenie diecezji
sandomierskiej? Czy ten autorytet spełnia oczekiwania młodzieży? Wreszcie po przeprowadzeniu badań empirycznych w tym zakresie autor dysertacji chciał zaproponować, jakie działania należy podjąć by autorytet nauczyciela wzmocnić. A jeśli on w
obecnym kształcie nie spełnia oczekiwań młodego pokolenia, to jakie podjąć działania
aby mógł zaistnieć? Realizacja założonych celów dysertacji wymagała sprecyzowania
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konkretnej problematyki badawczej. W kontekście powyższych rozważań interesujące
nas problemy przyjęły postać następujących pytań:
 Jak przedstawia się rozumienie pojęcia autorytetu przez badanych nauczycieli?
 Jak przedstawia się rozumienie pojęcia autorytetu przez uczniów?
 Jakie główne cechy przypisują nauczyciele autorytetowi nauczyciela?
 Jakie główne cechy przypisują uczniowie autorytetowi nauczyciela?
 Czy i jakie działania podejmują nauczyciele celem budowania własnego
autorytetu?
 Czy nauczyciele stanowią autorytet dla uczniów, grona pedagogicznego i
swojej rodziny?
 Kogo badani nauczyciele uważają za autorytet społeczny?
 Kogo badani uczniowie uważają za autorytet społeczny?
Tak sformułowane pytania pozwoliły opracować narzędzie badawcze, jakim
była ankieta. Wyniki jej pozwoliły na dość precyzyjne spojrzenie i ocenę wyników, a
także wyciągnięcie określonych wniosków.
Odpowiedzi na pytania sformułowane jako problem badawczy, powinny nam
dostarczyć hipotezy. Informują one bowiem o wszystkich sprawach - hipotetycznie - o
które pytają problemy. Niekiedy hipoteza jest tylko odwróceniem szyku i zmianą formy
gramatycznej pytania - problemu. Dzieje się tak głównie wówczas, gdy problem ma
postać pytania rozstrzygnięcia. Nieco inaczej przebiega technika budowania hipotez dla
problemów, które mają spełniać pytania dopełnienia. Należy wystrzegać się hipotez
tzw. „pustych”, które w rezultacie nic nie mówią, wnoszą w nasze badania. Hipotez
winna zawierać informację konkretną wychodzącą poza proste stwierdzenie faktów 450.
Dość często przez hipotezy badawcze rozumie się domysł lub przypuszczenie,
które zostało prowizorycznie wysunięte w celu określenia lub wyjaśniania czegoś.
Istotną rzeczą, jest aby domysł czy przypuszczenie mogło ulec weryfikacji poprzez zastosowanie odpowiednich badań naukowych. Wymienia się kilka rodzajów hipotez. J.
Sztumski dzieli je ze względu na cel i określa je jako hipotezy podstawowe, czyli takie,
których celem jest wyjaśnienie podstawowych problemów danej nauki.
Hipotezy częściowe, które wyjaśniają fragmentaryczne zagadnienia, składające
się na daną kwestię. Ponadto hipotezy dzieli się ze względu na zasięg. Wyróżnia się
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hipotezy ogólne i hipotezy szczegółowe, które są one w pewien sposób ze sobą powiązane. Zazwyczaj hipoteza szczegółowa jest ukonkretnieniem hipotezy ogólnej. Często
hipoteza ogólna konkretyzowana jest kilkoma hipotezami szczegółowymi. Powstanie
hipotez daje próbne twierdzenie badacza, które będzie analizowane podczas badania.
Hipotezy mogą być potwierdzone lub odrzucone451.
Ponadto warto zaznaczyć, że funkcjonują hipotezy heurystyczne, odkrywcze czy
hipotezy robocze, które mają charakter pomocniczy, a ich celem jest ogólna orientacja
badawcza, która ma na celu sformułowanie hipotezy zasadniczej. Zarówno Łobocki.
Pilch, Kolman ale też i inni, wymieniają hipotezy wysoko, średnio i mało prawdopodobne, to rozróżnienie ma istotne znaczenie przy końcowym wyborze hipotez. Punktem
wyjścia wszelkiego procesu badawczego jest sformułowanie pytania lub zbioru pytań,
na które chcemy uzyskać odpowiedź poprzez wyniki swoich badań.
Hipotezy bądź predykcja stwarzają pewne możliwości przewidywania, prognostykę zjawiska, ale jest to możliwe tylko dzięki teoriom naukowym - oczywiście, o ile
są one prawdziwe. Z kolei po przeprowadzeniu badań następuje etap zwany eksplantacją, czyli inaczej mówiąc wyjaśnianiem zjawisk i tę rolę spełniają przede wszystkim
teorie i koncepcje naukowe. Kolejnym etapem jest deskrypcja, czyli opisywanie zjawiska językiem naukowym.
Powracając jednak do hipotez badawczych niniejszego opracowania, dotyczącego autorytetu nauczyciela, autor stawia określone hipotezy. Zakłada, że:
1. Zarówno nauczyciele jak i młodzież nie zawsze są świadomi znaczenia autorytetu, rozumienia jego pojęcia. Wielu uważa, że autorytet to ideał człowieka, osoba dająca
dobry przykład, to osoba godna zaufania.
2. Ponadto zakłada się, że respondenci preferują takie wartości jako czynniki składowe autorytetu, które nie stanowią zasadniczego znaczenia w jego strukturze.
3. Można przypuszczać, że wartościami szczególnie istotnymi według badanej populacji są dobra materialne, zaś dobra duchowe (moralne) stawiane są na drugim czy
dalszym miejscu.
4. Autor zakłada, że większość uczniów krytycznie odnosi się w ocenie do osób
dorosłych, w tym do nauczycieli. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak dostatecznej
komunikacji pomiędzy uczniem a nauczycielem, a ponadto zbyt zawodowe traktowanie
misji przez nauczycieli.
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5. Należy przypuszczać, że działania podejmowane przez nauczycielu w celu budowania własnego autorytetu są znikome, a jeśli są podejmowane to nie na tych wartościach, na których buduje się autorytet.
6. Zakłada się też, że nauczyciele raczej nie stanowią autorytetu dla wychowanków, środowiska i własnej rodziny. Prestiż tego zawodu wiele stracił w ostatnich latach
- szczególnie w okresie obowiązującego systemu komunistycznego.
7. Zarówno nauczyciele jak i młodzież nie dostrzegają wokół siebie autorytetów
społecznych. Sytuacja polityczna czy wręcz społeczna jak się wytworzyła w ostatnim
czasie, nie daje podstaw do uznania danej osoby za autorytet mającej autorytet społeczny. Jedynym dla nich niekwestionowanym autorytetem był i pozostanie Jan Paweł II.
8. Przypuszcza się, że w obecnych czasach występuje poważny kryzys autorytetów, na którego oczekują ludzie młodzi. Bez autorytetu bowiem nie można w pełni wychowywać młodego człowieka.
9. Brak autorytetu nauczycieli jest powodowane również brakiem właściwego rozumienia wartości jako składowych elementów autorytetu.
10. Zakłada się, że współczesna szkoła stała się raczej miejscem edukacji a nie pedagogii. Zagubiono drugi cel i zadanie szkoły - wychowanie młodego człowieka i to w
oparciu o wartości chrześcijańskie. Takie bowiem wartości gwarantują skuteczność
działań szkoły jako placówki oświatowej.
Przedstawione hipotezy w ocenie autora są rzeczywistym obrazem współczesnej
pozycji nauczyciela - szczególnie w opinii uczniów. Założenia te stanowią jedynie materiał teoretyczny do konfrontacji z wynikami przeprowadzonych badań. Na ile rzeczywistość teoretyczna będzie pokrywać się z praktyczną pokażą nam przeprowadzone
badania i ich analiza. Z kolei uzyskany materiał posłuży do dalszej refleksji i wypracowania konkretnych wniosków.

193

3. Zmienne i wskaźniki

Cała nauka opiera się na założeniu, że podobne zdarzenia zachodzą w podobnych okolicznościach. Zdarzenie to suma ontologicznych faktów i przysługujących im
właściwości, okoliczności zaś to warunki i cechy wywołujące zdarzenie, towarzyszące
mu oraz spowodowane przez nie. W sumie to, co daje się zaobserwować w każdym
zdarzeniu lub zjawisku, to kilka podstawowych cech konstytutywnych dla danego zdarzenia, które przyjęło się w metodologii nazywać zmiennymi 452. Badacz musi wybrać i
nazwać cechy (zmienne), które tworzą, składają się na zjawisko - w tym przypadku autorytet nauczyciela. Zmienne muszą być takie aby mogły być empirycznie poznawane,
mierzone, liczone, opisywane. Ustalenie i rejestracja zmiennych w badaniach jakiegoś
zdarzenia czy procesu - oznacza decyzję, pod jakim względem będziemy badać zdarzenie czy proces. Przyjęte zatem przez badacza zmienne nadają badaniom kierunek, określają ich cel453.
Zmienne mogą być wyrażone ilościowo lub jakościowo. Znacznie ważniejsza
jest świadomość, jaki jest związek między poszczególnymi cechami, jaki jest kierunek
zależności między nimi, która wpływa na inne, a która podlega wpływom. W zależności
od tego jedne zmienne nazywają się zmiennymi niezależnymi, a drugie zmiennymi zależnymi. W badaniach zmienne mogą pełnić różną rolę. W jednym przypadku jakaś
cecha wpływa na ilość, jakość, kierunek zmian innej osoby. Jest więc zmienną niezależną. W dalszych badaniach ta sama cecha jest przez nie analizowana w połączeniu z
inną, która determinuje jej ilość, jakość lub kierunek rozwoju i wówczas jest zmienną
zależną454.
Zapewne klasyfikacja zmiennych na dwa podstawowe typy jest ogromnie ważna
bo określa kierunek badań, a także rozwiązania techniczne warsztatu badawczego. Autor opracowania przedstawił zmienne zależne i niezależne w poniższych tabelach. Obrazują one nam całość zagadnienia, która stała się przedmiotem empirycznych badań.
Zmienne te, jak zaznaczono wyżej, stanowiły materiał do określenia kierunku badań
oraz wskazały dysertantowi rozwiązanie technicznego warsztatu badawczego. Ponadto
zastosowane rozwiązanie pozwoli w dalszej części pracy, na pełniejsze i bardziej szczegółowe dokonanie weryfikacji hipotez badawczych.
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Zanim przedstawione zostaną zmienne i wskaźniki metody w formie tabel, warto przypomnieć kilka słów na temat wskaźników. Aby komunikatywnie opisać zmienne
bądź to ilościowe, bądź jakościowe musimy posłużyć się określonymi wartościami opisowymi. Empiryczne czynniki wskazujące, jaka jest badana cecha nazywamy wskaźnikami. „Wskaźnik - to pewna cecha, zdarzenie lub zjawisko na podstawie zajścia którego
wnioskujemy z pewnością, bądź z określonym prawdopodobieństwem, bądź wreszcie z
prawdopodobieństwem wyższym od przeciętnego, iż zachodzi zjawisko, które nas interesuje”455. Wyróżniamy wskaźnik definicyjny posiadający charakter ilościowy, wskaźnik empiryczny wynikający na podstawie bezpośredniej, empirycznej obserwacji zdarzeń i wskaźnik inferencyjny - jest to szczególny przypadek wskaźnika empirycznego.
Oczywiście należy pamiętać, że wszystkie twierdzenia, jakie budujemy w naukach społecznych w oparciu o empiryczną rejestrację wskaźników mogą być obarczone ryzykiem błędu456.
Poniżej zaprezentowano schemat ilustrujący zależności między zmienną zależną, którą jest autorytet nauczyciela a zmiennymi niezależnymi. Autor wyróżnił trzy
zmienne globalne, które wpływają na kształt autorytetu nauczyciela. Należą do nich:
osobowość nauczyciela, osobowość ucznia i czynniki środowiskowe. Dysertant uznał,
że zmienne te mają największy wpływ na kreowanie wspomnianego autorytetu. Nie
oznacza to, że zmienne te są jedynymi elementami biorącymi udział w oddziaływaniu
na obraz (wizerunek) współczesnego autorytetu nauczyciela.
Schemat 1. Relacje zachodzące między zmiennymi.

Zmienna zależna

AUTORYTET
NAUCZYCIELA

OSOBOWOŚĆ
NAUCZYCIELA

OSOBOWOŚĆ
UCZNIA

CZYNNIKI
ŚRODOWISKOWE

Zmienne niezależne
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Powyższe globalne zmienne zostały zaprezentowane poprzez zmienne szczegółowe i wskaźniki. W ramach każdej zmiennej globalnej wyróżniono zmienne szczegółowe wskazujące obszary życia nauczyciela i ucznia. Ponadto do poszczególnych
zmiennych szczegółowych zostały przyporządkowane wskaźniki. Na podstawie wyróżnionych wskaźników autor stwierdza ewentualne wystąpienie zjawiska określonego
poprzez aktualnie rozpatrywaną zmienną szczegółową.
W pierwszej kolejności z racji rangi przedmiotu badań i ważność zagadnienia
wskazano zmienną globalną dotyczącą autorytetu nauczyciela.
Tabela 1. Zmienna zależna i jej wskaźniki

GLOBALNA

SZCZEGÓŁOWA

WSKAŹNIKI

kultura osobista,
moralność, łagodność,
cierpliwość, szlachetność,
religijność, tolerancyjność,
cechy osobowościowe
stanowczość, sumienność,
stanowczość,
bezinteresowność,
ofiarność, poczucie
służby, profesjonalizm
Autorytet nauczyciela
wykształcenie, szeroka
wiedza, fachowość,
kompetencje
pomysłowość, zdolności
organizacyjne,
przedsiębiorczość
wysoka pozycja
materialna, wysoka
prestiż
pozycja społeczna,
posiadanie władzy,
pochodzenie społeczne
W powyższej tabeli przedstawiono trzy zmienne szczegółowe, a mianowicie:
cechy osobowościowe, kompetencje i prestiż. Do każdej zmiennej szczegółowej wskazano cechy korespondujące z jej strukturą. W ramach wskaźników odnoszących się do
cech osobowościowych autor wymienił najistotniejsze, co nie oznacza, że nie można
przyporządkować kolejnych wskaźników. Z kolei kompetencje jako część autorytetu
nauczyciela, określone zostały poprzez wykształcenie, szeroką wiedzę, fachowość, pomysłowość, inspirację, zdolności organizacyjne, przedsiębiorczość itp. Trzecim sektorem, odgrywającym równie znaczącą rolę w identyfikacji autorytetu nauczyciela jest
prestiż. Elementami określającymi jego strukturę są wskaźniki znajdujące się w trzeciej
powyższej tabeli. Wskazano między innymi wysoką pozycję materialną, społeczną,
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posiadanie władzy zajmowane stanowisko, pochodzenie społeczne, zaangażowanie w
sprawy środowiska, zdobyte doświadczenie, dokonania dla społeczności lokalnej.
W dalszej kolejności dysertant dokonał opracowania w zakresie zmiennych niezależnych dotyczących autorytetu nauczyciela. W sposób podobny jak w przypadku
poprzedniej analizy dotyczącej zmiennej zależnej zostaną zaprezentowane zmienne niezależne obejmujące: osobowość nauczyciela, osobowość ucznia i czynniki środowiskowe.
Poniżej przedstawiono pierwszą z wyróżnionych przez autora zmiennych niezależnych - osobowość nauczyciela.
Tabela 2. Zmienna niezależna (osobowość nauczyciela) i jej wskaźniki

GLOBALNA

SZCZEGÓŁOWA

system wartości

cechy charakteru
osobowość nauczyciela

trudności życiowe

zainteresowania

WSKAŹNIKI
pozycja społeczna, stan
majątkowy, mistrzostwo,
władza, popularność,
moralność, religijność,
rodzina, przyjaźń
otwartość, autentyczność,
komunikatywność,
życzliwość, łagodność,
uczynność, aktywność,
mądrość życiowa
zawód, koleżeństwo,
przyjaźń, wiara, sumienie,
poglądy polityczne,
konflikty sumienia, bieda
materialna,
macierzyństwo, samotność
sport, literatura, kino, muzyka, teatr, turystyka

Osobowość nauczyciela została określona przez system wartości, cechy charakteru oraz trudności życiowe. System wartości określono poprzez ogólnie przyjęte wyznaczniki. Wśród wielu wskazano na pozycję społeczną, władzę moralność, przyjaźń,
religijność, stan majątkowy i inne. Z kolei cechy charakteru mierzone zostały wskaźnikami obejmującymi obszary życia związane z postawą człowieka. Do istotnych zaliczono otwartość, autentyczność, komunikatywność, życzliwość, łagodność, uczynność oraz
aktywność.
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Jako kolejne, lecz nie mniej ważne, zidentyfikowano poprzez wskaźniki trudności życiowe. Wskazują na nie problemy i zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka w społeczeństwie, a mianowicie: wybór zawodu, określenie poglądów politycznych, konflikty sumienia, macierzyństwo, samotność, niezrozumienie, bieda materialna.
Ponadto ważne zgadanienie stanowią w życiu każdego człowieka zainteresowania. Zwykle na tym etapie życia dość często występującymi elementami zainteresowań
są sport, literatura, kino, muzyka, teatr, turystyka itp.
Zainteresowania wiążą się zasadniczo z wiekiem człowieka, wychowaniem, wykonywaną pracą ale też z podejmowanymi działaniami zawodowymi. W tym miejscu
zxależne to będzie od choćby prowadzonych zajęć w szkole - czyli danego przedmiotu.
Osobowość nauczyciela, skonkretyzowana i zobrazowana w przyjęty przez autora sposób, istotnie wpływa na fakt postrzegania tegoż nauczyciela jako autorytetu. Naturalnie uczniowie w drodze obserwacji uznają nauczyciela za autorytet nie na podstawie
zgodności jego osobowości z jego własną osobowością, lecz poprzez akceptację, a raczej podziw, uznanie i entuzjazm do niekoniecznie takiego samego typu osobowości
nauczyciela.
To raczej różnice i chęć dostosowania siebie, swojego charakteru, a tym samym
własnej osobowości do szanowanej i podziwianej osobowości nauczyciela jest czynnikiem, który prowadzi do przyjęcia nauczyciela za wzór, co z kolei wiąże się z uznaniem
go za autorytet. Nauczyciel staje się dla uczniów i swoich wychowanków spiritus
movens.
Istotnym elementem w kreowaniu autorytetu nauczyciela jest opinia, jaką wydają uczniowie. Uczeń bowiem jest stroną, która formułuje obraz o swoim wychowawcy.
Dlatego też w kolejnym etapie wskazano zmienne niezależne mające związek z osobowością ucznia. W tym przypadku w grupie dotyczącej systemu wartości wyróżniono
pozycję społeczną, fachowość, władzę, popularność, moralność, religijność, rodzinę,
przyjaźń.
O ile uczeń dąży do posiadania takich wartości, wówczas jego osobowość będzie odzwierciedlać zapotrzebowanie na te wartości w strukturze autorytetu nauczyciela. Jednak nie oznacza to, że ten kierunek oczekiwań może być właściwy. Często uczeń
wpierw pragnie posiąść pozytywne w jego mniemaniu cechy osobowościowe nauczyciela, a wówczas następuje odmienny kierunek dążeń do naśladowania.
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Tabela 3. Zmienna niezależna i jej wskaźniki - osobowość ucznia

GLOBALNA

SZCZEGÓŁOWA

system wartości

cechy charakteru osób
prewerowane przez niego
osobowość ucznia
trudności życiowe

zdolności,
zainteresowania

WSKAŹNIKI
pozycja społeczna,
fachowość, władza,
popularność, moralność,
religijność, rodzina,
przyjaźń
otwartość, autentyczność,
komunikatywność,
życzliwość, łagodność,
uczynność, aktywność,
zawód, koleżeństwo,
przyjaźń, wiara, sumienie,
poglądy polityczne,
konflikt sumienia,
sieroctwo, bieda
materialna,
dojrzewanie
sport, sztuka,
muzyka,
literatura, gry, majsterkowanie,

W grupie zmiennych szczegółowych dotyczących osobowości ucznia - podobnie
jak w przypadku nauczycieli - uwzględniono system wartości, cechy charakteru, trudności życiowe i zdolności oraz zainteresowania.
Wskaźniki przyporządkowane poszczególnym zmiennym szczegółowym ucznia,
właściwie pokrywają się ze wskaźnikami odnoszącymi się do zmiennych szczegółowych nauczyciela. W przypadku cech charakteru osób preferowanych przez ucznia na
szczególną uwagę zasługują: otwartość, autentyczność, komunikatywność, życzliwość,
łagodność, uczynność, aktywność. W grupie szczegółowej znalazły się także trudności
życiowe. One towarzyszą praktycznie człowiekowi przez całe jego życie. Ich rodzaj,
intensyfikacja, uzależnione są od wielu czynników. Trudnościami mogą być takie elementy jak: zawód, koleżeństwo, przyjaźń, wiara, sumienie, poglądy polityczne, konflikt
sumienia, sieroctwo, bieda materialna, dojrzewanie. Wreszcie w grupie elementów
szczegółowych wymieniono zainteresowania i zdolności. One także odgrywają ważną
rolę w budowaniu autorytetu. Dla młodego człowieka ważnym elementem będzie np.
sport, sztuka, muzyka, literatura, gry, majsterkowanie. Zainteresowania te czy hobby
jakie posiadają nauczyciele będą mieć wpływ na relacje ucznia z nauczycielem.
Oprócz osobowości nie mniej ważną zmienną niezależną są czynniki środowiskowe. Bywa, że właśnie one mają równie istotne znaczenie w kreowaniu autorytetu
nauczyciela jak czynniki osobowościowe.
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Tabela 4. Zmienna niezależna i jej wskaźniki - czynniki środowiskowe.

GLOBALNA

SZCZEGÓŁOWA
rodzina

czynniki środowiskowe
wpływające na
przejmowanie postaw

media
(opinia publiczna)

szkoła

grupa rówieśnicza

WSKAŹNIKI
relacje z rodzicami i
rodziną, wspólne
rozwiązywanie problemów
osoby z życia publicznego,
które są darzone autorytetem w powiązaniu do ich
postaw
szerzenie pokoju, odnowa
moralna, troska o
biednych, walka ze złem,
nauka postaw,
zaangażowanie
przyjaciele, koledzy, koleżanki, znajomi,

Człowiek jako istota funkcjonująca w społeczeństwie, w każdym momencie
swojego istnienia powiązany jest relacjami z otaczającym go światem. Środowisko, w
którym żyje wywiera wpływ na jego postawę, działalność, a także poglądy. Nie bez
znaczenia badania wykazują, że około 80% cech charakteru jakie człowiek posiada, to
wpływ czynników środowiskowych. Oczywiście mówiąc o czynnikach środowiskowych mamy na uwadze środowisko rodzinne, szkolne, medialne, miejsce zamieszkania
- czyli codziennego funkcjonowania.
Powyższe zmienne szczegółowe zidentyfikowane zostały poprzez różnorodne
wskaźniki. W przypadku rodziny wskaźnikami są głównie relacje z rodzicami i rodziną
oraz wspólne rozwiązywanie problemów. Niebagatelną rolę w kształtowaniu cech charakteru, postaw i poglądów uczniów mają opinia publiczna i masmedia. Zdajemy sobie
sprawę, iż są to czynniki oddziaływania, które bardzo często wręcz wyznaczają odgórnie konkretny model autorytetu. W wielu przypadkach działanie ich jest zupełnie odwrotne - czyli lansują model odpowiadający ich poglądom, ale niekoniecznie zgodny z
dobrem społeczeństwa.
Szkoła, oprócz rodziny odgrywa znaczącą rolę w wychowaniu młodego pokolenia. W tym środowisku uczeń spędza wiele czasu, stąd też oddziaływanie szkoły ma
poważny udział w kreowaniu postaw, zachowań, myślenia, wartościowania, wykształcenia, pedagogii. Uczeń może różnie oceniać rolę szkoły w jego życiu. Jeśli jest świadomy i zgadza się z tym, że szkoła powinna nie tylko uczyć, ale także wychowywać
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poprzez propagowanie określonych zachowań i postaw uznawanych za dobre społecznie (szerzenie pokoju, troska o ludzi biednych, przezwyciężanie zła i inne), to równocześnie będzie darzył autorytetem nauczycieli jako osoby, które pomagają mu dotrzeć,
zrozumieć, a co ważniejsze samemu podjąć decyzję co do słuszności tych zachowań i
postaw. Młodzi mają podejmować własne decyzje, a te powinny być oparte na przesłankach wynikających z autorytetu nauczyciela. Podstawą takiego podejścia jest przekonanie, że umiejętność racjonalnego myślenia ucznia prowadzi go do zachowań, z
którymi sam się identyfikuje i jest przekonany co o ich słuszności.
W praktyce badawczej nie zawsze możemy dobrać „czyste” typy wskaźników.
Często ze względu na charakter pojęć wskazywanych spotykamy lub zmuszeni jesteśmy
dobierać wskaźniki o mieszanym stosunku do tychże zjawisk. Analizując dobór wskaźników w przeprowadzonych badaniach, warto zwrócić uwagę na fakt, iż zmienne są
często tak złożone i tak powiązane z innymi zmiennymi, że dotrzeć do nich można tylko
poprzez skonstruowanie łańcucha wskaźników.
Na zakończenie warto zwrócić uwagę, że praktyk znajduje się pod pewnymi
względami w lepszej sytuacji od badacza. Ma możliwość obserwowania swojej populacji w długich okresach i w różnych okolicznościach, zna zmienne kontekstowe, czyli
zmienne będące cechami jakichś grup jako całości i nie dające się sprowadzić do cech
składających się na tę grupę jednostek. Ponadto, obserwując długo swoich wychowanków, ma możność poznania charakterystycznych sposobów reagowania każdego z nich,
co ułatwia mu znalezienie indywidualnych modyfikatorów wartości wskaźnikowej zachowań poszczególnych uczniów. Oczywiście, pedagogowie w praktyce czynią użytek
z takiej wiedzy, ale uświadomienie sobie jej metodologicznego znaczenia wydaje się
niezwykle pożyteczne.
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4. Metody i techniki badań

Podstawowym warunkiem rozwiązywania problemów badawczych jest w każdym wypadku wybór i zastosowanie trafnej metody czy zespołu metod badawczych.
Termin „metoda” jest pojęciem wieloznacznym i zróżnicowanym. Jednakże wielu metodologów nauk społecznych termin i pojęcie metody rezerwuje dla oznaczenia określonego rodzaju badań socjologicznych457. Jan Sztumski przez metodę rozumie system
założeń i reguł pozwalających na takie uporządkowanie praktycznej lub teoretycznej
działalności, aby można było osiągnąć cel, do jakiego się świadomie zmierza458.
Różnicując metody na naukowe i empiryczne, możemy przyjąć za S. Nowakiem,
że metoda naukowa jest określonym i powtarzalnym sposobem rozwiązywania pewnego typu problemu naukowego. Metoda badań empirycznych to tyle, co określony, powtarzalny sposób lub cały zespół sposobów zdobywania pewnego typu informacji o
rzeczywistości, niezbędnych dla rozwiązywania określonego typu problemu badawczego459. Zatem metoda badawcza będzie oznaczać raz węższej, raz szerzej pojęte, raz
koncentrujące się jedynie na najogólniejszych zarysach, a kiedy indziej nakreślone do
drugorzędnych nawet szczegółów, powtarzane procedury i zespoły procedur służących
do rozwiązywania typowych problemów o różnym stopniu ogólności.
Według opinii S. Nowaka (w zakresie rozważań odnośnie do doboru metod)
przydatność określonej metody do rozwiązywania określonego problemu w znacznym
stopniu zależy od warunków, w jakich prowadzi się badania. Inaczej mówiąc, każdy
dobór metod powinien zostać podyktowany rodzajem problemu, który chce się rozwiązać (wyjaśnić)460.
Przedmiotem zainteresowań badawczych autora niniejszego opracowania były
kwestie związane z autorytetem nauczyciela - wychowawcy w opinii zarówno uczniów
jak i samych nauczycieli. W wybranej przeze autora pracy zastosowano metodę ankiety.
Ankieta polega na pisemnym kierowaniu pytań do respondenta, z którym badacz ma
bezpośrednio kontakt. Podstawą ankiety jest zawsze kwestionariusz, będący zestawem
odpowiednich problemowych lub zestandaryzowanych pytań461.

457

J. Turowski. Socjologia wsi i rolnictwa. Lublin 1995. s. 14.
J. Sztumski. Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice 1999 s. 66.
459
S. Nowak. Metody badań socjologicznych. Warszawa 1965 s. 13.
460
Tamże s. 14-15.
461
Turowski. Socjologia., jw. s. 72.
458

202

T. Pilch mówiąc o metodzie w pracy badawczej wskazuje na wiele kontrowersji
dotyczących określenia metod społecznych, w tym także pedagogicznych. Sugeruje on,
że ogólne założenia badań pedagogicznych uzasadniają przyjęcie nazwy sondażu diagnostycznego na użytek praktyki pedagogicznej. Badania te jak wynika z samego sensu
nazwy opierają się niemal zawsze na badaniu specjalnie dobranej próby reprezentacyjnej z populacji generalnej, którą nie zawsze można precyzyjnie określić. Zatem metoda
sondażu diagnostycznego jest sposobem gromadzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych oraz dynamice zjawisk społecznych, opiniach i poglądach wybranych zbiorowości, nasilaniu się i kierunkach rozwoju określonych zjawisk i wszelkich innych zjawiskach instytucjonalnie nie zlokalizowanych - posiadających znaczenie
wychowawcze - w oparciu o specjalnie dobraną grupę reprezentującą populację generalną, w której dane zjawisko występuje462.
Badania ankietowe, stosuje się najczęściej w celu możliwie szybkiego przebadania bardzo licznych zbiorowości. Polegają one na swoistym typie wywiadu a mianowicie wywiadzie pisemnym, w którym istotną rolę odgrywa ankieta. Ankietę wypełnia
respondent. Rola badającego przy zbieraniu danych tą metodą ogranicza się do opracowania odpowiedniej ankiety, wyboru osób, które zamierza się poddać badaniom. Bezosobowy charakter ankiety, standardowe pytania, jakie są w niej zawarte, ich kolejność
ułatwiają opracowanie danych jak i również oddziaływają w odpowiedni sposób na respondenta, skłaniając go do refleksji nad problemami podjętymi w badaniach. Zapewniona w ankiecie anonimowość wypowiedzi sprzyja o wiele bardziej szczerym wynurzeniom respondentów, bardziej niż wywiady przeprowadzane w cztery oczy, w których
występuje pewne skrępowanie zwłaszcza przy pytaniach drażliwych, dotyczących
spraw osobistych itp.463.
Wszystkie wymienione powyżej zalety wskazują, iż jest to najodpowiedniejsza
metoda, którą można by było zastosować w celu poznania opinii respondentów na temat
autorytetów. Warto może zaznaczyć, że stosowane w badaniach ankiety możemy dzielić
na podstawie różnych zasad. Ze względu na sposób rozprowadzenia wyróżniamy ankiety:
•

Środowiskowe, czyli bezpośrednio rozprowadzane przez ankietera w danym
środowisku, np. wśród uczniów klasy, wśród pracowników określonego wydziału itp.;
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•

Prasowe, tzn. zamieszczone na łamach gazety lub czasopisma albo też dołączone do nich;

•

Pocztowe, czyli takie, które badający rozsyła przez pocztę na adres poszczególnych osób wybranych do badań, jak to ma miejsce przy badaniach reprezentacyjnych464.

Ankietę środowiskową, którą posłużono się w niniejszej pracy można stosować
w tych wszystkich przypadkach, kiedy osoby badane są skupione w jednym miejscu,
np. nauczyciele i uczniowie na terenie szkoły. Bezpośrednie rozprowadzenie ankiety,
przez prowadzącego badania lub osoby pomagające, gwarantuje szybkość jej dotarcia
do potencjalnego respondenta, ale nie przesądza o tym, czy na pytania w niej zawarte
osoba, która ją otrzyma odpowie w pełni lub choćby częściowo465.
Autor opracowując ankietę był świadomy także, iż ankieta powinna wynikać z
podjętej tematyki badawczej, z zasad konstrukcji kwestionariusza, pytania powinny być
przystępne i komunikatywne, zrozumiałe dla respondenta, nie powinny przekazywać
możliwości percepcyjnych respondenta, powinny być poprawne językowo, każde pytanie powinno się odnosić tylko do jednego zagadnienia, powinny być neutralne nie należy formułować pytań sugerujących odpowiedź. Pytania muszą dawać możliwość udzielania wyczerpującej odpowiedzi i powinny być sformułowane jednoznacznie. Nie należy umieszczać pytań o prawdopodobieństwie wystąpienia nieszczerych odpowiedzi,
należy unikać pytań drażliwych, należy unikać pytań, które mogły by obniżyć wartość
społeczną badanego.
Obok wyboru odpowiedniej metody badań empirycznych jednym z ważniejszych wymogów jest również dobór zbiorowości próbnej w taki sposób, aby była ona
reprezentatywna dla całej zbiorowości, dla której wyniki będą uogólnione oraz aby była
odpowiednia liczbowo. Według Jana Turowskiego reprezentatywność próby występuje
wówczas, gdy wyłonione do próby jednostki odpowiadają, co do różnych cech i proporcji strukturze zbiorowości ogólnej466.
Podczas procesu dobierania zbiorowości próbnej ważne jest określenie cech
zbiorowości ogólnej, do której badanie ma być odniesione. Taka zbiorowość ogólna
musi być ściśle określona i zdefiniowana. W przypadku niniejszego opracowania, zbiorowość badawczą stanowili nauczyciele i uczniowie szkół średnich diecezji sandomier464
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skiej. Próba – jest to dobranie, przy zachowaniu określonych zasad, ograniczonej liczby
jednostek danej zbiorowości, które pomogą uzyskać informację o całej zbiorowości.
Ważne jest też ustalenie jednostek, które na tę zbiorowość będą się składać i ją reprezentować. Wyróżniamy dwa sposoby konstruowania zbiorowości próbnej: losowy dobór jednostek oraz dobór proporcjonalny. W opracowaniu zastosowano próbę drugą.
Dobór losowy stosuje się głównie w badaniu zbiorowości jednorodnej 467. Ten dobór
zastosowano zarówno względem uczniów jak i nauczycieli.
W badaniach stosuje się także celowy dobór próby. Według M. Łobockiego w
tego rodzaju doborze o tym, kto zakwalifikowany będzie do osób badanych z danej populacji decyduje sam badacz. Kieruje się przy tym wiedzą, którą posiada o interesującej
go populacji, szczególnie pod względem interesujących ją cech. Zwykle badanie przeprowadza się na niewielkiej próbie, z pominięciem prawa wielkich liczb 468. Jest rzeczą
oczywistą, że trudno byłoby przeprowadzić badania wszystkich uczniów i nauczycieli
we wszystkich szkołach średnich. Pojawiła się konieczność przeprowadzenia badań
reprezentatywnych, które koncentrowały się tylko na części osobników interesującej
nas zbiorowości Było rzeczą w sumie możliwą, by przeprowadzić badania całościowe,
jednak nie było takiej potrzeby. Stąd w niniejszej pracy zastosowano celowy dobór
zbiorowości próbnej, która została wyłoniona spośród kilku szkół średnich z terenu diecezji sandomierskiej. Przy doborze zbiorowości próbnej kierowano się wyborem, który
gwarantowałby możliwie największe zróżnicowanie populacji ze względu na sposób
myślenia, mentalność itp.
Badania empiryczne, których wyniki zaprezentowano w niniejszym opracowaniu - z racji charakteru poszukiwań badawczych, określonych problemów, tudzież wielkości próby - przyjęły formułę badań sondażowych. Uzasadnienie takiego wyboru odnajdujemy już w określeniu A. Kamińskiego469. „Badania sondażowe obejmują wszelkiego typu zjawiska społeczne o znaczeniu istotnym dla wychowania, ponadto stany
świadomości społecznej, opinii i poglądów określonych zbiorowości, narastania badanych zjawisk, ich tendencji i nasilenia"470. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenie,
badania własne w pełni mieszczą się w określonej konwencji - mamy tu zagadnienie
potrzeb (aspiracji) edukacyjnych, opinie młodzieży oraz nauczycieli dotyczące przed467
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stawianych problemów badawczych. Sondaż był reprezentatywny471, gdyż badane zjawiska i zbiorowości miały charakter rozległy i rozproszony (niemal wszystkie szkoły
średnie z terenu diecezji sandomierskiej). W przedmiotowych badaniach - jak już wyżej
wspomniano - zastosowano metodę ankiety. Ponadto dokonano analizy treści materiału
naukowego oraz dokumentów. Z kolei uzyskane informacje poddano analizie jakościowej i ilościowej, opisowej i statystycznej.
Podstawę zbierania informacji stanowił specjalnie przygotowany kwestionariusz
ankiety. Pytania ankiety, określone na bazie problemów (pytań) badawczych, dotyczyły
rozpoznania zagadnienia autorytetu nauczyciela. Kwestionariusz zbudowano zgodnie z
problematyką badań. Autor w oparciu o wcześniejsze doświadczenia, jakie prowadzi od
szeregu lat na podobne tematy, skonstruował ankietę bazując także na uwagach W. Wiśniewskiego w książce „Oświata w społecznej świadomości i doświadczeniach” 472, a
także na dostępnej literaturze w tym względzie. Dodać należy, że w sumie przygotowano dwie ankiety o bardzo podobnej treści. Jedna z nich kierowana była do nauczycieli
druga zaś do uczniów. Zagadnienia w nich zawarte byłe niemal identyczne z tym, że
forma pytań dostosowana była do respondenta. Przy opracowaniu pytań zwrócono uwagę na język tak, aby były one w pełni komunikatywne. Jednocześnie starano się nadać
im taką konstrukcję, by nie sugerowały odpowiedzi osobie badanej z wyjątkiem pytań
zamkniętych.
Generowanie omawianego narzędzia odbywało się z uwzględnieniem ogólnych
zasad metodologicznych sformułowanych przez S. Nowaka. Badacz ten kwestionariuszem ankiety proponuje nazwać taki kwestionariusz, w którym zmienne zostały w pełni
„przetłumaczone" na język odpowiednich pytań, pytania zaś opracowane w ten sposób,
by ich treść nie wymagała dodatkowych komentarzy badacza473.
Ważnym elementem w prowadzonych badaniach - jak to zostało na początku zaznaczone, była długoletnia obserwacja i prowadzone badania w tym obszarze zagadnień
przez autora dysertacji. Na ponad 140 prac naukowych wypromowanych około 2/5 to
prace poświęcone problematyce wychowania, młodzieży, katechezy, nauczycieli itp. To
z kolei dało autorowi możliwość poszerzenia wiedzy a zarazem przygotowanie do podjęcia niniejszych badań.
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W tym celu posłużyła długoletnia obserwacja mająca znaczący wpływ na przygotowanie warsztatu badawczego do badań nad autorytetem. Wiemy, że nauka zaczyna
się od obserwacji i musi do niej powrócić dla swego ostatecznego sprawdzenia. Obserwacja może przybrać wiele różnych form, jednocześnie jest najbardziej prymitywną i
najbardziej nowoczesną z technik badawczych474. Obserwacja jest czynnością badawczą
polegającą na gromadzeniu danych drogą postrzeżeń. Dostarcza ona badaczowi najbardziej „naturalnej" wiedzy o obserwowanej grupie, a więc i najbardziej prawdziwej475.
Jest to też podstawowy sposób poznania rzeczywistości, za pomocą którego badacz może wejść bezpośrednio w kontakt z badanym zjawiskiem, śledząc jego narodziny, zmiany i różne formy powstawania476. W opinii socjologów na temat osobistych kontaktów
autora badań z przedstawicielami zawodu — w tym wypadku przedstawicielami nauczycieli konsumentów uczniów — kontakty te są istotnym momentem, niepozbawionym metodologicznych zalet, gdyż umożliwiają badającemu wykorzystanie osobistych
doświadczeń jako źródła informacji477.
Autor opracowania prowadził na ten temat obserwację od 1992 roku, prowadząc
ćwiczenia katechetyczne w diecezji przemyskiej i sandomierskiej, będąc wizytatorem
katechetycznym a później ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie
do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Ponadto uczestnicząc w ogólnopolskich
konferencjach pedagogicznych poświęconych w szerszym lub węższym zakresie tym
zagadnieniom, miał możliwość pogłębiać swoją wiedzę na ten temat. Sam z kolei zorganizował w sumie około 40 konferencji i sesji naukowych - niektóre na poziomie międzynarodowym - co z kolei stanowiło poważny przyczynek do zdobycia wiedzy na temat podjęty w opracowaniu.
Z kolei obecność na spotkaniach konferencyjnych umożliwiła zebranie materiału
dotyczącego narzędzi badawczych, literatury, stanu badań w Polsce na ten temat, programów kształcenia i dokształcania nauczycieli, roli nauczyciela we współczesnej szkole, zagadnień dotyczących integracji szkoły i środowiska, w tym obecności (działania)
rodziców w procesie przemian edukacyjnych. Materiały te dostarczyły ponadto wielu
informacji na temat aspiracji edukacyjnych młodego pokolenia, czynników warunkują-
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cych możliwości realizacji potrzeb edukacyjnych, a także wartości i stylów życia (postaw), jakie reprezentuje młodzież i ich oczekiwań w zakresie m.in. autorytetu.
W dalszym etapie po zgromadzeniu materiału ankietowego dokonano jego analizy. Zagadnienie to szerzej zostanie jednak omówione w punkcie piątym niniejszego
rozdziału. Dodać należy tylko to, że w myśl zaleceń metodologicznych i metodycznych,
analiza treści jest techniką badawczą służącą do obiektywnego, systematycznego i ilościowego opisu jawnej treści przekazów informacyjnych. Celem analizy treści jest
przekształcenie surowych materiałów w dane, które mogą być analizowane naukowo,
tak, aby można było za ich pomocą uzasadniać pewne twierdzenia. Mówiąc inaczej:
analiza treści musi być przeprowadzona w ten sposób, aby dawała materiały:
1) „obiektywne", czyli powtarzalne,
2) które nadają się do przeprowadzenia na nich pomiarów i analiz ilościowych,
3) są ważne z punktu widzenia pewnej teorii,
4) wnioski, które mogą być uogólniane poza zakres zebranego materiału478.
W dalszym postępowaniu przeprowadzono analizę treści tekstu naukowego, której poddano literaturę przedmiotu — opracowania teoretyczne. Wynikiem tego postępowania były ustalenia definicyjne prezentowanych zjawisk (procesów) — edukacja,
oświata, wykształcenie. Pozwoliło to również na prześledzenie analiz i wyników badań
- z zakresu potrzeb (aspiracji) edukacyjnych oraz możliwości ich realizacji, a także wartości i preferowanych stylów życia. Dane te, a także informacje o reformach oświaty
oraz próbach ich wprowadzania na przestrzeni ostatnich lat stały się podstawą do prowadzenia własnych analiz i formułowania wniosków.
Kolejnym krokiem badawczym była analiza dokumentów. Działania te pozwoliły na rozpoznanie sytuacji prawnej, a także zasadności funkcjonowania nauczycieli i
możliwości oddziaływania na młodzież w ramach szkoły jak i poza jej obszarem. Ponadto ustalenia (decyzje) prawne warunkują istnienie całego systemu oświaty w danym
kraju w określonym czasie. Wykorzystano między innymi: Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw Człowieka, Raport o stanie oświaty w PRL
1973, Raport o rozwoju społecznym UNDP — ONZ 1998, Ustawę o systemie oświaty
1991, Raport UNESCO 1996, Reformę systemu edukacji z 1998 i inne.

478

Nowak., jw. s. 159.

208

5. Obszar badań i charakterystyka respondentów

Młodzież polska jest przedmiotem stale wzrastającego zainteresowania nauki,
nic dziwnego, ponieważ jak twierdzi A. Kłosowska stanowi ona „(...) główny czynnik
zmian społecznych. Nie jest tylko biernym obiektem socjalizującego oddziaływania
dorosłego świata, a młodość nie jest tylko dotkliwym, ale przemijającym okresem napięcia i naporu, a nie tylko fazą kształtowania społecznej tożsamości. Będąc tym
wszystkim stanowi ona ważny element w procesie historycznego rozwoju i kulturalnych
przeobrażeń”479. W tym okresie dokonują się zmiany w obszarze cielesnym, duchowym
i społecznym480. Zdaniem A. Kamieńskiego młodzież tworzą „jednostki niesamodzielne gospodarczo, przygotowujące się do pracy zawodowej oraz będące w stanie przedmałżeńskim, jednostki, których sytuacja społeczna nie przeczy jawnie wiekowi uznawanemu w danym kręgu społecznym za typowy wiek młodzieży”481.
Grupą, która ma znaczący wpływ na kształtowanie postaw ludzi młodych,
oprócz rodziców, to nauczyciele. W dzisiejszych czasach, gdy wszyscy są zabiegani,
poświęcają czas pracy, gdy rodzice coraz mniej uwagi ofiarują swoim dzieciom (czasem
z wyboru czy zaniedbania, a czasem z konieczności), coraz częściej szkoła jako jedyny
podmiot odgrywa największy wpływ na wychowanie dziecka. Jednak aby wyrosło na
przyzwoitego, mądrego, dorosłego człowieka, musi na swojej drodze spotkać wspaniałych nauczycieli. Mądry, dobry nauczyciel może wspaniale wpłynąć na wychowanie
młodego człowieka. Ma też do odegrania ogromną rolę w chronieniu młodego człowieka przed zagrożeniami, jakie czekają na niego w codziennym życiu, tak w świecie realnym, jak i wirtualnym. Nauczyciel potrzebuje nie tylko charyzmy, umiejętności pedagogicznych, coraz częściej - również specjalistycznej wiedzy, ale przede wszystkim
autorytetu.
Istotnym zagadnieniem w pracy naukowej - empirycznej, jest wybór terenu badań. Wybór terenu to nie tylko problem polegający na wyborze odpowiedniego terytorium. Równie dobrze dotyczyć przecież może określonej placówki lub instytucji, na
tereni której pragniemy przeprowadzić badania. Wybór terenu badań to przede wszystkim typologia wszystkich zagadnień, cech i wskaźników, jakie muszą być zbadane, od479
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nalezienie ich na odpowiednim terenie, u odpowiednich grup społecznych lub w układach i zjawiskach społecznych i następnie wytypowanie rejonu, grup zjawisk i instytucji jako obiektów naszego zainteresowania482.
Od początku, kiedy rodziła się myśl przeprowadzenia powyższych badań, autor
nastawiony był na przeprowadzenie badań na dwu grupach: nauczycieli i uczniów. Natomiast, gdy chodzi o teren badań zakładano, że będzie to teren diecezji sandomierskiej
i znajdujące się na jej terenie szkoły średnie. Powodem takiego wyboru, była przede
wszystkim troska duszpasterska kościoła lokalnego i chęć poznania świadomości zjawiska, które stanowi przedmiot badań na tym terenie. Teren więc badań stanowiły wszystkie szkoły średnie typu: licea, technika i szkoły zasadnicze zawodowe z terenu całej
diecezji sandomierskiej. Dokonując takiego wyboru terenu badań autor był świadomy,
że grupa respondentów będzie reprezentatywna w wymiarze całej diecezji sandomierskiej. Ponadto tak przeprowadzone badania gwarantują obiektywność otrzymanych wyników i pozwalają na oszacowanie całości. Jej teren tworzą część województwa lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.
Warto przypomnieć, że diecezja sandomierska, została erygowana dnia 30 VI
1818 r. bullą papieża Piusa VII „Ex imposita nobis". Jej terytorium pomiędzy Wisłą i
Pilicą pokrywało się z terenem województwa sandomierskiego, które wtedy miało siedzibę w Radomiu. W skład diecezji wchodziło 195 parafii. Konstytucją Apostolską Piusa XI „Vixdum Poloniae" z 28 X 1925 r. odłączono od diecezji sandomierskiej do kieleckiej 17 parafii w okolicach Gór Świętokrzyskich, a z kieleckiej diecezji do sandomierskiej przyłączono 5 parafii w okolicach Staszowa. Dekretem Kongregacji ds. Biskupów z 3 X 1981 r. nazwa diecezji sandomierskiej została zmieniona na sandomiersko-radomską. Bulla Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae Populus" z 25 III 1992 r.
odłączyła od diecezji sandomiersko-radomskiej jej zachodnią i północną część tworząc,
z nich diecezję radomską w zamian dodając do powstałej diecezji sandomierskiej część
diecezji przemyskiej, lubelskiej i tarnowskiej. Granice diecezji sandomierskiej, której
nazwa została przywrócona, przesunięto na wschód za Wisłę. Tak więc w skład diecezji
sandomierskiej weszło wówczas 8 dekanatów diecezji sandomiersko-radomskiej, 7 dekanatów diecezji przemyskiej, 2 dekanaty diecezji lubelskiej i l dekanat diecezji tarnowskiej483.
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W pierwszej części ankiety umieszczono pytania metryczkowe. Tworzy się je po
to, aby otrzymać od respondenta obiektywne informacje uwzględniające jego pochodzenie społeczne, wykształcenie, zamieszkałe środowisko, zainteresowania, nawyki itp.
Najbardziej popularnym i typowym pytaniem metryczkowym jest pytanie o dane demograficzne respondentów (czyli płeć, wiek, stan cywilny itp.). Inne rodzaje pytań metryczkowych mają dostarczyć informacji o otoczeniu społecznym respondenta, rodzinie,
sposobach spędzania wolnego czasu itp.
Wybór terenu badań to przede wszystkim typologia wszystkich zagadnień, cech i
wskaźników, jakie muszą być zbadane, odnalezienie ich na odpowiednim terenie, u odpowiednich grup mentalnościowych lub w układach i zjawiskach społecznych i następnie wytypowanie rejonu, grup zjawisk i instytucji jako obiektów zainteresowania 484.
W chwili, gdy prowadzono badania, czyli w czerwcu 2005 roku, na terenie diecezji sandomierskiej funkcjonowało 118 szkół średnich w tym 54 liceów ogólnokształcących, 32 techników o różnym profilu, oraz 32 zasadniczych szkół zawodowych. Jak
wcześniej zaznaczono, badania przeprowadzono w znacznej części szkół średnich na
losowej grupie nauczycieli i uczniów poszczególnych poziomów klas. Środowisko społeczne kształtuje osobowość jednostki, decyduje często o jej hierarchii wartości, formach współżycia między rówieśnikami i nie tylko. Miejsce zamieszkania, środowisko,
w jakim się, kto wychowuje ma duży wpływ na jego postawę i poglądy.
Badaniami objęto 422 uczniów w tym 295 dziewcząt (69,9% badanej grupy) i
127 chłopców co stanowi 30,1% badanej populacji młodzieży.
Tabela 5 (p.44). Płeć uczniów
Lp.

Płeć (AU)

N

%

1.
2.

dziewczyna

295

69,9

chłopiec
Ogółem

127
422

30,1
100,0

Tabela 6 (p.44). Płeć nauczycieli
Lp.

Płeć (AN)

N

%

1.

kobieta

253

87,8

2.

mężczyzna
Ogółem

35
288

12,2
100,0

Ponadto badaniom poddano 288 nauczycieli z tego samego terenu co i uczniów.
W grupie tej zdecydowana większość stanowią kobiety - tj. 253 co stanowi 87,8% całej
grupy badanych pedagogów.
484
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W grupie nauczycielskiej znalazło się jedynie 35 mężczyzn co stanowi 12,2%
badanej populacji. Dość zróżnicowaną jest grupę wiekową stanowią zarówno uczniowie
jak i nauczyciele. Jeśli chodzi o uczniów to dla pełniejszego i obiektywniejszego obrazu
badaniami objęto młodzież wszystkich klas szkół średnich. Stąd też rozpiętość wiekowa
wśród uczniów mieści w graniach 16-19 roku życia. Wydaje się to rzeczą naturalną,
biorąc pod uwagę system kształcenia średniego w Polsce. Szczegółowo zagadnienie to
przedstawia nam poniższa tabela.
Tabela 7 (p.45). Wiek uczniów
Lp.

Wiek (AU)

N

%

1.

16 lat

60

14,2

2.

17 lat

138

32,7

3.

18 lat

175

41,5

4.

19 lat
Ogółem

49
422

11,6
100,0

Jak łatwo zauważyć, najliczniejszą grupę respondentów wśród młodzieży stanowią uczniowie w wieku 18 lat - tj. 175 osób czyli 41,5% całej badanej populacji. Na
drugim miejscu znaleźli się uczniowie w wieku 17 lat (32,7% uczniów), na trzecim
uczniowie w wieku 16 lat - 60 osób tj. 14,2 % i na czwartym miejscu młodzież w wieku
19 lat, stanowiąca grupę 11,6% wszystkich badanych.
Natomiast w przypadku nauczycieli sytuacja ta przestawia się jeszcze inaczej, co
zresztą jest pewnym naturalnym zjawiskiem.
Tabela 8 (p.45). Wiek nauczycieli
Lp.

Wiek (AN)

N

%

1.

do 25 lat

2

0,7

2.

26 - 30 lat

25

8,7

3.

31 - 35 lat

103

35,8

4.

36 - 40 lat

37

12,8

5.

41 - 45 lat

36

12,5

6.

46 - 50 lat

40

13,9

7.

powyżej 50 lat

8

2,8

8.

brak danych
Ogółem

37
288

12,8
100,0

Najliczniejszą grupę stanowią nauczyciele w wieku 31-35 lat. Grupa ta liczy 103
nauczycieli, czyli 35,8% całej grupy. Druga grupę wiekową (40 osób tj. 13,9%) pod
względem ilości stanowią nauczyciele w wieku 46-50 lat. Najmniejszą grupę liczą nauczyciele do 25 roku życia - 2 osoby i 8 osób to pedagodzy powyżej 50 roku życia.
Ważnym zagadnieniem w tego typu badaniach jest również kwestia do jakich
szkół uczęszczają ludzie młodzi. Świadczy to o poziomie wypowiedzi, jakości udzielo212

nych informacji, logice myślenia, podejściu do wartości życia itp. Zagadnienie nieco
szczegółowiej obrazuje nam kolejna tabela. Dodać tylko należy, że na terenie diecezji
sandomierskiej, jak i w Polsce, w ostatnich latach liczba szkół zawodowych z wiadomych powodów uległa zmniejszeniu. Młodzież poprzez naukę w szkole średniej przygotowuje się do dalszych studiów. Szkoły zawodowe nie stwarzają takich możliwości
co do dalszej bezpośredniej nauki w szkołach wyższych.
Tabela 9 (p.46). Typ szkoły, do której uczęszczają uczniowie
Lp.

Typ szkoły w której
się uczysz (AU)

N

%

1.
2.

technikum

113

26,8

liceum zawodowe

22

3.

5,2

liceum ogólnokształcące
Ogółem

287

68,0

422

100,0

Gdy chodzi o grupę nauczycieli, jaką przebadano, to są to głównie nauczyciele liceów
ogólnokształcących. Tę grupę stanowi 172 pedagogów, czyli 59,7% badanej populacji.
Drugą grupę, w liczbie 81. osób, stanowią nauczyciele technikum (28,1%), trzecią liceum zawodowego - 21 osób, czyli 7,3% i czwartą, pracownicy zasadniczych szkół
zawodowych - 14 osób, co stanowi 4,9% badanych.
Tabela 10 (p.46). Typ szkoły, w której uczą nauczyciele
Lp.

Typ szkoły (AN)

N

%

1.

zasadnicza szkoła zawodowa

14

4,9

2.

technikum

81

28,1

3.

liceum zawodowe

21

7,3

4.

liceum ogólnokształcące
Ogółem

172
288

59,7
100,0

Kolejną kwestią mającą duże znaczenie na poziom odpowiedzi, sposób myślenia, to pochodzenie uczniów. Co prawda, dziś ta granica się wyrównuje, coraz mniej
zauważa się różnice pomiędzy poziomem młodzieży miejskiej i wiejskiej, to jednak
zagadnienie to wymaga pewnej uwagi. Niekiedy pochodzenie wiąże się z łatwością
bądź trudnością komunikacyjną nie tylko ze szkołą, ale z innymi ośrodkami życia kulturalnego, sportowego, społecznego itp. To z kolei - jak wiemy - ma duże znaczenie na
formację człowieka. Człowiek młody otwarty na wszelkiego rodzaju „nowości” w tym
formy spędzania wolnego czasu, poddany jest oddziaływaniu różnych środowiskowych
wpływów. Szkoła należy do jednych z nich, ale nie oznacza to, że do jedynych. Ogromne znaczenie odgrywa najważniejszy podmiot - jakim jest rodzina.
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Tabela 11 (p.47). Miejsce zamieszkania uczniów
Lp.

Miejsce zamieszkania
(AU)

N

%

1.
2.

wieś

211

50,0

miasto do 20 tys.
mieszkańców

138

32,7

3.

miasto od 20 do 50
tys. mieszkańców

43

10,2

4.

miasto od 50 do 100
tys. mieszkańców

21

5,0

5.

miasto powyżej 100
tys. mieszkańców
Ogółem

9

2,1

422

100,0

Zamieszczona powyżej tabela jasno nam obrazuje to zagadnienie. Fakt, że 50%
badanych uczniów tj. 211 jest pochodzenia wiejskiego, świadczy to o tym, że diecezja
sandomierska posiada taką właśnie populację. Na drugim miejscu znaleźli się uczniowie
pochodzący z miasteczek liczących do 20 tysięcy mieszkańców. Grupa ta liczy 138
uczniów, czyli 32,7 % badanej populacji młodzieży. Na trzecim (43 osoby) miejscu
znalazła się młodzież z miast liczących od 20-50 tys. Jedynie 9 uczniów pochodzi z
miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców. Biorąc pod uwagę teren diecezji sandomierskiej należy twierdzić, że jest to młodzież wywodząca się spoza jej granic.
Z zagadnieniem pochodzenia uczniów z poszczególnych środowisk wiąże się w
jakimś stopniu też zagadnienie pochodzenia społecznego nauczycieli.
Tabela 12 (p.48). Pochodzenie społeczne nauczycieli
Lp.

Pochodzenie społeczne
(AN)

N

%

1.

chłopskie

60

20,8

2.

robotniczo-chłopskie

92

31,9

3.

robotnicze

78

27,1

4.

rzemieślnicze

10

3,5

5.

inteligenckie
Ogółem

48
288

16,7
100,0

Jak wynika z powyższej tabeli największą grupę nauczycieli stanowią osoby pochodzenia robotniczo-chłopskiego. Grupa ta liczy 92 pedagogów, czyli 31,9% badanych. Na drugim miejscu znaleźli się nauczycieli pochodzenia robotniczego - 78 osób
tj. 27,1% respondentów, a na trzeciej pozycji osoby pochodzenia chłopskiego - 60 nauczycieli, co stanowi 20,8% populacji. Wreszcie czwartą grupę stanowią nauczyciele
pochodzenia inteligenckiego - 48 osób i 10 pedagogów jest pochodzenia rzemieślniczego.
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Kolejną i niemniej istotną rzeczą jest pochodzenie uczniów. Ta kwestia - w tym
przypadku - wydaje się być dość interesującą kwestią. Mianowicie 152 uczniów zadeklarowało, że posiada pochodzenie inteligenckie. W sumie stanowi to 36,0% badanej
grupy. Na drugim miejscu znalazła się młodzież deklarująca pochodzenie robotnicze 96 uczniów (22,7%), na trzecim chłopskie - 77 osób, czyli 18,2% respondentów.
Tabela 13 (p.48). Pochodzenie społeczne uczniów
Lp.

Pochodzenie społeczne (AU)

N

%

1.

chłopskie

77

18,2

2.

robotniczo-chłopskie

59

14,0

3.

robotnicze

96

22,7

4.

rzemieślnicze

19

4,5

5.

inteligenckie

152

36,0

6.

inne

19
422

4,5
100,0

Ogółem

Kolejnym pytaniem, jakie postawiono młodzieży, to zagadnienie dotyczące ilości rodzeństwa. Dane, jakich udzieliła młodzież, potwierdzają ogólną tezę istniejącą w
Polsce, że najwięcej rodzin posiada 2 lub 3 dzieci. W tym przypadku 153 uczniów zaznaczyło, że posiada dwoje rodzeństwa. To świadczy, że w tym terenie najczęściej występuje model rodziny 2+3. Ale już na drugim miejscu 127 uczniów potwierdziło, że
posiada tylko jedno rodzeństwo. Natomiast 63 osób twierdzi, że posiada troje rodzeństwa a 53 uczniów, że posiada powyżej trójki rodzeństwa. Najniższą grupę uczniów
stanowią jedynacy. Na 422 uczniów taką deklarację złożyło 26 osób młodzieży. W badaniach nie dociekano z jakiego powodu są jedynakami, gdyż takie pytanie nie było by
uzasadnionym w stosunku do młodzieży.
Tabela 14 (p.49). Liczba rodzeństwa uczniów
Lp.

Liczba rodzeństwa
(AU)

N

%

1.

jedno

127

30,1

2.

dwoje

153

36,3

3.

troje

63

14,9

4.

ponad troje

53

12,6

5.

jestem jedynakiem
Ogółem

26
422

6,2
100,0

Podobne pytanie postawiono nauczycielom, pytając ich o ilość posiadanych
dzieci. Właściwie sytuacja jest analogiczna jak w przypadku uczniów. Otóż 90 nauczycieli odpowiedziało, że posiada dwoje dzieci. Grupę tę stanowi 31,3% badanych. Troje
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dzieci posiada 42 nauczycieli, jedno dziecko 39 pedagogów, aż 36 nauczycieli nie posiada dzieci a 50 osób nie udzielił żadnej odpowiedzi.
Tabela 15 (p.49). Liczba dzieci nauczycieli
Lp.

Liczba dzieci (AN)

N

%

1.

nie mam

36

12,5

2.

jedno

39

13,5

3.

dwoje

90

31,3

4.

troje

42

14,6

5.

ponad troje

31

10,8

6.

brak danych
Ogółem

50
288

17,4
100,0

Kolejnym pytaniem postawionym wobec młodzieży była kwestia przynależności
do organizacji zarówno młodzieży jak i nauczycieli. Zagadnienie to przedstawiają nam
poniższe tabele.
Tabela 16 (p.50). Organizacje do których należą uczniowie
Lp.

Organizacja, do której należysz (AU)

N

%

1.

Caritas

3

0,7

2.

KSM

10

2,4

3.

oaza

16

3,8

4.

PCK

10

2,4

5.

Liga Ochrony Przyrody

7

1,7

6.

Związek Harcerstwa Polskiego

4

0,9

7.

inna

7

1,7

8.

nie należę

365
422

86,5
100,0

Ogółem

Obraz, jaki kreują nam odpowiedzi na to pytanie - można powiedzieć - jest zaskakujący. Otóż aż 365 uczniów zaznaczyło, że nie należy do żadnej organizacji. Jest to
grupa stanowiąca 86,5% badanych. Jedynie kilku uczniów potwierdziło swoja przynależność do określonej grupy. I tak 16 uczniów do oazy, po 10 osób do KSM i PCK, po 7
osób do Ligi Ochrony Przyrody i innych organizacji. Pozostali zaznaczyli, że należą do
Caritasu - 3 osoby i ZHP - 4 osoby. Wniosek, jaki nasuwa się po analizie danych, należy pewno sformułować jasno, że współczesna młodzież nie ma zapotrzebowania na
zorganizowane struktury i przynależność do nich. Być może jest to jednocześnie określenie pasywnej postawy młodego pokolenia. Zapewne zagadnienie to wymagałoby
odrębnego badania.
Podobnie rzecz ma się i z nauczycielami. Na 288 aż 242 nie należy do żadnej
organizacji. Jedynie po 10 osób należy do Związku Zawodowego „Solidarność” i
Związku Nauczycielstwa Polskiego. Po 8 osób należy zaś do Akcji Katolickiej czy in-
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nych niesprecyzowanych organizacji. Po 4 osoby należy do Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich i Związku Harcerstwa Polskiego. Wniosek w tym przypadku nasuwa się
podobny jak w przypadku przynależności młodzieży do organizacji. Zapewne i to zjawisko wymaga odrębnego badania i analizy.
Tabela 17 (p.50). Organizacje, do których należą nauczyciele
Lp.

Organizacja, do której należy
ankietowany (AN)

N

%

1.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

4

1,4

2.

Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

2

0,7

3.

Związek Nauczycielstwa Polskiego

10

3,5

4.

Akcja Katolicka

8

2,8

5.

Związek Zawodowy "Solidarność"

10

3,5

6.

Związek Harcerstwa Polskiego

4

1,4

7.

inne

8.

nie należę
Ogółem

8

2,8

242
288

84,0
100,0

Wiara rozumiana jako „...pozytywna relacja osoby ludzkiej do rzeczywistości
empirycznej, oparta na subiektywnym doświadczeniu...” jest bardzo trudna do zbadania.
To subiektywne doświadczenie wiary sprawia, że ludzie mają różne postawy wobec
religii485. Samoidentyfikacja religijna ukazuje obraz znaczenia religii w życiu jednostki
czy społeczeństwa. Autodeklaracje respondentów, którzy umieszczają siebie w poniższej tabeli reprezentują ich postawę wobec wiary. Problem ten przedstawia nam kolejna
tabela.
Tabela 18 (p.51). Stosunek uczniów do wiary
Lp.

Jaki jest twój stosunek
do wiary? (AU)

N

%

1.
2.

głęboko wierzący

108

25,6

wierzący(a)

271

64,2

3.

niezdecydowany(a)

23

5,5

4.

obojętny(a)

15

3,6

5.

niewierzący(a)
Ogółem

5
422

1,2
100,0

Jak to wynika z analizy danych zamieszczonych w tabeli ponad połowa badanych (64,2%) uważa się za wierzących, 108 osób (25,6%) deklaruje siebie jako głęboko
wierzącą, nieco więcej czyli 5,5% wszystkich badanych stanowią niezdecydowani,
3,6% respondentów zdeklarowała się jako obojętna w stosunku do religii. Młodzieży,

485

M Tomkiewicz. Młodzież a obowiązki małżeńskie. Olsztyn 1998 s. 19.
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która by w sposób zdecydowany deklarowała się jako niewierząca stanowi 5. osobowa
grupa, czyli 1,2% badanych.
Natomiast, gdy chodzi o grupę nauczycieli, pod względem stosunku do wiary
sytuacja jest - można powiedzieć - zadowalająca. Otóż 223 osoby zadeklarowały, że są
głęboko wierzące. Zatem grupę tę stanowi 77,4% badanej populacji. Z kolei 65 pedagogów zadeklarowało, że są wierzący. Nikt z badanej grupy nie zaznaczył, iż jest niewierzący, obojętny czy niezdecydowany religijnie. Ten stan rzeczy napawa optymizmem i
budzi nadzieję, że polskie młode pokolenie będzie wychowywane w duchu świadectwa
wiary swoich nauczycieli.
Tabela 19 (p.51). Stosunek nauczycieli do wiary
Lp.

Stosunek do wiary
(AN)

N

%

1.

głęboko wierzący

223

77,4

2.

wierzący

65

22,6

3.

niezdecydowany

0

0,0

4.

obojętny

0

0,0

5.

niewierzący
Ogółem

0
288

0,0
100,0

Innym elementem badania religijności jest częstotliwość uczęszczania na Mszę
Świętą. Można wysunąć przypuszczenie, że osobę o bardziej pozytywnym stosunku do
wiary, częściej uczęszcza na Mszę Świętą. Odpowiedzi respondentów obrazuje nam
następna tabela.
Tabela 20 (p.52). Częstotliwość uczęszczania na Mszę Świętą przez uczniów
Lp.

Jak często uczęszczasz
na Mszę Św.? (AU)

N

%

1.
2.

w każdą niedzielę

285

67,5

kilka razy w miesiącu

94

22,3

3.

kilka razy w roku

33

7,8

4.

raz na kilka lat

1

0,2

5.

nie praktykuję

4

0,9

6.

nie dotyczy
Ogółem

5
422

1,2
100,0

Jak widać z zestawienia ponad połowa badanych 285 uczniów (67,5%) uczęszcza na Mszę Świętą w każdą niedzielę i święta a nawet częściej. Z kolei 94 uczniów
twierdzi, że na mszy świętej jest kilka razy w miesiącu. Grupa 33 uczniów jest zdania,
że uczęszcza kilka razy w roku na Eucharystię. Natomiast 4. uczniów określiła siebie
jako niepraktykujących, a 5., że kwestia ta ich nie dotyczy.
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W przypadku nauczycieli na 288 osób aż 280 twierdzi, że uczęszcza w każdą
niedzielę i święta a nawet częściej na Mszę świętą. Jedynie tylko 8 osób stwierdziło, że
na Mszę świętą uczęszcza kilka razy w miesiącu. To stwierdzenie - właściwie - można
by zakwalifikować do pierwszej grupy. Być może zbyt zbliżone określenie stanu rzeczy
spowodowało taką odpowiedź. Ten obraz wzmacnia wniosek wyrażony wyżej. Dla pełnego obrazu tej rzeczywistości należałoby przeprowadzić badania na całej populacji
nauczycieli. Autor nosi się z takim zamiarem, bowiem to z kolei pozwoli na wypracowanie pewnych działań, programów formacyjnych pedagogów.
Tabela 21 (p.52). Częstotliwość uczęszczania na Mszę Świętą przez nauczycieli
Lp.

Częstotliwość
uczęszczania na Msz Świętą
(AN)

N

%

1.

w każdą niedzielę, święta
lub częściej

280

97,2

2.

kilka razy w miesiącu

8

2,8

3.

kilka razy w roku

0

0,0

4.

raz na kilka lat

0

0,0

5.

nie praktykuję
Ogółem

0
288

0,0
100,0

Podsumowując, należy zauważyć, że w badaniach wzięło udział 422 uczniów i
288 nauczycieli. Badani w przeważającej większości dają pozytywny obraz związku ich
z Kościołem. Zdecydowana większość to osoby wierzące, pochodzące głównie z rodzin
małodzietnych. Pomimo, iż respondenci deklarują swoją przynależność do wiary chrześcijańskiej, to tylko nieliczni z badanych przynależą do zorganizowanej wspólnoty religijnej typu stowarzyszenie, ruch itp.
Celem badania było bliższe poznanie respondentów. Narzędziem pozwalającym
zrealizować ten cel był kwestionariusz, który w opinii zarówno uczniów jak i nauczycieli, że jest interesujący. Należy powiedzieć, że respondenci odpowiedzialnie podeszli
do kwestii badań, co umożliwiło zrealizować określony cel.
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6. Organizacja badań i sposób opracowania wyników

Organizacja procesu badawczego zależna jest od wielu okoliczności. Główny
wpływ na to mają: charakter i cel badań, teren, na którym są prowadzone oraz techniki
stosowane w trakcie badań. Ważnym jest opracowanie swoistego rodzaju schematu organizacji badań, na która składają się faza koncepcyjna i faza wykonawcza. W ramach
pierwszej fazy jest wybór tematu, określenie problemów i hipotez badawczych, wybór
terenu badań i dobór próby, dokonanie typologii zmiennych i wskaźników do zmiennych, określenie metody, techniki i narzędzi badań, zdefiniowanie teoretyczne ważniejszych pojęć, przeprowadzenie badań pilotażowych, harmonogram badań i dobór odpowiedniej bibliografii486.
W drugiej fazie - wykonawczej, czynnościami zasadniczymi jest przede wszystkim przeprowadzenie badań właściwych, uporządkowanie materiałów badawczych,
opracowanie odpowiedniego klucza, kodyfikacja i opracowanie statystyczne, a następnie analiza jakościowa, klasyfikacja zagadnień i zależności, weryfikacja hipotez i opracowanie teoretyczne487.
Na początku należy zaznaczyć, że podjęcie określenia tematu dotyczącego autorytetu nauczyciela, zostało zapoczątkowane jeszcze przed kilkoma laty. Początkowo
były to tematy pokrewne z autorytetem, a w miarę prowadzenia badań dokonano określenia tematu. Miało to miejsce pod koniec lat 90., kiedy po przeprowadzeniu testów
sondażowych metodą ankietową w wybranych miastach: Przemyśla, Krosna, Łańcuta,
Sanoka, Jarosławia, określono temat a więc jego przedmiot, cel i uzasadnienie. Istotnym
było określenie problemów badawczych, postawienie hipotez, o których była mowa
nieco wcześniej.
Wstępne badania pod kątem autorytetu nauczyciela prowadził autor wraz z grupą studentów Instytutu Teologicznego w Sandomierzu, od 1999 roku w ramach prac
dyplomowych na terenie różnych środowisk. Były to jednak badania obejmujące dość
szeroki wachlarz tematyczny, związany zarówno z autorytetem, ideałem wychowawczym, postawą młodzieży wobec określonych wartości, zjawisk, wydarzeń z życia kulturalnego, chrześcijańskiego, szkolnego itp. Dysertant w tych badaniach coraz większą
uwagę zwracał na zagadnienie autorytetu nauczyciela. W związku z tym organizował
sesje naukowe, konferencje, dyskusje i sam wielokrotnie uczestniczył w organizowa486
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nych tego typu wydarzeniach w Polsce i poza jej granicami (Ukraina, Słowacja, Węgry,
Niemcy, Stany Zjednoczone, Kanada).
Zanim przystąpiono do badań pilotażowych, określono metodę, następnie techniki i narzędzia badań. Dokonano jednoznacznego wyboru, a mianowicie narzędziem
miała być ankieta. Pod koniec 2004 roku przystąpiono do jej opracowania w dwóch
wersjach: dla nauczycieli i dla uczniów. Następnie poproszono czterech specjalistów z
zakresu: pedagogiki, socjologii i metodologii o sprawdzenie ankiety pod względem merytorycznym i logiki zastosowanych pytań i jej struktury. Po otrzymaniu uwag krytycznych, naniesiono poprawki a na początku marca 2005 roku przeprowadzono pilotażowe
badania na grupie uczniów i nauczycieli w kilku wybranych jednostkach - szkołach
średnich (Ostrowcu Świętokrzyskim, Ożarowie, Zawichoście, Zaklikowie, Modliborzycach, Janowie Lubelskim, Opatowie, Sandomierzu, Gorzycach, Stalowej Woli, Ulanowie, Rudniku, Nisku, Tarnobrzegu, Grębowie, Raniżowie, Baranowie Sandomierskim,
Połańcu, Koprzywnicy, Łagowie, Szewnej). Badania te przeprowadzone w szkołach
średnich typu: licea, technika i szkoły zawodowe w ciągu trzech dni. Następnie dokonano szczegółowej analizy wyników badań. Po korekcie niektórych pytań ankiety, z
początkiem maja 2005 roku uznano, że należy przystąpić do badań docelowych.
Zorganizowano spotkanie w Sandomierzu z koordynatorami katechetycznymi
diecezji sandomierskiej, którym przedstawiono całą problematykę związaną z przeprowadzeniem badań. Najpierw udzielono szczegółowej informacjo dotyczącej ankiety,
celów badań, sposobu przeprowadzenia, określono termin przeprowadzenia badań,
wskazano grupy badawcze i przekazano koordynatorom odpowiednia ilość egzemplarzy
ankiet. Do badań przygotowano 450 ankiet dla uczniów i 300 ankiet dla nauczycieli.
Po przeprowadzeniu badań w wyznaczonym terminie (5 dni od chwili otrzymania ankiety), w szóstym dniu zostały zwrócone na ręce autora dysertacji. Następnie
poddano je ogólnej analizie, by te, które mają poważne braki czy uchybienia, wyeliminować z dalszych etapów. Ostatecznie zakwalifikowano 288 egzemplarzy ankiet nauczycieli i 422 egzemplarzy ankiet dla uczniów. Nastąpiło teraz uporządkowanie materiałów badawczych, a następnie przystąpiono do opracowania klucza kodyfikującego.
Ankiety zostały ponumerowane a dane w postaci numerycznej wprowadzono do sporządzonego w programie Microsoft Office Excel pliku bazowego. Numeryczne kody do
pytań otwartych przygotowano na podstawie 60 ankiet.
Analizę danych przeprowadzono przy użyciu programu Statistical Package for
Social Sciences (SPSS). Użyto wersji SPSS 12.0 PL for Windows. Wybrano program
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SPSS ze względu na jego duże możliwości analityczne umożliwiające kompleksową
analizę danych. Przy pomocy tego programu możliwe było wyznaczenie szeregu statystyk i technik analitycznych od podstawowych jak: statystyki opisowe (np. średnia, mediana, percentyle) pozwalające na wyczerpujący opis statystyczny i eksplorację danych,
poprzez analizę tabelaryczną, testy statystyczne, korelacje, po analizy wielowymiarowe
jak analiza regresji, analiza czynnikowa, dyskryminacji, korespondencji i wiele innych.
Ponadto SPSS jest jednym z czołowych programów do analizy statystycznej danych. Został opracowany i jest nieustannie doskonalony przez SPSS Inc. – przedsiębiorstwo o ponad trzydziestopięcioletniej historii z siedzibą w Chicago, posiadające ponad
150 biur i ponad 1200 pracowników na całym świecie – specjalizujące się w produkcji
oprogramowania analitycznego i data mining (eksploracji danych)488.
Analizę danych rozpoczęto przygotowaniem pliku bazowego w programie
SPSS, wprowadzono do niego dane z utworzonego wcześniej pliku w programie MS
Excel. Następnie sporządzono tabele częstości dla wszystkich pytań oraz dokonano komasacji niektórych grup odpowiedzi w pytaniach otwartych. Kolejnym krokiem było
skopiowanie tabel z SPSSa do programu Microsoft Office Word i dokonanie w nich
zmian o charakterze estetycznym. Ponadto dokonano klasyfikacji zagadnień zawartych
w tabelach. Kolejnym etapem była weryfikacja hipotez w kontekście otrzymanych wyników badań.
Przygotowane tabele z danymi przeprowadzonych badań zostały posegregowane
tematycznie i zostały wprowadzone do poszczególnych części opracowania. Analizy
danych jak również porównanie wyników obu grup dało nam szersze spojrzenie na autorytet nauczyciela i możliwość wypracowania nowych oczekiwań.
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ROZDZIAŁ V
OBRAZ AUTORYTETU W OPINII RESPONDENTÓW

Z wielu badań nad efektywnością szkoły i nauczania wynika, że nie istnieje jakiś
pojedynczy czynnik, od którego efektywność zależy. Autor nie spotkał się z badaniami
nad efektywnością wychowania. Obiegowe opinie na temat nauczania i wychowania
stawiają nauczyciela w sytuacji człowieka, któremu zawsze można zarzucić, że nie dość
obiektywnie rozwija, umacnia, pobudza, naucza, wychowuje itp. Pojęcie efektywności
nie było dotychczas zbyt często używane w literaturze pedagogicznej. Obecnie szkoły
zaczynają być w większym stopniu traktowane jako element wolnej gry na „rynku edukacyjnym”. Rodzice coraz częściej kierują się zaprezentowaną „ofertą edukacyjną” przy
wyborze szkoły podstawowej, gimnazjum czy szkoły średniej dla swojego dziecka. Toteż zagadnienie efektywności szkoły zaczyna wysuwać się na pierwszy plan. Najbardziej uniwersalna definicja efektywności ma swój rodowód w prakseologii, która stawia
na skuteczność i ekonomiczność. Efektywność może być postrzegana jako fenomen
pedagogiczny: wszak rodziców musi interesować, czy szkoły, w których przebywają
kilka lat ich dzieci, są instytucjami efektywnymi. Efektywna szkoła, to po prostu dobra
szkoła.
Wskaźnikiem efektywności szkoły będą wyniki testów kompetencji uczniów i
wyniki egzaminów końcowych, ale także opinie o szkole, nagrody, laureaci konkursów
przedmiotowych, dotacje - czyli uznanie dla szkoły w środowisku. Bardzo duży wpływ
na te wskaźniki mają dobrzy nauczyciele, identyfikujący się ze szkołą, przygotowujący
uczniów do dalszego etapu kształcenia i przyszłej pracy zawodowej. Tylko wykwalifikowani, kompetentni nauczyciele zapewniają uczniom nowoczesne wykształcenie i w
tym tkwi źródło autorytetu nauczyciela. Nauczyciel to nie tylko zawód, to także rola
społeczna. Powinien być znawcą młodzieży o wiedzy naukowej, ale przy tym otwarty,
szczery, o bogatej osobowości, skutecznie nauczać, być sprawiedliwy, pomagać słabszym, dbać o zdolnych. Ma pracować z poświęceniem, systematycznie dokształcać się,
troszczyć się o każdego ucznia, działać społecznie, osiągać wysokie wyniki nauczania,
być przykładem, dążyć do ideału.
Nauczyciel pełniąc rolę społeczną musi spełniać zespół oczekiwań pewnej społeczności. W literaturze współczesna rola nauczyciela określana jest jako: niejasna, we223

wnętrznie niespójna, psychologicznie trudna oraz niezgodna z jego innymi ważnymi
rolami. Niejasność roli polega na braku uzgodnionych konkretnych kryteriów zawodowej doskonałości. Niespójność roli polega na usytuowaniu nauczyciela na skrzyżowaniu różnorodnych roszczeń. Psychologiczna trudność roli to suma kosztów psychicznych, które musi ponieść nauczyciel przy wypełnianiu swojej roli. Równie stresująco
wpływa na nauczyciela niezgodność jego roli z innymi rolami, co utrudnia lub uniemożliwia wywiązywanie się z obowiązków nakładanych przez inną rolę. Rolą nauczyciela
nie może być tylko nauczanie, ale musi być także rozwijanie u uczniów umiejętności
myślenia, dokonywania skojarzeń, rozwijania zainteresowań. Dla niektórych bycie nauczycielem jest równorzędne z powołaniem, dla innych jest to zawód jak każdy inny.
Nie każdy, kto otrzymuje dyplom nauczycielski, staje się pedagogiem, nie każdy potrafi
pracować z młodzieżą.
Jak doskonały, prawy i szlachetny musi być człowiek, aby sprostać obowiązkom
nauczyciela? Nauczyciel powinien być autentyczny - to jedna z cech etycznych zawodu
nauczycielskiego, w; przeciwnym wypadku uczniowie wyczują każdy fałsz (niezgodność tego, co mówi z postępowaniem) i nie będą mieli szacunku dla swojego nauczyciela. Szacunek to jeden z warunków, bez którego nauczyciel nie może być autorytetem i
liczyć na sukces.
Wyznacznikiem roli nauczyciela powinno być dobro ucznia, życzliwość i lubienie młodzieży, poczucie sprawiedliwości, rzetelność posiadanej wiedzy, nie tylko zawodowej. Rodzice mają różne oczekiwania w stosunku do nauczycieli: niektórzy pragną, by ich dziecko rozwijało się bezstresowo w przyjaznej atmosferze. W celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, „Jaki powinien być nauczyciel?”, jakie cechy winien posiadać współczesny nauczyciel, by można było powiedzieć, że posiada autorytet, autor
opracowania przeprowadził w tym celu stosowne badania. Badania ukazują pewien obraz ukazujący nasze oczekiwania. Poszczególne wyniki zostaną zaprezentowane w kolejnych częściach opracowania.
W pierwszej części obecnego rozdziału zostanie ukazane rozumienie pojęcia
autorytetu zarówno przez uczniów jak i nauczycieli. Jak jest rozumiany autorytet przez
badanych oraz jakie elementy składowe tworzą pojęcie autorytetu - kwestie te staną się
przedmiotem kolejnych rozważań. Ważny zagadnieniem są także wszelkie działania
pedagogów, wychowawców, nauczycieli, prowadzące w kierunku budowania własnego
autorytetu. A ankiecie zagadnienie to znalazło swe odbicie w kilku pytaniach. W oparciu o odpowiedzi na nie poznamy, co nauczyciele w tym kierunku robią, by budować
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swój autorytet wychowawczy. Podobnie też uczniowie w swoich wypowiedziach wskazywali pewne czynności idące w kierunku budowania autorytetu przez nauczycieli.
W dalszej części dysertacji przedstawione zostanie zagadnienie autorytetu nauczyciela nie tylko wobec uczniów, ale też postaramy się poznać, na ile nauczyciele
posiadają autorytet wobec własnego gremium pedagogicznego i swojej rodziny. Jest to
o tyle istotna kwestia, bowiem ukaże nam pewien związek nauczyciela z kolejnymi środowiskami, w którym na co dzień żyją, pracują.
W końcowej części rozdziału trzeciego autor postara się przedstawić, na ile autorytet nauczyciela znajduje swe odzwierciedlenie w szeroko pojętym życiu społecznym. Inaczej mówić, ta część pracy ukaże, czy nauczyciele posiadają i ewentualnie, w
jakim stopniu, autorytet społeczny.

225

1. Rozumienie autorytetu przez ankietowanych

Świat młodzieży i świat wychowawców to bardzo często dwie odrębne rzeczywistości, które pomimo bliskości fizycznej krążą obok siebie jak dwie odmienne planety. Na pierwszej z nich panuje rozgoryczenie wynikające z braku zrozumienia i poszanowania godności uczniów. Najczęściej postulowanym zaniedbaniem jest to, że nauczyciele nie słuchają i nie szanują tego, co młodzi ludzie mają do powiedzenia. Z kolei
wychowawcy rozczarowani tym, że młodzież tak dalece odbiega od tego, jaka powinna
być, zarzucają swoim podopiecznym, że „pyskują i podskakują”. W ich mniemaniu
uczniowie powinni bezwzględnie się podporządkować nauczycielom i dać się wychować. W poczuciu swojej omnipotencji i misji do spełnienia okopują się w bastionie
swoich wyobrażeń o tym, jaka powinna być młodzież, usztywniając granice swojej percepcji489.
Pedagogika powinna dążyć do ciągłego odkrywania sekretu człowieczeństwa.
Każdy nauczyciel winien widzieć w uczniu człowieka. Oczywiście, że najpierw musimy rozróżnić aspekt bytowy wychowanka od aksjologicznego. Wedle tego pierwszego
każda istota ludzka jest człowiekiem, zarówno święty jak i morderca. W ujęciu aksjologicznym człowieczeństwo jest stopniowalne i zależy od poziomu urzeczywistnienia
pewnych wartości przez określoną istotę ludzką. Dla pedagogiki najważniejszy jest
aspekt aksjologiczny. Uczłowieczanie istoty ludzkiej przyjmuje kierunek nie w górę,
lecz w głąb - w głąb człowieka. O to właśnie chodzi w koncepcji ks. Tarnowskiego:
odwieczne rozdarcie człowieka rozpatrywać niejako klasyczny konflikt dusza - ciało,
nie jako freudowski konflikt świadomość - podświadomość, ale jako rozróżnienie między „ja” zewnętrznym a „ja” wewnętrznym („rdzeniem, dnem duszy”). Ks. J. Tarnowski dokonał zwrotu uwagi w głąb człowieka i ten zwrot powinien dokonać się w całej
pedagogice490.
Młody człowiek w wielu dziedzinach życia domaga się akceptacji swych dążeń
do samodzielności i niezależności, ale w głównych kwestiach natury religijnej, światopoglądowej i moralnej szuka, często zupełnie podświadomie, autorytetu i rady ludzi
dorosłych. W ten sposób chce bowiem otrzymać nieindyferentne czy neutralne, lecz
jednoznaczne wyjaśnienie celu i sensu swego postępowania. W sytuacji, kiedy dorośli
nie przedstawią swoim wychowankom żadnych wartościowych i jasnych wskazań, mo489
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że u nich dojść do stanów depresyjnej bezradności, dezorientacji, a w wielu przypadkach nawet do całkowitego cynizmu i nihilizmu491. Wychowanek, który nie zostanie
wprowadzony w świat wartości moralnych, nie będzie mógł kształtować w sobie charakteru, a praca wychowawcza nie przyniesie spodziewanych efektów.
W personalistycznej filozofii wychowania doniosłą rolę pełni wzór osobowy.
Osoba jest wzorem osobowym, jeśli realizuje w swym życiu ideał doskonałości, może
służyć za przykład i jest godna naśladowania492. Wzorem osobowym może być także
postać historyczna, fikcyjna, np. z literatury, filmu, czy też bohater gry komputerowej493. Aby wzór osobowy oddziaływał wychowawczo, na przykład w procesie wychowania, który jest zawsze procesem realizowania określonych wartości, winien on
posiadać określone aksjologiczne ukierunkowanie.
W niniejszym opracowaniu autor przybliża wyniki badań zarówno uczniów jak i
nauczycieli dotyczące autorytetu, a właściwie jego aktualności. Czy jest dziś potrzebny
autorytet i jaki on ma być? W badaniach postawiono kilka pytań zmierzających do osiągnięcia obrazu respondentów na ten temat. Wyniki badań stanowią interesujący materiał
i w oparciu o niego można a nawet należy stawiać konkretne wnioski. Zanim do tej części pracy przejdziemy, warto przybliżyć czytelnikowi wypowiedzi respondentów na
temat, jakie posiadają pojęcie na temat autorytetu.
Wpierw jednak musimy sobie uświadomić, że problematyka autorytetu nauczyciela jako przedmiot zainteresowania badawczego znajduje się na obszarze interdyscyplinarnym, a szczególnie na terenie wspólnym pedagogice, psychologii i socjologii.
Badanie tego zagadnienia przygotowano więc i przeprowadzono w konwencji metodologii właściwej naukom społecznym. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego
przy wykorzystaniu techniki ankietowej.
Ażeby poznać pełny obraz świadomości autorytetu respondentów, jego znaczenia, kształtu przez badanych respondentów, należy wpierw ukazać jak definiują i jak
rozumują pojęcie autorytetu. Wiemy, że pojęcie to opis z pomocą określonego słowa
lub zestawów słów treść wyobrażenia. Funkcje pojęć to funkcja poznawcza lub porządkująca. Pojęcia mogą porządkować postrzeganie, służą do ustalenia, co należy badać,
funkcja oceniająca - pojęcia mogą oceniać spostrzeżenia, funkcja ta odgrywa rolę przy
491
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określaniu celów poznania naukowego, formułowaniu pytań badawczych i wyciąganiu
wniosków z uzyskanych wyników. Funkcja pragmatyczna lub praktyczna: pojęcia mogą
kierować działaniem. Ponadto funkcja komunikacyjna: pojęcia mogą umożliwiać porozumiewanie się, umożliwiają one powiadomienie o wynikach badań, ewentualnie ich
sprawdzenie w powtórnych badaniach.
Aby spełniać powyższe funkcje, pojęcia muszą odpowiadać trzem warunkom:
pierwszym jest trwała zgoda co do treści wyobrażeń, które wiąże się z określonymi
słowami. Wiąże się z tym ściśle drugi warunek: pojęcia muszą być precyzyjnie zdefiniowane tzn. dokładnie należy ustalić ich zawartość znaczeniową. Po trzecie, pojęcia
używane w badaniach empirycznych muszą mieć jakiś ekwiwalent empiryczny tzn.
muszą oznaczać coś, co dostępne jest doświadczeniu, obserwacji. Te trzy warunki można ująć w jednym zdaniu: aby pojęcia użyte w badaniach empirycznych mogły spełniać
funkcję porządkującą, muszą mieć uzgodnione i precyzyjnie zdefiniowane ekwiwalenty
empiryczne.
Wśród wielu pytań postawionych nauczycielom zapytano, czy rodzice są autorytetem dla swoich dzieci? Wyniki odpowiedzi przedstawia tabela nr 18 i 19.
Tabela 22. (p.13). Rodzice jako autorytet uczniów w opinii nauczycieli
matka

ojciec

Lp.

Czy rodzice są autorytetem dla
swoich dzieci? (AN)

N

%

N

%

1.

tak

186

64,6

158

54,9

2.

nie

14

4,9

22

7,6

3.

trudno powiedzieć

84

29,2

104

36,1

4.

brak danych
Ogółem

4

1,4

4

1,4

288

100,0

288

100,0

Wypowiedzi nauczycieli wskazują, że największym autorytetem w rodzinie cieszy się matka. Taka opinię wyraziło 186 nauczycieli, zaś 158 nauczycieli twierdzi, że
ojciec ma największy autorytet w rodzinie. Znaczny procent respondentów, w sumie
188 osób, miało trudności w odpowiedzi na to pytanie. Jeśli chodzi o wypowiedzi
uczniów w tym względzie, to zagadnienie obrazuje poniższa tabela.
Tabela 23. (p.13). Rodzice jako autorytet uczniów

Lp.

Czy rodzice są dla
ciebie autorytetem? (AU)

tak

trudno powiedzieć

nie

N

%

N

%

N

%

brak danych

Ogółem

N

%

N

%

1.

matka

348

82,5

22

5,2

46

10,9

6

1,4

422

100,0

2.

ojciec

271

64,2

59

14,0

80

19,0

12

2,8

422

100,0
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Okazuje się, że również w przypadku uczniów największym autorytetem cieszy
się w rodzinie matka. Takiego zdania jest 348 uczniów, co stanowi 82,5 % respondentów. Ojciec w rodzinie - według uczniów - cieszy się nieco mniejszym autorytetem,
bowiem za tym autorytetem opowiedziało się 271 uczniów, czyli 64,2% respondentów.
Przeprowadzone badania dość pesymistycznie przedstawiają znaczenie autorytetu zarówno wśród samych nauczycieli jak i uczniów. Kwestie te przedstawiają nam kolejne dwie tabele 20 i 21. Zapytano m.in. o szacunek okazywany nauczycielom w ostatnich latach.
Tabela 24 (p.30). Szacunek okazywany nauczycielom w opinii nauczycieli
Lp.

Szacunek okazywany nauczycielom w
ostatnich latach: (AN)

N

%

1.

zwiększył się

0

0,0

2.

jest na tym samym poziomie

11

3,8

3.

zmniejszył się

261

90,6

4.

trudno powiedzieć

12

4,2

5.

brak danych

4

1,4

288

100,0

Ogółem

Aż 261 nauczycieli, co stanowi 90,6% całej badanej grupy twierdzi, że szacunek
wobec nich się zmniejszył. Żaden z nauczycieli nie stwierdził, że szacunek ten się
zwiększył, a jedynie 11. powiedziało, że jest na tym samym poziomie. Zagadnienie to w
opinii uczniów obrazuje nam kolejna tabela 21.
Tabela 25 (p.30). Szacunek okazywany nauczycielom w opinii uczniów.
Lp.

Jak zmienił się szacunek okazywany
nauczycielom w ostatnich latach? (AU)

N

%

1.

zwiększył się

18

4,3

2.

jest na tym samym poziomie

53

12,6

3.

zmniejszył się

269

63,7

4.

trudno powiedzieć

55

13,0

5.

brak danych

27

6,4

422

100,0

Ogółem

Podobną opinię wyrazili również uczniowie. Mianowicie 269. uczniów, co stanowi 63,7% badanej całej grupy badanej uważa, że szacunek okazywany wobec nauczycieli w ostatnim czasie zmniejszył się. Jedynie 18. uczniów jest przeciwnego zdania, uważając, że uległ zwiększeniu, zaś 53. osób uważa, że jest na tym samym poziomie. Odpowiedzi te potwierdzają wcześniejsze założenia teoretyczne. Badania wykazały, że obecnie istnieje kryzys autorytetu nauczyciela - taka opinia jest w świadomości
zarówno nauczycieli jak i uczniów. Wiemy doskonale, że szkołę jako środowisko tworzą właśnie zarówno nauczycieli jak i uczniowie. Stąd opinia obu grupa jest czymś zna229

czącym. Wobec respondentów postawiono kolejne pytanie dotyczące zaufania uczniów
wobec szkoły. Dwie poniższe tabele przedstawiają nam wyniki w tym temacie.
Tabela 26 (p.35). Zaufanie uczniów do szkoły w opinii nauczycieli.
Lp.

Czy darzysz szkołę zaufaniem? (AN)

N

%

1.

zdecydowanie tak

37

12,8

2.

raczej tak

187

64,9

3.

raczej nie

30

10,4

4.

zdecydowanie nie

6

2,1

5.

trudno powiedzieć

28

9,7

288

100,0

Ogółem

Odpowiedzi nauczycieli są dość optymistyczne. Otóż 37. twierdzi, że uczniowie
zdecydowanie darzą zaufaniem szkołę. Największą grupę tj. 187 osób, stanowi wypowiedź, iż uczniowie raczej darzą szkołę zaufaniem, zaś tylko 6. jest zdania, że zdecydowanie nie. Niemal identyczna opinię w tym względzie mają uczniowie.
Tabela 27 (p.35). Zaufanie uczniów do szkoły w ich własnej opinii
Lp.

Czy darzysz szkołę zaufaniem?
(AU)

N

%

1.

zdecydowanie tak

25

5,9

2.

raczej tak

139

32,9

3.

raczej nie

127

30,1

4.

zdecydowanie nie

68

16,1

5.

trudno powiedzieć

51

12,1

6.

brak danych
Ogółem

12

2,8

422

100,0

Na 422 uczniów 139. twierdzi, że raczej darzy szkołę zaufaniem, stanowi to
32,9% badanej grupy. Nieco mniejszą grupę tj.127 osób stanowią uczniowie, którzy
twierdzą, że raczej nie darzą szkoły zaufaniem. Jedynie 25. uczniów zdecydowanie darzy szkołę zaufaniem. Z powyższych badań wynika, że uczniowie pozytywnie postrzegają środowisko szkolne jako miejsce edukacji i pedagogi. Jest to pozytywny symptom
reakcji uczniów na środowisko szkolne.
W dalszej kolejności respondentom postawiono pytanie: jaki wpływ powinna
mieć szkoła na życie publiczne w Polsce? Pytanie to - według autora - ma znaczący
wpływ na wizerunek szkoły, autorytet nauczyciela. Wyniki w tej problematyce zawierają kolejne dwie tabele. Pierwsza ukazuje nam pogląd nauczycieli na wielkość oczekiwanego wpływu szkoły na życie publiczne. Druga natomiast przedstawia wyniki w tym
samym temacie ze strony uczniów. Warto już w tym momencie zauważyć, że w obu
badanych grupach występuje zróżnicowanie w poglądach na temat wpływu szkoły na
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życie publiczne. Zapewne w dużym stopniu uwarunkowane jest to dojrzałością życiową
i zajmowaną pozycją w szkole.
Tabela 28 (p.36). Wielkość oczekiwanego wpływu szkoły na życie publiczne w opinii
nauczycieli
Lp.

Jaki wpływ powinna mieć szkoła na
życie publiczne w Polsce? (AN)

N

%

1.

zdecydowanie mniejszy

4

1,4

2.

mniejszy

4

1,4

3.

taki sam jak do tej pory

76

26,4

4.

większy

149

51,7

5.

zdecydowanie większy

47

16,3

6.

brak danych
Ogółem

8

2,8

288

100,0

Niemal połowa pytanych nauczycieli jest zadania, że szkoła winna mieć większy
wpływ na życie publiczne w Polsce. Natomiast 76. twierdzi, ze winna mieć taki sam jak
do tej pracy. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w tej sprawie w opinii uczniów.
Tabela 29 (p.36). Wielkość oczekiwanego wpływu szkoły na życie publiczne w opinii
uczniów
Lp.

Czy twoim zdaniem szkoła winna
mieć większy, czy mniejszy wpływ
na życie publiczne w Polsce? (AU)

N

%

1.

zdecydowanie mniejszy

32

7,6

2.

mniejszy

45

10,7

3.

taki sam jak do tej pory

168

39,8

4.

większy

115

27,3

5.

zdecydowanie większy

41

9,7

6.

brak danych
Ogółem

21

5,0

422

100,0

W przypadku uczniów 168. czyli 39,8% jest zdania, że szkoła winna mieć taki
sam wpływ na życie publiczne jak do tej pory. Z kolei 115 osób twierdzi, że winna mieć
większy a 32. zdecydowanie mniejszy. Zauważa się zróżnicowanie w tej kwestii wśród
nauczycieli i uczniów. W dalszej części ankiety postawiono zarówno nauczycielom jak
i uczniom pytanie, na jakie dziedziny życia szkoła w Polsce winna mieć większy wpływ
a na jakie mniejszy? Dwie kolejne tabele prezentują nam wyniki badań. Okazuje się, że
również w tym przypadku poglądy obu grup są zróżnicowane. Zarówno nauczyciele jak
i uczniowie ukazują nam swoistą gradację wartości dziedzin życia, na które szkoła winna posiadać wpływ. Uzyskane wyniki w przypadku obu grup nie dają nam optymistycznego obrazu ocen. Co prawda nauczyciele akcentują zagadnienie wychowania dzieci i
młodzieży jako jedno z najważniejszych, to w kolejnych wypowiedziach akcentują ele-
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menty, które nie mają bezpośredniego wpływu na oddziaływanie szkoły jako podmiotu
wychowawczego.
Tabela 30 (p.38). Wielkość oczekiwanego przez nauczycieli wpływu szkoły na określone dziedziny życia

Lp

Na jakie dziedziny
życia szkoła w
Polsce powinna
mieć większy, a na
jakie mniejszy
wpływ? (AN)

większy

na tym
samym
poziomie

mniejszy

N

%

N

%

N

%

trudno
powiedzieć

brak danych

Razem

N

%

N

%

N

%

1.

życie rodzinne

120

41,7

87

30,2

12

4,2

51

17,7

18

6,3

288

100

2.

polityka państwa

50

17,4

64

22,2

46

16,0

108

37,5

20

6,9

288

100

3.

wychowanie dzieci
i młodzieży

248

86,1

26

9,0

0

0,0

2

0,7

12

4,2

288

100

4.

walka z patologiami

241

83,7

31

10,8

2

0,7

4

1,4

10

3,5

288

100

5.

pomoc społeczna

199

69,1

55

19,1

6

2,1

14

4,9

14

4,9

288

100

6.

zapobieganie
przestępczości

214

74,3

45

15,6

2

0,7

9

3,1

18

6,3

288

100

7.

kultura, sztuka

207

71,9

53

18,4

0

0,0

10

3,5

18

6,3

288

100

8.

polityka zagraniczna kraju

22

7,6

80

27,8

20

6,9

147

51,0

19

6,6

288

100

9.

problemy moralne,
etyczne

217

75,3

41

14,2

0

0,0

20

6,9

10

3,5

288

100

10

religijność, wiara

196

68,1

64

22,2

0

0,0

16

5,6

12

4,2

288

100

Większy wpływ - według nauczycieli - winna mieć szkoła na wychowanie dzieci
i młodzieży. Takiego zdania jest 248. nauczycieli, co stanowi 86,1% badanych pedagogów. W dalszej kolejności szkoła winna mieć wpływ na walkę z patologiami (241 osób
czyli 83,7 % badanych), problemy moralno-etyczne, zapobieganie przestępczości, kulturę i sztukę a także religijność i wiarę. W tej grupie propozycji większy wpływ szkoły
zajmuje polityka zagraniczna kraju i polityka państwa. Z kolei w przypadku uczniów,
życie szkoły ma nieco inne zadanie, inny wpływ jak w przypadku nauczycieli.
Tabela 31 (p.38). Wielkość oczekiwanego przez uczniów wpływu szkoły na określone
dziedziny życia
Na jakie dziedziny
szkoła powinna
mieć większymniejszy wpływ?

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

1.

życie rodzinne

77

18,2

139

32,9

119

28,2

66

15,6

21

5,0

2.

polityka państwa

72

17,1

118

28,0

112

26,5

94

22,3

26

6,2

3.

wychowanie

272

64,5

82

19,4

34

8,1

15

3,6

19

4,5

4.

walka z patologiami

275

65,2

69

16,4

31

7,3

28

6,6

19

4,5

5.

pomoc społeczna

268

63,5

92

21,8

15

3,6

23

5,5

24

5,7

6.

prewencja

249

59,0

93

22,0

25

5,9

36

8,5

19

4,5

7.

kultura, sztuka

220

52,1

112

26,5

36

8,5

34

8,1

20

4,7

8.

polityka zagraniczna kraju

65

15,4

139

32,9

78

18,5

118

28,0

22

5,2

9.

problemy moralne,

185

43,8

107

25,4

43

10,2

64

15,2

23

5,5

10.

religijność, wiara

155

36,7

143

33,9

34

8,1

65

15,4

25

5,9

Lp.

większy

na tym samym
poziomie

232

mniejszy

trudno powiedzieć

brak danych

Według uczniów szkoła winna mieć większy wpływ na takie dziedziny życia
jak: walkę z patologiami, wychowanie dzieci i młodzieży, pomoc społeczną, zapobieganie przestępczości, kulturę i sztukę. Mniejszy zaś wpływ powinna mieć szkoła w
dziedzinie takiej jak: życie rodzinne, takiego zdania jest 119. uczniów a w przypadku
nauczycieli grupę te stanowiło zaledwie 12 osób. Na dalszych pozycjach znalazły się
kwestie: polityka państwa, polityka zagraniczna kraju, problemy moralno-etyczne.
Na uwagę jednak zasługuje to, że uczniowie swoje życie rodzinne składają trosce rodziców. Świadczy to, że więzy rodzinne w tej populacji są mocne. Należy też postawić tezę, że rodzina w Polsce, a głównie w tej części Polski, gdzie były prowadzone
badania, nadal istnieją poważne oczekiwania uczniów wobec rodziców, jeśli chodzi o
sprawy rodzinne. Można by wyrazić z tego powodu radość o istniejących dobrych relacjach pomiędzy uczniami i ich rodzicami. Zresztą na potwierdzenie tej tezy wskazują
również poprzednie wyniki tabel. Rodzina więc dla uczniów to istotny podmiot mający
wpływa na kształtowanie ich życia - szczególnie rodzinnego.
Z zaprezentowanych wypowiedzi wynika, że zarówno uczniowie jak i nauczyciele rozumieją znaczenie roli szkoły w życiu młodego człowieka. Szkoła, która dość
często utożsamiana jest głównie z osobą nauczyciela, postrzegana jest dość pozytywnie,
chociaż w kwestiach zasadniczych swą nadzieję uczniowie pokładają w rodzicach. W
dalszej części opracowania nieco szczegółowiej ukazane zostanie rozumienie autorytetu
w opinii pedagogów i uczniów.
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1.1. Autorytet w rozumieniu nauczycieli

U podstaw każdej teorii wychowania i każdej praktyki wychowawczej stoi jakaś
koncepcja człowieka. Z natury rzeczy u podstaw chrześcijańskiej teorii wychowania i
chrześcijańskiej praktyki stoi chrześcijańska koncepcja człowieka. Stwarza ona przede
wszystkim to, jaki człowiek jest, oraz to, jaki człowiek powinien być. Określa rzeczywistość stanowiącą przedmiot zabiegów wychowawczych oraz szkicuje ideał stanowiący ukoronowanie ich. Wychowanie stanowi jedną z istotnych i naturalnych postaci działalności ludzkiej, która polega na zamierzonym wywołaniu zmian osobowości wychowanków, na oddziaływaniu pokoleń starszych na młodsze celem pokierowania ich
wszechstronnym rozwojem dla przygotowania, wg określonego ideału, nowego człowieka do przyszłego życia. Ukazywanie chrześcijańskich wartości w życiu służy do
pobudzania, refleksji nad tym, według czego żyje człowiek: absorbuje czas, uczucia,
myślenie, wysiłek fizyczny i psychiczny. System chrześcijańskich wartości wychowania deklarowanych musi znaleźć swoje odbicie w realizacji ich, w codziennym życiu. W
wychowaniu chrześcijańskim wyróżnia się cztery kierownicze idee - zasady:
a) chrystocentryzm w wychowaniu,
b) moralizm chrześcijański,
c) personalizm chrześcijański,
d) humanizm chrześcijański.
Zasady te odnoszą się przede wszystkim do wychowawcy, który ma być „rzeźbiarzem” młodych, ludzkich serc. Oprócz wiedzy, wychowawca - nauczyciel to osoba,
posiadająca konkretne zasady życiowe, żyjąca nimi i kierująca życiem własnym i innych według tych idei prowadząca.
Opinie samych nauczycieli o autorytecie różnicuje szczebel edukacyjny, na którym pracują. Stosunkowo rzadko prowadzone są badania na poziomie szkoły podstawowej. W badaniach jakie przeprowadzono i zamieszczono w niniejszym opracowaniu
to - jak już wcześniej zaznaczono - poziom szkół średnich. Autor podjął taką decyzję,
choćby z takiego powodu, że zwykle ludzie młodzi przygotowują się bezpośrednio do
życia, a ponadto biorąc uwarunkowania rozwojowe - psychologiczne - jest wiele przesłanek za takim wyborem. Zapewne cennym materiałem byłoby przebadanie młodzieży
gimnazjalnej, która według opinii nauczycieli i wychowawców, stwarzają wiele trudności wychowawczych.
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Tabela 32 (p.1). Rozumienie przez nauczycieli słowa „autorytet”
Lp
.

Co rozumiesz pod
pojęciem słowa
„autorytet”? (AN)

1.

tak

trudno powiedzieć

nie

brak danych

Razem

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

okazywanie szacunku

193

67,0

28

9,7

31

10,8

36

12,5

288

100,
0

2.

zaakceptowaną w
danej kulturze
organizację władzy

14

4,9

176

61,1

46

16,0

52

18,1

288

100,
0

3.

możliwość wpływania na działania
innych osób

193

67,0

25

8,7

26

9,0

44

15,3

288

100,
0

4.

narzędzie zniewolenia, presji, przymusu

5

1,7

223

77,4

8

2,8

52

18,1

288

100,
0

5.

środek zmierzający
do przyjęcia wartości, wzorów i norm
postępowania

209

72,6

4

1,4

43

14,9

32

11,1

288

100,
0

6.

wzór do naśladowania

12

4,2

0

0,0

0

0,0

276

95,8

288

100,
0

Z łatwością można zauważyć, że największą grupę nauczycieli stanowią ci, którzy twierdzą, że autorytet to nie narzędzie zniewolenia, presji czy przymusu. Takiego
zdania jest 223 osób. Od strony pozytywnej najliczniejszą grupę stanowią ci nauczyciele, którzy uznają, że autorytet to środek zmierzający do przyjęcia wartości, wzorów i
norm postępowania uznawanych przez społeczeństwo. Drugą grupę pozytywnego obrazu o autorytecie wyraziło 193 osób uważając za autorytet formę okazywania szacunku.
Identyczną grupę stanowią uważający autorytet jako możliwość wpływania na działania
innych osób. Ponadto 176 twierdzi, że autorytet nie może być automatyczną akceptacją
jakiejś władzy. Na podstawie uzyskanych wypowiedzi badanej grupy, można mieć w
pewnym stopniu pozytywny obraz świadomości autorytetu przez nauczycieli. W dalszej
części badań nauczycielom postawiono pytanie dotyczące określenia najważniejszej
kategorii określającej „autorytet”. Odpowiedzi prezentuje tabela nr 29.
Tabela 33 (p.2). Najważniejsza dla nauczycieli kategoria określająca „autorytet”

Lp.

Którą z kategorii określających "autorytet" uznajesz za najważniejszą?
(AN)

N

%

1.

formę okazywania szacunku

54

18,8

2.

możliwość wpływania na działania
innych osób

32

11,1

3.

środek zmierzający do przyjęcia
wartości, wzorów i norm

151

52,4

4.

wzór do naśladowania

10

3,5

5.

brak danych

41

14,2

288

100,0

Ogółem
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W tym przypadku respondenci dokonali bardzo konkretnego określenia. Na 288
badanych aż 151 (52,4%) osób jest zdania, iż najważniejszą kategorią określającą autorytet
jest środek zmierzający do przyjęcia wartości, wzorów i norm. Na drugim miejscu w

liczbie 54 nauczycieli znalazła się grupa, która twierdzi, że najważniejszym czynnikiem
w tworzeniu autorytetu jest forma okazywania szacunku uczniowi. Z kolei 32. osoby
uważa możliwość wpływania na działania innych osób, a najmniejszą grupę - 10 osób
stanowią ci, którzy autorytet uważają za wzór postępowania. Z kolei 41 badanej populacji nie ma na ten temat wypracowanego własnego zdania.
W badaniu autor poszedł nieco dalej, stawiając wprost wychowawcom pytanie:
która z kategorii jest najważniejsza określająca autorytet nauczyciela? Kategorie odpowiedzi przedstawia nam poniższa tabela.
Tabela 34 (p.3). Rozumienie przez nauczycieli pojęcia „autorytet nauczyciela”
L
p.

Co rozumiesz pod
pojęciem słowa
autorytet nauczyciela? (AN)

1.

tak

trudno
powiedzieć

nie

brak danych

Ogółem

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

wzorowy wychowawca

253

87,8

8

2,8

4

1,4

23

8,0

288

100,0

2.

wzorowy dydaktyk

150

52,1

14

4,9

33

11,5

91

31,6

288

100,0

3.

wspaniały człowiek

206

71,5

10

3,5

12

4,2

60

20,8

288

100,0

4.

człowiek z poświęceniem dla
innych

205

71,2

13

4,5

13

4,5

57

19,8

288

100,0

5.

osoba na poziomie

186

64,6

10

3,5

21

7,3

71

24,7

288

100,0

6.

wzór do naśladowania

4

1,4

0

0,0

0

0,0

284

98,6

288

100,0

7.

inne

22

7,6

0

0,0

0

0,0

266

92,4

288

100,0

W tym przypadku 253 odpowiedzi, co stanowi 87,8% badanych jest zdania, że
autorytet nauczyciela winien być pojmowany z rozumieniem wzorowego nauczyciela.
Na drugim miejscu (206 wypowiedzi) określa się autorytet wychowawcy jako wspaniałego człowieka, w dalszej kolejności (205 odpowiedzi) jako człowieka z poświęceniem
dla innych, a na dalszych miejscach użyto określenia: osoba na poziomie (186 odpowiedzi), wzorowy dydaktyk (150 odpowiedzi). W odpowiedziach na takie propozycje
znalazły się również przeciwne opinie co obrazuje nam tabela.
W kolejnym pytaniu zapytano ankietowanych nauczycieli, którą z kategorii „autorytetu nauczyciela” uznają za najważniejszą? Na pierwszym miejscu znalazło się
określenie jako „wspaniałego człowieka”, takiego zdania jest 94 osoby, co stanowi
32,6% badanej grupy. Na drugim miejscu znalazło się określenie „człowieka z poświęceniem”. Tak twierdzi 87 respondentów, czyli 30,2% populacji. I na trzecim miejscu
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znalazły się wypowiedzi tych, którzy sądzą, że autorytet nauczyciela to „wzorowy wychowawca”. Takiego zadania jest 60 wychowawców czyli 20,8% całej grupy. Najmniejszą grupę to jest 7 osób, stanowią ci, którzy uważają, że kategorią budującą autorytet nauczyciela jest „wzorowy dydaktyk”.
Tabela 35 (p.4). Najważniejsza w rozumieniu nauczycieli kategoria określająca
„autorytet nauczyciela”
Lp.

Którą z kategorii "autorytetu nauczyciela" uznajesz za najważniejszą?
(AN)

N

%

1.

wzorowy wychowawca

60

20,8

2.

wzorowy dydaktyk

7

2,4

3.

wspaniały człowiek

94

32,6

4.

człowiek z poświęceniem dla innych

87

30,2

5.

osoba na poziomie

14

4,9

6.

wzór do naśladowania

8

2,8

7.

brak danych
Ogółem

18

6,3

288

100,0

Dla bardziej szczegółowego poznania rozumienia autorytetu przez nauczycieli,

autor zapytał respondentów: co jest istotne w kształtowaniu autorytetu nauczycieli?
Dość szczegółowo kwestie te obrazuje nam tabela nr 32.
Tabela 36 (p.18). Istotne w opinii nauczycieli determinanty w kształtowaniu autorytetu
nauczycieli

Lp.

Co według ciebie jest
istotne w kształtowaniu autorytetu nauczycieli? (AN)

tak

trudno powiedzieć

nie

brak danych

Razem

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

1.

dobry przykład ze
strony nauczycieli

274

95,1

2

0,7

2

0,7

10

3,5

288

100,0

2.

wskazówki, jak dobrze postępować

213

74,0

11

3,8

43

14,9

21

7,3

288

100,0

3.

zajmowanie wysokiego stanowiska

9

3,1

167

58,0

83

28,8

29

10,1

288

100,0

4.

wyższe wykształcenie

88

30,6

66

22,9

103

35,8

31

10,8

288

100,0

5.

wskazówki, jak radzić
sobie z problemami

227

78,8

4

1,4

32

11,1

25

8,7

288

100,0

6.

patriotyzm

173

60,1

25

8,7

57

19,8

33

11,5

288

100,0

7.

dobra materialne

4

1,4

177

61,5

71

24,7

36

12,5

288

100,0

8.

wsparcie ze strony
rodziców, otoczenia

205

71,2

14

4,9

37

12,8

32

11,1

288

100,0

9.

podtrzymywanie
tradycji rodzinnych

194

67,4

20

6,9

40

13,9

34

11,8

288

100,0

10.

przykład, jak pomagać innym

256

88,9

3

1,0

0

0,0

29

10,1

288

100,0

11.

religijność

223

77,4

6

2,1

26

9,0

33

11,5

288

100,0

Jak widać w tabeli na pierwszym miejscu uplasowała się wypowiedź dotycząca
dobrego przykładu ze strony nauczyciela. Takiej odpowiedzi udzieliło 274 osób tj.
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95,1% badanych. Podobne odpowiedzi znalazły się na miejscu drugim: przykład i pomoc innych (256 odpowiedzi czyli 88,9%). Na trzecim miejscu (227 odpowiedzi) znalazły się wypowiedzi dotyczące „wskazówek, udzielania rad w rozwiązywaniu problemów”. Jedynie 4 nauczycieli było zdania, że to dobra materialne tworzą autorytet nauczyciela.
Doskonale zdajemy sobie sprawę, że autorytet nauczyciela odgrywa poważną
rolę w pomocy młodym przy wyborze ich decyzji życiowych. Zapytano więc wychowawców w czym - według ich opinii - uczniowie najbardziej oczekują autorytetu. Tabela nr 33 przedstawiana nam wpływ wychowawców na konkretne wybory, decyzje młodzieży.
Tabela 37 (p.20). Wybory i decyzje, w których uczniowie liczą się z opinią nauczycieli
– według pedagogów
Czy uczniowie
liczą się z twoją
opinią w wyborze?
(AN)

zdecydowanie tak

raczej tak

raczej nie

zdecydowanie nie

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

1.

wykształcenia

20

6,9

114

39,6

44

15,3

7

2,4

69

24,0

34

11,8

2.

zawodu

8

2,8

84

29,2

60

20,8

11

3,8

89

30,9

36

12,5

3.

partnera życiowego

4

1,4

40

13,9

56

19,4

35

12,2

115

39,9

38

13,2

4.

przyjaciół

26

9,0

91

31,6

37

12,8

15

5,2

84

29,2

35

12,2

5.

ubioru

5

1,7

113

39,2

65

22,6

25

8,7

46

16,0

34

11,8

6.

poglądów religijnych

65

22,6

161

55,9

7

2,4

4

1,4

23

8,0

28

9,7

7.

poglądów politycznych

2

0,7

33

11,5

43

14,9

34

11,8

134

46,5

42

14,6

Lp.

trudno
powiedzieć

brak danych

Największą grupę stanowią ci, którzy sądzą iż w decyzjach związanych z poglądami religijnymi SA pomocnymi dla młodzieży. Zadecydowanie tak twierdzi 65 badanych czyli 22,6% respondentów. Jeśli chodzi o drugą kategorię „raczej tak” największą
grupę odpowiedzi (161) stanowią kwestie dotyczące poglądów religijnych.
A więc w obu przypadkach zarówno w kategorii „zdecydowanie tak” i „raczej
tak”, według nauczycieli młodzież liczy się z opinią swoich wychowawców. Można
więc mówić w tym przypadku o świadectwie życia pedagogów, które pozytywnie oddziaływuje na uczniów. Jeśli chodzi o kategorię kolejną dotyczącą postawy wątpliwej
czy niepewnej w tej materii, największą grupę stanowią odpowiedzi w kwestiach ubioru
(65 odpowiedzi), zawodu (60 odpowiedzi) i partnera życiowego (56 odpowiedzi).
Znacząca grupa respondentów nie wyraziła swej opinii co do liczenia się młodzieży z opinią nauczycieli. W tej klasyfikacji najliczniejszą grupę stanowią odpowiedzi
dotyczące poglądów politycznych (134), partnera życiowego (115 odpowiedzi), zawodu
i przyjaciół.
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W dalszym pytaniu ankiety zapytano nauczycieli, jaką rolę pełni szkoła jako instytucja? W tym przypadku zdecydowana większość badanych (233 osób, czyli 80,9%
badanych) jednoznacznie twierdzi, że szkoła pełni przede wszystkim funkcję dydaktyczno-pedagogiczną. Z kolei 32 osób jest zdania, że pełni funkcje wychowawczą, natomiast 7 osób uważa, że dydaktyczną, a 14 osób nie wyraziło swego zdania w tym
względzie.
Tabela 38 (p.21). Rola szkoły w opinii nauczycieli
Lp.

Jaką rolę pełni szkoła jako instytucja?
(AN)

1.

dydaktyczną,

6

2,1

2.

wychowawczą,

32

11,1

3.

dydaktyczno-pedagogiczną

233

80,9

4.

brak danych

17

5,9

288

100,0

Ogółem

N

%

Obecnie w literaturze czy aktach prawnych oświatowych akcentuje się zadanie
szkoły w sferze rozwoju zdolności ucznia. Powiada się, że szkoła winna inspirować,
pomagać w rozwoju ucznia i to nie tylko w wymiarze intelektualnym, osobowym ale
integralnym. O opinię w tej kwestii zapytano respondentów.
Tabela 39 (p.22). Szkoła a rozwój zdolności ucznia w opinii nauczycieli
Lp.

Czy szkoła w obecnych czasach
pomaga rozwijać zdolności ucznia?
(AN)

1.
2.

N

%

zdecydowanie tak

93

32,3

raczej tak

158

54,9

3.

raczej nie

18

6,3

4.

zdecydowanie nie

2

0,7

5.

trudno powiedzieć

9

3,1

6.

brak danych

8

2,8

288

100,0

Ogółem

Okazuje się, że ponad połowa badanych tj. 158 osób co stanowi 54,9 populacji,
jest zdania, że szkoła raczej pomaga uczniom w rozwoju. Natomiast 93 osoby jest zdania, że „zdecydowanie tak”, 18 osób „raczej nie” a wprost 2 osoby uważa, że „zdecydowanie nie”. Należy więc sądzić, że nauczyciele jako wychowawcy nie są do końca
przekonani w misje jaką posiada każda placówka wychowawcza - szkoły. Osoba mająca sama wątpliwość, trudno jej podejmować działania pozytywne. Jest to zatem nowe
wyzwanie i zadanie formacji kadr pedagogicznych.
Po wstępnej diagnozie dotyczącej roli szkoły, roli nauczyciela, pełnienia funkcji
placówki oświatowej, postawiono nauczycielom dość konkretne pytanie: co według
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ciebie decyduje o autorytecie nauczyciela? Po uzyskaniu odpowiedzi dokonano uporządkowania merytorycznego wypowiedzi, grupując je tematycznie w pewne bloki tematyczne. Okazuje się, że wyniki są dość interesujące. Szczegółowo zagadnienie obrazuje tabela nr 36, w której znalazło się 12 kategorii odpowiedzi, przy czym ostatnia
obejmuje pojedyncze odpowiedzi, które zostały zgrupowane w jedną całość.
Tabela 40 (p.28). Czynniki i cechy decydujące o autorytecie nauczyciela w opinii nauczycieli

Lp.

Co według ciebie
decyduje o autorytecie nauczyciela?
(AN)

zdecydowanie tak
N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

1.

wiara w Boga

116

40,3

102

35,4

19

6,6

3

1,0

30

10,4

18

6,3

2.

bezinteresowność
i poświęcenie

186

64,6

75

26,0

3

1,0

2

0,7

4

1,4

18

6,3

3.

nowoczesność i
postępowość

37

12,8

93

32,3

59

20,5

12

4,2

59

20,5

28

9,7

4.

troska o szkołę

93

32,3

137

47,6

24

8,3

2

0,7

14

4,9

18

6,3

5.

wykształcenie

72

25,0

146

50,7

27

9,4

0

0,0

21

7,3

22

7,6

6.

mądrość

213

74,0

55

19,1

0

0,0

0

0,0

2

0,7

18

6,3

7.

tolerancja dla
innych

150

52,1

105

36,5

6

2,1

0

0,0

11

3,8

16

5,6

8.

wyrozumiałość i
życzliwość

217

75,3

55

19,1

2

0,7

0

0,0

0

0,0

14

4,9

9.

rozsądek w decyzjach

211

73,3

52

18,1

3

1,0

0

0,0

6

2,1

16

5,6

10.

operatywność

132

45,8

118

41,0

6

2,1

4

1,4

10

3,5

18

6,3

11.

zajmowanie wysokiej pozycji w
hierarchii kościelnej

10

3,5

50

17,4

95

33,0

43

14,9

64

22,2

26

9,0

12.

inne

8

2,8

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

280

97,2

raczej tak

raczej nie

zdecydowanie nie

trudno
powiedzieć

brak danych

Według nauczycieli najwięcej głosów opowiadających się za zdecydowaną odpowiedzią było 217 odpowiedzi (tj. 75,3%) i dotyczyły one wyrozumiałości i życzliwości. Drugą bardzo istotną cechą jaka podkreślili nauczyciele, jest mądrość - czyli można
przypuszczać iż chodzi tutaj o wiedzę. W sumie 213 odpowiedzi czyli 74,0% potwierdziło taką tezę. Na dalszych miejscach znalazły się rozsądek w decyzjach (211 odpowiedzi), bezinteresowność i poświęcenie 186 (64,6% badanych), tolerancja dla innych,
operatywność i wiara w Boga. W kategorii „raczej tak” czynnikami decydującymi o
autorytecie nauczyciela na pierwszym miejscu znalazły się wykształcenie, troska o
szkołę, operatywność, tolerancja dla innych, wiara w Boga, nowoczesność i postępowość. Zastanawiającym jest to, iż 95 odpowiedzi dotyczyło opinii, że zajmowanie wysokiej pozycji w hierarchii kościelnej raczej nie decyduje o autorytecie nauczyciela. Zaś
„zdecydowanie nie” dotyczyło również tej samej kategorii.
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Kolejne pytanie dotyczyło czynników i cech, które są najważniejsze w kreowaniu autorytetu nauczyciela. Analogicznie jak przy poprzednim pytaniu wypowiedzi zostały uporządkowane według określonej kategorii stanowiących w sumie 12 pozycji.
Przy czym w tym przypadku chodziło o wybór trzech najważniejszych cech, które decydują o autorytecie nauczyciela. Szczegółowo sytuację tego zagadnienia przedstawia
nam tabela nr 37.
Tabela 41 (p.29). Najważniejsze czynniki i cechy decydujące o autorytecie nauczyciela
w opinii nauczycieli

Lp.

Wybierz i uszereguj trzy najważniejsze cechy, które decydują o autorytecie nauczyciela. (AN)

1.

I wybór

II wybór

III wybór

Razem

N

%

N

%

N

%

N

%

wiara w Boga

81

28,1

16

5,6

25

8,7

122

42,4

2.

bezinteresowność i poświęcenie

50

17,4

66

22,9

25

8,7

141

49,0

3.

nowoczesność i postępowość

6

2,1

2

0,7

8

2,8

16

5,6

4.

troska o szkołę

4

1,4

2

0,7

8

2,8

14

4,9

5.

wykształcenie

7

2,4

13

4,5

10

3,5

30

10,4

6.

mądrość

70

24,3

47

16,3

29

10,1

146

50,7

7.

tolerancja dla innych

12

4,2

37

12,8

28

9,7

77

26,7

8.

wyrozumiałość i życzliwość

18

6,3

45

15,6

66

22,9

129

44,8

9.

rozsądek w decyzjach

16

5,6

30

10,4

46

16,0

92

31,9

10.

operatywność

0

0,0

4

1,4

11

3,8

15

5,2

11.

inne

2

0,7

0

0,0

0

0,0

2

0,7

12.

brak danych

80

27,8

Ogółem

22

7,6

26

9,0

32

11,1

288

100,0

288

100,0

288

100,0

W pierwszej grupie wyboru, czyli na pierwszym miejscu poczesne miejsce zajęła wiara w Boga - 81 wypowiedzi czyli 28,1% odpowiedzi z pierwszej kategorii. Na
drugim miejscu podkreślono mądrość, następnie bezinteresowność i poświęcenie. Z
kolei w grupie drugiego stopnia wyboru na pierwszym miejscu znalazła się bezinteresowność i poświęcenie, a na dalszych miejscach: mądrość, wyrozumiałość i życzliwość,
rozsądek w decyzjach i wiara w Boga.
W trzeciej kategorii na pierwsze miejsce wysunęła się wyrozumiałość i życzliwość, rozsądek w decyzjach, mądrość i tolerancja dla innych. Biorąc zaś wszystkie trzy
kategorie w całości pierwsze miejsce zajęła mądrość (146 odpowiedzi, czyli 50,7% badanych), na drugiej pozycji znalazła się bezinteresowność i poświęcenie (141 odpowiedzi tj. 49,0%), na trzecim, wyrozumiałość i życzliwość (129 odpowiedzi tj. 44,8% wypowiedzi) i na czwartym miejscu uplasowała się kwestia wiary w Boga (122 czyli
42,4%). Jak łatwo można zauważyć, że w przedstawionych wynikach badań, nie zauważa się wielkiego zróżnicowania poglądów nauczycieli. Być może zjawisko to jest
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wynikiem środowiska, jakie w większości występują na terenie diecezji sandomierskiej.
A przypomnieć należy, iż jest głównie środowisko wiejskie. Ten obraz dał nam pogląd
na pewne zasadnicze kwestie, ale tylko ze strony nauczycieli. Natomiast istotnym wkładem w pełnie obrazu będzie prezentacja wyników badań przeprowadzonych także na
grupie uczniów. Postawiono im analogiczne pytania. Czy będą analogiczne wypowiedzi, porównywalne do swoich wychowawców, okaże się po przedstawieniu i porównaniu obu punktów pracy zarówno pierwszego jak i drugiego.
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1.2. Autorytet nauczyciela w rozumieniu uczniów

W Liście apostolskim Parati semper z 31 marca 1985 r., skierowanym do młodych całego świata, Jan Paweł II określa młodość jako szczególne bogactwo w życiu
człowieka, jako "wzrastanie”494. Papież zwraca uwagę na to, że młodość jest szczególnym bogactwem człowieka, polegającym w głównej mierze na odkrywaniu ludzkiego
"ja" i związanych z nim właściwości oraz uzdolnień495. Wychowanie rodzinne i szkolne
dostarczają elementów dla bardzo ważnego procesu, jakim jest samowychowanie, które
musi być przede wszystkim ukierunkowane na prawdę496. Jan Paweł II stwierdza, że
młodość człowieka można określić jako "wzrastanie", któremu odpowiada całościowo
pojęty rozwój psychofizyczny człowieka497.
W procesie tym ważnym elementem jest rola wychowawcy - nauczyciela, który
ma być kreatorem młodego człowieka. Młodzi potrzebują „mistrzów” wychowania,
posiadających autorytet a więc pewną naturalną siłę oddziaływania świadectwem życia.
Wychowawcy spełniają jedno z najważniejszych zadań w procesie wychowania,
dlatego też Jan Paweł II podkreśla, że ich misja jest "świętym obowiązkiem powierzonym im przez rodziców i rodziny"498. Samo zaś wychowanie ma na celu wychowanie
do szeroko pojętych wartości moralnych499. Istnieje mocny związek pomiędzy wychowaniem a ewangelizacją, te dwie rzeczywistości wzajemnie się potrzebują oraz przenikają500. W procesie wychowania ewangelizującego ważne zadania mają do spełnienia
zakony poświęcające się misji wychowawczej501. Jednakże w tym kontekście papież

494

Jan Paweł II. List apostolski Parati semper do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży. [w:] Wych jw. s. 13-60.
495
„Jest to bogactwo odkrywania, a zarazem planowania, wybierania, przewidywania i podejmowania pierwszych własnych decyzji, które mają znaczenie dla przyszłości w wymiarze ściśle osobowym
ludzkiej egzystencji. Równocześnie są one społecznie ważne". Tamże, s. 17 n, n. 3.
496
Tamże, s. 47, n. 13.
497
„Wzrastanie "w latach" odnosi się do naturalnego związku człowieka z czasem: owo wzrastanie
jest jakby etapem "wstępującym" w całokształcie ludzkiego przemijania. Odpowiada temu cały rozwój
psychofizyczny: wzrastanie tych wszystkich energii, poprzez które konstytuuje się normalna ludzka indywidualność". Tamże, s. 50, n. 14.
498
Jan Paweł II. Spotkanie z nauczycielami i wychowawcami. St. John's (Kanada). 12 września
1984. [w:] Wych jw. s. 254 n. 1.
499
„Chodzi o lojalność, wierność podjętym zobowiązaniom, uczciwość, sprawiedliwość, tolerancję,
szacunek wobec innych - wobec ich życia, warunków ich życia, ich rasy, chodzi o dzielenie się, solidarność. Chrześcijanie zwykli łączyć te cnoty społeczne z miłosierdziem, z miłością i opierać je na transcendentnej, zagwarantowanej przez Boga godności każdej osoby ludzkiej i na przykładzie Chrystusa". Jan
Paweł II. Audiencja dla Korpusu Dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej. Watykan
12 stycznia 1985. [w:] Wych jw. s. 263 n. 7.
500
Jan Paweł II. Msza św. na campusie uniwersyteckim w Maracaibo. Wenezuela. 27 stycznia 1985
[w:] Wych jw. s. 268 n. 5.
501
Tamże, s. 269, n. 5.
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Sługa Boży Jan Paweł II zaznaczył, że proces wychowania ewangelizującego wymaga
także zwrócenia uwagi na formację samych wychowawców, „aby przyjmowali wiarę z
głęboką pokorą i przekazywali ją wiernie jako wielki dar dobroci Boga”502.
Nawiązując do problemów nowej ewangelizacji papież Jan Paweł II przypomina
o pilnej potrzebie chrześcijańskiego wychowania. Domaga się ono specjalnej postawy
oraz przymiotów serca i umysłu od wychowawców, „takich jak wrażliwość pedagogiczna, postawa ojcowska i zarazem macierzyńska, umiejętność podejmowania trudu
oceny tego, co dokonuje się w procesie rozwoju jednostki i grupy, zgodnie z programem formacyjnym, który łączy w żywotną i rozsądną całość cele wychowawcze i wolę
poszukiwania najbardziej odpowiednich środków”503.
W katedrze włocławskiej 6 czerwca 1991 roku Jan Paweł II przypomniał, że
szkoła kształtuje władze umysłowe, rozwija zdolność wydawania prawidłowych sądów,
wprowadza w dziedzictwo kultury wytworzonej przez przeszłe pokolenia, kształci
zmysł wartości, przygotowuje do życia zawodowego, sprzyja dyspozycjom do wzajemnego zrozumienia się w przyjaznym współżyciu wychowanków504.
Dla zbudowania obrazu o szkole, wychowawcach, działaniach placówek oświatowych, przebadano dość pokaźną grupę uczniów, stawiając im wiele anonimowych
pytań. Doskonale wiemy, że ważnym ogniwem w wychowaniu i edukowaniu młodego
pokolenia, jest zagadnienie autorytetu nauczyciela, a więc osoby posiadającej konkretne
zadania wobec ucznia. Chcąc jednak wejść w pewne tajniki zagadnienia wpierw
uczniom postawiono kilka pytań wstępnych, dających ogólne rozeznanie w tematyce
problemu.
W pierwszej kolejności zapytano respondentów: co rozumieją pod pojęciem
słowa autorytet? Wypowiedzi uczniów skategoryzowano w 6 kategoriach, które zawierają najważniejsze - według uczniów - elementy składowe autorytetu. Uczniowie byli
świadomi, że chodzi o autorytet nauczyciela, stąd i wypowiedzi ich należy traktować
jako opinie pod adresem swoich wychowawców szkolnych. Dodać należy, że uczniom
zaproponowano pewną kategorię określeń dla zdefiniowania autorytetu. Uczniowie
mieli możliwość zaproponowania własnych pojęć, gdyby zaproponowane nie odpowiadały ich rozumowaniu.
502

Tamże, s. 270 n, n. 6.
Jan Paweł II. List Juventus patris w 100. rocznicę śmierci św. Jana Bosko. Rzym 31 stycznia
1988 [w:] Wych s. 317 n. 17.
504
Jan Paweł II. Spotkanie z katechetami, nauczycielami i uczniami w katedrze włocławskiej. Włocławek 6 czerwca 1991 [w:] Wych s. 333 n. 2.
503
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Wyniki w tej kwestii obrazuje nam poniższa tabela nr 38.
Tabela 42 (p.1). Rozumienie przez uczniów pojęcia słowa „autorytet”
trudno powiedzieć

Lp.

Co rozumiesz pod
pojęciem słowa
„autorytet”? (AU)

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

1.

formę okazywania
szacunku

247

58,5

92

21,8

65

15,4

18

4,3

422

100,0

2.

powszechnie zaakceptowaną w danej
kulturze organizację
władzy

55

13,0

248

58,8

100

23,7

19

4,5

422

100,0

3.

możliwość wpływania
na działania innych
osób

262

62,1

65

15,4

80

19,0

15

3,6

422

100,0

4.

narzędzie zniewolenia, presji, przymusu

48

11,4

295

69,9

56

13,3

23

5,5

422

100,0

5.

środek zmierzający
do przyjęcia wartości, wzorów i norm
postępowania uznawanych przez dany
autorytet

282

66,8

38

9,0

89

21,1

13

3,1

422

100,0

6.

wzór do naśladowania

17

4,0

0

0,0

0

0,0

405

96,0

422

100,0

tak

nie

brak danych

Ogółem

Największą grupę uczniów pozytywnie myślących o autorytecie stanowią wypowiedzi uczniów określających autorytet jako środek zmierzający do przyjęcia wartości, wzorów i norm postępowania uznawanych przez dany autorytet. Taką opinię wyraziły 282. osoby, czyli 66,8% badanych. Druga grupa rozumiejących nieco inaczej autorytet to wypowiedzi wychowanków określających autorytet jako możliwość wpływania
na działania innych osób. Takich odpowiedzi udzieliło 262. uczniów, czyli 62,1% badanych. I na trzecim miejscu (247 wypowiedzi) znalazło się określenie iż autorytet to
forma okazywania szacunku. Ponadto 295 odpowiedzi uczniów wyraziło opinie, że autorytet to nie jest i nie powinien być narzędziem zniewolenia, presji czy przymusu. Niepokojącym jest to, że uczniowie zbyt w małym stopniu zauważyli autorytet jako wzór
do naśladowania. Aż 405 osób, czyli 96% respondentów nie zaznaczyło tej propozycji
w swojej ankiecie.
W kolejnym pytaniu zapytano uczniów, co według nich stanowi najważniejszy
składnik autorytetu? Okazuje się, że 159 uczniów czyli 37,7 jest zdania, że najważniejszą kategorią określającą autorytet jest środek zmierzający do przyjęcia wartości, wzorów i norm. Sytuacja w tym względzie jest więc analogiczna w porównaniu do nauczycieli. Na drugim miejscu znalazła się kategoria jako możliwość wpływania na działania
innych osób. Takiego zdania jest 106 badanych uczniów czyli, 25,1 % respondentów.
Podobną grupę stanowią uczniowie twierdzący, że według ich oceny ta forma okazywania szacunku jest ważnym elementem autorytetu.
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Tabela 43 (p.2). Najważniejsza dla uczniów kategoria określająca „autorytet”

Lp.

Którą z kategorii określających "autorytet" uznajesz za najważniejszą?
(AU)

1.

formę okazywania szacunku

2.

zaakceptowaną w danej kulturze
organizację władzy

3.

N

%

103

24,4

9

2,1

możliwość wpływania na działania
innych osób

106

25,1

4.

narzędzie zniewolenia, presji, przymusu

3

0,7

5.

środek zmierzający do przyjęcia
wartości, wzorów i norm

159

37,7

6.

wzór do naśladowania

8

1,9

7.

brak danych

34

8,1

422

100,0

Ogółem

W dalszej kolejności zapytano uczniów: co rozumiesz pod pojęciem „autorytetu
nauczyciela”? Zagadnienie to przedstawia nam poniższa tabela.
Tabela 44 (p.3). Rozumienie przez uczniów pojęcia „autorytet nauczyciela”

Lp.

Co rozumiesz pod
pojęciem słowa
autorytet nauczyciela? (AU)

tak

trudno powiedzieć

nie

brak danych

Ogółem

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

1.

wzorowy wychowawca

307

72,7

41

9,7

51

12,1

23

5,5

422

100,0

2.

wzorowy dydaktyk

193

45,7

70

16,6

102

24,2

57

13,5

422

100,0

3.

wspaniały człowiek

264

62,6

35

8,3

79

18,7

44

10,4

422

100,0

4.

człowiek z poświęceniem dla innych

284

67,3

33

7,8

59

14,0

46

10,9

422

100,0

5.

osoba na poziomie

237

56,2

51

12,1

84

19,9

50

11,8

422

100,0

6.

wzór do naśladowania

12

2,8

0

0,0

0

0,0

410

97,2

422

100,0

7.

inne

15

3,6

0

0,0

0

0,0

407

96,4

422

100,0

W tej kwestii odpowiedzi obejmują sześć kategorii. Największym oparciem czy
uznaniem cieszy się wśród uczniów kategoria „wzorowego nauczyciela”. W sumie 307
odpowiedzi (72,7%) zaznaczyło jako najważniejszą kategorię. Na kolejnych miejscach
znalazły się: człowiek z poświęceniem dla innych (284 odpowiedzi), wspaniały człowiek (264 odpowiedzi), osoba na poziomie (237) i wzorowy dydaktyk (193 wypowiedzi). Niemal przeciwieństwem tego są wypowiedzi negujące owe wartości. I podobnie
jak w grupie badanych nauczycieli 410 osób przy kategorii „wzór do naśladowania”
brak było danych.
W kolejnym zadaniu postawiono uczniom pytanie: którą z kategorii "autorytetu
nauczyciela" uznajesz za najważniejszą? Na pierwszym miejscu znalazła się kategoria
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dotycząca „człowieka z poświęceniem dla innych”. Takiego zdania jest 135 uczniów tj.
32,0% badanych.
Tabela 45 (p.4). Najważniejsza w rozumieniu uczniów kategoria określająca „autorytet
nauczyciela”
Lp.

Którą z kategorii "autorytetu
nauczyciela" uznajesz za najważniejszą? (AU)

N

%

1.

wzorowy wychowawca

81

19,2

2.

wzorowy dydaktyk

24

5,7

3.

wspaniały człowiek

115

27,3

4.

człowiek z poświęceniem dla
innych

135

32,0

5.

osoba na poziomie

31

7,3

6.

wzór do naśladowania

4

0,9

7.

brak danych

32

7,6

422

100,0

Ogółem

Przyjmującego kategorię jako „wspaniałego człowieka” jest zdania 115.
uczniów, co stanowi 27,3% ogólnej liczby badanej populacji. Na trzecim miejscu (81
osób) wymieniono jako wzorowego wychowawcę. Dodatkowym pytaniem, postawionym wobec uczniów, było pytanie dotyczące korzystania z pomocy przez uczniów. zaproponowano dwie kategorie grupy osób: nauczycieli i rodzinę.
Tabela 46 (p.16 i 17). Korzystanie z pomocy otoczenia przez uczniów

Lp.

Jak często
zwracasz się
do członków
rodziny i nauczycieli z
trudnymi problemami? (AU)

bardzo
często

raczej często

raczej rzadko

bardzo
rzadko

nigdy

brak danych

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

1.

do nauczycieli

2

0,5

23

5,5

116

27,5

99

23,5

179

42,4

3

0,7

2.

do członków
swojej rodziny

85

20,1

140

33,2

112

26,5

61

14,5

20

4,7

4

0,9

Jak się okazuje, uczniowie bardzo często zwracają się o pomoc do rodziny (85
osób, czyli 20,1% badanych) natomiast do nauczycieli w tej kategorii zwraca się 2.
uczniów. Z kolei raczej często o pomoc uczniowie zwracają się również do członków
rodziny (140 wypowiedzi tj. 33,2%). Z kolei raczej rzadko wychowankowie zwracają
się do nauczycieli. Grupę tę stanowi116 odpowiedzi, czyli 27,5%, bardzo rzadko do
nauczycieli 99 osób, zaś do rodziców 61. I niemal szokującym jest to, że aż 179. tj.
42.4% nigdy nie zwraca się o pomoc do nauczycieli. Jest to w pewnym stopniu wynik
porażający. A z drugiej strony budzi refleksję i daje nowe wyzwanie wobec nie tylko
samych nauczycieli lecz jednostek przygotowujących nauczycieli do pracy z młodzieżą.
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W dalszej kolejności respondentom postawiono pytanie: co według ciebie jest
istotne w kształtowaniu autorytetu nauczyciela? Uzyskanie odpowiedzi uczniów są dość
interesujące i wymagają głębszej analizy
Tabela 47 (p.18). Istotne w opinii uczniów determinanty w kształtowaniu autorytetu nauczycieli.

Lp.

Co według ciebie
jest istotne w kształtowaniu autorytetu
nauczycieli? (AU)

tak

trudno powiedzieć

nie

brak danych

Ogółem

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

1.

dobry przykład ze
strony nauczycieli

357

84,6

20

4,7

39

9,2

6

1,4

422

100,0

2.

wskazówki, jak
dobrze postępować

300

71,1

46

10,9

69

16,4

7

1,7

422

100,0

3.

zajmowanie wysokiego stanowiska

30

7,1

243

57,6

138

32,7

11

2,6

422

100,0

4.

wyższe wykształcenie

159

37,7

138

32,7

118

28,0

7

1,7

422

100,0

5.

wskazówki, jak
radzić sobie z problemami

315

74,6

28

6,6

70

16,6

9

2,1

422

100,0

6.

patriotyzm

200

47,4

79

18,7

126

29,9

17

4,0

422

100,0

7.

dobra materialne

22

5,2

281

66,6

105

24,9

14

3,3

422

100,0

8.

wsparcie ze strony
rodziców, otoczenia

234

55,5

66

15,6

109

25,8

13

3,1

422

100,0

9.

podtrzymywanie
tradycji rodzinnych

230

54,5

78

18,5

98

23,2

16

3,8

422

100,0

10.

przykład, jak pomagać innym

333

78,9

30

7,1

47

11,1

12

2,8

422

100,0

11.

religijność

234

55,5

47

11,1

118

28,0

23

5,5

422

100,0

Najwięcej odpowiedzi dotyczyło dobrego przykładu nauczyciela. Tego typu odpowiedzi udzieliło 357. uczniów, czyli 84,6% respondentów. W dalszej kolejności
zwrócono uwagę na przykład, pomoc innym - 333 odpowiedzi, tj. 78,9 wypowiedzi. Na
kolejnym miejscu jako istotny element wskazano rady dotyczące radzenia sobie z problemami (315 odpowiedzi tj. 74,6%). Na dalszych miejscach znalazły takie kwestie jak:
wskazówki dotyczące pozytywnego postępowania (300 odpowiedzi - 71,1%), po 234
odpowiedzi dotyczyło religijności i wsparcia ze strony otoczenia. Na ostatnich miejscach znalazły się: kwestia zajmowania wysokiego stanowiska (30 odpowiedzi czyli
7,1%) oraz posiadanie dóbr materialnych (22 odpowiedzi - 5,2% wypowiedzi).
W negatywnym ujęciu na pierwszym miejscu znalazła się sytuacja związana z
posiadaniem dóbr materialnych. Takich odpowiedzi udzieliło 281 uczniów czyli 66,6%
wszystkich odpowiedzi w kategorii zaprzeczających, iż wartości te nie decydują o
kształtowaniu autorytetu. Na dalszych pozycjach znalazły się takie determinanty jak:
zajmowanie wysokiego stanowiska (243 odpowiedzi), wyższe wykształcenie (138).
Ostatnie pozycje w tej kategorii dotyczyły dobrego przykładu ze strony nauczyciela (20
osób) i wskazówek dotyczących radzenia sobie z życiowymi problemami (28 osób).
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Z kolei w trzeciej kategorii dotyczącej „trudno powiedzieć” najwięcej wypowiedzi dotyczyło zajmowanego wysokiego stanowiska (138 uczniów wskazało na ten determinant), patriotyzm i religijność.
W dalszej części ankiety postawiono uczniom pytanie: czy i w jakich wyborach i

decyzjach zwracasz się do nauczycieli? Ten determinant o tyle jest istotny, bowiem
ukazuje zaufanie ucznia wobec swego wychowawcy.
Tabela 48 (p.20). Wybory i decyzje, w których uczniowie zwracają się do nauczycieli
według uczniów
Czy i w jakich wyborach i decyzjach
zwracasz się do
nauczycieli? (AU)

zdecydowanie tak

raczej tak

raczej nie

zdecydowanie nie

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

1.

wykształcenia

72

17,1

143

33,9

115

27,3

56

13,3

28

6,6

8

1,9

2.

zawodu

55

13,0

116

27,5

145

34,4

68

16,1

31

7,3

7

1,7

3.

partnera życiowego

13

3,1

18

4,3

65

15,4

282

66,8

26

6,2

18

4,3

4.

przyjaciół

22

5,2

25

5,9

91

21,6

242

57,3

25

5,9

17

4,0

5.

ubioru

12

2,8

11

2,6

98

23,2

268

63,5

21

5,0

12

2,8

6.

poglądów religijnych

23

5,5

50

11,8

97

23,0

217

51,4

24

5,7

11

2,6

7.

poglądów politycznych

15

3,6

44

10,4

101

23,9

213

50,5

37

8,8

12

2,8

Lp.

trudno
powiedzieć

brak danych

Wśród siedmiu propozycji największy procent uczniów w kategorii „zdecydowanie tak” zwróciłbym się do nauczyciela, wskazało zagadnienie dotyczące wykształcenia (72 odpowiedzi, tj. 17,1%), zawodu (55 wypowiedzi, czyli 13,0%). Na dalszych
miejscach znalazły się takie determinanty jak: wybór przyjaciół, poglądów religijnych,
poglądów politycznych, partnera życiowego i ubioru. W drugiej kategorii „raczej tak”
na pierwszym miejscu znalazła się kwestia dotycząca wykształcenia. Takiego zdania
jest (143 osoby), zawodu (116 osób) i poglądów religijnych (50 osób).
Z kolei w ujęciu negatywnym czyli „raczej nie” zwróciliby się do swych nauczycieli w sprawach dotyczących zawodu (145 odpowiedzi co stanowi 34,4%), wykształcenia i poglądów politycznych. Najmniejszą grupę w tej kategorii stanowiły odpowiedzi dotyczące partnera życiowego i przyjaciół. przyjaciół kolejnej kategorii „zdecydowanie nie” uczniowie nie zwróciliby się do swych wychowawców w sprawach
takich jak: partnera życiowego (282 odpowiedzi), ubioru (268), przyjaciół (242 odpowiedzi). Najniższą grupę w tej kategorii dotyczą sprawy związane z wykształceniem i
zawodem.
Oprócz diagnozy dotyczącej nauczycieli jako osób bezpośrednio mających
wpływ i znaczenie w budowaniu relacji personalnych, autor respondentów zapytał także
o rolę szkoły jak pełni w życiu uczniów. Bowiem miejsce czy instytucja, w której pracują dane osoby ma wpływ na budowanie relacji i komunikacje pomiędzy wychowawcą
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a wychowankiem. Dla poznania tej relacji uczniowie mieli odpowiedzieć na pytanie:
które z zaproponowanych stwierdzeń jest ci bliższe. Oczywiście zaproponowane
stwierdzenia zamieszczone w tabeli.
Tabela 49 (p.21). Rola szkoły w opinii uczniów
Lp.

Które z poniższych stwierdzeń jest ci
bliższe? (AU)

N

%

1.

szkoła jest instytucją, która zajmuje
się głównie przekazywaniem wiedzy

166

39,3

2.

szkoła jest instytucją wychowawczą,
która promuje pozytywne wzorce
zachowania

22

5,2

3.

szkoła jest instytucją przekazującą
wiedzę i promującą pozytywne
wzorce zachowania

224

53,1

4.

brak danych

10

2,4

422

100,0

Ogółem

Na 422. uczniów aż 224, czyli ponad połowa badanych (53,1%), uznało, że
szkoła jest instytucją przekazującą wiedzę i promującą pozytywne wzorce zachowania.
Na drugim miejscu znalazła się grupa uczniów w liczbie 166 tj. 39,3% całej badanej
populacji, dla której szkoła jest instytucją, która zajmuje się głównie przekazywaniem
wiedzy. Trzecie miejsce (22 osoby) zajęła grupa uczniów twierdząca, że szkoła jest dla
nich instytucją wychowawczą, która promuje pozytywne wzorce zachowania. Z tej panoramy wypowiedzi można wysuwać dość zróżnicowane opinie. Generalnie rzecz ujmując, można powiedzieć, że jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia w zakresie budowania wizerunku szkoły.
Tabela 50 (p.22). Szkoła a rozwój zdolności ucznia w opinii uczniów

Lp.

Czy szkoła w obecnych czasach
pomaga rozwijać zdolności ucznia?
(AU)

N

%

1.

zdecydowanie tak

61

14,5

2.

raczej tak

211

50,0

3.

raczej nie

69

16,4

4.

zdecydowanie nie

29

6,9

5.

trudno powiedzieć

44

10,4

6.

brak danych
Ogółem

8

1,9

422

100,0

Kontynuując poprzednie pytanie, zapytano uczniów o dość znaczącą kwestię, a
mianowicie: czy szkoła w obecnych czasach pomaga rozwijać zdolności ucznia? Obraz
w tym względzie przedstawia nam tabela nr 50.
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Okazuje się, że połowa badanych uczniów twierdzi, iż szkoła raczej pomaga
rozwijać zdolności uczniów. Pozostała część respondentów podzieliła się na pięć kategorii. Otóż 61 uczniów twierdzi, że szkoła zdecydowanie pomaga im w rozwoju zdolności, zaś 69 uczniów jest zdania, że szkoła raczej im w tym nie pomaga. Natomiast 29.
twierdzi, że szkoła zdecydowanie im nie pomaga, 44 uczniów nie ma wypracowanego
własnego zdania, zaś 8. nie udzieliło odpowiedzi.
Kolejnym zagadnieniem, o które zapytano wychowanków, była kwestia: co według ciebie decyduje o autorytecie nauczyciela? Poniższa tabela ukazuje nam myślenie
uczniów na ten temat.
Tabela 51 (p.28). Czynniki i cechy decydujące o autorytecie nauczyciela w opinii
uczniów
Co według ciebie
decyduje o autorytecie nauczyciela?
(AU)

zdecydowanie tak

raczej tak

raczej nie

zdecydowanie nie

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

1.

wiara w Boga

90

21,3

114

27,0

106

25,1

45

10,7

57

13,5

10

2,4

2.

bezinteresowność
i poświęcenie

182

43,1

160

37,9

37

8,8

10

2,4

21

5,0

12

2,8

3.

nowoczesność i
postępowość

93

22,0

158

37,4

78

18,5

29

6,9

52

12,3

12

2,8

4.

troska o szkołę

130

30,8

167

39,6

68

16,1

16

3,8

31

7,3

10

2,4

5.

wykształcenie

147

34,8

161

38,2

57

13,5

20

4,7

28

6,6

9

2,1

6.

mądrość

242

57,3

132

31,3

14

3,3

4

,9

19

4,5

11

2,6

7.

tolerancja dla
innych

274

64,9

108

25,6

16

3,8

6

1,4

11

2,6

7

1,7

8.

wyrozumiałość i
życzliwość
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59,2

129

30,6

13

3,1

12

2,8

9

2,1

9

2,1

9.

rozsądek w decyzjach

208

49,3

150

35,5

22

5,2

10

2,4

21

5,0

11

2,6

10.

operatywność

143

33,9

178

42,2

32

7,6

11

2,6

46

10,9

12

2,8

11.

zajmowanie wysokiej pozycji w
hierarchii kościelnej

32

7,6

62

14,7

125

29,6

103

24,4

88

20,9

12

2,8

12.

inne

9

2,1

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

413

97,9

Lp.

trudno
powiedzieć

brak danych

Duża grupa badanej populacji swoje wypowiedzi zawarła w pierwszej kategorii
określającej, iż „zdecydowanie tak” o autorytecie decydują następujące elementy: tolerancja dla innych (274 odpowiedzi), wyrozumiałość i życzliwość (250), mądrość (242).
Te trzy czynniki stanowią dominantę wśród pozostałych. Z kolei druga grupę wychowanków, według której czynnikami „raczej tak” decydującymi o autorytecie nauczyciela - według największej liczby wypowiedzi - są: operatywność (178), troska o szkołę
(167), bezinteresowność i poświęcenie (160), nowoczesność i postępowość (158), rozsądek w decyzjach (150).
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Z kolei o autorytecie nauczyciela zdecydowanie nie decydują takie wartości jak:
zajmowanie wysokiej pozycji w hierarchii kościelnej (103 wypowiedzi, co stanowi
24,4%), wiara w Boga (45), nowoczesność i postępowość (29). Można więc powiedzieć, że kwestie związane z życiem Kościoła, w przypadku nauczycieli, nie są najważniejszymi.
W kolejnym pytaniu zapytano uczniów o najważniejsze czynniki służące budowaniu autorytetu nauczyciela. Zaproponowano respondentom potrójny wybór odpowiedzi według znaczenia danego czynnika. W pierwszym wyborze wychowankowie jako
pierwszy element wskazali szacunek dla ucznia (80 głosów - 19,0%). W dalszej kolejności podkreślali kulturę osobistą - 58 głosów (13,7%), umiejętność odkrywania, rozwijania zdolności ucznia - 46 odpowiedzi (10,9%), poszanowanie indywidualności, wolności ucznia - 34 głosy, czyli - 8,1%.
Tabela 52 (p.25). Najważniejsze w opinii uczniów czynniki służące budowaniu autorytetu nauczyciela
Lp.

Wymień trzy najważniejsze
czynniki służące budowaniu
autorytetu nauczyciela. (AU)

N

%

N

%

N

%

N

%

1.

gruntowne wykształcenie

30

7,1

15

3,6

12

2,8

57

10,1

2.

nieustanne samokształcenie

4

,9

1

,2

5

1,2

10

2,7

3.

autentyczność

30

7,1

20

4,7

24

5,7

74

17,5

4.

szacunek dla ucznia

80

19,0

64

15,2

39

9,2

183

43,4

5.

bezinteresowność

11

2,6

22

5,2

15

3,6

48

11,4

6.

ofiarność

3

,7

13

3,1

10

2,4

26

6,2

7.

szeroka wiedza

27

6,4

28

6,6

28

6,6

83

19,7

8.

fachowość

9

2,1

22

5,2

20

4,7

51

12,1

9.

otwartość na propozycje młodzieży

15

3,6

54

12,8

54

12,8

123

29,1

10.

kultura osobista

58

13,7

34

8,1

39

9,2

131

31,0

11.

humor

32

7,6

34

8,1

35

8,3

101

23,9

12.

umiejętność odkrywania, rozwijania zdolności ucznia

46

10,9

30

7,1

36

8,5

112

26,5

13.

poszanowanie indywidualności, wolności ucznia

34

8,1

37

8,8

46

10,9

117

27,7

14.

wysoki prestiż zawodu nauczyciela

7

1,7

6

1,4

7

1,7

20

4,7

15.

dobra pozycja materialna

3

0,7

2

,5

7

1,7

12

2,8

16.

brak danych

33

7,8

40

9,5

45

10,7

118

28,0

422

100,0

422

100,0

422

100,0

Ogółem

I wybór

II wybór

III wybór

Razem

W drugiej kolumnie na pierwszym miejscu znalazł się szacunek dla ucznia. Taką
opinię wyraziło 64. uczniów, tj. 15,2%. W grupie kolejnych czynników II wyboru istotne miejsce zajęły: otwartość na propozycje młodzieży - 54 głosy (12,8%), poszanowanie indywidualności, wolności ucznia - 37 wypowiedzi co stanowi 8,8%, zaś po 34 gło-
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sy uzyskały kultura osobista i humor. Natomiast na trzecim miejscu uczniowie wskazali
przede wszystkim na takie czynniki jak: otwartość na propozycje młodzieży - 54 osób
(12,8%), poszanowanie indywidualności, wolności ucznia - 46 głosów (10,9%), po 39
uczniów uznało za ważne czynniki kulturę osobistą i szacunek dla ucznia.
Reasumując zagadnienie przedstawione w powyższej tabeli należy zauważyć, że
najwięcej uwagi respondenci przywiązują do szacunku dla ucznia - 183 głosy tj. 43,4%,
kulturę osobistą - 131 osób (31,0%), otwartość na propozycje młodzieży - 123 głosy
(29,1% odpowiedzi), poszanowanie indywidualności, wolności ucznia - 117 wypowiedzi (27,7%). Po wypowiedziach uczniów nasuwa się pewna refleksja, a mianowicie ta,
że młodzież posiada osobową wrażliwość. Niekiedy zarzucamy jej brak kultury, a sama
jest na nią bardzo wrażliwa co z kolei daje przesłankę, że posiada tez świadomość kultury, która w ich wieku może być różnie interpretowana.
Wreszcie dla poznania dokładniejszej opinii uczniów w zakresie, które z cech
decydujących o autorytecie nauczyciela uważasz za najważniejsze, postawiono kolejne
pytanie. Odpowiedzi na nie przedstawia nam tabela nr 27. Przy czym należy zaznaczyć,
że uczniom zaproponowano, by wskazali trzy najważniejsze czynniki i przedstawili je
według ważności.
Tabela 53 (p.29). Najważniejsze czynniki i cechy decydujące o autorytecie nauczyciela
w opinii uczniów
Lp.

Które z cech decydujących o
autorytecie nauczyciela uważasz za najważniejsze? (AU)

I wybór

II wybór

III wybór

Razem

N

%

N

%

N

%

N

%

1.

wiara w Boga

48

11,4

15

3,6

10

2,4

73

17,3

2.

bezinteresowność i poświęcenie

80

19,0

32

7,6

38

9,0

150

35,5

3.

nowoczesność i postępowość

7

1,7

15

3,6

12

2,8

34

8,1

4.

troska o szkołę

26

6,2

22

5,2

16

3,8

64

15,2

5.

wykształcenie

40

9,5

41

9,7

27

6,4

108

25,6

6.

mądrość

55

13,0

51

12,1

40

9,5

146

34,6

7.

tolerancja dla innych

65

15,4

84

19,9

48

11,4

197

46,7

8.

wyrozumiałość i życzliwość

26

6,2

52

12,3

69

16,4

147

34,8

9.

rozsądek w decyzjach

18

4,3

38

9,0

61

14,5

117

27,7

10.

operatywność

4

0,9

18

4,3

35

8,3

57

13,5

11.

zajmowanie wysokiej pozycji
w hierarchii kościelnej

4

0,9

2

0,5

3

0,7

9

2,1

12.

inne

1

0,2

2

0,5

2

0,5

5

1,2

13.

brak danych

48

11,4

50

11,8

61

14,5

159

37,7

422

100,0

422

100,0

422

100,0

Ogółem

W pierwszej kategorii jako najważniejsze według liczby odpowiedzi uczniowie
wskazali na bezinteresowność i poświęcenie (80 wypowiedzi, co stanowi 19,0%
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wszystkich wypowiedzi uczniów z pierwszej kategorii. Na drugim miejscu znalazła się
tolerancja dla innych (65 głosów, czyli 15,4%). Na dalszych miejscach znalazły się
m.in.: mądrość, wykształcenie, troska o szkołę. W drugiej kolumnie jako drugi wybór
czynników decydujących o autorytecie nauczyciela, uczniowie na pierwszym miejscu
wskazali tolerancję dla innych (84 wypowiedzi tj. 19,9%), wyrozumiałość i życzliwość
(52 odpowiedzi), mądrość (51 głosów).
Z kolei w grupie trzeciej pozycji na pierwszym miejscu znalazła się wyrozumiałość i życzliwość (69 odpowiedzi), rozsądek w decyzjach (61), tolerancja dla innych
(48). Biorąc pod uwagę sumę wszystkich wypowiedzi względem określonych wartości,
na pierwszym miejscu znalazła się tolerancja dla innych (197 wypowiedzi, tj. 46,7%
badanych, na drugim miejscu uczniowie wskazali bezinteresowność i poświęcenie.
Z tej racji, że badania były prowadzone w parę tygodni po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, w ankiecie dla obu grup postawiono pytanie: czy papież Jan Paweł II
jest dla ciebie wzorem w budowaniu autorytetu? Według wypowiedzi nauczycieli niemal wszyscy bo aż 284. stwierdziło (98,6%), że jest on wzorem w budowaniu autorytetu w całej swojej działalności. Jedynie tylko 2. osoby odpowiedziało, że tak, ale tylko w
niektórych dziedzinach.
Tabela 54 (p.34). Papież Jan Paweł II jako wzór w budowaniu autorytetu w opinii nauczycieli
Lp.

Czy papież Jan Paweł II jest dla ciebie
wzorem w budowaniu autorytetu? (AN)

1.

tak, w całej swojej działalności

2.

tak, ale tylko w niektórych dziedzinach

3.
4.
5.

brak danych

N

%

284

98,6

2

0,7

raczej nie

0

0,0

zdecydowanie nie

0

0,0

Ogółem

2

0,7

288

100,0

W przypadku uczniów obraz w tym względzie wygląda podobnie, chociaż porównując szczegółowo odpowiedzi w wymiarze ilościowym występuje pewna różnica.
Zapewne decydującym elementem wyboru danej opcji w przypadku uczniów był posiadany wiek. Wielu z nich pamięta krótszy etap służby Ojca Świętego Jana Pawła II na
Stolicy Piotrowej, nauczyciele zaś należy do pokolenia, którego życie związane było od
początku z pontyfikatem Sługi Bożego. Czy to jedyny wskaźnik decydujący o tym
zróżnicowaniu? Należałoby głębiej się nad tym zastanowić, ewentualnie wskazać na
inne elementy warunkujące zróżnicowanie w poglądach.
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Tabela 55 (p.34). Papież Jan Paweł II jako wzór w budowaniu autorytetu w opinii
uczniów
Lp.

Czy papież Jan Paweł II jest dla
ciebie wzorem w budowaniu autorytetu? (AU)

1.

N

%

tak, w całej swojej działalności

372

88,2

2.

tak, ale tylko w niektórych dziedzinach

24

5,7

3.

raczej nie

7

1,7

4.

zdecydowanie nie

2

0,5

5.

trudno powiedzieć

6

1,4

6.

brak danych

11

2,6

422

100,0

Ogółem

Zdecydowanymi w odpowiedzi iż Jana Paweł II jest wzorem dla nich w całej
swojej działalności, jest grupa 372. uczniów co stanowi 88,2% badanej populacji. Z
kolei 24. uznało, że owszem tak, ale tylko w niektórych dziedzinach życia. Natomiast 7
uczniów (1,7%) odpowiedziało, że raczej nie, 2 respondentów (0,5%) zdecydowanie
nie. Być może, w grupie tej znaleźli się uczniowie należący do świadków Jehowe bądź
innej grupy będącej poza Kościołem.
Reasumując ocenę wypowiedzi uczniów mogą nasunąć się różne wnioski. Generalnie należy zauważyć, że uczniowie w sprawach dotyczących ich życia prywatnego
nie mają zaufania do nauczycieli. W wielu kwestiach są zdystansowani, posiadają odczucie, że są traktowani jak uczniowie nie jak wychowankowie. Zatem istnieje potrzeba
zmiana relacji pomiędzy uczniami a wychowawcami.
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2. Główne cechy autorytetu nauczyciela

W wychowaniu personalistycznym mówić można o wzorze osobowym, nauczycielu-mistrzu, wielu określa wprost jako autorytet. Dla uczniów, wychowanków wielu z
nich postrzeganych jest jako swoistego rodzaju bohaterowie. Przy omawianiu oddziaływań wychowawczych, oprócz aspektów pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych, winny być brane pod uwagę także aspekty aksjologiczne, wychowanie jest
bowiem procesem realizowania określonych wartości. Próby mocniejszego akcentowania wzorów osobowych i autorytetów są konieczne ze względu na zagrożenia, jakie
niesie rozwój cywilizacji, a także głęboki wszechstronny kryzys aksjologiczny wielu
dziedzin życia. Wychowawcze oddziaływanie, to wprowadzanie człowieka w świat
wartości, to kształtowanie w nim określonych potrzeb i upodobań, pobudzanie do dociekliwości w poszukiwaniu prawdy, do umiejętności rozróżniania rzeczy dobrych od
złych oraz rozwijanie wrażliwości i dyspozycji twórczych 505. Uznane wartości określają
sposoby postępowania i strukturę postaw oraz budują motywację, jest to zarazem sposób pełnego urzeczywistnienia wartości.
W koncepcji wychowania personalistycznego wzór osobowy będący jednocześnie autorytetem moralnym jest nosicielem wartości. Jest świadomy swej odpowiedzialności, zaś szanując godność osoby ludzkiej jest otwarty na innych oraz na otaczającą go rzeczywistość. To sprawia, że będąc wolnym prowadzi innych do wolności506.
Autorytet wznosi się ponad przymus siły, nie może wychowanka zniewalać,
przytłaczać go swoją potęgą i w ten sposób pozbawiać go indywidualności, oryginalności. Powinien wskazywać mu drogę do pełnej wolności. Dobry nauczyciel odczuwa
potrzebę oddziaływania. Nauczyciel powinien nie tylko mówić do uczniów tak, by był
przez nich rozumiany, ale musi także przysłuchiwać się temu, co mówią oni, i odebrane
informacje uwzględniać w swoich oddziaływaniach.
Poza wymienionymi właściwościami nauczyciela istotny wpływ na efekty pracy
pedagogicznej wywierają inne cechy autorytetu. Niezwykle ważna jest zgodność własnego postępowania z głoszonymi ideami. Uczniowie wnikliwie obserwują swych nauczycieli i wykazują szczególną wrażliwość na wszelkie niezgodności. Cechą nauczyciela szczególnie wysoko cenioną przez młodzież jest sprawiedliwość wyrażająca się w

505

Por. J. Gajda. Wychowywać do prawdy? Lublin 1995 s. 13-14.
Zob. F. Adamski, Personalistyczna wizja osoby jako podmiotu wychowania. [w:] F. Adamski.
Edukacja-Rodzina-Kultura. Studia z pedagogiki społecznej. Kraków 1999 s. 26-30.
506
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równorzędnym traktowaniu wszystkich uczniów. Nauczyciela sprawiedliwego darzy się
szacunkiem. Gdy brak mu tej cechy, część uczniów czuje się pokrzywdzona i nie akceptuje nauczyciela. Autorytet nauczyciela umacniają nie tylko wysokie kwalifikacje moralne, ale także życzliwość okazywana młodzieży, ogólne doświadczenie, mądrość życiowa, zrównoważenie emocjonalne. Postawę nauczyciela powinny charakteryzować
umiar, ostrożność, rozwaga i powściągliwość w wydawaniu sądów oraz tolerancja. Nauczyciela pragnącego zdobyć i utrzymać swój autorytet w szkole i środowisku powinna
cechować odpowiednia kultura osobista. Składają się na nią niewątpliwie styl jego zachowania się w środowisku, rodzinie i szkole, poprawny sposób wyrażania się, higiena
osobista i estetyka ubioru. Cechy nauczyciela decydują w znacznej mierze o sposobie
porozumiewania się z uczniami. W przeprowadzonych badaniach zapytano zarówno
nauczycieli jak i uczniów o elementy, które stanowią główne cechy autorytetu nauczyciela. Spojrzenie na wypowiedzi zarówno pedagogów jak i uczniów dadzą nam w miarę
pełny, obiektywny obraz autorytetu wychowawcy. W pierwszej kolejności zapytano
nauczycieli, jakie cechy powinna posiadać osoba ciesząca się autorytetem?
Tabela 56 (p.9). Cechy osoby cieszącej się autorytetem według uczniów

Lp.

Jakie cechy
powinna posiadać osoba ciesząca się autorytetem? (AN)

zdecydowanie tak

raczej tak

raczej nie

zdecydowanie nie

trudno
powiedzieć

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

27,4

0

0,0

0

0,0

0

0,0

32

11,1

brak danych

1.

rozwaga

177

61,5

79

2.

uczciwość

261

90,6

15

5,2

2

0,7

0

0,0

0

0,0

10

3,5

3.

dobroć

195

67,7

74

25,7

1

0,3

0

0,0

2

0,7

16

5,6

4.

sprawiedliwość

250

86,8

22

7,6

0

0,0

0

0,0

0

0,0

16

5,6

5.

tolerancyjność

153

53,1

89

30,9

17

5,9

0

0,0

9

3,1

20

6,9

6.

dawanie dobrych
rad

105

36,5

120

41,7

14

4,9

3

1,0

20

6,9

26

9,0

7.

stanowczość

122

42,4

127

44,1

10

3,5

0

0,0

9

3,1

20

6,9

8.

sumienność

233

80,9

37

12,8

2

0,7

0

0,0

2

0,7

14

4,9

9.

prawdomówność

249

86,5

25

8,7

0

0,0

0

0,0

0

0,0

14

4,9

10.

szlachetność

224

77,8

48

16,7

0

0,0

0

0,0

0

0,0

16

5,6

11.

religijność

204

70,8

60

20,8

6

2,1

0

0,0

6

2,1

12

4,2

12.

odpowiedzialność

253

87,8

19

6,6

0

0,0

0

0,0

0

0,0

16

5,6

13.

szczerość

212

73,6

53

18,4

1

0,3

0

0,0

2

0,7

20

6,9

14.

umiejętność
współżycia z
ludźmi

213

74,0

57

19,8

2

0,7

0

0,0

0

0,0

16

5,6

15.

postępowanie
zgodne z zasadami

217

75,3

55

19,1

0

0,0

0

0,0

0

0,0

16

5,6

16.

zamiłowanie do
ładu i porządku

94

32,6

122

42,4

20

6,9

2

0,7

30

10,4

20

6,9

17.

wyższe wykształcenie

19

6,6

72

25,0

87

30,2

11

3,8

75

26,0

24

8,3

18.

wysoka pozycja
materialna

2

0,7

6

2,1

86

29,9

121

42,0

44

15,3

29

10,1
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Respondenci jako jedną z pierwszych cech wymienili uczciwość (261 odpowiedzi tj. 90,6% wypowiedzi) w kategorii „zdecydowanie tak”. Na dalszych miejscach w
tej samej kategorii znalazły się odpowiedzialność (253 odpowiedzi - 87,8%), sprawiedliwość (250 głosów - 86,8%), prawdomówność (249 wypowiedzi). Najmniejszą pulę
odpowiedzi w tej kategorii uzyskały takie cechy jak: wysoka pozycja materialna (2 odpowiedzi czyli 0,7%), wyższe wykształcenie (19 głosów - tj. 6,6%).
W drugiej kategorii „raczej tak” osoba ciesząca się autorytetem największą liczbę głosów uzyskała stanowczość (127 odpowiedzi tj. 44,1%), zamiłowanie do ładu i
porządku (122. osoby czyli 42,4%), udzielanie dobrych rad (120 odpowiedzi). Najmniejszą liczbę uzyskały cechy takie jak: wysoka pozycja materialna (6 odpowiedzi tj.
2,1%), uczciwość (15 tj.15,2%) i odpowiedzialność (19 czyli 6,6% badanych). Podobnie też w stwierdzeniu „raczej nie” na pierwszym miejscu znalazła się pozycja materialna danej osoby. Takich odpowiedzi w tej kategorii było 86 wypowiedzi, czyli 29,9%
wszystkich wypowiedzi tej grupy). Podobnie też wypowiedzi jako „zdecydowanie nie”
zajęła pierwsze miejsce pozycja materialna. Zatem nauczyciele są świadomi, że dobra
materialne nie stanowią czynnika strukturalnego w budowaniu autorytetu.
Tabela 57 (p.9). Cechy osoby cieszącej się autorytetem według uczniów

Lp.

Jakie cechy
powinna posiadać osoba ciesząca się autorytetem? (AU)

zdecydowanie tak

raczej tak

raczej nie

zdecydowanie nie

trudno
powiedzieć

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

brak danych

1.

rozwaga

244

57,8

134

31,8

12

2,8

7

1,7

14

3,3

11

2,6

2.

uczciwość

347

82,2

58

13,7

5

1,2

2

0,5

0

,0

10

2,4

3.

dobroć

268

63,5

107

25,4

16

3,8

8

1,9

15

3,6

8

1,9

4.

sprawiedliwość

312

73,9

77

18,2

14

3,3

2

0,5

8

1,9

9

2,1

5.

tolerancyjność

278

65,9

97

23,0

14

3,3

5

1,2

17

4,0

11

2,6

6.

dawanie dobrych
rad

218

51,7

136

32,2

23

5,5

4

0,9

29

6,9

12

2,8

7.

stanowczość

109

25,8

195

46,2

45

10,7

14

3,3

50

11,8

9

2,1

8.

sumienność

227

53,8

146

34,6

19

4,5

2

0,5

20

4,7

8

1,9

9.

prawdomówność

301

71,3

89

21,1

6

1,4

6

1,4

12

2,8

8

1,9

10.

szlachetność

239

56,6

129

30,6

12

2,8

7

1,7

24

5,7

11

2,6

11.

religijność

187

44,3

129

30,6

19

4,5

11

2,6

61

14,5

15

3,6

12.

odpowiedzialność

290

68,7

103

24,4

4

0,9

4

0,9

12

2,8

9

2,1

13.

szczerość

271

64,2

115

27,3

11

2,6

3

0,7

11

2,6

11

2,6

14.

umiejętność
współżycia z
ludźmi

240

56,9

134

31,8

12

2,8

3

0,7

24

5,7

9

2,1

15.

postępowanie z
zasadami

233

55,2

135

32,0

10

2,4

6

1,4

28

6,6

10

2,4

16.

zamiłowanie do
ładu i porządku

119

28,2

161

38,2

40

9,5

15

3,6

74

17,5

13

3,1

17.

wyższe wykształcenie

45

10,7

118

28,0

101

23,9

47

11,1

99

23,5

12

2,8

18.

wysoka pozycja
materialna

22

5,2

45

10,7

123

29,1

146

34,6

72

17,1

14

3,3
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Podobne pytanie postawiono uczniom: jakie cechy powinna posiadać osoba ciesząca się autorytetem? Podobnie jak w przypadku wypowiedzi nauczycieli, również
uczniowie na pierwszym miejscu wymienili uczciwość (347 wypowiedzi tj. 82,2% badanych), następnie sprawiedliwość (312 osób, czyli 73,9% badanych), prawdomówność
(301 wypowiedzi co stanowi 71,3%). Z kolei w kategorii „raczej tak” na pierwszym
miejscu zyskała - podobnie jak w przypadku wypowiedzi pedagogów - stanowczość 195 odpowiedzi, czyli 46,2%. Najniższą pozycję uzyskała wysoka pozycja materialna
(45 wypowiedzi, czyli 10,5%).
W kolejnej kategorii „raczej nie” stawiającej w ujęciu negatywnym cechy mające wpływa na autorytet, na pierwszym miejscu znalazła się wysokiej pozycji materialnej i wyższego wykształcenia. Z kolei w kategorii „zdecydowanie nie” pierwsze miejsce zajęła wysoka pozycja materialna (146 wypowiedzi, czyli 34,6% ogółu w tej kategorii). Zatem, porównując wyniki obu grup badanych, widać wyraźnie, że myślenie w
kategoryzowaniu cech budujących autorytet pedagoga jest bardzo podobny. Nie oznacza to jednak, że wyniki te są zadowalające. Autor dostrzega brak dowartościowania
istotnych cech w wypowiedziach respondentów co do cech mających udział w budowaniu autorytetu.
Tabela 58 (p.10). Najważniejsze cechy osoby cieszącej się autorytetem według uczniów

Lp.

Które z cech jakie powinna
posiadać osoba ciesząca
się autorytetem uznajesz z
a najważniejsze? (AN)

I

1.

rozwaga

13

4,5

4

1,4

6

2,1

23

8,0

2.

uczciwość

61

21,2

29

10,1

29

10,1

119

41,3

3.

dobroć

24

8,3

18

6,3

8

2,8

50

17,4

4.

sprawiedliwość

19

6,6

44

15,3

25

8,7

88

30,6

5.

tolerancyjność

8

2,8

5

1,7

9

3,1

22

7,6

6.

dawanie dobrych rad

2

0,7

2

0,7

2

0,7

6

2,1

7.

stanowczość

0

0,0

6

2,1

10

3,5

16

5,6

8.

sumienność

10

3,5

28

9,7

8

2,8

46

16,0

N

II
%

N

III
%

N

Razem
%

N

%

9.

prawdomówność

18

6,3

18

6,3

5

1,7

41

14,2

10.

szlachetność

16

5,6

24

8,3

21

7,3

61

21,2

11.

religijność

40

13,9

27

9,4

36

12,5

103

35,8

12.

odpowiedzialność

20

6,9

33

11,5

41

14,2

94

32,6

13.

szczerość

0

0,0

3

1,0

2

0,7

5

1,7

14.

umiejętność współżycia z
ludźmi

11

3,8

21

7,3

57

19,8

89

30,9

15.

postępowanie zgodne z
zasadami

34

11,8

16

5,6

15

5,2

65

22,6

16.

brak danych

12

4,2

10

3,5

14

4,9

36

12,5

288

100,0

288

100,0

288

100,0

Ogółem
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Dla bliższego poznania myślenia nauczycieli dotyczącego znaczenia cech w budowie autorytetu, postawiono kolejne pytanie, a mianowicie: które z cech jakie powinna
posiadać osoba ciesząca się autorytetem uznajesz za najważniejsze? Zaproponowano
gradację w postaci trzech kolejnych miejsc. Okazuje się, że w grupie pierwszej największy wskaźnik uzyskała uczciwość (61) i religijność (40). W grupie drugiej najwięcej głosów uzyskała sprawiedliwość (44 wypowiedzi) i odpowiedzialność (33 odpowiedzi). W trzeciej grupie pierwsze miejsce zajęła umiejętność współżycia z ludźmi (57),
odpowiedzialność i religijność. Biorąc pod uwagę razem wszystkie trzy grupy odpowiedzi, największe uznanie zyskała uczciwość (119 czyli 41,3%), religijność (103) i
sprawiedliwość (88). Podobne pytania postawiono uczniom. Wypowiedzi przedstawia
nam tabela nr 55.
Tabela 59 (p.10). Najważniejsze cechy osoby cieszącej się autorytetem według uczniów

Lp.

Które z cech jakie powinna
posiadać osoba ciesząca
się autorytetem uznajesz z
a najważniejsze? (AU)

1.

rozwaga

2.

uczciwość

3.

dobroć

4.

sprawiedliwość

5.
6.

I wybór
N

II wybór

%

N

15

3,6

129

30,6

45

10,7

29

6,9

tolerancyjność

28

dawanie dobrych rad

12

7.

stanowczość

5

8.

sumienność

8

III wybór

N

N

%

10

2,4

20

45

10,7

30

30

7,1

69

16,4

6,6

33

2,8

20

1,2

6

1,9

12

Razem
N

%

4,7

45

10,7

7,1

204

48,3

25

5,9

100

23,7

44

10,4

142

33,6

7,8

27

6,4

88

20,9

4,7

10

2,4

42

10,0

1,4

8

1,9

19

4,5

2,8

24

5,7

44

10,4

9.

prawdomówność

18

4,3

38

9,0

32

7,6

88

20,9

10.

szlachetność

7

1,7

18

4,3

20

4,7

45

10,7

11.

religijność

15

3,6

18

4,3

18

4,3

51

12,1

12.

odpowiedzialność

26

6,2

22

5,2

45

10,7

93

22,0

13.

szczerość

20

4,7

25

5,9

29

6,9

74

17,5

14.

umiejętność współżycia z
ludźmi

17

4,0

18

4,3

26

6,2

61

14,5

15.

postępowanie zgodne z
zasadami

12

2,8

16

3,8

15

3,6

43

10,2

16.

zamiłowanie do ładu i porządku

0

0,0

3

0,7

3

0,7

6

1,4

17.

wyższe wykształcenie

5

1,2

4

0,9

11

2,6

20

4,7

18.

wysoka pozycja materialna

2

,5

5

1,2

2

0,5

9

2,1

19.

brak danych

29

6,9

30

7,1

33

7,8

92

21,8

422

100,0

422

100,0

422

422

100,0

Ogółem

Uczniowie w pierwszej grupie wyboru na pierwszym miejscu postawili uczciwość (129 osób tj. 30,6% badanych). Z kolei w grupie drugiego wyboru pierwsze miejsce zajęła sprawiedliwość (69 odpowiedzi, czyli 16,4%), a w trzeciej pierwsze miejsce
zajęła odpowiedzialność. Biorąc pod uwagę wszystkie trzy kategorie łącznie na pierw260

szym miejscu znalazła się zdecydowanie uczciwość (204 osoby, co stanowi 48,3%
uczniów). Na ostatniej pozycji znalazła się cecha dotycząca zamiłowania do ładu i porządku (6 wypowiedzi, czyli 1,4%). W kontekście cech autorytetu dysertant obu grupom postawił bardzo istotne pytanie, a mianowicie, czy nauczyciele w twojej szkole
posiadają autorytet? Panorama wypowiedzi w tej kwestii pokazują nam poniższe tabele.
Tabela 60 (p.26). Autorytet nauczyciela wśród młodzieży w opinii nauczycieli

Lp.

Czy nauczyciele w Twojej szkole
posiadają autorytet wśród młodzieży?
(AN)

1.
2.

N

%

zdecydowanie tak

31

10,8

raczej tak

200

69,4

3.

raczej nie

20

6,9

4.

zdecydowanie nie

0

0,0

5.

trudno powiedzieć

25

8,7

6.

brak danych

12

4,2

288

100,0

Ogółem

Jako odpowiedź na to pytanie określono 5 kategorii odpowiedzi. Zdecydowanie
tak odpowiedziało 31. nauczycieli czyli 10,8% badanych respondentów. Raczej tak orzekło 200. nauczycieli, co stanowi 69,4% badanej grupy, odpowiedzi raczej nie udzieliło 20 osób i 25. wychowawców określiło jako trudna rzecz do określenia.
Tabela 61 (p.26). Autorytet nauczyciela wśród młodzieży w opinii uczniów
Lp.

Czy nauczyciele w Twojej szkole
posiadają autorytet wśród młodzieży? (AU)

1.

zdecydowanie tak

32

7,6

2.

raczej tak

142

33,6

3.

raczej nie

123

29,1

4.

zdecydowanie nie

43

10,2

5.

trudno powiedzieć

70

16,6

6.

brak danych

12

2,8

422

100,0

Ogółem

N

%

W przypadku wypowiedzi uczniów sytuacja wygląda nieco inaczej. A mianowicie na pytanie, czy nauczyciele w twojej szkole posiadają autorytet wśród młodzieży,
zdecydowanie tak odpowiedziało 32. osoby, czyli 7,6%, raczej tak - 142. uczniów, co
stanowi 33,6% badanej populacji, 123 osoby stwierdziło, że raczej nie - tj. 29,1% całości grupy, 43. uczniów odpowiedziało, że zdecydowanie nie, a 70. miało trudności z
udzieleniem odpowiedzi. Jak widać z wypowiedzi istnieje wyraźna różnica w opinii co
do tej kwestii. W dalszej kolejności zapytano obie grupy, czy nauczyciele winni być
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doradcami dla uczniów i ewentualnie w jakich kwestiach? Dwie kolejne tabele przedstawiają nam wyniki odpowiedzi na to pytanie.
Tabela 62 (p.27). Nauczyciel jako doradca w opinii nauczycieli

Lp.

Czy twoim zdaniem nauczyciele
powinni być doradcami w następujących dziedzinach?
(AN)

zdecydowanie tak

raczej tak

raczej nie

zdecydowanie nie

trudno
powiedzieć

brak danych

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

1.

w sprawach małżeńskich i rodzinnych

14

4,9

106

36,8

60

20,8

24

8,3

56

19,4

28

9,7

2.

w walkach z patologiami życia
(alkoholizm, narkomania)

184

63,9

76

26,4

2

0,7

0

0,0

6

2,1

20

6,9

3.

w sprawach politycznych

0

,0

46

16,0

85

29,5

47

16,3

83

28,8

27

9,4

4.

w sprawach czysto
religijnych

68

23,6

102

35,4

36

12,5

12

4,2

38

13,2

32

11,1

5.

w kształtowaniu
sumienia

147

51,0

100

34,7

6

2,1

4

1,4

9

3,1

22

7,6

6.

w kształtowaniu
światopoglądu i
wiary religijnej

102

35,4

127

44,1

18

6,3

6

2,1

11

3,8

24

8,3

7.

w moralności

167

58,0

89

30,9

2

0,7

0

0,0

8

2,8

22

7,6

8.

w życiu osobistym

46

16,0

120

41,7

32

11,1

10

3,5

56

19,4

24

8,3

9.

w wyborze zawodu/ studiów

55

19,1

155

53,8

16

5,6

2

0,7

42

14,6

18

6,3

Największą grupę stanowią nauczyciele, którzy twierdzą, iż winni oni być „zdecydowanie” doradcami w sprawach dotyczących walki z patologiami życia (alkoholizm,
narkomania). Takiego zdania jest 184. nauczycieli, tj. 63,9% odpowiedzi. Kolejnymi
dziedzinami w myśl nauczycieli winno być doradztwo w sferze moralności (167 odpowiedzi - 58,0%), w kształtowaniu sumienia (147 wypowiedzi, co stanowi 51,0%). Jest
rzeczą interesującą, że żaden z badanych nauczycieli nie opowiedział się, by być doradcą w sprawach politycznych. Z kolei w kategorii „raczej tak” opowiedziało się najwięcej osób w sprawach dotyczących wyboru zawodu (155 osób czyli 53,8%). W kategorii
„raczej nie” i „zdecydowanie nie” największą grupę wypowiedzi dotyczyła spraw politycznych.
Jeśli chodzi o wypowiedzi uczniów, na powyższe pytanie w kategorii, iż zdecydowanie nauczyciele winni być doradcami, dziedziną najwyżej punktowaną przez młodzież była sprawa dotycząca w walki z patologiami życia (alkoholizm, narkomania).
Taka opinie wyraziło w tej kategorii 112 osób, czyli 26,5% badanych. Na kolejnych
miejscach znalazły się zagadnienia dotyczące wyboru zawodu (103 odpowiedzi), moralności (93). Z kolei w drugiej kategorii określonej jako „raczej” winni być doradcami
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największą liczbę stanowią odpowiedzi dotyczące również walki z patologiami życia, a
także moralności i kształtowania sumienia.
Sprzeciw, co do bycia doradcą, uczniowie w kategorii „raczej nie” wyrazili w
największym stopniu wobec spraw małżeńskich i rodzinnych (149), w kształtowaniu
światopoglądu i wiary religijnej (136), sprawach politycznych (128) i sprawach czysto
religijnych (120).
Tabela 63 (p.27). Nauczyciel jako doradca w opinii uczniów

Lp.

Czy nauczyciele
powinni być
doradcami w
następujących
dziedzinach?
(AU)

zdecydowanie tak

raczej tak

raczej nie

zdecydowanie nie

trudno
powiedzieć

brak danych

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

1.

w sprawach
małżeńskich i
rodzinnych

17

4,0

51

12,1

149

35,3

168

39,8

27

6,4

10

2,4

2.

w walkach z
patologiami życia
(alkoholizm,
narkomania)

112

26,5

186

44,1

52

12,3

35

8,3

26

6,2

11

2,6

3.

w sprawach
politycznych

32

7,6

79

18,7

128

30,3

112

26,5

58

13,7

13

3,1

4.

w sprawach
czysto religijnych

37

8,8

89

21,1

120

28,4

110

26,1

56

13,3

10

2,4

5.

w kształtowaniu
sumienia

55

13,0

138

32,7

98

23,2

64

15,2

52

12,3

15

3,6

6.

w kształtowaniu
światopoglądu i
wiary religijnej

45

10,7

104

24,6

136

32,2

74

17,5

54

12,8

9

2,1

7.

w moralności

94

22,3

183

43,4

59

14,0

48

11,4

25

5,9

13

3,1

8.

w życiu osobistym

33

7,8

45

10,7

113

26,8

172

40,8

45

10,7

14

3,3

9.

w wyborze zawodu/ studiów

103

24,4

172

40,8

55

13,0

52

12,3

35

8,3

5

1,2

Z kolei „zdecydowanie nie” uczniowie widzą kwestie dotyczące życia osobistego (172 osoby). Spraw małżeńskich i rodzinnych (168) oraz spraw politycznych (112
osób). Największy wskaźnik w kategorii trudnej do określenia stanowią sprawy polityczne (58 odpowiedzi). Porównując wypowiedzi obu grup zauważa się pewne różnice,
co jest pewnym zjawiskiem naturalnym. Niepokojącym jest to, iż wartości czy kwestie,
które winni być stawiane na pierwszym miejscy, znajdują się w ocenie zarówno młodzieży a głównie nauczycieli na dalszych pozycjach.
Ważnym zadaniem prowadzonych badań było zorientowanie się, czy i w jakim
stopniu nauczyciele - jako wychowawcy posiadają przedstawione w ankiecie cechy?
Podobne pytanie postawiono również uczniom, z tą różnicą, że w pytaniu dla uczniów
zapytano, w jakim stopniu według ich oceny nauczyciele posiadają zaproponowane a
ankiecie cechy? Pytania te pozwoliły wejść w szczegóły problemu, jaki został podjęty w
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dysertacji. Jak zauważymy, odpowiedzi nauczycieli i uczniów są dość zróżnicowane i
zapewne wymagają nie tylko samej analizy, lecz wyciągnięcia odpowiednich wniosków. Odpowiedzi respondentów zostały skategoryzowane w jedenastu kategoriach
ujmując je w pewne gradacji - stopniowaniu.
Tabela 64 (p.41). Cechy posiadane przez wychowawców – nauczycieli – według nauczycieli

Lp.

Czy i w jakim
stopniu posiadasz
przedstawione
cechy jako nauczyciel – wychowawca? (AN)

zdecydowanie tak

raczej tak

raczej nie

zdecydowanie nie

trudno
powiedzieć

brak danych

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

1.

wysoki poziom
nauki w określonej
dziedzinie wiedzy

67

23,3

120

41,7

10

3,5

29

10,1

12

4,2

50

17,4

2.

wykazywanie
zainteresowania
problemami ucznia

137

47,6

61

21,2

12

4,2

13

4,5

30

10,4

35

12,2

3.

umiejętność nawiązywania kontaktów z młodzieżą

123

42,7

85

29,5

2

0,7

14

4,9

31

10,8

33

11,5

4.

przyjęcie roli
doradcy i przewodnika, a nie
kontrolera czy
egzekutora

111

38,5

75

26,0

15

5,2

26

9,0

22

7,6

39

13,5

5.

służenie pomocą i
radą w problemach i trudnych
chwilach

133

46,2

63

21,9

3

1,0

14

4,9

34

11,8

41

14,2

6.

umiejętność cierpliwego i uważnego słuchania
wychowanków

123

42,7

78

27,1

9

3,1

10

3,5

33

11,5

35

12,2

7.

unikanie rutyny w
prowadzeniu zajęć

89

30,9

85

29,5

34

11,8

23

8,0

16

5,6

41

14,2

8.

otwartość na
pytania uczniowskie

151

52,4

51

17,7

4

1,4

20

6,9

27

9,4

35

12,2

9.

innowacyjne,
cierpliwe podejście
do procesu edukacyjnego

48

16,7

126

43,8

22

7,6

21

7,3

20

6,9

51

17,7

10.

świadomość
swoich wad i
ułomności oraz
dążenie do ich
wyeliminowania

127

44,1

69

24,0

6

2,1

25

8,7

24

8,3

37

12,8

11.

wierność swoim
zasadom etycznym, słowa winny
znajdować potwierdzenie w
praktyce

154

53,5

48

16,7

2

0,7

26

9,0

23

8,0

35

12,2

Według nauczycieli najistotniejszą cechą na którą zwróciło najwięcej pedagogów to wierność swoim zasadom etycznym, słowa winny znajdować potwierdzenie w
praktyce (154 odpowiedzi, czyli 53,5%). Na drugim miejscu w kategorii na „zdecydo-
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wanie tak” znalazły się otwartość na pytania uczniów (151). W dalszej kolejności wymieniono wykazywanie zainteresowania problemami ucznia (137), służenie pomocą i
radą w problemach i trudnych chwilach (133), świadomość swoich wad i ułomności
oraz dążenie do ich wyeliminowania (127). W drugiej strefie odpowiedzi „raczej tak”
na pierwszym miejscu znalazło się innowacyjne, cierpliwe podejście do procesu edukacyjnego (126). W przypadku uczniów sytuacja wygląda nieco inaczej. Obrazuje nam ja
tabela nr 61.
Tabela 65 (p.41). Cechy posiadane przez wychowawców – nauczycieli uczniów – według uczniów

Lp.

Czy i jakim stopniu
twój wychowawca
– nauczyciel posiada poniższe
cechy? (AU)

zdecydowanie tak

raczej tak

raczej nie

zdecydowanie nie

trudno
powiedzieć

brak danych

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

1.

wysoki poziom
nauki w określonej
dziedzinie wiedzy

156

37,0

146

34,6

38

9,0

14

3,3

41

9,7

27

6,4

2.

wykazywanie
zainteresowania
problemami ucznia

108

25,6

141

33,4

77

18,2

41

9,7

26

6,2

29

6,9

3.

umiejętność nawiązywania kontaktów z młodzieżą

142

33,6

128

30,3

66

15,6

28

6,6

32

7,6

26

6,2

4.

przyjęcie roli doradcy i przewodnika, a nie kontrolera
czy egzekutora

106

25,1

110

26,1

77

18,2

49

11,6

50

11,8

30

7,1

5.

służenie pomocą i
radą w problemach
i trudnych chwilach

112

26,5

119

28,2

76

18,0

43

10,2

46

10,9

26

6,2

6.

umiejętność cierpliwego i uważnego słuchania wychowanków

136

32,2

108

25,6

57

13,5

49

11,6

44

10,4

28

6,6

7.

unikanie rutyny w
prowadzeniu zajęć

89

21,1

123

29,1

83

19,7

43

10,2

41

9,7

43

10,2

8.

otwartość na pytania uczniowskie

151

35,8

128

30,3

45

10,7

25

5,9

39

9,2

34

8,1

9.

innowacyjne,
cierpliwe podejście
do procesu edukacyjnego

91

21,6

143

33,9

61

14,5

41

9,7

54

12,8

32

7,6

10.

świadomość swoich wad i ułomności
oraz dążenie do ich
wyeliminowania

88

20,9

115

27,3

76

18,0

57

13,5

53

12,6

33

7,8

11.

wierność swoim
zasadom etycznym, słowa winny
znajdować potwierdzenie w
praktyce

129

30,6

109

25,8

64

15,2

36

8,5

52

12,3

32

7,6

Uczniowie zdecydowanie opowiedzieli się za posiadaniem wysokiego poziomu
nauki w określonej dziedzinie wiedzy przez nauczycieli (156 tj. 37,0%). W dalszej kolejności wskazali otwartość na pytania uczniowskie (151), umiejętność nawiązywania
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kontaktów z młodzieżą (142), umiejętność cierpliwego i uważnego słuchania wychowanków (136). cierpliwego kategorii raczej ta - największą liczbę głosów zyskała kwestia dotycząca wysokiego poziomu nauki w określonej dziedzinie wiedzy (146), innowacyjności i cierpliwego podejścia do procesu edukacyjnego (143).
Na brak cech uczniowie głównie wskazali unikanie rutyny w prowadzeniu zajęć.
Z kolei w kategorii na zdecydowany brak uczniowie wskazali świadomość swoich wad
i ułomności oraz dążenie do ich wyeliminowania. Szczegółowo zagadnienie to przedstawia powyższa tabela.
Kolejne pytanie, jakie postawiono nauczycielom, dotyczyło cech autorytetu nauczyciela. Zwrócono się z prośbą aby pedagodzy wymienili pięć najważniejszych cech
autorytetu nauczyciela.
Tabela 66 (p.43). Cechy autorytetu nauczyciela w opinii nauczycieli
Wymień pięć najważniejszych cech autorytetu nauczyciela (AN)

N

%

1.

uczciwość, sprawiedliwość

150

52,1

2.

wykształcenie, wysoki poziom wiedzy w określonej dziedzinie

89

30,9

3.

wyrozumiałość

87

32,6

4.

religijność, etyka w życiu

81

28,1

5.

bezinteresowność

67

23,2

6.

mądrość

59

20,5

7.

szczerość

57

19,8

8.

otwartość na problemy

53

18,4

9.

szacunek dla ucznia

35

12,2

10.

życzliwość

28

9,7

11.

dobroć

26

9,1

12.

cierpliwość

25

8,7

13.

kultura osobista

22

7,6

14.

umiejętność nawiązywania kontaktu z uczniami

18

6,3

15.

konsekwencja w postępowaniu

12

4,2

16.

poczucie humoru

10

3,5

17.

operatywność

8

2,8

18.

godny zaufania

7

2,4

Lp.

Ogółem

288

Szczegółowo kwestię tę przedstawia nam tabela nr 10. Jak widać na pierwszym
miejscu znalazła się uczciwość i sprawiedliwość (150, co stanowi 52,1% wszystkich
wypowiedzi). Na kolejnych pozycjach znalazły się wykształcenie, wysoki poziom wiedzy w określonej dziedzinie (89), wyrozumiałość (87) i inne. Najmniejszą grupę stanowią wypowiedzi dotyczące zaufania. Takiego zdania jest 7. respondentów.
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W przypadku uczniów gradacja i kolejność cech autorytetu nauczycieli przedstawia się nieco inaczej. Co prawda na pierwszym miejscu uczniowie wymieniają
uczciwość, sprawiedliwość (128 osób, co stanowi 30,3% badanych), lecz na dalszych
pozycjach znalazły się już nieco inne cechy, takie jak: dobroć (98 uczniów), zainteresowanie problemami młodych (89), mądrość (65), tolerancja (63) itp. Tak więc uczniowie w porównaniu z nauczycielami posiadają nieco inne wyobrażenie i oczekiwanie na
cechy autorytetu nauczycieli. To zróżnicowanie kwalifikuje się również do głębszej
analizy i dalszych badań.
Tabela 67 (p.43). Cechy autorytetu nauczyciela w opinii uczniów
Lp.

Wymień pięć cech autorytetu nauczyciela. (AU)

N

%

1.

uczciwość, sprawiedliwość

128

30,3

2.

dobroć

98

23,2

3.

zainteresowanie problemami

89

21,1

4.

mądrość

65

15,4

5.

tolerancja

63

14,9

6.

wykształcenie

57

13,5

7.

wyrozumiałość

51

12,1

8.

szacunek dla ucznia

51

12,2

9.

bezinteresowność

38

9,0

10.

szczerość

38

9,0

11.

umiejętność nawiązywania kontaktu z
uczniami

36

8,5

12.

moralność, etyka w życiu

22

5,2

13.

poczucie humoru

17

4,0

14.

lojalność, godny zaufania

11

2,6

15.

odpowiedzialność

9

2,1

16.

operatywność

5

1,2

17.

charyzma

5

1,2

18.

kultura osobista

4

0,9

19.

świadomość swoich wad i ułomności
oraz próba ich wyeliminowania

3

0,7

20.

patriotyzm

1

0,2

Ogółem

422

To szczegółowe poznanie poglądu respondentów na kwestie cech autorytetu nauczyciela pozwala autorowi na refleksję prowadzącą w kierunku odpowiedzi na postawiony problem, zarysowany na początku opracowania, a jednocześnie prowadzi do wypracowania nowego modelu autorytetu nauczyciela.
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3. Działania nauczycieli w celu budowania własnego autorytetu

Warto przywołać słowa W.E. Papis, który wielokrotnie przypominał, że ludzi
młodych nie wychowują programy, choćby były najlepsze, ale osoby życzliwe i mądre507. Nauczyciel - wychowawca musi być przekonywującym, potwierdzać własnym
życiem uznawane i głoszone wartości, po prostu dawać dobry przykład. Powinien posiadać świadomość, że to, co robi i jak mówi, co czyni - ma walor wychowawczy. Z
tego też względu nauczyciel winien przeciwstawiać się lekceważeniu wartości, kultowi
bezmyślnej konsumpcji, postawom hedonistycznym i egoistycznym, relatywizmowi
moralnemu, pustce aksjologicznej i małej skuteczności wychowawczej szkoły.
Nauczyciel - wychowawca musi się troszczyć o własny rozwój osobowy, co
najmniej w kilku sferach: intelektualnej, moralnej, emocjonalnej, duchowej, zawodowo
– społecznej. W sferze intelektualnej nauczyciel – wychowawca: musi ustawicznie się
dokształcać i doskonalić, musi trafnie odróżniać prawdę od fałszu, musi być krytyczny
wobec siebie, rozumieć głęboki sens swego powołania, powinien rozwijać swoje zdolności poznawcze typu: spostrzegawczość, wyobraźnia, pamięć, myślenie. Ponadto powinien przyjmować postawę racjonalną oraz krytyczną, by być naprawdę otwartym na
argumenty a nie kierować się gotowymi schematami, uprzedzeniami czy podejrzliwością, musi być twórczym, bronić się przed szablonowością, rutyną, skostnieniem w pracy, musi systematycznie rozwijać zainteresowania intelektualne naukowe.
W sferze moralnej nauczyciel – wychowawca powinien troszczyć się o swój
rozwój moralny, ma przekonywać swoim życiem, że warto być dobrym, że warto troszczyć się o własny rozwój, winien posiadać wrażliwe sumienie, być człowiekiem wiarygodnym, godnym zaufania, słownym prawdomównym, postępować bezinteresownie,
być otwartym na wartości wyższe, być optymistą, powinien wykorzystywać wszystkie
swoje możliwości w tym, co robi, nie powinien żyć poniżej tego, co w nim najpiękniejsze, na co go stać, powinien być sobą, prezentować bogatą osobowość, realizować właściwie pojętą wolność własną, tzn. normy regulujące relacje międzyludzkie, nie powinien zrażać się trudnościami w pracy wychowawczej, powinien rozwiać podstawowe
sprawności moralne jak wrażliwość, gotowość do niesienia pomocy potrzebującym,
szczerość, uczciwość itd.

507

A. Majewska. Jak wychowywać? [w:] Wych 6:2000 s.32.
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W sferze emocjonalnej nauczyciel - wychowawca powinien reagować ze spokojem, z dystansem, podejmuje decyzje po namyśle, unika sytuacji konfliktowych, jest
zdolny przebaczyć, nie pamięta zranień. Z kolei w sferze duchowej nauczyciel – wychowawca winien dbać o harmonię wewnętrzną, o własną godność, o piękne życie, powinien rozwijać swoje wyższe potrzeby, powinien być zrównoważonym duchowo, być
entuzjastą tego, co robi. Natomiast w sferze zawodowo – społecznej nauczyciel – wychowawca powinien prowadzić zajęcia tak, żeby wzbudzić wśród uczniów zaciekawienie, zafascynowanie, powinien być przewodnikiem w procesie poznawania, wartościowania, powinien umiejętnie wytłumaczyć to, co niezrozumiałe i trudne, powinien okazać wychowankom, że mu na nich zależy, umieć wyrazić czułość ojca, matki wobec
swoich podopiecznych. Autor opracowania w tej kwestii również zapytał zarówno nauczycieli jak i uczniów, czy według nich wychowawcy podejmują działania zmierzające
w kierunku budowania własnego autorytetu. A jeśli tak, to jakiego typu są to działania.
Tabela 68 (p.42). Działania, które podejmują nauczyciele w celu budowania własnego
autorytetu - według nauczycieli
Lp.

Jakie podejmujesz działania w celu
budowania własnego autorytetu?
(AN)

N

%

1.

służę uczniowi pomocą w problemach

110

38,2

2.

podnoszę kwalifikacje

78

27,1

3.

rozwój religijności

64

22,3

4.

eliminuję swoje wady i ułomności

42

14,6

5.

jestem wyrozumiały i cierpliwy

35

12,2

6.

nawiązuję kontakt z młodzieżą

35

12,2

7.

jestem sprawiedliwy

28

9,8

8.

autentyczność

20

6,9

9.

jestem konsekwentny w działaniu

19

6,6

10.

daję dobry przykład

14

4,9

11.

innowacyjnie podchodzę do procesu edukacji

14

4,9

12.

jestem doradcą i przewodnikiem

13

4,5

13.

szacunek wobec ucznia

12

4,2

14.

jestem uczciwy

12

4,2

15.

jestem otwarty, życzliwy

12

4,2

16.

jestem sumienny

10

3,5

17.

jestem bezinteresownym

10

3,5

18.

organizuję wycieczki, kółka, akademie

10

3,5

19.

jestem kulturalny

6

2,1

20.

jestem godny zaufania

4

1,4

21.

jestem tolerancyjny

4

1,4

22.

jestem wymagający

4

1,4

23.

nie spoufalam się

4

1,4

Ogółem

288
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W pierwszej kolejności zapytano nauczycieli, jakie podejmujesz działania w celu budowania własnego autorytetu jako nauczyciela? Na 288 osób, w ramach udzielonych odpowiedzi zbudowano 23 kategorie. Część z nich ma charakter pozytywny, inne
zaś posiadają ujęcie negatywne. W tabeli przedstawiono kategorie działań według największej liczby głosów. I tak na pierwszym miejscu nauczyciele wskazali jako działanie
w kierunku budowy autorytetu, służbę uczniowi w jego problemach. Taka opinie wyraziło 110 nauczycieli, co stanowi 38,2% całości grupy. Na drugim miejscu wskazali
podnoszenie własnych kwalifikacji (78 osób, tj.27,1%). W dalszej kolejności wskazano:
rozwój religijności (64 odpowiedzi), eliminacja własnych wad (42 głosy), postawa nacechowana wyrozumiałością i cierpliwością (35 odpowiedzi) i również tyle samo nawiązywanie kontaktów z młodzieżą. Z kolei 28 wypowiedzi wskazało na sprawiedliwość, 20 osób na autentyczność, 19 na konsekwentność. Najmniejszą liczbę uzyskały
takie działania, które związane są z tym, iż jestem godny zaufania, tolerancyjny, wymagający i nie spoufalam się. Te kategorie uzyskały po 4 głosy. Można zauważyć, że żaden z nauczycieli nie wspomniał o świadectwie swego życia. Być może inaczej tę postawę rozumieli.
Tabela 69 (p.42). Działania, które według uczniów powinni podejmować nauczyciele w
celu budowania własnego autorytetu
Lp.

Jakie działania winni podejmować nauczyciele w celu budowania własnego autorytetu?
(AU)

N

%

1.

służyć uczniowi pomocą w problemach

142

33,6

2.

cierpliwie i uważnie słuchać wychowanków

91

21,6

3.

nawiązywać kontakt z uczniami

67

15,9

4.

być tolerancyjnym

47

11,1

5.

być wiernym zasadom moralnym i etycznym

39

9,2

6.

być sprawiedliwym

37

8,7

7.

podnosić kwalifikacje

35

8,3

8.

innowacyjnie podchodzić do procesu edukacji

31

7,4

9.

być otwartym, życzliwym

28

6,6

10.

być doradcą i przewodnikiem

21

5,0

11.

poświęcać się

16

3,8

12.

dawać dobry przykład

14

3,4

13.

być świadomym swoich wad i ułomności i
eliminować je

11

2,6

14.

inne

11

2,6

15.

być wymagającym

8

1,9

16.

mieć poczucie humoru

8

1,9

17.

być uczciwym

5

1,2

18.

być sumiennym

5

1,2

Ogółem

422

270

Z kolei uczniom postawiono nieco zmodyfikowane pytanie dotyczące budowania autorytetu przez nauczycieli. Pytanie to brzmiało: jakie działania winni podejmować
nauczyciele w celu budowania własnego autorytetu? Wypowiedzi uczniów pogrupowano w 18 kategoriach. Na pierwszym miejscu znalazła się postawa służby uczniowi w
różnych jego problemach. Te kategorie wskazało 142. uczniów, co stanowi 33,6% wypowiedzi. Na kolejnych miejscach znalazły się takie kategorie jak: cierpliwie i uważnie
słuchać wychowanków (91 osób), nawiązywanie kontaktu z uczniami (67. uczniów),
być tolerancyjnym (47 wypowiedzi). Najmniejszą liczbę uzyskały kwestie dotyczące
bycia uczciwym i sumiennym - po 4 głosy, oraz bycie wymagającym i posiadającym
poczucie humoru - po 8 głosów.
Zapewne wypowiedzi zarówno nauczycieli jak i uczniów ukazują nam pewną
hierarchię myślenia dotyczącą pewnych działań związanych z budowaniem autorytetu
nauczyciela. Oceniając dane zawarte w tabelach należy wyrazić pewien niepokój z racji
toku pojmowania i wyobrażenia o elementach, na których winno się budować autentyczny autorytet. W prowadzonych badaniach zapytano nauczycieli: jakie czynniki są
niezbędne dla budowania autorytetu nauczyciela?
Tabela 70 (p.24). Czynniki niezbędne w opinii nauczycieli w budowaniu autorytetu nauczyciela

Lp.

Jakie czynniki są
niezbędne dla
budowania autorytetu nauczyciela?
(AN)

zdecydowanie tak

raczej tak

raczej nie

zdecydowanie nie

trudno
powiedzieć

brak danych

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

1.

wykształcenie

120

41,7

117

40,6

12

4,2

2

0,7

9

3,1

28

9,7

2.

nieustanne samokształcenie

94

32,6

118

41,0

28

9,7

1

0,3

18

6,3

29

10,1

3.

autentyczność

200

69,4

60

20,8

2

0,7

0

0,0

2

0,7

24

8,3

4.

szacunek dla
ucznia

242

84,0

18

6,3

2

0,7

0

0,0

0

0,0

26

9,0

5.

bezinteresowność

215

74,7

40

13,9

4

1,4

0

0,0

2

0,7

27

9,4

6.

ofiarność

180

62,5

68

23,6

5

1,7

0

0,0

4

1,4

31

10,8

7.

szeroka wiedza

154

53,5

96

33,3

4

1,4

0

0,0

6

2,1

28

9,7

8.

fachowość

215

74,7

43

14,9

2

0,7

0

0,0

6

2,1

22

7,6

9.

otwartość na
młodzież

143

49,7

105

36,5

6

2,1

0

0,0

4

1,4

30

10,4

10.

kultura osobista

249

86,5

17

5,9

0

0,0

0

0,0

0

,0

22

7,6

11.

humor

139

48,3

103

35,8

2

0,7

2

0,7

16

5,6

26

9,0

12.

rozwijanie zdolności ucznia

187

64,9

69

24,0

5

1,7

0

0,0

2

0,7

25

8,7

13.

poszanowanie
indywidualności,
wolności ucznia

157

54,5

97

33,7

6

2,1

0

0,0

4

1,4

24

8,3

14.

wysoki prestiż
zawodu nauczyciela

85

29,5

88

30,6

37

12,8

10

3,5

40

13,
9

28

9,7

15.

dobra pozycja
materialna

8

2,8

44

15,3

86

29,9

65

22,
6

57

19,
8

28

9,7
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Respondenci w pierwszej kolejności - jako zdecydowanie tak - wskazali na kulturę osobistą (249 osób czyli 86,5%), następnie na szacunek dla ucznia (242 tj. 84%0,
fachowość w zawodzie i bezinteresowność po 215 wypowiedzi - czyli 74,7%, autentyczność - 200 głosów co stanowi 69,4%. W kategorii „raczej tak” najwięcej osób
wskazało na nieustanne samokształcenie (118 wypowiedzi tj. 41,0%), wykształcenie
(117 osób - czyli 40,6%). Na dalszych miejscach w tej kategorii znalazły się takie czynniki jak: otwartość na młodzież (105), poczucie humoru (103), poszanowanie indywidualności, wolności ucznia (97), szeroka wiedza (96).
W negatywnym ujęciu tego zagadnienia jako „raczej nie” nauczyciele przede
wszystkim wskazali dobra pozycje materialną - 86 osób tj. 29,9% wypowiedzi, wysoki
prestiż zawodu nauczyciela - 37 badanych - 12,8%, nieustanne kształcenie - 28 nauczycieli co stanowi 9,7% wypowiedzi.
W kolejnej kategorii określonej jako „zdecydowanie nie” na pierwszym miejscu
wskazano dobrą pozycję materialną - 65 osób (22,6%), jako niemającej wpływu na
kształtowanie autorytetu nauczyciela. Ponadto 10 osób Ponadto kategorii tej wskazało
na wysoki prestiż zawodu nauczyciela. Wreszcie w kategorii „trudno powiedzieć”
wskaźniki ilościowe czynników były podobne do poprzedniej kategorii. Otóż w pierwszej kolejności wskazano na pozycję materialną (57 osób - tj. 19,8%), wysoki prestiż
nauczyciela - 40 wypowiedzi czyli 13,9%. Na dalszych miejscach znalazły się takie
czynniki jak: nieustanne samokształcenie - 18 wypowiedzi, czyli 16,3%, humor - 16
wypowiedzi czyli 5,6%.
Na uwagę tez zasługuje to, że w przy każdym czynniku, grupa nauczycieli w
graniach 20-30 osób nauczycieli nie wskazała żadnego z czynników. Fakt również wiele mówi, biorąc pod uwagę, że mieliśmy do czynienia z grupą zawodową, która w takich sytuacjach nie powinna mieć poważniejszych trudności w określeniu swego stanowiska. Świadczy jednocześnie o pewnej hierarchii wartości występującej świadomości badanej populacji nauczycieli.
W przedstawionej powyżej tabeli zarówno nauczyciele jak i uczniowie mieli
wskazać czynniki niezbędne w budowaniu autorytetu nauczyciela. Odpowiedzi te są
zróżnicowane. Obydwie grupy udzielając odpowiedzi, kierowali się nieco innymi kryteriami. Sam fakt wieku, doświadczenia zapewne miał swoje znaczenie.
W następnej kolejności zapytano nauczycieli a następnie uczniów o wskazanie
najważniejszych czynników służących budowaniu autorytetu nauczyciela. Pytanie to
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było dopełnieniem świadomości w tym względzie a z drugiej strony sprawdzianem tego, co respondenci wyrazili przy poprzednim pytaniu.
Tabela 71 (p.25). Najważniejsze w opinii nauczycieli czynniki służące budowaniu autorytetu nauczyciela
Lp.

Wymień trzy najważniejsze
czynniki służące budowaniu
autorytetu nauczyciela. (AN)

N

%

N

%

N

%

N

%

1.

gruntowne wykształcenie

18

6,3

10

3,5

8

2,8

36

12,5

2.

nieustanne samokształcenie

8

2,8

4

1,4

2

0,7

14

4,9

3.

autentyczność

58

20,1

13

4,5

33

11,5

104

36,1

4.

szacunek dla ucznia

71

24,7

47

16,3

23

8,0

141

49,0

5.

bezinteresowność

16

5,6

22

7,6

20

6,9

58

20,1

6.

ofiarność

8

2,8

18

6,3

23

8,0

49

17,0

7.

szeroka wiedza

16

5,6

17

5,9

16

5,6

49

17,0

8.

fachowość

19

6,6

11

3,8

8

2,8

38

13,2

9.

otwartość na propozycje
młodzieży

6

2,1

30

10,4

14

4,9

50

17,4

10.

kultura osobista

7

2,4

28

9,7

40

13,9

75

26,0

11.

humor

2

0,7

2

0,7

8

2,8

12

4,2

12.

umiejętność odkrywania,
rozwijania zdolności ucznia

24

8,3

20

6,9

28

9,7

72

25,0

13.

poszanowanie indywidualności, wolności ucznia

3

1,0

38

13,2

28

9,7

69

24,0

14.

wysoki prestiż zawodu nauczyciela

2

0,7

2

0,7

9

3,1

13

4,5

15

brak danych

84

29,2

Ogółem

I wybór

II wybór

III wybór

30

10,4

26

9,0

28

9,7

288

100,0

288

100,0

288

100,0

Razem

Przy badaniu tej kwestii zaproponowano nauczycielom, aby swoje wypowiedzi
przedstawili w trzy stopniowej kategorii. Kategorie te określono jako wybór danego
czynnika w budowaniu autorytetu nauczyciela. W pierwszej kolumnie, a tym samym
wśród odpowiedzi najważniejszych, kolejno miejsca zajęły takie czynniki jak: szacunek
dla ucznia - 71 wypowiedzi tj. 24,7%, autentyczność - 58 głosów, czyli 20,1% oraz
umiejętność odkrywania i rozwijania zdolności ucznia - 24 osób, co stanowi 8,3%.
W kategorii drugiego wyboru kolejno miejsca zajęły takie czynniki jak: szacunek dla ucznia - 47 głosów, tj. 16,3% odpowiedzi, poszanowanie indywidualności i
wolności ucznia - 38 osób, tj. 13,2%, otwartość na propozycje młodzieży - 30 odpowiedzi tj. 10,4%, kultura osobista - 28. badanych, co stanowi 9,7%.
Z kolei w trzeciej kategorii, oznaczonej jako III wybór, kolejno na pierwszym
miejscu znalazły się czynniki: kultura osobista - 40 głosów tj. 13,9%, autentyczność 33 glosy - 11,5%, po 28 osób wskazało na poszanowanie indywidualności, wolności
ucznia i umiejętność odkrywania, oraz rozwijania zdolności ucznia. Biorąc pod uwagą
wszystkie trzy wybory największą liczbę uzyskały następujące czynniki: szacunek dla
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ucznia 141 odpowiedzi, tj. 49,0% badanych, autentyczność - 104, czyli 36,1%, kultura
osobista - 75 głosów, co stanowi 25%. Oceniając powyższe wyniki daje to dość optymistyczny obraz świadomości nauczycieli. Można by się spierać czy szacunek wobec
ucznia, na który wskazało 49,0% badanych, jest zadowalającym wskaźnikiem. Ponadto
wskazanie nauczycieli na autentyczność swoją, daje także pozytywny obraz, chociaż
niektóre czynniki uplasowały się na dalszych miejscach, mimo, że odgrywają w budowaniu autorytetu istotne rolę jak np. gruntowne wykształcenie.
Niemal identyczne pytania jak nauczycielom postawiono również także
uczniom. Najpierw zapytano ich o czynniki niezbędne w budowaniu autorytetu nauczyciela.
Tabela 72 (p.24). Czynniki niezbędne w opinii uczniów w budowaniu autorytetu nauczyciela

Lp.

Jakie czynniki
według ciebie są
niezbędne dla
budowania autorytetu nauczyciela? (AU)

zdecydowanie tak

raczej tak

raczej nie

zdecydowanie nie

trudno
powiedzieć

brak danych

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

1.

gruntowne wykształcenie

141

33,4

161

38,2

54

12,8

18

4,3

38

9,0

10

2,4

2.

nieustanne samokształcenie

96

22,7

176

41,7

67

15,9

7

1,7

57

13,5

19

4,5

3.

autentyczność

188

44,5

138

32,7

37

8,8

7

1,7

37

8,8

15

3,6

4.

szacunek dla
ucznia

298

70,6

83

19,7

8

1,9

8

1,9

15

3,6

10

2,4

5.

bezinteresowność

186

44,1

106

25,1

30

7,1

48

11,4

34

8,1

18

4,3

6.

ofiarność

140

33,2

145

34,4

39

9,2

17

4,0

65

15,4

16

3,8

7.

szeroka wiedza

183

43,4

160

37,9

31

7,3

10

2,4

27

6,4

11

2,6

8.

fachowość

196

46,4

146

34,6

21

5,0

10

2,4

33

7,8

16

3,8

9.

otwartość na
propozycje młodzieży

256

60,7

120

28,4

8

1,9

1

,2

27

6,4

10

2,4

10.

kultura osobista

250

59,2

106

25,1

21

5,0

9

2,1

23

5,5

13

3,1

11.

humor

184

43,6

150

35,5

31

7,3

14

3,3

31

7,3

12

2,8

12.

odkrywanie i
rozwijanie zdolności ucznia

241

57,1

127

30,1

13

3,1

5

1,2

23

5,5

13

3,1

13.

poszanowanie
indywidualności,
wolności ucznia

224

53,1

137

32,5

17

4,0

7

1,7

23

5,5

14

3,3

14.

wysoki prestiż
zawodu nauczyciela

53

12,6

149

35,3

95

22,5

44

10,4

66

15,6

15

3,6

15.

dobra pozycja
materialna

25

5,9

44

10,4

113

26,8

150

35,5

72

17,1

18

4,3

Jako czynniki, które zdecydowanie biorą udział w kreowaniu autorytetu nauczyciela, uczniowie w pierwszym wyborze wskazali przede wszystkim: szacunek dla
ucznia - 298, tj. 70,6%. W przypadku nauczycieli wskazano na pierwszym miejscu kul-
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turę osobistą. Ponadto uczniowie przy tym wyborze jako ważne wskazali kolejne czynniki a mianowicie: otwartość na propozycje młodzieży - 256 głosów, tj. 60,7%, kulturę
osobistą - 250 głosów, tj. 59,2%, odkrywanie i rozwijanie zdolności ucznia - 241 odpowiedzi czyli 57,1%, poszanowanie indywidualności, wolności ucznia - 224 odpowiedzi
tj. 53,1%.
Z kolei w kategorii określającej jako „raczej tak” największą liczbę głosów uzyskały czynniki: nieustanne samokształcenie - 176, czyli 41,7%, gruntowne wykształcenie - 161 (38,2%), szeroka wiedza - 160 głosów, tj. 37,9%.
W następnej kategorii wskazanych czynników jako „raczej nie” niebiorących
udział w budowaniu autorytetu nauczyciela, uczniowie zaznaczyli przede wszystkim:
dobra pozycja materialna - 113 osób, tj. 26,8%, wysoki prestiż zawodu nauczyciela - 95
odpowiedzi co stanowi 22,5%, nieustanne samokształcenie - 67 głosów, tj. 15,9%, gruntowne wykształcenie - 54 osoby, czyli 12,8%. W dalszej kategorii „zdecydowanie nie”
największą ilość punktów zdobyły takie czynniki jak: dobra pozycja materialna - 150
głosów (35,5%), bezinteresowność - 48 odpowiedzi (11,4%), wysoki prestiż zawodu
nauczyciela - 44 wypowiedzi (10,4%). W kolejnym zaś pytaniu podjęto zagadnienie
dotyczące sytuacji biorących udział w kreowaniu autorytetu nauczyciela. Problem ten
przedstawia nam tabela nr 69.
Tabela 73 (p.19). Najważniejsze w opinii uczniów determinanty w kształtowaniu autorytetu nauczycieli
Lp.

Które sytuacje są najważniejsze w kształtowaniu autorytetu nauczycieli? (AU)

1.

I wybór

II wybór

III wybór

Razem

N

%

N

%

N

%

N

%

dobry przykład ze strony
nauczycieli

162

38,4

50

11,8

17

4,0

229

54,3

2.

wskazówki, jak dobrze postępować

46

10,9

75

17,8

34

8,1

155

36,7

3.

zajmowanie wysokiego stanowiska

2

0,5

5

1,2

9

2,1

16

3,8

4.

wyższe wykształcenie

22

5,2

29

6,9

27

6,4

78

18,5

5.

wskazówki, jak radzić sobie z
problemami

32

7,6

94

22,3

54

12,8

180

42,7

6.

Patriotyzm

31

7,3

19

4,5

34

8,1

84

19,9

7.

dobra materialne

1

0,2

4

0,9

8

1,9

13

3,1

8.

wsparcie ze strony rodziców,
otoczenia

25

5,9

17

4,0

24

5,7

66

15,6

9.

podtrzymywanie tradycji
rodzinnych

11

2,6

13

3,1

10

2,4

34

8,1

10.

przykład, jak pomagać innym

30

7,1

52

12,3

86

20,4

168

39,8

11.

Religijność

30

7,1

32

7,6

63

14,9

125

29,6

12.

brak danych

30

7,1

32

7,6

56

13,3

118

28,0

422

100,0

422

100,0

422

100,0

Ogółem
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W kolumnie dotyczącej pierwszego wyboru sytuacji, stanowiących zarazem
pierwszorzędne znaczenie w kształtowaniu autorytetu nauczyciela, uczniowie na pierwszym miejscu wskazali dobry przykład ze strony nauczycieli. Taką opinię wyraziło na
422. uczniów - 162. uczniów tj. 38,4% badanych. Zupełnie mniejszą liczbę uzyskała
kwestia dotycząca wskazówek nauczycieli dla uczniów w zakresie poprawnego postępowania. Pod takim wskaźnikiem podpisało się 46. respondentów, tj. 10,9%. Dalsze
miejsca zajęły takie działania jak: wskazówki dotyczące radzenia sobie z problemami 32 głosy tj. 7,6%, patriotyzm - 31 głosów, czyli 7,3% oraz po 30. uczniów podkreśliło
religijność i przykład oraz pomoc innym.
W wyborze drugim zdecydowanie pierwsze miejsce zajęły wskazówki dotyczące rozwiązywania trudnych problemów. Takie oczekiwania wyraziło 94 wychowanków,
co stanowi 22,3% respondentów. Natomiast 75. uczniów (17,8%) wskazało na rady
dotyczące poprawnego postępowania, 52 osoby (12,3%) stwierdziło, iż oczekuje na
dobry przykład ze strony nauczycieli. Z kolei przy trzecim wyborze najwięcej uczniów 86 (20,4%) podkreślało dobry przykład i pomoc ze strony innych. Nieco mniej, bo 63
osoby (14,9%) zaznaczyło religijność, a 54. badanych (12,8%) wskazało na pomoc w
zakresie rozwiązywania trudnych problemów.
W zestawieniu ogólnym, czyli w ujęciu sumarycznym na dwanaście kategorii
sytuacji, zdecydowane na pierwszym miejscu - z 229. głosami (54,3%) - znalazł się
dobry przykład ze strony nauczycieli. Kolejne miejsce zajęła sprawa wskazówek, jak
radzić sobie z problemami - 180 głosów (42,7%), zaś na dalszych pozycjach znalazły
się: przykład, jak pomagać innym - 168 (39,8%), wskazówki, jak dobrze postępować 155 głosów (36,7%), religijność - 125 odpowiedzi (29,6% badanych).
Podsumowując tę część opracowania, należy zauważyć, że zarówno nauczyciele
jak i uczniowie zwracają uwagę na potrzebę budowania autorytetu nauczyciela, jego
obecności w życiu wychowanków. Ponadto w większości z nich wskazuje na właściwe
- chociaż nie zupełne - hierarchizowanie czynników i wartości biorących udział w budowaniu autorytetu. W odpowiedziach widoczny jest ślad oddziaływanie dawnego toku
myślowego, kształtowanego w okresie socjalistycznego systemu. Jawi się więc potrzeba
przebudowy czy przemodelowania dotychczasowego modelu autorytetu nauczyciela, by
mógł spełniać oczekiwania uczniów i być skutecznym w procesie wychowania młodego
pokolenia.
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4. Autorytet nauczyciela wobec uczniów, pedagogów i własnej rodziny.

Należy być świadomym faktu, że każdy człowiek a szczególnie młody, pomimo
że w wielu dziedzinach życia domaga się akceptacji swych dążeń do samodzielności i
niezależności, to jednak w głównych kwestiach natury religijnej, światopoglądowej i
moralnej szuka - często zupełnie podświadomie, autorytetu i rady innych a w przypadku
uczniów u swoich wychowawców. W ten sposób młody człowiek chce bowiem otrzymać nieindyferentne lub neutralne, lecz jednoznaczne wyjaśnienie celu i sensu swego
postępowania. W sytuacji, kiedy dorośli nie przedstawią swoim wychowankom żadnych
wartościowych i jasnych wskazań, dojść może u nich do stanów depresyjnej bezradności, dezorientacji, a w wielu przypadkach nawet do całkowitego cynizmu i nihilizmu508,
o czym już wcześniej autor wspomniał omawiając zagadnienie pojęcia autorytetu wychowawcy wśród uczniów i nauczycieli.
Dla każdego człowieka nauczyciele wszystkich stopni nauczania, do akademickiego włącznie, stanowią szansę nabycia umiejętności kontaktu ze światem wartości,
który jest niezbędny w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym509.
Ponadto ogromna różnorodność informacji, ofert kulturowych czy form ekspresyjnego oddziaływania powoduje, jak wynika z badań i obserwacji, zagubienie się młodych ludzi w świecie. We współczesnej rzeczywistości przypominającej coraz bardziej
targowisko, na którym oferuje się hałaśliwie i natrętnie reklamowane myśli, młodzi,
niedoświadczeni ludzie mogą mięć problemy z rozpoznaniem rzeczywistych wartości
tych ofert. Pod atrakcyjną powłoką mogą być ukryte rzeczy mające niewiele wspólnego
ze swą zewnętrzną formą. Tym bardziej groźne są konsekwencje rozczarowań i zawodów w przypadku, gdy młody człowiek odkryje, niejednokrotnie już za późno, ich
prawdziwą wartość. Wynikać to może przede wszystkim z nieumiejętności rozpoznawania wartości cennych i ich oddzielania od wartości złudnych, choć niejednokrotnie
atrakcyjnych. Aby posiąść umiejętność rozpoznawania wartości, jest niezbędne jej
oparcie na solidnej podstawie, którą jest wiedza o wartościach. Tę wiedzę winni posiadać i ja przekazywać przede wszystkim nauczyciele. To ni bardzo często są nie tylko
dla młodego pokolenia, ale też dla innych grup społecznych ciałem opiniotwórczym,
osobą doradca. Nauczyciel bywa też wielkim oparciem, a niejednokrotnie autorytetem
wobec osób z własnego środowiska nauczycielskiego. Zwykle w gronie pedagogicznym
508
509

D. Sarzała. Sztuka dokonywania wyboru. [w:] EiD 2:2000 s.7.
T. E. Olearczyk. O wychowaniu. [w:] Wych 9:2000 s.10.
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są nauczyciele, którzy posiadają autorytet wobec własnych kolegów, stanowią niekiedy
bazę doradczą, wyznacznik pewnych zachowań w życiu. Ich rola i znaczenie w funkcjonowaniu szkoły jako środowiska ma ogromne znaczenie.
Ponadto tez należy sobie uświadomić, że nauczyciel bez współpracy z rodzicami
nigdy nie odniesie takiego efektu pedagogicznego, choćby starał się i podejmował w
miarę możliwości wszystkie działania w tym kierunku. Uczeń powracający ze szkoły do
domu, jeśli otrzyma choćby werbalne potwierdzenie szacunku i uznania swego wychowawcy ze strony rodziców, prestiż wychowawcy wiele zyskuje a jego autorytet pogłębia się w świadomości wychowanka. I tu znów ogromną role odgrywa oddziaływanie
nauczyciela.
Uzasadnionym więc stają się oddziaływania wychowawcze mające na celu pomoc, młodemu człowiekowi, tracącemu niekiedy w nurcie przemian społecznopolitycznych, ekonomicznych i kulturowych wiarę we wszelkie prawdy i wartości. W
kontaktach wychowawczych jest zatem niezbędne skierowanie wychowanka na wartość, a nie na posługiwanie się nią jako argumentem uzasadniającym określone działania, wymagania społeczne lub prawa poszczególnych osób wobec społeczeństwa. Wychowanek, który nie zostanie wprowadzony w świat wartości moralnych, nie będzie
mógł kształtować w sobie charakteru, a praca wychowawcza z nim nie przyniesie spodziewanych efektów. To stanowi zarazem oczekiwanie młodych, które jest zaadresowane w kierunku wychowawcy - nauczyciela510. Wychowanie powinno się liczyć z osobą
jako wartością. W relacjach wychowawcy z uczniem jest potrzebna jego bezwarunkowa
akceptacja podmiotu jako osoby511.
Przeżywającym dylematy moralne młodym ludziom, poszukującym drogi, po
której mogliby bezpiecznie i godnie iść, można pomóc, umiejętnie ich wprowadzając w
świat uniwersalnych wartości etycznych, zawierających w sobie wielowiekowe doświadczenia i refleksję. Należy się jednak skupić nie na przedstawianiu gotowych recept na życie czy dostosowywaniu myśli do z góry ustalonego wzorca, lecz na budzeniu
w wychowanku refleksji nad samym sobą oraz otaczającą go rzeczywistością. Wychowanie, bowiem powinno mieć na celu doskonalenie sztuki dokonywania wyboru między różnie pojętymi wartościami i uczyć ich harmonijnego zintegrowania w życiu osobistym i społecznym. Zinternalizowane wartości pozwolą na dokonywanie świadomych

510

Tamże s.8.
B. Śliwerski. Wprowadzenie w życie wartościowe. [w:] EiD 2:2000 s.12; Por. S. Ruciński. Wychowanie jako wprowadzenie w życie wartościowe. Warszawa 1981 s.163.
511
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i odpowiedzialnych wyborów w sytuacji konkurujących ze sobą różnorodnych stanowisk, opinii, poglądów i postaw oraz decydują o wyborze celów życiowych. Niezbędna
staje się więc rzetelna edukacja aksjologiczna, obejmująca poznawanie różnych systemów i hierarchii wartości, ich funkcjonowania w życiu poszczególnych osób i społeczności, ich źródeł i historycznych konsekwencji, podobieństw i różnic kulturowych.
Człowiek nie może się w pełni rozwijać bez realizowania w swym życiu takich
podstawowych wartości, jak: prawda, piękno, dobro, sprawiedliwość. Pełnię rozwoju
osobowego wyznaczaj ą także: miłość, empatia, cierpliwość. Wśród najczęściej występujących i jednocześnie niezbędnych życiu człowieka wartości moralnych można wyodrębnić również takie, jak: bezinteresowność, dzielność, lojalność, mądrość, opanowanie, prawdomówność, prawość, szlachetność, tolerancja, uczciwość, umiejętność przebaczania, wierność. Wymienione pojęcia są wartościami niezależnie od tego, jaka otacza nas rzeczywistość i jakich usprawiedliwień dostarczają nam przemiany cywilizacyjno-kulturowe. Dlatego niezbędne staje się przywrócenie tym podstawowym wartościom
moralnym należnego im miejsca w procesie wychowania.
Pogłębienie „aksjologizacji" wychowania może się stać wyborem najbardziej
obiecującego dla współczesnej pedagogiki kierunku działania, pozwalającym na stwarzanie coraz lepszych warunków do kształtowania stawy człowieka, jego stosunku do
świata oraz pełniejszej świadomości celów życiowych.
Aksjologiczne podstawy procesu wychowania zadecydują również o tym, czy i
w jakim stopniu młodzież będzie zachowywać ciągłość kulturową, urażającą się m.in. w
ogólnie akceptowanym systemie tradycyjnych, uznanych wartości, czy też będzie się
kierowała wartościami swoistymi, niejednokrotnie wyraźnie destruktywnie wpływającymi na rozwój osobowy i jakość życia społecznego512.
Nauczyciel - wychowawca winien posiadać autorytet wobec własnych kolegów,
czyli wobec grona pedagogicznego. Oczywiście, że główna osobą odgrywającą niemałą
rolę w tej dziedzinie będzie miał dyrektor. Nie zawsze jednak osoba dyrektora jest tą,
która cieszy się autorytetem wśród grona nauczycielskiego. Ważnym jest, by każdy
nauczyciel budował swój autorytet wobec pozostałych swoich kolegów - nauczycieli.
Wiemy doskonale, że posiadanie takiego autorytetu przez nauczyciela ma ogromny
wpływ oddziaływania na uczniów. Posiadanie autorytetu wśród grona pedagogicznego
powoduje jeszcze głębsze relacje jego pomiędzy uczniami. Z kolei konflikty, jakie cza-
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sem istnieją pomiędzy nauczycielami, ich wzajemna zawiść, interpersonalna agresywność zaburza relacje z uczniami.
Szkoła to kreacja dwóch podmiotów: ucznia i nauczyciela, to ściśle określone
role, w które wkalkulowany jest przykład, autorytet, wymagania, zrozumienia, zasady,
reguły i formy współpracy tych dwojga, jakże bliskich sobie osób - nie kumpli, lecz
mistrza i ucznia. To w szkole odbywa się zapis i dziedziczenie dobra i zła. Ucznia w
szkole kształtuje nie tylko nauczyciel, ale i czas w niej spędzony, wychowanie religijne
katechety, ubiór, wymagania od siebie, zmienność pojęć, język i używane słownictwo,
obyczajowość danej szkoły: tradycja, codzienność i świętowanie, cała przestrzeń wychowawcza, łącząca się jedną całość, stosowane normy, zasady i metody wychowawcze513. Młodzież potrzebuje atmosfery, w której mogłaby rozwijać się, szlifować swoje
zdolności, przekraczać granice wykorzystując zasobność umysłu i sprawność fizyczną,
realizować pragnienie sukcesu, wybierać doskonałość.
Oprócz relacji nauczyciel - uczeń, nauczyciel - nauczyciel, ważną relacją w procesie dydaktyczno-wychowawczym jest relacja nauczyciel - rodzice. Rodzina i szkoła
to dwie instytucje wychowawcze, które mają decydujący wpływ na rozwój dziecka.
Wpływ ten będzie o wiele bardziej intensywny i korzystny im bliższy kontakt nawiąże
szkoła i rodzina. Szczególną rolę w tych kontaktach odgrywa wychowawca klasy. Do
nawiązania kontaktu z rodziną potrzebna jest orientacja o warunkach rodziny. Uczeń,
który emocjonalnie jest związany ze swoją rodziną, wielokrotnie ceni sobie pozytywną
relację wychowawcy z jego rodzicami czy nawet rodziną. Oczywiście w przypadku
szkół średnich z powodów technicznych te relacje bywają często słabe, znikome. W
dużej jednak mierze uzależnione jest to od wychowawcy.
Gdyby dzisiejszy nauczyciel pamiętał o wizerunku szkoły średniej z okresu
międzywojennego, być może niejednokrotnie można by uniknąć wielu napięć, nieporozumień w różnych relacjach. Warto przypomnieć, że nauczyciel - wychowawca tamtego
okresu, to osoba, która towarzyszyła bardzo często wydarzeniom, przeżyciom - szczególnie tragicznym rodziny ucznia. Ta jego misja w tym kształcie wzmacniała autorytet
nauczyciela zarówno w kierunku samego ucznia jak i jego rodziny514.
W kontaktach pomiędzy szkołą a rodzicami należy kierować się pewnymi zasadami. Mieczysław Łobocki wyróżnił następujące zasady: pozytywnej motywacji, part-
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Olearczyk., jw. s.10.
J. Poplucz. Problem wzajemnych oczekiwań uczniów i nauczycieli. [w:] RP nr 1-2:1988 s. 37.
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nerstwa, wielostronnego przepływu informacji, jedności oddziaływań, aktywnej i systematycznej współpracy. W pozytywnej motywacji warunkiem skutecznych kontaktów
szkoły i rodziny jest dobrowolność. Jednocześnie zarówno wychowawcy jak i rodzice
mają te same prawa i te same obowiązki w tych kontaktach. Wychowawca i rodzice
podejmują decyzje wspólnie – wszyscy są odpowiedzialni za te decyzje. Cele wychowawcze nie mogą być różne, ważna jest zgodność w realizacji tych celów. Zasada jedności oddziaływań dotyczy również metod i form realizacji tych celów. Współpraca
szkoły i rodziny powinna być czynna a nie bierna. Zaangażowanie powinno być widoczne515.
Kolejnym ważnym elementem oddziaływania nauczyciela jest jego relacja wobec własnej rodziny. Wychowawca sam musi być odpowiednio wychowany, aby być
wzorem dla innych (czasami także dla własnych rodziców czy rodzeństwa), tzn. powinien posiadać kulturę osobistą, elementarne normy moralne i ich przestrzegać. Relacje
te bardzo często w dużym stopniu wpływają na budowanie autorytetu także wśród
uczniów. Rola nauczyciela w rodzinie jest postrzegana także w danym środowisku jako
wzorcowa. Stąd też nie możemy dzisiaj zakładać i mówić o anonimowości życia nauczyciela poza szkołą. Uczniowie zwykle posiadają dużą wiedzę na temat własnego
nauczyciela, zdobywając ją poprzez obserwację, rozmowy koleżeńskie, rozmowy domowe itp. Relacje jego w rodzinie rzutują także na klimat jego pracy w szkole.
Dotychczasowe uwagi były może zbyt ogólną treścią co do autorytetu nauczyciela wobec uczniów, grona pedagogicznego i swojej rodziny. Warto nieco więcej
szczegółów przedstawić dla potwierdzenia tak postawionych tez.
W pierwszej kolejności zapytano nauczycieli bardzo ogólnie, jakie podmioty
mają wpływ na kształtowanie postaw życiowych. Zaproponowano, aby każdy respondent wskazał trzy podmioty lub instytucje według stopnia ważności.
W grupie pierwszej, czyli uważanej za najistotniejszą, największą liczbę głosów
uzyskali rodzice (231 głosów postanowi 80,2% ogólnej liczby wypowiedzi z pierwszej
grupy. Jako drugi podmiot nauczyciele wskazali Kościół jako instytucję - 44 głosy czyli
15,3% odpowiedzi. Nauczyciele znaleźli się na trzeciej pozycji z liczbą jedynie 8 głosów - tj. 2,8%. Z tego wynika, że sami nauczyciele dyspensują się od odpowiedzialności
za kształtowanie odpowiednich postaw w życiu młodzieży. Co prawda w drugiej grupie
sytuacja wygląda nieco inaczej, ale nie oznacza, że jest daje ona pozytywny obraz.
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H. Izdebska. Aby szkoła dała się lubić. Warszawa 1975 s. 156.
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Tabela 74 (p.11). Podmioty mające wpływ na kształtowanie postaw życiowych według
nauczycieli
Lp.

Kto powinien mieć
wpływ na kształtowanie
postaw życiowych? (AN)

N

%

N

%

N

%

N

%

1.

nauczyciele

8

2,8

50

17,4

76

26,4

134

46,5

2.

koledzy, koleżanki

0

,0

2

0,7

0

0,0

2

0,7

3.

rodzice

231

80,2

40

13,9

11

3,8

282

97,9

4.

księża

0

0,0

4

1,4

13

4,5

17

5,9

5.

instytucje polityczne

0

0,0

0

,0

1

,3

1

0,3

6.

szkoła

1

0,3

48

16,7

92

31,9

141

49,0

7.

środki masowego przekazu

0

0,0

1

0,3

12

4,2

13

4,5

8.

organizacje młodzieżowe

0

0,0

0

0,0

4

1,4

4

1,4

9.

Kościół

44

15,3

139

48,3

71

24,7

254

88,2

10.

brak danych

16

5,6

Ogółem

I wybór

II wybór

III wybór

4

1,4

4

1,4

8

2,8

288

100,0

288

100,0

288

100,0

Razem

W drugiej grupie na pierwszym miejscu wskazano Kościół - 139 głosów, czyli
48,3% wypowiedzi, na drugim miejscu wskazano nauczycieli - 50 osób, czyli 17,4%
wypowiedzi, a na trzecim szkołę jako instytucję. Z kolei w trzeciej grupie największą
liczbę uzyskała szkoła z 92. punktami czyli 31,9%, na drugim miejscu nauczyciele - 72
głosów tj. 26,4% a na trzecim Kościół z 71. głosami. Biorąc pod uwagę razem trzy grupy wypowiedzi, największy wskaźnik zyskali rodzice - 282 głosy tj. 97,9%, następnie
Kościół 254, szkoła 141 i nauczyciele 134 wypowiedzi.
Analogiczne pytanie nieco zmienione postawiono również uczniom. Pytanie to
brzmiało: kto powinien mieć wpływ na kształtowanie postaw życiowych?
Podobnie jak w poprzednim przypadku zaproponowano udzielenie wypowiedzi
w trzech kolejnych wyborach według stopnia ważności. Podobnie jak nauczyciele, również uczniowie na pierwszym miejscu wskazali rodziców 255 głosów, tj. 60,4%
wszystkich odpowiedzi, następnie wskazano Kościół - 57 wypowiedzi, co stanowi
13,5%, a na trzecim wskazano nauczycieli - 34 osoby, tj. 8,1%.
Jeśli chodzi o drugi wybór, to w tej kategorii pierwsze miejsce zajął Kościół - 83
wypowiedzi, co stanowi 19,7%, następnie szkoła z 75. głosami (17,8%), rodzice - 74
wypowiedzi i nauczyciele.
W kategorii trzeciego wyboru pierwsze miejsce zajął Kościół, na który wskazało
85 respondentów, na drugim miejscu znalazła się szkoła, na którą oddano 75 głosów,
zaś na trzecim miejscu wskazano nauczycieli - 67 wypowiedzi. Świadczy to o tym, iż
uczniowie wychowani w duchu chrześcijańskim doceniają rangę Kościoła.
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Tabela 75 (p.11). Podmioty mające wpływ na kształtowanie postaw życiowych według
uczniów
Lp.

Kto powinien mieć wpływ na
kształtowanie postaw życiowych? (AU)

N

%

N

%

N

%

N

%

1,

Kościół

57

13,5

83

19,7

85

20,1

225

53,3

2.

księża

6

1,4

22

5,2

29

6,9

57

13,5

3.

rodzice

255

60,4

74

17,5

24

5,7

353

83,6

4.

szkoła

17

4,0

75

17,8

75

17,8

167

39,6

5.

nauczyciele

34

8,1

70

16,6

67

15,9

171

40,5

6.

organizacje młodzieżowe

1

0,2

12

2,8

12

2,8

25

5,9

7.

koledzy, koleżanki

5

1,2

17

4,0

33

7,8

55

13,0

8.

środki masowego przekazu

4

0,9

10

2,4

19

4,5

33

7,8

9.

instytucje polityczne

3

0,7

2

0,5

5

1,2

10

2,4

10.

idole muzyczni

2

0,5

4

0,9

0

0,0

6

1,4

11.

sportowcy

0

0,0

8

1,9

4

0,9

12

2,8

12.

osobistości telewizji

1

0,2

1

0,2

5

1,2

7

1,7

13.

ktoś inny

6

1,4

3

0,7

6

1,4

15

3,6

14.

nikt

0

0,0

0

0,0

5

1,2

5

1,2

15.

nie mam zdania

3

0,7

1

0,2

1

0,2

5

1,2

16.

brak danych

120

28,4

Ogółem

I wybór

II wybór

III wybór

Razem

28

6,6

40

9,5

52

12,3

422

100,0

422

100,0

422

100,0

Biorąc pod uwagę wszystkie kolejne wybory, największą ilość głosów zyskali
rodzice 353, tj. 83,6%, następnie Kościół - 225 tj. 53,3%, nauczyciele - 171, czyli
40,5% oraz szkoła 167 głosów, czyli 39,6% badanych. W kolejnym pytaniu podjęto
zagadnienie relacji nauczycieli z uczniami i gronem pedagogicznym. Sytuacje te przedstawia nam tabela nr 72.
Tabela 76 (p.14 i 15). Relacje nauczycieli z uczniami i gronem pedagogicznym
z gronem pedagogicznym

Lp.

Jak układają się Twoje stosunki
z uczniami i gronem pedagogicznym? (AN)

N

%

N

%

1.

bardzo dobrze

122

42,4

168

58,3

2.

raczej dobrze

158

54,9

118

41,0

3.

raczej źle

0

0,0

0

0,0

4.

bardzo źle

0

0,0

0

0,0

3.

trudno powiedzieć

2

0,7

2

0,7

4.

brak danych
Ogółem

z uczniami

6

2,1

0

0,0

288

100,0

288

100,0

Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku, respondenci orzekli, iż relacje te
są pozytywne. Grupa 122. nauczycieli (42,4%) odpowiedziała, że relacje z uczniami ma
bardzo dobre, 158 stwierdziło (54,9%), że raczej dobre. Właściwie te dwie kategorie
dają wynik sumaryczny odpowiedzi badanych pedagogów. Natomiast w kwestii relacji
nauczycieli z gronem pedagogicznym sytuacja przedstawia się jeszcze bardziej na ko-
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rzyść badanej grupy. Ponad połowa badanych czyli 168 czyli 58,3% całej badanej populacji odpowiedziało, że relacje układają im się bardzo dobrze. Natomiast 118 osób
(41,0%) stwierdziło, że raczej dobrze.
Respondenci w dalszej kolejności zostali zapytani, jak często uczniowie i członkowie rodziny zwracają się do nich z trudnymi problemami? Odpowiedzi stanowią pewien wskaźnik zaufania i otwartości uczniów i ich rodzin wobec grona pedagogicznego.
Tabela 77 (p.16 i 17). Udzielanie pomocy przez nauczycieli uczniom i członkom rodziny
Jak często uczniowie i członkowie rodziny zwracają się do
Ciebie z trudnymi problemami?
(AN)

uczniowie

członkowie
rodziny

N

%

N

%

1.

bardzo często

70

24,3

109

37,8

2.

raczej często

144

50,0

122

42,4

3.

raczej rzadko

66

22,9

41

14,2

4.

bardzo rzadko

8

2,8

14

4,9

5.

nigdy

Lp.

Ogółem

0

0,0

2

0,7

288

100,0

288

100,0

Podobnie jak w poprzedniej kwestii, z odpowiedzi nauczycieli wynika, że w
kwestii tej istnieje pozytywny obraz. W przypadku uczniów 70 osób, tj. (24,3%) orzekło, że bardzo często uczniowie zwracają się ze swymi problemami do nich, 144 badanych (50,0%), że raczej często. Gdy chodzi o relacje członków rodziny, według nauczycieli 109. twierdzi (37,8%), że rodzice bądź inni członkowie rodziny bardzo często podejmują dialog w sprawach trudnych, 122. jest zdania (42,4%), że raczej często.
W wychowaniu młodego człowieka, ważnym elementem są relacje jakie istnieją
pomiędzy wychowankiem a wychowawcą. O relacje te zapytano zarówno nauczycieli
jak i uczniów. Tabela nr 74 przedstawia nam wypowiedzi na ten temat pedagogów.
Tabela 78 (p.23). Relacje uczniów z nauczycielami w opinii nauczycieli
Lp.

Jak oceniasz swoje stosunki z
uczniami? (AN)

1.
2.
3.
4.

N

%

bardzo dobrze

149

51,7

raczej dobrze

131

45,5

raczej źle

0

0,0

bardzo źle

0

0,0

5.

trudno powiedzieć

0

0,0

6.

brak danych

8

2,8

288

100,0

Ogółem

Opinia nauczycieli w tym temacie kreuje obraz optymistyczny. Bowiem aż 149.
respondentów (51,7%), czyli ponad połowa jest zdania, że posiada bardzo dobre relacje
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z uczniami. Nieco mniejsza grupa badanych tj. 131 osób (45,5%) twierdzi, że ma raczej
dobre relacje z wychowankami. Wynik ten w całości daje nam niemal obraz całej grupy
badanych. O relacje te zapytano również uczniów. Wyniki odpowiedzi przedstawia nam
tabela nr 75.
Tabela 79 (p.23). Relacje uczniów z nauczycielami w opinii uczniów
Lp.

Jak oceniasz swoje stosunki z nauczycielami? (AU)

N

%

1.

bardzo dobrze

79

18,7

2.

raczej dobrze

270

64,0

3.

raczej źle

19

4,5

4.

bardzo źle

11

2,6

5.

trudno powiedzieć

35

8,3

6.

brak danych
Ogółem

8

1,9

422

100,0

W tym przypadku obraz ten wygląda nieco inaczej. Jako bardzo dobre stosunki z
nauczycielami oceniło na 422. badanych 79. uczniów, co stanowi 18,7% całej grupy.
Raczej dobrze oceniło 270. uczniów, czyli 64,0% wychowanków. Po kilkanaście odpowiedzi znalazło się w dalszych kategoriach stanowiących raczej nie wielki procent.
Ocena więc relacji, otwartości na siebie - uczniów i nauczycieli jest mimo
wszystko - zróżnicowana. Wyniki te nasuwają pewne wnioski, których celem ma być
tworzenie form takiej współpracy, by wizerunek ten był zbieżny ze strony obu grup
respondentów. Być może pewne cechy osobowościowe nauczycieli, formy współpracy
z uczniami wymagają konkretnych modyfikacji.
Równie ważnym zagadnieniem w poznawaniu autorytetu nauczyciela jest kwestia rozumienia, oceny i budowania autorytetu społecznego wśród nauczycieli. Ten problem zostanie podjęty w kolejnej części opracowania.
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5. Autorytet społeczny w opinii respondentów

Wielką zdobyczą naszej demokracji jest funkcjonowanie obok siebie szkół publicznych, społecznych i wyznaniowych. Trzeba to uszanować, gdyż w poprzednim
ustroju społeczno-politycznym było to niemożliwe. Podobnie należy uszanować różnorodność przekonań religijnych i politycznych nauczycieli i młodzieży i pozostawić każdemu prawo wyboru, które wynika z daru wolności, jakim Stwórca obdarował człowieka.
Autorytet społeczny, można określić jako uznanie prestiżu przez dane środowisko. Postawa nauczyciela, wychowawcy posiadającego autorytet społeczny, to także
rozwój możliwości i stopniowo asymilowanych umiejętności otwartego, autentycznego
kontaktowania się z innymi. To także kształtowanie umiejętności prospołecznych, możliwość podejmowania życia z innymi i dla innych516. Nauczyciel taki żywi zainteresowanie uczniami ich środowiskiem i szeroko pojętymi sprawami społecznymi. To ujawnia rzeczywiste motywy trudu wychowania, ukazuje elementy altruistyczne i prospołeczne. Razem z pogłębiającą się wiedzą dotyczącą funkcjonowania społeczności pozwala na przekaz kształtujący kontakty międzyludzkie i motywację do podejmowania
aktywności dla ludzi517.
Problematyka człowieka jako osoby realizującej wartości, wiąże się bezpośrednio z szeroko rozumianym wychowaniem, przy czym osobowy rozwój człowieka wymaga zarówno świadomej działalności wychowawczej, w tym instytucjonalnej, jak i
autokreacji i autoidentyfikacji. W wychowaniu opartym na wartościach postuluje się
twórcze i integralne kształtowanie wychowanka oparte na uwzględnieniu jego złożonej
istoty. Ostatecznym celem wychowania w kontekście pedagogiki personalistycznej jest
zatem kształtowanie dojrzałej osoby, która staje się zdolna do budowania więzi międzyludzkich opartych na miłości i odpowiedzialności oraz prowadzi do uczynienia z siebie
bezinteresownego daru.
Nauczyciel - wychowawca żyje w danym środowisku, które tworzy o nim konkretna opinię. Do tworzenia tej opinii w decydującym stopniu przyczynia się sam nauczyciel. Jego codzienne życie nie tylko w szkole, ale poza jej obszarem, ma związek z
budowaniem autorytetu. Ten środowiskowy autorytet będzie wzmacniającym elementem w budowaniu autorytetu w świadomości uczniów. Opinia obiegowa, jaka funkcjo516
517

J. Kopeczek. Wychowanie w szkole. [w:] Wych 4:2000 s.19.
Tamże s.20.
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nuje w danym środowisku na temat danego wychowawcy, ma znaczące przełożenie na
wpływ i strukturę budowanego autorytetu przez nauczyciela.
W celu bliższego poznania opinii dotyczącej, czy nauczyciele posiadają w swoim środowisku autorytet, zarówno samym nauczycielom jak i uczniom postawiono w tej
materii kilka pytań. Pierwszym z nich było: czy ludzie powinni sami wyrabiać swoje
zdanie o tym, co jest dobre, a co złe, czy też przejmować opinie autorytetów, tj. ludzi
cieszących się szacunkiem? Obraz tej rzeczywistości przedstawiają nam odpowiedzi
zawarte w tabeli nr 76.
Tabela 80 (p.5). Kształtowanie własnego zdania na temat tego co jest dobre, a co złe w
rozumieniu nauczycieli

Lp.

Czy ludzie powinni sami wyrabiać swoje
zdanie o tym, co jest dobre, a co złe, czy
też przyjmować opinie autorytetów, tj.
ludzi cieszących się szacunkiem? (AN)

N

%

1.

przyjmować opinie autorytetów

34

11,8

2.

częściowo opinie autorytetów i
wyrabiać własne zdanie

223

77,4

3.

wyrabiać własne zdanie

25

8,7

4.

trudno powiedzieć

2

0,7

5.

brak danych
Ogółem

4

1,4

288

100,0

Na tak postawione pytanie 223. nauczycieli (77,4%) odpowiedziało, że winno
się częściowo przyjmować opinie autorytetów i wyrabiać własne zdanie. Z kolei 34.
(11,8%) iż należy przyjmować opinie autorytetów.
Tabela 81 (p.5). Kształtowanie własnego zdania na temat tego co jest dobre, a co złe w
rozumieniu uczniów

Lp.

Czy Twoim zdaniem ludzie powinni
sami wyrabiać swoje zdanie o tym, co
jest dobre, a co złe, czy też
przyjmować opinie autorytetów, tj.
ludzi cieszących się szacunkiem?
(AU)

N

%

przyjmować opinie autorytetów

27

6,4

2.

częściowo opinie autorytetów i
wyrabiać własne zdanie

238

56,4

3.

wyrabiać własne zdanie

118

28,0

4.

trudno powiedzieć

28

6,6

5.

brak danych

1.

Ogółem

11

2,6

422

100,0

W przypadku opinii uczniów sytuacja wygląda nieco inaczej. Mianowicie 238.
uczniów tj. 56,4% badanych, jest zdania, że mamy częściowo przyjmować opinie autorytetów i wyrabiać własne zdanie. Drugą grupę (118 osób czyli 28,0%) stanowią ci,
którzy twierdzą, że człowiek winien wyrabiać własne zdanie o tym, co jest dobre a co
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złe. Jedynie 27. uczniów (6,4%) sądzi, że winno się przyjmować opinie innych. Celem
drugiego pytania podejmującym zagadnienie autorytetu społecznego było poznanie
świadomości, co decyduje o zdobyciu autorytetu społecznego? Odpowiedzi stanowią
cztery kategorie począwszy od pozytywnej na braku odpowiedzi kończąc.
Tabela 82 (p.7). Cechy decydujące o zdobyciu autorytetu społecznego według nauczycieli
Co decyduje o
zdobyciu autorytetu społecznego?
(AN)

Zdecydowanie tak

raczej tak

raczej nie

zdecydowanie nie

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

1.

wykształcenie

53

18,4

124

43,1

51

17,7

4

1,4

30

10,4

26

9,0

2.

doświadczenie
wynikające z
wieku

37

12,8

125

43,4

61

21,2

6

2,1

29

10,1

30

10,4

3.

szeroka wiedza

82

28,5

139

48,3

23

8,0

4

1,4

16

5,6

24

8,3

4.

szanowanie innych, tolerancja

193

67,0

68

23,6

7

2,4

0

0,0

4

1,4

16

5,6

5.

fachowość, rzetelność pracy

177

61,5

83

28,8

0

0,0

0

0,0

10

3,5

18

6,3

6.

postępowanie
etyczne

228

79,2

32

11,1

4

1,4

0

0,0

4

1,4

20

6,9

7.

charyzma

167

58,0

73

25,3

8

2,8

0

0,0

10

3,5

30

10,4

8.

wysokie stanowisko polityczne

0

0,0

14

4,9

65

22,6

132

45,8

49

17,0

28

9,7

9.

pozycja kierownicza w zakładzie
pracy

0

0,0

37

12,8

73

25,3

97

33,7

55

19,1

26

9,0

10.

wysoka pozycja
społeczna

15

5,2

45

15,6

84

29,2

56

19,4

51

17,7

37

12,8

11.

silna osobowość

100

34,7

111

38,5

21

7,3

13

4,5

25

8,7

18

6,3

12.

popularność, bycie
"na topie"

8

2,8

39

13,5

75

26,0

92

31,9

43

14,9

31

10,8

13.

posiadanie władzy

12

4,2

37

12,8

79

27,4

103

35,8

26

9,0

31

10,8

14.

bycie ekspertem w
danej dziedzinie

61

21,2

105

36,5

47

16,3

6

2,1

41

14,2

28

9,7

15.

wysoka pozycja
materialna

2

0,7

19

6,6

75

26,0

122

42,4

37

12,8

33

11,5

16.

bezwzględność w
traktowaniu innych

2

0,7

6

2,1

20

6,9

217

75,3

15

5,2

28

9,7

Lp.

trudno
powiedzieć

brak danych

W kategorii „zdecydowanie tak” największą liczbę (228 odpowiedzi - 79,2%)
stanowią odpowiedzi mówiące iż to postępowanie etyczne decyduje o zdobyciu autorytetu społecznego. Na drugiej pozycji wskazano szanowanie innych i tolerancję (193
odpowiedzi - 67,0%). Na dalszych miejscach w tej kategorii znalazły się m.in. fachowość i rzetelność pracy (177 osób - 61,5%), charyzma (167 - czyli 58,0%).
W drugiej kategorii wypowiedzi oznaczonej jako „raczej tak” największą grupę
stanowią ci, którzy uznali, że o autorytecie społecznym decyduje „szeroka wiedza”.
Takiego zdania jest 139 osób, tj. 48,3% respondentów. Jako kolejną cechę wskazano
doświadczenie wynikające z wieku (125 odpowiedzi - tj. 43,4%), następnie wykształcenie - 124 osoby - 43,1%.
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W kolejnej kategorii wypowiedzi, ale określającej już jako nie mającej raczej
wpływu na budowanie autorytetu społecznego wskazano wysoką pozycje społeczną (84
osoby - czyli 29,2%). W nieco rygorystycznej kategorii jako ”zdecydowanie nie” na
pierwszym miejscu znalazła się wysokie stanowisko polityczne (132 wypowiedzi, czyli
45,8% badanych). Gdy chodzi o wypowiedzi uczniów w tej kwestii obraz w tym zakresie rysuje się nieco inaczej. Przedstawia nam go tabela nr 79.
Tabela 83 (p.7). Cechy decydujące o zdobyciu autorytetu społecznego według uczniów

Lp.

Co Twoim zdaniem decyduje o
zdobyciu autorytetu społecznego? (AU)

zdecydowanie tak

raczej tak

raczej nie

zdecydowanie nie

trudno
powiedzieć

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

brak danych

1.

wykształcenie

128

30,3

165

39,1

73

17,3

13

3,1

34

8,1

9

2,1

2.

doświadczenie
wynikające z
wieku

89

21,1

177

41,9

82

19,4

24

5,7

39

9,2

11

2,6

3.

szeroka wiedza

151

35,8

156

37,0

52

12,3

13

3,1

40

9,5

10

2,4

4.

szanowanie
innych, tolerancja

265

62,8

119

28,2

9

2,1

8

1,9

11

2,6

10

2,4

5.

fachowość,
rzetelność pracy

150

35,5

179

42,4

37

8,8

14

3,3

33

7,8

9

2,1

6.

postępowanie
etyczne

184

43,6

154

36,5

29

6,9

9

2,1

35

8,3

11

2,6

7.

charyzma

124

29,4

171

40,5

31

7,3

11

2,6

66

15,6

19

4,5

8.

wysokie stanowisko polityczne

13

3,1

44

10,4

147

34,8

158

37,4

46

10,9

14

3,3

9.

pozycja kierownicza w zakładzie pracy

19

4,5

41

9,7

148

35,1

160

37,9

42

10,0

12

2,8

10.

wysoka pozycja
społeczna

44

10,4

88

20,9

112

26,5

99

23,5

55

13,0

24

5,7

11.

silna osobowość

134

31,8

178

42,2

52

12,3

13

3,1

35

8,3

10

2,4

12.

popularność,
bycie "na topie"

31

7,3

87

20,6

129

30,6

104

24,6

57

13,5

14

3,3

13.

posiadanie
władzy

43

10,2

79

18,7

99

23,5

133

31,5

51

12,1

17

4,0

14.

bycie ekspertem
w danej dziedzinie

73

17,3

142

33,6

97

23,0

42

10,0

57

13,5

11

2,6

15.

wysoka pozycja
materialna

24

5,7

69

16,4

117

27,7

151

35,8

43

10,2

18

4,3

16.

bezwzględność
w traktowaniu
innych

32

7,6

37

8,8

72

17,1

205

48,6

63

14,9

13

3,1

Według uczniów przede wszystkim szanowanie innych i tolerancja (265 wypowiedzi - 62,8%) stanowią cechę, która decyduje o zdobyciu autorytetu społecznego. Na
drugiej pozycji uczniowie postawili postępowanie etyczne - 184 głosy (43,6%), następnie szeroka wiedza - 151 osób (35,8%), fachowość i rzetelność pracy - 151 wypowiedzi.
W kolumnie określającej wypowiedzi jako „raczej tak” największą liczbę wypowiedzi
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zdobyła fachowość i rzetelność pracy - 179, a w dalszej kolejności: silna osobowość 178, doświadczenie wynikające z wieku - 177, charyzma 171.
Przeciwnego zdania, czyli określającego jako „raczej nie” mającego wpływu na
zdobycie autorytetu - według uczniów - jest uczniów pozycja kierownicza w zakładzie
pracy. Takiego zdania jest 148 osób, czyli 35,1%, następnie wysokie stanowisko polityczne - 147 uczniów, tj. 34,8%, popularność, bycie "na topie" - 129 wypowiedzi co
stanowi 30,6%, wysoka pozycja materialna - 117 wychowanków (27,7%), wysoka pozycja społeczna - 112 głosów, tj. 26,5%.
W następnej kategorii jako „zdecydowanie nie” mającej wpływu na budowanie
autorytetu uczniowie wskazali cechę związaną z bezwzględnością w traktowaniu innych
- 205 wypowiedzi, tj. 48,6%, pozycja kierownicza w zakładzie pracy - 160 uczniów
(37,9%), wysokie stanowisko polityczne - 158 respondentów (37,4%). Z przedstawionego opisu wyraźnie widać, iż uczniowie w sposób jednoznaczny oczekują ze strony
nauczycieli szacunku, odpowiedniej postawy moralno-etycznej, szerokiej wiedzy, fachowości - czyli człowieka świadectwa dającego świadectwo życia pod każdym względem a szczególnie w dziedzinie duchowej.
W kolejnym pytaniu postawiono problem: które cechy decydują o zdobyciu autorytetu społecznego? Nauczycielom jak i uczniom zaproponowano, by swoje odpowiedzi przedstawili w stopniowej kolejności. I wybór, to cechy najistotniejsze, w grupie II
wyboru znalazły się cechy mniej istotne, zaś w trzeciej mające nie wielki wpływ i znaczenie. Wreszcie w kolumnie czwartej dokonano pewnego podsumowania według danej
cechy.
Otóż w przypadku nauczycieli w I wyborze największą liczbą zdobyła cecha
dotycząca postępowania etycznego 112 głosów, co stanowi 38,9% wypowiedzi z pierwszej grupy. Na dalszych miejscach wymieniono: szanowanie innych i tolerancję - 70
odpowiedzi (24,3%), charyzmę - czyli cechę związaną z wykonywaniem zawodu nauczyciela (pewnego rodzaju powołanie). Na tę chcę oddano 28 głosów, czyli 9,7%.
W drugiej kolumnie czyli w II wyborze, zdecydowanie największą ilość głosów
zdobył szacunek innych i tolerancja - 82 głosy tj. 28,5% respondentów. Jako następne
wskazano m.in. na: postępowanie etyczne - 60 głosów, fachowość i rzetelność w pracy 47 wypowiedzi, tj. 16,3%. Żadnego głosu nie zdobyły cechy związane z posiadaniem
władzy.
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Tabela 84 (p.8). Najważniejsze cechy decydujące o zdobyciu autorytetu społecznego
według nauczycieli
Lp.

Które cechy decydują o zdobyciu autorytetu społecznego?

I wybór

II wybór

III wybór

Razem

(AN)

N

%

N

%

N

%

N

%

1.

Wykształcenie

17

5,9

6

2,1

18

6,3

41

14,2

2.

doświadczenie wynikające z
wieku

6

2,1

8

2,8

14

4,9

28

9,7

3.

szeroka wiedza

12

4,2

14

4,9

21

7,3

47

16,3

4.

szanowanie innych, tolerancja

70

24,3

82

28,5

43

14,9

195

67,7

5.

fachowość, rzetelność pracy

12

4,2

47

16,3

42

14,6

101

35,1

6.

postępowanie etyczne

112

38,9

60

20,8

50

17,4

222

77,1

7.

charyzma

28

9,7

32

11,1

35

12,2

95

33,0

8.

pozycja kierownicza w zakładzie

0

0,0

0

0,0

2

0,7

2

0,7

9.

wysoka pozycja społeczna

0

0,0

2

0,7

0

0,0

2

0,7

10.

silna osobowość

12

4,2

19

6,6

24

8,3

55

19,1

11.

popularność, bycie "na topie"

0

0,0

2

0,7

0

0,0

2

0,7

12.

posiadanie władzy

0

0,0

0

0,0

4

1,4

4

1,4

13.

bycie ekspertem w danej
dziedzinie

3

1,0

4

1,4

14

4,9

21

7,3

14.

wysoka pozycja materialna

2

0,7

0

0,0

1

0,3

3

1,0

15.

brak danych

46

16,0

Ogółem

14

4,9

12

4,2

20

6,9

288

100,0

288

100,0

288

100,0

W trzeciej kolumnie zyskało również postępowanie etyczne - 50 głosów, następnie szanowanie innych i tolerancja - 43 głosy, fachowość, rzetelność pracy - 42 głosy. W kolumnie reasumującej poszczególne cechy na pierwszym miejscu znalazła się
cecha dotycząca postępowania etycznego, która zyskała 222 głosów - co stanowi 77,1%
głosów całej badanej populacji nauczycieli. Drugie miejsce zajęła cecha związana z
szanowaniem innych i tolerancją - 195 głosów, czyli 67,7% odpowiedzi, następnie fachowość, rzetelność pracy - 101 wypowiedzi, tj. 35,1%.
Co do wypowiedzi w tej kwestii uczniów obrazuje nam tabela poniższa. W
przypadku uczniów w pierwszej kolejności największym uznaniem cieszy się szanowanie innych i tolerancja - 166 odpowiedzi (39,3%), następnie wykształcenie - 44 głosów
(10,4%), postępowanie etyczne - 42 głosy (10,0%), szeroka wiedza - 34 głosy i doświadczenie wynikające z wieku.
Z kolei w drugiej kolumnie wypowiedzi (II wybór) wskazano na postępowanie
etyczne - 68 głosów (16,1%), silna osobowość - 66 głosów, szanowanie innych i tolerancja - 54 głosy. Natomiast przy trzecim wyborze w pierwszej kolejności wskazano na
silną osobowość - 55 głosów (13,0%), postępowanie etyczne - 49 głosów i po 46 głosów uzyskała szeroka wiedza i szanowanie innych i tolerancja.
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Tabela 85 (p.8). Najważniejsze cechy decydujące o zdobyciu autorytetu społecznego
według uczniów

Lp.

Które z cech decydujących o
zdobyciu autorytetu społecznego uznajesz za najważniejsze? (AU)

1.

I wybór

II wybór

III wybór

Razem

N

%

N

%

N

%

N

%

wykształcenie

44

10,4

32

7,6

36

8,5

112

26,5

2.

doświadczenie wynikające z
wieku

30

7,1

25

5,9

18

4,3

73

17,3

3.

szeroka wiedza

34

8,1

50

11,8

46

10,9

130

30,8

4.

szanowanie innych, tolerancja

166

39,3

54

12,8

46

10,9

266

63,0

5.

fachowość, rzetelność pracy

14

3,3

33

7,8

41

9,7

88

20,9

6.

postępowanie etyczne

42

10,0

68

16,1

49

11,6

159

37,7

7.

charyzma

18

4,3

20

4,7

34

8,1

72

17,1

8.

wysokie stanowisko polityczne

1

0,2

3

0,7

4

0,9

8

1,9

9.

pozycja kierownicza w zakładzie

1

0,2

4

0,9

0

0

5

1,2

10.

wysoka pozycja społeczna

6

1,4

5

1,2

4

0,9

15

3,6

11.

silna osobowość

17

4,0

66

15,6

55

13,0

138

32,7

12.

popularność, bycie "na topie"

3

0,7

4

0,9

7

1,7

14

3,3

13.

posiadanie władzy

5

1,2

7

1,7

7

1,7

19

4,5

14.

bycie ekspertem w danej
dziedzinie

6

1,4

11

2,6

14

3,3

31

7,3

15.

wysoka pozycja materialna

6

1,4

1

0,2

2

0,5

9

2,1

16.

bezwzględność w traktowaniu innych

3

0,7

5

1,2

16

3,8

24

5,7

17.

brak danych

26

6,2

34

8,1

43

10,2

103

24,4

422

100,0

422

100,0

422

100

Ogółem

W zestawieniu głosów dla poszczególnych cech, największą liczbę wypowiedzi
uzyskało szanowanie innych i tolerancja. Na taką opcję oddano 266 głosów tj. 63,0%
respondentów, następnie wskazano postępowanie etyczne - 159 głosów, silna osobowość - 138 wypowiedzi, szeroka wiedza - 130 głosów i wykształcenie - 112 głosów.
Porównując wypowiedzi nauczycieli z uczniami zauważa się zróżnicowanie w
podejściu do ważności cech w budowaniu autorytetu społecznego. Odnosi się wrażenie,
jakoby istniał powszechny brak szacunku wobec człowieka, którego brak jest zauważalny w obu grupach populacji w codziennym życiu społecznym. W związku z powyższym nasuwa się refleksja, by podjąć kolejne badania w kierunku orientacji przyczyn
upadku autorytetu społecznego nauczycieli, a równocześnie podjąć rozważania w celu
określenia jego elementów składowych. Autor podczas niniejszego opracowania nie
spotkał tego typu publikacji, która przedstawiałaby powyższe zagadnienie w kontekście
autorytetu nauczyciela. Zarówno autorytet społeczny jak i autorytet nauczyciela tworzą
wspólną rzeczywistość.

292

Tabela 86 (p.12). Rola autorytetów w życiu społecznym w kraju według nauczycieli
Lp.

Czy w naszym kraju nastąpiło
znaczne osłabienie roli autorytetów w
życiu społecznym? (AN)

1.

tak

2.
3.
4.

brak danych

N

%

258

89,6

nie

4

1,4

trudno powiedzieć

24

8,3

Ogółem

2

0,7

288

100,0

Autor myśląc o autorytecie nauczycieli, chciał nieco szerzej spojrzeć na zagadnienie autorytetu, stąd tez obu grupom respondentów postawił dość istotne pytanie, a
mianowicie: czy w naszym kraju nastąpiło znaczne osłabienie roli autorytetów w życiu
społecznym? Odpowiedzi - w przypadku nauczycieli - są zastanawiające. Otóż na 288.
nauczycieli aż 258. (89,6%) stwierdziło, że nastąpiło osłabienie. Jedynie 4. orzekło, że
nie a 24. stwierdziło, że trudno jest powiedzieć. Z tej wypowiedzi jasno wynika, że skoro rola autorytetu w kraju uległa osłabieniu - to ten stan dotyczy również grona pedagogicznego. Identyczne pytanie postawiono także uczniom. Okazało się, że na 422.
uczniom poddanym badaniom, 269. (tj. 63,7%) uważa, że nastąpiło osłabienie autorytetu. Z kolei 36 (8,5%) jest przeciwnego zdania, 113. miało trudności z oceną w tej sprawie.
Tabela 87 (p.12). Rola autorytetów w życiu społecznym w kraju według uczniów
Lp.

Czy w naszym kraju nastąpiło
znaczne osłabienie roli autorytetów w
życiu społecznym? (AU)

1.

tak

2.

nie

36

8,5

3.

trudno powiedzieć

113

26,8

4.

brak danych
Ogółem

N

%

269

63,7

4

0,9

422

100,0

Jakkolwiek by nie patrzeć na wyniki obu grup, obraz zarysowana wypowiedziami jest przykry i smutny. Z kolei sytuacja ta wymaga natychmiastowych działań na
różnych poziomach życia. Idąc bardziej w szczegóły, zapytano respondentów obu grup:
które ze znanych ci osób z życia społecznego darzysz największym autorytetem? W
grupie nauczycieli w sumie wskazano 25 wyraźnie określonych osób, zaś w grupie
uczniów 38. Nie w każdej sytuacji wymieniono imię bądź nazwisko danej osoby, lecz
określono jest pokrewieństwo bądź relację interpersonalną respondenta z daną osobą. W
obu przypadkach zaproponowano badanym, aby w trzy stopniowych grupach (wyborach) wskazali osoby dla nich najważniejsze. Czyli w pierwszym wyborze znalazły się
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te osoby, które cieszą się w opinii respondentów największym autorytetem, w drugiej
nieco mniejszym a w trzeciej grupie (wyborze) mniejszym od dwóch poprzednich. Wyniki zawarte w kolumnach trzech wyborów zestawiono razem tworząc IV kolumnę a
tym samym ukazując, która z osób uzyskała w ogóle największą liczbę głosów. Odpowiedzi na pytanie dotyczące wskazania autorytetu własnego, zostały podzielone na trzy
części. W pierwszej tabeli ukazano, czy ankietowany wymienił jakąś osobę lub osoby
będące dla niego autorytetem. Okazuje się, że 167 nauczycieli (58%) wskazało na jakąś
osobę, będącą dla niej autorytetem. Z kolei 86 respondentów nie wskazało żadnej osoby, zaś 35 pedagogów (12,2%) orzekło, że nie posiada autorytetu.
Tabela 88 (p.39a). Kwestia zaprezentowania przez nauczycieli ich największego autorytetu wśród osób z życia społecznego
Lp.

Czy ankietowany wymienił jakieś
osoby będące dla niego autorytetem? (AN)

1.
2.
3.

brak autorytetu

N

%

tak, wymienił

167

58,0

nie wymienił

86

29,9

Ogółem

35

12,2

288

100,0

Ankietowani mieli możliwość wskazania liczbę autorytetów. Jak się okazało 62.
nauczycieli (21,5% badanych) wskazało tylko jedną osobę, po dwa autorytety wskazało
34 osoby (11,8%), po trzy 71 badanych (24,7%), 86 nie wymieniło żadnego, a 35.
stwierdziło, iż nie posiada autorytetu.
Tabela 89 (p.39b). Liczba najważniejszych autorytetów wymieniona przez nauczycieli

Lp.

Liczba autorytetów wymienionych przez ankietowanego.
(AN)

N

%

1.

jeden

62

21,5

2.

dwa

34

11,8

3.

trzy

71

24,7

4.

nie wymienił

86

29,9

5.

brak autorytetów

35

12,2

288

100,0

Ogółem

Po wstępnym zorientowaniu się dotyczącym ogólnego obrazu posiadania autorytetu, w kolejnej tabeli ukazano osoby, które są autorytetami dla nauczycieli. Tabela nr 7
dość szczegółowo ukazuje nam to zagadnienie. Jak więc z niej wynika w I wyborze
największą liczbę głosów zyskała osoba Ojca Świętego Jana Pawła II - 128, co stanowi
44,4% odpowiedzi w pierwszej kolumnie. Na dalszych miejscach w I wyborze znalazły
się m.in. takie osoby jak: rodzice - 9 głosów (3,1%), pod głosów uzyskali Benedykt

294

XVI i kard. Franciszek Macharski. Ten niski wskaźnik dotyczący osoby Papieża Benedykta XVI wynika stąd, że badania prowadzone były w czerwcu 2005 roku, a więc w
kilka tygodni po śmierci Jana Pawła II a zarazem po konklawe i wyborze na Stolice
Piotrową Benedykta XVI. Stąd wysoki wskaźnik dotyczący Jana Pawła II, którego pontyfikat niemal 27-letni wycisnął znamię na wielu wiernych. W II wyborze najwięcej
głosów zyskała Matka Teresa z Kalkuty - 25 głosów czyli 8,7% badanych, następnie
ksiądz jako osoba (bez wskazania konkretnej osoby) - 15 głosów (tj. 5,2%), Benedykt
XVI - 10 głosów.
Tabela 90 (p.39c). Osoby z życia społecznego, które nauczyciele darzą największym
autorytetem

Lp.

Które ze znanych ci osób z
życia społecznego darzysz
największym autorytetem?
(AN)

1.

Jan Paweł II

2.
3.

I wybór

II wybór

III wybór

Razem

N

%

N

%

N

%

N

%

128

44,4

6

2,1

0

0,0

134

46,5

Benedykt XVI

6

2,1

10

3,5

0

0,0

16

5,6

bł. Matka Teresa z Kalkuty

2

0,7

25

8,7

4

1,4

31

10,8

4.

Ks. kard. Stefan Wyszyński

0

0,0

8

2,8

4

1,4

12

4,2

5.

Ks. kard. Franciszek Macharski

6

2,1

4

1,4

10

3,5

20

6,9

6.

Ks. abp Stanisław Dziwisz

0

0,0

2

0,7

4

1,4

6

2,1

7.

Ks. bp Andrzej Dzięga

0

0,0

0

0,0

4

1,4

4

1,4

8.

Ks. bp Józef Zawitkowski

0

0,0

2

0,7

0

0,0

2

0,7

9.

Ks. bp Józef Życiński

2

0,7

2

0,7

0

0,0

4

1,4

10.

Ks. Jan Twardowski

0

0,0

4

1,4

2

0,7

6

2,1

11.

Lech Wałęsa

0

0,0

3

1,0

2

0,7

5

1,7

12.

Lech Kaczyński

0

0,0

5

1,7

2

0,7

7

2,4

13.

Janina Ochojska

2

0,7

0

0,0

7

2,4

9

3,1

14.

Jerzy Owsiak

0

0,0

0

0,0

2

0,7

2

0,7

15.

Jan Nowak Jeziorański

0

0,0

0

0,0

2

0,7

2

0,7

16.

prof. Zbigniew Religa

0

0,0

0

0,0

2

0,7

2

0,7

17.

Robert Korzeniowski

0

0,0

0

0,0

2

0,7

2

0,7

18.

Anna Dymna

2

0,7

2

0,7

5

1,7

9

3,1

19.

Antoni Macierewicz

2

0,7

0

0,0

0

0,0

2

0,7

20.

Roman Giertych

2

0,7

0

0,0

0

0,0

2

0,7

21.

rodzice

9

3,1

4

1,4

5

1,7

18

6,3

22.

ksiądz

5

1,7

15

5,2

8

2,8

28

9,7

23.

nauczyciele

0

0,0

2

0,7

0

0,0

2

0,7

24.

koledzy/ koleżanki

0

0,0

4

1,4

2

0,7

6

2,1

25.

małżonek(a)

0

0,0

2

0,7

0

0,0

2

0,7

26.

inni

1

0,3

5

1,7

4

1,4

10

3,5

27.

nie mam autorytetów

35

12,2

35

12,2

35

12,2

105

36,5

28.

brak danych

86

29,9

148

51,4

182

63,2

416

144,4

288

100,0

288

100,0

288

100,0

Ogółem
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Z kolei w kolumnie III wyboru najwięcej osób jako na swój autorytet wskazało
osobę kard. Fr. Macharskiego - 10 osób tj. 3,5% badanych. W zestawieniu ogólnym
biorąc pod uwagę odpowiedzi z wszystkich trzech kolumn razem, zdecydowanie największą liczbę głosów zyskał Jan Paweł II - 134 czyli 46,5%. Jedynie w przypadku
Matki Teresy z Kalkuty wskaźnik ten przekroczył 10%, bowiem 31 pedagogów wskazało jako swój autorytet.
Niepokojącym zjawiskiem a zarazem potwierdzeniem wcześniej stawianej tezy
jest brak autorytetów w życiu nauczycieli i poważny procent badanych nie udzieliło w
tym temacie żadnej odpowiedzi, co można by rozumieć, iż nie posiadają respondenci
osób będących dla nich autorytetem. Skoro więc sami nauczyciele nie potrafią, bądź nie
posiadają takich autorytetów w swoim życiu, czy mogą być dla innych autorytetem? Jak
już wcześniej zaznaczono podobne pytanie postawiono uczniom. Przy czym tabela nr 5
pokazuje nam ilu uczniów wskazało bądź nie swój autorytet. Okazuje się, że na 422.
badanych 246 osób (58,3%) wskazało jakąś osobę jako swój autorytet. Wynik ten jest
porównywalny w stosunku do nauczycieli, których grupa wskazujących autorytet wynosiła 58,0% całej badanej populacji. Znaczącą grupę - 114 uczniów, tj. 27,0% - stanowią ci uczniowie, którzy nie wskazali nikogo jako swój autorytet. Z kolei 62. badanych
(14,7%) stwierdziło wprost, iż nie posiada w swoim życiu autorytetu.
Tabela 91 (p.39a). Kwestia zaprezentowania przez uczniów ich największego autorytetu
wśród osób z życia społecznego

Lp.

Które ze znanych Ci osób z
życia społecznego darzysz
największym autorytetem?
(AU)

1.

N

%

wymieniono autorytet

246

58,3

2.

nie wymieniono autorytetu

114

27,0

3.

brak autorytetu

62

14,7

422

100,0

Ogółem

W poniższej tabeli przedstawiono liczbę autorytetów wskazaną przez uczniów.
Otóż 74 uczniów wskazało tylko jeden autorytet, 60. uczniów dwie osoby będące autorytetem, po trzy wymieniło 112. respondentów, 114. nie wymieniło żadnej osoby, a 62.
stwierdziło, że nie posiada autorytetu.
Tabela 92 (p.39b). Liczba najważniejszych autorytetów wymieniona przez uczniów
Lp.

Liczba autorytetów wymienionych przez ankietowanego. (AU)

N

%

1.

jeden

74

17,5

2.

dwa

60

14,2

3.

trzy

112

26,5

296

4.

nie wymienił

114

27,0

5.

brak autorytetów

62

14,7

422

100,0

Ogółem

Tabela nr 89 przedstawia nam szczegółowo wyniki odpowiedzi na pytanie uczniów,
które ze znanych ci osób z życia społecznego darzysz największym autorytetem? Sytuacja właściwie jest analogiczna w stosunku do wypowiedzi nauczycieli.
Tabela 93 (p.39c). Osoby z życia społecznego, które uczniowie darzą największym autorytetem

1.

Które ze znanych ci
osób z życia
społecznego darzysz
największym
autorytetem?
Jan Paweł II AU

151

35,8

31

7,3

3

0,7

185

43,8

2.

Benedykt XVI

0

0,0

5

1,2

1

0,2

6

1,4

3.

M. Teresa z Kalkuty

1

0,2

11

2,6

3

0,7

15

3,6

4.

abp Stanisław Dziwisz

0

0,0

3

0,7

4

0,9

7

1,7

5.

ks. bp Andrzej Dzięga

0

0,0

1

0,2

3

0,7

4

0,9

6.

ks. Tadeusz Rydzyk

0

0,0

1

0,2

0

0,0

1

0,2

7.

Lech Wałęsa

0

0,0

1

0,2

0

0,0

1

0,2

8.

Lech Kaczyński

0

0,0

4

0,9

1

0,2

5

1,2

Lp.

I wybór

II wybór

III wybór

Razem

N

%

N

%

N

%

N

%

9.

Jarosław Kaczyński

0

0,0

2

0,5

0

0,0

2

0,5

10.

Janina Ochojska

0

0,0

2

0,5

0

0,0

2

0,5

11.

Jerzy Owsiak

0

0,0

0

0,0

2

0,5

2

0,5

12.

Wł. Bartoszewski

2

0,5

0

0,0

0

0,0

2

0,5

13.

prof. Zbigniew Religa

0

0,0

0

0,0

2

0,5

2

0,5

14.

Robert Korzeniowski

0

0,0

1

0,2

1

0,2

2

0,5

15.

Diana Spencer

0

0,0

0

0,0

3

0,7

3

0,7

16.

Lance Armstrong

1

0,2

0

0,0

0

0,0

1

0,2

17.

Adam Małysz

1

0,2

1

0,2

0

0,0

2

0,5

18.

Maciej Żurawski

0

0,0

1

0,2

0

0,0

1

0,2

19.

Anna Dymna

2

0,5

1

0,2

2

0,5

5

1,2

20.

Andrzej Lepper

2

0,5

0

0,0

3

0,7

5

1,2

21.

Jan Maria Rokita

0

0,0

1

0,2

0

0,0

1

0,2

22.

A. Kwaśniewski

0

0,0

1

0,2

2

0,5

3

0,7

23.

Jolanta Kwaśniewska

0

0,0

1

0,2

0

0,0

1

0,2

24.

Monika Olejnik

0

0,0

0

0,0

1

0,2

1

0,2

25.

Kuba Wojewódzki

1

0,2

1

0,2

0

0,0

2

0,5

26.

Szymon Wydra

1

0,2

0

0,0

0

0,0

1

0,2

27.

Wanda Chotomska

0

0,0

1

0,2

0

0,0

1

0,2

28.

Wojciech Jaruzelski

1

0,2

0

0,0

1

0,2

2

0,5

29.

rodzice

64

15,2

48

11,4

11

2,6

123

29,1

30.

ksiądz

8

1,9

13

3,1

10

2,4

31

7,3

31.

nauczyciele

2

0,5

17

4,0

24

5,7

43

10,2

32.

siostry zakonne

0

0,0

2

0,5

0

0,0

2

0,5

33.

katecheta

0

0,0

1

0,2

2

0,5

3

0,7

34.

dziadkowie

0

0,0

3

0,7

3

0,7

6

1,4

35.

siostra/brat

0

0,0

4

0,9

2

0,5

6

1,4

36.

koledzy/ koleżanki

2

0,5

5

1,2

16

3,8

23

5,5

37.

chłopak/ dziewczyna

0

0,0

0

0,0

2

0,5

2

0,5

38.

muzycy/ piosenkarze

3

0,7

4

0,9

4

0,9

11

2,6

39.

inni

4

0,9

5

1,2

6

1,4

15

3,6
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40.

nie mam autorytetów

62

14,7

62

14,7

62

14,7

186

44,1

41.

brak danych

114

27,0

188

44,5

248

58,8

550

130,3

Ogółem

422

100,0

422

100,0

422

100,0

Przy pierwszym wyborze aż 35,8%, czyli 151. uczniów wskazało na osobę Jana
Pawła II. Na drugim miejscu (64 osoby, tj. 15,2%) uczniowie wskazali swoich rodziców. W kolumnie II wyboru największą liczbę głosów uzyskali: rodzice - 48 głosów,
Jan Paweł II - 31, nauczyciele - 17, ksiądz - 13, Matka Teresa z Kalkuty - 11. Przy trzecim wyborze liczba wskazanych osób, które zyskały najwyższą punktację przedstawiała
się następująco: nauczyciele - 24, koledzy/koleżanki - 16, rodzice -11, ksiądz - 10. W
zestawieniu ogólnym widać wyraźnie, że osoba Jana Pawła II cieszy się wśród młodzieży największym autorytetem. Grupę tę stanowi 185 osób, czyli 43,8% badanych. Na
drugim miejscu znaleźli się rodzice - 123 osoby (29,1%), a na trzecim miejscu znaleźli
się nauczyciele - 43 głosy (10,2%).
Warto też zaznaczyć fakt, że w badaniach ogólnopolskich dla 94% Polaków papież Sługa Boży Jan Paweł II nadal jest autorytetem intelektualnym, dla 92% religijnym, dla 91% moralnym, a dla 89% narodowym. Ponadto, 60% badanych uważa, że nie
można krytykować papieża, 39% że można, a 1% nie ma zdania. Ten obraz wpisuje się
w jakimś stopniu w panoramę badań przeprowadzonych na terenie diecezji sandomierskiej. Jest to pokrycie się danych, które zostały uzyskane w ostatnich miesiącach. To z
kolei daje nam powód do wewnętrznej radości, ale też fakt ten każdego z nas zobowiązuje nie tylko do samej, teoretycznej refleksji nad własnym życiem, ale stanowi wyzwanie do podjęcia konkretnych, praktycznych działań.
Obraz ten daje wiele do myślenia, a zarazem jest wyzwaniem dla wszystkich
podmiotów wychowawczych młode pokolenie. Można by zapytać, co się stanie za kilka
lat, gdy pojawi się nowe pokolenie ludzi młodych, które już nie będzie pamiętać osoby
Sługi Bożego Jana Pawła II. Kto w to miejsce wejdzie jako autorytet dla młodzieży?
Pytanie to jest zarazem wyzwaniem do podjęcia określonych działań zarówno wychowawczego przygotowaniu kadry nauczycielskiej jak też opracowujących programy
kształcenia nowych kadr pedagogicznych. Oczywiście obok tego pytania nie mogą stać
nauczyciele, ale to jest również zadanie dla nich na dziś i na jutro.
Samo stwierdzenie czy wskazanie autorytetu przez respondenta jest czymś bardzo istotnym, ale dla poznania racji takiego wyboru osoby jako swego autorytetu autor
postawił zarówno nauczycielom jak i uczniom pytanie: z jakiego powodu osoby, które
darzysz największym autorytetem uzyskały twój szacunek? Właściwie motywacja jaką
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wskazali nauczyciele była dwojakiego rodzaju, choć podzielona została na trzystopniowy wybór. Szczegóły w tym zakresie przedstawia nam tabela nr 90.
Tabela 94 (p.40). Powód obdarzenia szacunkiem osób z życia publicznego będących dla
nauczycieli największymi autorytetami

Lp.

Z jakiego powodu osoby,
które darzysz największym
autorytetem uzyskały twój
szacunek? (AN)

1.

I

II

III

Razem

N

%

N

%

N

%

N

%

Osiągnięcia - wynikiem wysokiej pozycji społecznej

8

4,8

6

5,7

0

0,0

14

4,1

2.

Osiągnięcia - wynikiem osobowości bez względu na typ
zajmowanego stanowiska

128

76,6

82

78,1

56

78,9

266

77,6

3.

trudno powiedzieć

4

2,4

4

3,8

10

14,1

18

5,2

4.

inne

6

3,6

4

3,8

2

2,8

12

3,5

5.

brak danych

21

12,6

9

8,6

3

4,2

33

9,6

167

100,0

105

100,0

71

100,0

343

100,0

Ogółem

Przy pierwszym wyborze najwięcej osób - 128 (76,6%) swój wybór uzasadniło
tym, że osoby te swoje osiągnięcia uzyskały wynikiem cech osobowości bez względu
na typ zajmowanego stanowiska. W dwóch kolejnych wyborach nauczyciele wskazali
również na tę motywację. W rezultacie reasumując wszystkie wypowiedzi, ta motywacja zyskała 266 głosów, co stanowi 77,6% badanych.
W przypadku uczniów sytuacja jest podobna, chociaż istnieje większa rozbieżność pomiędzy pierwszą a drugą motywacją wyboru i wskazania danego autorytetu.
Tabela 95 (p.40). Powód obdarzenia szacunkiem osób z życia publicznego będących dla
uczniów największymi autorytetami

Lp.

Z jakiego powodu osoby,
które darzysz największym
autorytetem uzyskały twój
szacunek? (AU)

1.

I

II

III

Razem

N

%

N

%

N

%

N

%

swoje osiągnięcia, które są
wynikiem zajmowania wysokiej pozycji społecznej

37

15,0

26

15,1

14

12,4

77

14,5

2.

swoje osiągnięcia, które są
wynikiem cech osobowości
bez względu na typ zajmowanego stanowiska

145

58,9

100

58,1

60

53,1

305

57,4

3.

inne

7

2,8

5

2,9

3

2,7

15

2,8

4.

trudno powiedzieć

34

13,8

22

12,8

23

20,4

79

14,9

5.

brak danych

23

9,3

19

11,0

13

11,5

55

10,4

246

100,0

172

100,0

113

100,0

531

100

Ogółem

Z łatwością można zauważyć, że nie pozycja społeczna czy zajmowane stanowisko decydują o autorytecie czy wyborze autorytetu, lecz cechy osobowościowe. Mó-
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wiąc zaś o cechach osobowościowych należy rozumieć także wartości, którymi dana
osoba żyje. Wskazanie osoby Jana Pawła II czy rodziców jest tego potwierdzeniem.
Niniejsza praca omawia głównie zagadnienie autorytetu nauczyciela. Stąd ważnym jest poznanie opinii respondentów dotyczącej miejsca kreowania autorytetu nauczyciela - jakim jest szkoła. Temu zagadnieniu poświęcona zostanie kolejna część niniejszego opracowania.

300

6. Szkoła miejscem kreowania autorytetu nauczyciela

W sobotę 28 kwietnia 2001 roku w Sali Klementyńskiej Ojciec Święty Jan Paweł II przyjął na audiencji uczestników Międzynarodowego Kongresu Katolickich
Szkół Europy, obradującego w Rzymie na temat: „Misja wychowania — dawać świadectwo o ukrytym skarbie”. W przemówieniu podkreślił, że chrześcijański wychowawca ma nie tylko przekazywać prawdę słowami, ale musi dawać o niej wyraziste świadectwo własnym życiem, zaś szkoły powołane są, aby być dynamicznymi wspólnotami
wiary i ewangelizacji. Przypomniał wszystkim, że „gwałtowne przemiany kulturowe,
globalizacja kontaktów, relatywizacja wartości moralnych i niepokojący rozkład więzi
rodzinnych - wszystko to rodzi w wielu młodych ludziach żywe poczucie zagrożenia,
które nieuchronnie wpływa na ich style życia, proces uczenia się i wizję własnej przyszłości. Ta sytuacja jest wezwaniem dla europejskich szkół katolickich, aby przedstawiły autentyczny program wychowawczy, który pozwoli młodym nie tylko osiągnąć dojrzałość psychiczną, moralną i duchową, ale także włączyć się czynnie w dzieło przebudowy społeczeństwa i pracować gorliwie, aby przyszło Królestwo Boże. Będą wówczas
mogli wnosić w kulturę społeczeństw europejskich, a także krajów rozwijających się,
których postęp szkoła katolicka może wspomagać, ukryty skarb Ewangelii, aby budować cywilizację miłości, braterstwa, solidarności i pokoju”518.
Aby sprostać licznym wyzwaniom, jakie muszą podejmować, środowiska wychowawcze - kontynuował Papież - winny kłaść nacisk na formację nauczycieli zakonnych i świeckich, tak aby coraz głębiej uświadamiali sobie swoją misję wychowawczą,
łącząc kompetencje zawodowe z dobrowolnie przyjętym zadaniem konsekwentnego
dawania świadectwa o wartościach duchowych i moralnych, inspirowanych ewangelicznym orędziem «wolności i miłości» (Gravissimum educationis, 8).
Anna Radziwiłł 14 października 2005 roku w wywiadzie udzielonym Emilii
Chmielińskiej, na temat szacunku uczniów wobec nauczycieli m.in. powiedziała: „Nauczyciel musi na to poważanie ciężko zapracować, nie wystarczy być po prostu nauczycielem, żeby je mieć. Na pewno bardzo spadł i w ogóle jest niezrozumiały dla młodych
autorytet funkcji nauczyciela. W takim razie musi być autorytet osoby. To cała trudność, że nauczyciel musi się starać, żeby być takim, a nie innym człowiekiem519.

518

Jan Paweł II. Zadania szkoły katolickiej dzisiaj. [w:] OR 6:2001; M. Piechota. Kryzys autorytetów. [w:] „Ślask” s. 36-39.
519
http://fakty.interia.pl/news?inf=675556 (dn. 16.06.2006)
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W dalszej części wywiadu, dziennikarka postawiła pytanie dotyczące przyczyny
rozkwitu szkół katolickich. Była Minister odpowiedziała: „Są dwie podstawowe przyczyny. Jedna - nauczyciele w tych szkołach katolickich - może tym stwierdzeniem
skrzywdzę pozostałych - bardziej wiedzą, dlaczego do tej szkoły przyszli i chyba także
nie według paragrafów obliczają czas, który poświęcają dzieciom czy młodzieży. Druga
kwestia dotyczy tego, że w tych szkołach w założeniu całość atmosfery szkoły jest
oparta na wyraźnym systemie wartości. Mnie się wydaje, że jeżeli nie ma tego wyraźnego systemu wartości, to życie staje się trochę bez sensu, a jeżeli bez sensu, to i nudno”520.
Szkoła więc jest miejscem budowania zdrowej wspólnoty opartej na wartościach
chrześcijańskich. Jeśli się wykluczy wartości, trudno też będzie mówić o budowaniu
wspólnoty. Doskonale wiemy, że w budowaniu tej wspólnoty istotny udział ma nie tylko uczeń ale i nauczyciel. Nauczyciel zaś winien w tej wspólnocie budować swój autorytet. Bowiem jego autorytet ma służyć przede wszystkim tej wspólnocie, którą tworzą
także uczniowie.
Istotnym elementem misji każdej szkoły jest przygotowanie swoich wychowanków do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie, pełnienia ról społecznych, w tym
roli obywatela. Wymaga to, oprócz kompetencji społecznych, znajomości norm i wartości stosownych do różnych kontekstów życia społecznego (grupa rówieśnicza, szkoła,
społeczność lokalna itp.), politycznego i gospodarczego. W debacie publicznej wyrażane jest dość powszechnie przekonanie, iż demokracja w Polsce przeżywa kryzys, u podstaw którego leży brak poszanowania dla norm i wartości. Budowanie autorytetu prawdziwego, autentycznego wymaga obecności wartości. Wiemy z kolei, że do dziś w
wielu szkołach nie zwracano uwagi na tę kwestię, stąd trudno sobie wyobrazić obecność
autorytetu pedagogicznego. Dopiero pojawienie się szkół katolickich, a następnie reformy szkoły dopuszczającej obecność wartości chrześcijańskich, rozpoczęło nowy
okres w życiu szkoły polskiej. Ale czy kadra, która przez wiele lat funkcjonowała i
przygotowana była do pracy z młodzieżą w odpowiednim duchu, jest dziś w stanie
zmienić swoje myślenie, działanie? Trudno sobie wyobrazić taką metanoię, co nie znaczy, by ją odrzucić.
Jawi się więc dziś potrzeba kształtowania przez wszystkich nauczycieli autorytetu. Czy każdy nauczyciel jest zdolny do ukształtowania w sobie takiej postawy, takiego

520

Tamże
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modelu myślenia i zachowania, by stał się podstawą do autorytetu? Zapewne jeśli to
będzie osoba wiary, proces ten będzie możliwy, jeśli zaś będzie to osoba odrzucająca
wiarę, będzie - według autora - osobą, która nie będzie w stanie zbudować prawdziwego
autorytetu.
Warto może w tym miejscu przytoczyć wyniki badań dotyczące kwestii determinantów biorących udział w kształtowaniu autorytetu nauczycieli. Zapytano obie grupy: które cechy bądź sytuacje są najbardziej istotne w kształtowaniu autorytetu nauczycieli? Respondenci mieli możliwość udzielenia odpowiedzi w trzech kategoriach według ważności. W pierwszej grupie wyboru 53,5% badanych tj. 154. nauczycieli wskazało dobry przykład ze strony nauczycieli. W grupie tej na kolejnych miejscach znalazły
się takie elementy jak: religijność (39 odpowiedzi), przykład i pomoc (18 głosów),
wsparcie ze strony rodziców (17 osób). W grupie drugiego wyboru w kolejności największej liczby odpowiedzi uzyskały takie cechy jak: wskazówki, jak radzić sobie z
problemami (50 głosów), wsparcie ze strony rodziców, otoczenia (44 głosy), przykład,
jak pomagać innym (39), religijność - 35. W kolumnie trzeciego wyboru odpowiedzi
największą liczbę głosów uzyskały: religijność - 63, przykład i pomoc - 61, wsparcie 36 głosów.
Tabela 96 (p.19). Najważniejsze w opinii nauczycieli determinanty w kształtowaniu autorytetu nauczycieli.

Lp.

Które cechy są najbardziej
istotne w kształtowaniu
autorytetu nauczycieli?
(AN)

1.

dobry przykład ze strony
nauczycieli

2.

I wybór

II wybór

III wybór

N

%

N

%

N

%

154

53,5

22

7,6

15

5,2

wskazówki, jak dobrze
postępować

8

2,8

32

11,1

22

7,6

3.

wyższe wykształcenie

0

0,0

8

2,8

4

1,4

4.

wskazówki, jak radzić
sobie z problemami

10

3,5

50

17,4

19

6,6

5.

patriotyzm

10

3,5

10

3,5

18

6,3

6.

dobra materialne

0

,0

0

0,0

2

0,7

7.

wsparcie ze strony rodziców, otoczenia

17

5,9

44

15,3

36

12,5

8.

podtrzymywanie tradycji
rodzinnych

9

3,1

23

8,0

15

5,2

9.

przykład, jak pomagać
innym

18

6,3

39

13,5

61

21,2

10.

religijność

39

13,5

35

12,2

63

21,9

11.

brak danych
Ogółem

23

8,0

25

8,7

33

11,5

288

100,0

288

100,0

288

100,0
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Razem
N

%

191

66,3

62

21,5

12

4,2

79

27,4

38

13,2

2

0,7

97

33,7

47

16,3

118

41,0

137

47,6

81

28,1

W zestawieniu ogólnym największą grupę (191 odpowiedzi - tj. 66,3%) stanowią odpowiedzi dotyczące dobrego przykładu ze strony nauczycieli. Na drugim miejscu
wskazano religijność - 137 głosów tj. 47,6%. Kolejne miejsca zajęły: podtrzymywanie
tradycji rodzinnych - 168 (39,8%), przykład i pomoc innym - 118 (41,0%), wsparcie 97, wskazówki - 79 odpowiedzi.
Uczniowie w odpowiedzi na to samo pytanie uznali nieco inną gradację cech i
sytuacji biorących udział w kształtowaniu autorytetu nauczyciela.
Tabela 97 (p.19). Najważniejsze w opinii uczniów determinanty w kształtowaniu autorytetu nauczycieli

Lp.

Które cechy i sytuacje są
najważniejsze w kształtowaniu autorytetu nauczycieli?
(AU)

1.

I wybór

II wybór

III wybór

Razem

N

%

N

%

N

%

N

%

dobry przykład ze strony
nauczycieli

162

38,4

50

11,8

17

4,0

229

54,3

2.

wskazówki, jak dobrze postępować

46

10,9

75

17,8

34

8,1

155

36,7

3.

zajmowanie wysokiego stanowiska

2

0,5

5

1,2

9

2,1

16

3,8

4.

wyższe wykształcenie

22

5,2

29

6,9

27

6,4

78

18,5

5.

wskazówki, jak radzić sobie z
problemami

32

7,6

94

22,3

54

12,8

180

42,7

6.

patriotyzm

31

7,3

19

4,5

34

8,1

84

19,9

7.

dobra materialne

1

,2

4

,9

8

1,9

13

3,1

8.

wsparcie ze strony rodziców,
otoczenia

25

5,9

17

4,0

24

5,7

66

15,6

9.

podtrzymywanie tradycji
rodzinnych

11

2,6

13

3,1

10

2,4

34

8,1

10.

przykład, jak pomagać innym

30

7,1

52

12,3

86

20,4

168

39,8

11.

religijność

30

7,1

32

7,6

63

14,9

125

29,6

12.

brak danych

118

28,0
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30

7,1

32

7,6

56

13,3

422

100,0

422

100,0

422

100,0

W I wyborze wypowiedzi 162. uczniów (38,4%) uznało, ze strony nauczyciela
jest tym czynnikiem budującym autorytet. Przypomnieć należy, że w przypadku nauczycieli na te chcę wskazało ponad 53,5% badanych. Drugim ważnym elementem według uczniów - to wskazówki nauczycieli jak dobrze postępować w życiu - 46 wychowanków czyli 10,9% grupy. Na kolejnych miejscach znalazły się: wskazówki - 32,
patriotyzm - 31, religijność - 30, pomoc innym - 30 itd. W grupie drugiego wyboru
uczniowie podkreślili wskazówki, jak radzić sobie z problemami - 94 osoby (22,3%),
wskazówki do dobrego postępowania - 75 uczniów (17,8%), pomoc innym - 52 i dobry
przykład ze strony nauczycieli 50 głosów. Z kolei w trzecim wyborze największe uznanie zyskała pomoc innym - 86 głosy, religijność - 63, zaś dobre wskazówki - 54.
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W zestawieniu ogólnym według uczniów najistotniejszym jest dobry przykład ze
strony nauczycieli. Tak twierdzi 229. badanych, co stanowi 54,3% badanych. Drugim
ważnym - według ich oceny - elementem są wskazówki udzielane im w sprawach trudnych. Takiego zdania jest 180. respondentów, czyli - 42,7%. Istotna cechą dla wychowanków jest również przykład i pomoc innym - 168 - tj. 39,8%. Następnie religijność 125 głosów (29,6%). Porównując odpowiedzi obu grup łatwo zauważyć pewne zróżnicowanie w poglądach na ten temat. To z kolei nasuwa pewne uwagi na przyszłość dotyczące podjęcia działań w zakresie odbudowywania autorytetu nauczycielskiego.
Biorąc pod uwagę, że szkoła jest miejscem nie tylko nauczania, wychowania, ale
podejmowania wiele innych funkcji - niejednokrotnie opiekuńczo - wychowawczych,
zapytano respondentów, jak oceniają działalność szkoły w całości jej funkcjonowania.
Na 288. nauczycieli 193 (67,0%) stwierdziło, że ocenia raczej dobrze. Natomiast 64.
pedagogów (22,2%) uznało, że zdecydowanie dobrze. Z kolei 15. powiedziało, że raczej
źle, zaś 2. zdecydowanie źle.
Tabela 98 (p.37). Działalność szkoły w ocenie nauczycieli
Lp.

Jak ogólnie oceniasz działalność
szkoły? (AN)

N

%

1.

zdecydowanie dobrze

64

22,2

2.

raczej dobrze

193

67,0

3.

raczej źle

15

5,2

4.

zdecydowanie źle

2

0,7

5.

trudno powiedzieć

12

4,2

6.

brak danych

2

0,7

288

100,0

Ogółem

W badanej grupie uczniów proporcjonalnie sytuacja jest zbliżona do obrazu kreślonego przez nauczycieli, chociaż nieco się różni szczególnie w ocenie negatywnej.
Tabela 99 (p.37). Działalność szkoły w ocenie uczniów
Lp.

Jak ogólnie oceniasz działalność
szkoły? (AU)

N

%

1.

zdecydowanie dobrze

38

9,0

2.

raczej dobrze

240

56,9

3.

raczej źle

56

13,3

4.

zdecydowanie źle

25

5,9

5.

trudno powiedzieć

39

9,2

6.

brak danych
Ogółem

24

5,7

422

100,0

Najwięcej uczniów bo aż 240 (56,9%) stwierdziło, że działalność szkoły ocenia
raczej dobrze. Tylko 38 osób (9,0%) uznało, że zdecydowanie dobrze. Raczej źle oceni-
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ło 56. wychowanków - tj. 13,3%, 25 (5,9%) wprost zdecydowanie źle. Rzeczywistość
więc w ocenie szkoły także wymaga podjęcia dalszej, zdecydowanej pracy w kierunku
poprawy wizerunku szkoły.
Skoro ocena ta - można powiedzieć - nie jest w stopniu zadowalającym, przewidując taki stan rzeczy, autor opracowania postawił badanym kolejne pytanie: czy uważasz, że szkoła ma udział w następujących dziedzinach? Oczywiście zaproponowano
tylko wybrane dziedziny życia, dla - choćby - ogólnej orientacji i poznania myślenia
nauczycieli i uczniów w tej materii.
Tabela 100 (p.33). Udział szkoły w dziedzinach życia społecznego w opinii nauczycieli

Lp.

Czy uważasz, że
szkoła ma udział
w następujących
dziedzinach?
(AN)

zdecydowanie tak

raczej tak

raczej nie

zdecydowanie nie

trudno
powiedzieć

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

brak danych

1.

obalenie komunizmu

4

1,4

44

15,3

98

34,0

53

18,4

61

21,2

28

9,7

2.

szerzenie pokoju
na świecie

51

17,7

159

55,2

22

7,6

2

0,7

38

13,2

16

5,6

3.

łączenie chrześcijaństwa

44

15,3

99

34,4

42

14,6

7

2,4

69

24,0

27

9,4

4.

odnowa moralna

50

17,4

129

44,8

32

11,1

7

2,4

48

16,7

22

7,6

5.

pogłębianie
religijności ludzi

53

18,4

117

40,6

25

8,7

8

2,8

55

19,1

30

10,4

6.

czuwanie nad
sprawiedliwością
i wolnością
człowieka

58

20,1

142

49,3

26

9,0

0

0,0

40

13,9

22

7,6

7.

troska o ludzi
biednych, chorych

72

25,0

140

48,6

24

8,3

2

0,7

28

9,7

22

7,6

8.

pozycja Polski
na arenie międzynarodowej

19

6,6

114

39,6

44

15,3

6

2,1

79

27,4

26

9,0

9.

przezwyciężanie
zła

62

21,5

156

54,2

18

6,3

2

0,7

24

8,3

26

9,0

10.

działalność
Kościoła w
Polsce

33

11,5

114

39,6

39

13,5

12

4,2

64

22,2

26

9,0

W grupie zaproponowanych odpowiedzi znalazło się 10 dziedzin życia. Za
opcją, iż szkoła ma zdecydowany udział, najwięcej (72 osoby, tj. 25,0%) opowiedziało
się za troską o ludzi biednych, chorych, następnie 62. nauczycieli (21,5%0 wskazało
przezwyciężanie zła, zaś 58 osób za czuwaniem nad sprawiedliwością i wolnością
człowieka. Najmniejszą grupę - zaledwie 4. pedagogów - uznało, że szkoła ma zdecydowany udział w obaleniu komunizmu. W kategorii „raczej tak” najwięcej odpowiedzi
(159 - tj. 55,2%) dotyczyło udziału szkoły w szerzeni pokoju, 156 osób (54,2%) uznało
iż w dziedzinie przezwyciężania zła i 142 osoby (49,3%) wskazało na czuwanie nad
sprawiedliwością i wolnością człowieka.
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W grupie odpowiedzi negatywnych „zdecydowanie nie” najwięcej głosów
wskazało dziedzinę życia związaną z obaleniem komunizmu - 53 osoby (18,4%). W
kategorii „raczej nie” nauczyciele także uznali obalenie komunizmu - 98. pedagogów
(34,0%).
Opinia uczniów w tym względzie przedstawia się następująco. Otóż w kategorii
odpowiedzi „zdecydowanie tak” najwięcej uczniów, bo 61 (14,5%) wskazało dziedzinę
związaną czuwaniem nad sprawiedliwością i wolnością człowieka i troskę o ludzi biednych, chorych. Następnym elementem, na jaki wskazano (55 głosów - 13,0%), było
przezwyciężanie zła. Z kolei z kategorii „raczej tak” najwięcej młodzieży wskazało odnowę moralną (138 uczniów - 32,7%), i po 136 głosów uzyskały: pogłębienie religijności ludzi i czuwanie nad sprawiedliwością i wolnością człowieka521.
Negatywną ocenę jako „zdecydowanie nie” najwięcej uczniów wyraziło w stosunku do obalenia komunizmu - 99 osób (23,5%). Natomiast „raczej nie” wskazano na
pierwszym miejscu (120 osób - tj. 28,4%) także kwestie obalenia komunizmu.
Tabela 101 (p.33). Udział szkoły w dziedzinach życia społecznego w opinii uczniów

Lp.

Czy uważasz,
że szkoła ma
udział w następujących dziedzinach? (AU)

zdecydowanie tak

raczej tak

raczej nie

zdecydowanie nie

trudno
powiedzieć

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

brak danych

1.

obalenie komunizmu

23

5,5

55

13,0

120

28,4

99

23,5

105

24,9

20

4,7

2.

szerzenie
pokoju na
świecie

41

9,7

103

24,4

116

27,5

67

15,9

78

18,5

17

4,0

3.

łączenie chrześcijaństwa

44

10,4

102

24,2

117

27,7

57

13,5

80

19,0

22

5,2

4.

odnowa moralna

46

10,9

138

32,7

73

17,3

57

13,5

88

20,9

20

4,7

5.

pogłębianie
religijności ludzi

31

7,3

136

32,2

89

21,1

61

14,5

90

21,3

15

3,6

6.

czuwanie nad
sprawiedliwością i wolnością
człowieka

61

14,5

136

32,2

94

22,3

46

10,9

69

16,4

16

3,8

7.

troska o ludzi
biednych,
chorych

61

14,5

116

27,5

86

20,4

73

17,3

62

14,7

24

5,7

8.

pozycja Polski
na arenie międzynarodowej

41

9,7

95

22,5

97

23,0

88

20,9

84

19,9

17

4,0

9.

przezwyciężanie zła

55

13,0

104

24,6

93

22,0

69

16,4

84

19,9

17

4,0

10.

działalność
Kościoła w
Polsce

46

10,9

88

20,9

117

27,7

69

16,4

85

20,1

17

4,0

521

Por. tabele z aneksu.
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Nakreślony obraz wypowiedziami nauczycieli i uczniów daje nam tytuł do tego,
aby stwierdzić, że pomimo, iż przez dziesiątki lat szkoła z racji panującego systemu
totalitarnego, nie mogła w pełni realizować zamierzonych celów i zadań, dziś postrzegana jest jako miejsce i instytucja, która ma zasługi i osiągnięcia. Szkoła - jak doskonale wiemy - była także w poprzedniej epoce miejscem realizacji ideologicznych założeń
systemu socjalistycznego. Dziś z kolei, jest wielkie wyzwanie, aby szkoła wypracowała
swój pozytywny obraz. Oczywiście, że to zadanie musi być przedmiotem troski zarówno nauczyciela jak i ucznia. Ale w ramach tej troski jednym z najistotniejszym, jest odbudowa a raczej budowa nowego autorytetu. Takiego autorytetu nauczyciela, który byłby odpowiedzią na współczesne oczekiwania, nadzieje i potrzeby. Biorąc pod uwagę
historię szkolnictwa, teraźniejszość sytuacji społecznej po wielu przemianach, jak również rodzące się nowe wyzwania, autor dysertacji - jak to już wielokrotnie czynił - proponuje nowy model autorytetu. Jest to model, którego struktura winna być przede
wszystkim oparta na wartościach chrześcijańskich. Trudno zresztą sobie wyobrazić
prawdziwy, autentyczny model autorytetu nauczyciela, z pominięciem tych wartości.
Nieco bliżej - jako propozycję - temu zagadnieniu będzie poświęcona kolejna część
opracowania522.

522

Nowy model zostanie przedstawiony w rozdziale piątym.
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7. Weryfikacja hipotez badawczych

Na początku poczynań badawczych sformułowano twierdzenia, które nie miały
rangi twierdzeń udowodnionych. Były to hipotezy badawcze, które stanowiły pewne
założenia. Celem badań było uzyskanie potwierdzenia ich prawidłowości bądź też uzyskanie materiału podważającego ich słuszność. Dla praktyki wychowawczej zarówno
dowód pozytywny, jak i negatywny, mają niekiedy jednakową siłę oddziaływania. Hipotezy były twierdzeniami opartymi na rozumowaniu indukcyjnym niezupełnym, a
więc na rozumowaniu opartym na niedostatecznej liczbie dowodów potwierdzających
ich prawidłowość523.
Badania pilotażowe potwierdziły częściowo założenia hipotez. Po przeprowadzeniu badań docelowych uzyskaliśmy materiał, dzięki któremu można dokonać weryfikacji hipotez badawczych. W weryfikacji hipotez zostały wzięte pod uwagę zarówno
pozytywne jak i negatywne
Dane wyjściowe, które posłużyły się przy określeniu hipotez, pochodziły z obserwacji i w pewnym stopniu pochodziły z innych badań, podobnych pod względem
zakresu, problematyki i metody do zamierzonych. Ponieważ każdy układ społeczny jest
niepowtarzalny w pełni, nie zawsze hipotezy oparte na badaniach innej zbiorowości
znajdują potwierdzenie524.
W badaniach środowiskowych prowadzonych metodą reprezentacji, doszukujemy się danych rzeczywistych, które obraną hipotezę dodatkowo popierały, lub też danych rzeczywistych, które by obraną hipotezę obalały. Takie postępowanie nazywamy
sprawdzaniem hipotez.
Uzyskane więc wyniki w badaniach posłużyły do porównań danych z wymaganiami poszczególnych hipotez. Wiadomo bowiem, że im szerszy jest zakres twierdzenia, tym mocniejszego potrzebuje poparcia w materiale badawczym. Hipoteza uzyskuje
potwierdzenie wówczas, gdy liczba przypadków potwierdzających ją jest dostatecznie
duża, aby nie mogła być uznana za przypadkową. Z drugiej strony należy zaznaczyć, że
w naukach społecznych nie da się określić względnej wielkości danych koniecznych dla
potwierdzenia określonej hipotezy. Można jednak powiedzieć, że w przypadku pytań
prostych dotyczących cech lub faktów liczba danych, które potwierdzają prawdziwość
hipotezy musi być większa od liczby danych negujących jej prawdziwość. Inaczej jest z
523
524

Por. Pilch., jw. s.214.
Tamże
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pytaniami złożonymi. Tu opierać się musimy często na stopniach nasilenia. Wszelkie
wątpliwości w tej materii musimy niestety rozstrzygać w sposób arbitralny525.
Postawione przed rozpoczęciem badań docelowych hipotezy badawcze, okazały
się nie do końca trafnymi. Przeprowadzone nadania na reprezentatywnej grupie nauczycieli i uczniów pokazały konieczność weryfikacji hipotez. Jedną z nich była kwestia
dotycząca rozumienia pojęcia autorytetu przez nauczycieli. Wydawać by się mogło, że
wypowiedzi pedagogów wskażą bezbłędnie te elementy, które rzeczywiście tworzą
strukturę autorytetu. Okazuje się, że poważna część osób wskazała np. na szacunek wobec drugiej osoby, co w rzeczywistości nie do końca jest to zgodne z pojęciem autorytetu. Można przypuszczać, że takie rozumowanie to pewien relikt myślowy minionej epoki. Autorytet - jeśli mamy go należycie rozumieć - to nawet coś więcej jak mistrzostwo
czy możliwość wpływania na działania innych osób. Takie bowiem wypowiedzi, i to w
znacznym stopniu, zostały przedstawione przez nauczycieli. Owszem część badanych
pojmuje autorytet w sposób bardziej trafny, uważając, że jest to środek zmierzający do
przyjęcia wartości, wzorów i norm postępowania uznawanych przez dana osobę czy
społeczeństwo.
Jeśli chodzi o rozumienie pojęcia autorytetu przez uczniów, sytuacja przedstawia się nieco inaczej, a mianowicie zdecydowana większość uczniów, autorytet rozumie jako środek zmierzający do przyjęcia wartości, wzorów i norm postępowania. Takiego zdania jest 66,8% uczniów. Na etapie formułowania hipotez założono, że zarówno nauczyciele jak i młodzież nie zawsze są świadomi znaczenia autorytetu, rozumienia
jego pojęcia. Wielu uważa, że autorytet to ideał człowieka, osoba dająca dobry przykład, to osoba godna zaufania. Jak wynika z badań założona hipoteza nie pokrywa się z
obrazem nakreślonym w tej materii.
W świecie konsumpcyjnym, gdzie dobra materialne stanowią często czynnik zasadniczy w życiu, można było przypuszczać, że wartościami szczególnie istotnymi według badanej populacji są właśnie owe dobra, zaś dobra duchowe (moralne) stawiane są
na drugim czy dalszym miejscu. W tym przypadku hipoteza w znacznym stopniu się
potwierdziła. Respondenci zwracali uwagę na wartości ludzkie, natomiast wartości duchowe, moralne stawiano na drugim miejscu. A warto przypomnieć tezę, że prawdziwy,
autentyczny autorytet nauczyciela, nie może istnieć bez wartości duchowych, wartości
chrześcijańskich.

525

Tamże s.215.
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Ponadto w hipotezach autor dysertacji dokonał założenia, że większość uczniów
krytycznie odnosi się w ocenie do osób dorosłych, w tym do nauczycieli. Przyczyną
takiego stanu rzeczy - według założeń wstępnych - było brak dostatecznej komunikacji
pomiędzy uczniem a nauczycielem, a ponadto zbyt zawodowe traktowanie misji przez
nauczycieli. Również i w tym przypadku postawiona w ten sposób hipoteza, okazała się
trafną. Obie grupy respondentów na pierwszym miejscu wskazały rodziców, na drugim
Kościół a na trzecim - nauczycieli. Zatem uczniowie niekoniecznie krytycznie się odnoszą do nauczycieli, bowiem rodzice są osobami dorosłymi. Jednak wskazanie nauczycieli i to głównie przy drugim i trzecim wyborze, świadczy o postawie uczniów wobec
nauczycieli w życiu młodego pokolenia. Jest to wielkie pole do pracy i poprawy tej sytuacji ze strony szkoły, nauczycieli a nawet działania ogólnospołecznego.
Kolejno dysertant formułując następną hipotezę, zwrócił uwagę na działania podejmowane przez nauczycielu w celu budowania własnego autorytetu. Ponadto zaznaczył, że budowanie autorytetu często opiera się na niewłaściwych wartościach. Tak
więc założenia w tej materii brzmiały dość pesymistycznie. Po przeanalizowaniu wyników badań, w znacznej mierze hipoteza została potwierdzona, że nauczyciele dość często budują swój autorytet na niewłaściwych wartościach. Ponadto niewiele podejmują
działań w kierunku budowy własnego autorytetu, a jeśli je podejmują są to zwykle działania w obszarze przygotowania intelektualnego, postawy kultury. Mniej zaś zwracają
uwagi na wartości duchowe, na budowę postaw opartych na wartościach chrześcijańskich, chociaż wielu z nich deklaruje przynależność do Kościoła.
Z obserwacji codziennej można wysnuć wnioski, że współczesny autorytet nauczyciela jest na tyle słaby, że prestiż tego zawodu stracił w ostatnich latach - szczególnie w okresie obowiązującego systemu komunistycznego. Dziś więc jego potrzeba odbudowy poprzez uwzględnienie uwarunkowań, jakie się pojawiły po zmianach społeczno-politycznych ostatniego okresu. Przeprowadzone badania w tym zakresie potwierdziły tezę, co nie oznacza, że sytuacja jest na tyle beznadziejna, że wymaga alarmu.
W grupie założeń hipotez badawczych znalazły się zagadnienia związane z autorytetem społecznym. Nauczyciele należą do grona osób, które postrzegane są jako osoby społeczne. Czy rzeczywiście tak są oni postrzegani? W wynikach ankietowych nauczyciele nie należą - niestety - do tej grupy, która uzyskała znaczną ilość głosów popierających posiadanie przez nich autorytetu. Najważniejszym autorytetem dla obu grup
badanych, jest osoba Sługi Bożego Jana Pawła II. W dalszej kolejności wymienia się
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inne postacie, związane zarówno z Kościołem, życiem politycznym, czy innymi sektorami życia publicznego.
Autor opracowania dość śmiało postawił hipotezę, że w obecnych czasach występuje poważny kryzys autorytetów, na którego oczekują ludzie młodzi. Okazuje się,
że nauczyciele w większości są zdania, iż posiadają autorytet wśród uczniów. Tak sądzi
200 respondentów tj. 69,4% nauczycieli. Uczniowie twierdzą nieco inaczej. A mianowicie na 422 uczniów 142 jest zdania, że „raczej tak”, ale 123 twierdzi, że „raczej nie”
zaś 42 powiada, że „zdecydowanie nie”. Ten stan rzeczy nasuwa pewną refleksję, która
obliguje przede wszystkim grono pedagogiczne do podjęcia pracy nad kształtowaniem
własnego autorytetu. Ponadto warto odnotować, zapytani że nauczyciele o to, czy w
ostatnich latach się zwiększył bądź zmniejszył szacunek wobec nich, aż 261 osób czyli
90,6% jest zdania, że „zmniejszył się”. Wśród uczniów 63,9% badanych wyraziło identyczną tezę.
W dalszej kolejności postawiono hipotezę, że współczesna szkoła stała się raczej
miejscem edukacji a nie pedagogii. Zagubiono drugi cel i zadanie szkoły a mianowicie wychowanie młodego człowieka w oparciu o wartości chrześcijańskie. Takie bowiem
wartości gwarantują skuteczność działań szkoły jako placówki oświatowej.
Zapytano obie grupy: czy darzysz szkołę zaufaniem? W grupie nauczycieli
64,9% osób odpowiedziało „raczej tak”, 37 osób - „zdecydowanie tak”, zaś 30. respondentów - „raczej nie”. Wynika z tego, że ocena nauczycieli w tym zakresie jest pozytywna. Natomiast w przypadku uczniów obraz ten wygląda nieco inaczej. Mianowicie
32,9% uczniów jest zdania, że „raczej tak”, 30,1% twierdzi, że „raczej nie”, zdecydowanie nie określiło 16,1% zaś „zdecydowanie tak” 5,9% badanych.
Oczywiście zaprezentowana weryfikacja hipotez obejmuje najistotniejsze zagadnienia. Przy dalszej analizie wyników badań nasuwa się wiele innych wniosków,
która są dość zróżnicowane, biorąc pod uwagę wyniki obu grup badanych. Dalsze
wnioski, które zostały fragmentarycznie nakreślone w poprzednich częściach czwartego
rozdziału pracy, stanowić będą punkt wyjściowy do zaproponowania nowego modelu
autorytetu nauczyciela.
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ROZDZIAŁ VI
STRUKTURA NOWEGO MODELU AUTORYTETU
NAUCZYCIELA

W procesie wychowawczym biorą udział dwa czynniki: wychowawca i wychowanek, którzy stanowią podmiot i przedmiot każdego wychowania. Człowiek staje się
niejako wychowawcą, będąc zarazem wychowankiem. Wszystkie wysiłki pójdą na
marne, jeśli nie pobudzą wychowanków do szczerej i wytrwałej współpracy z pedagogami. Wychowanie do pełni dojrzałego człowieczeństwa jest ustawicznym pobudzaniem do kształtowania samego siebie. Autorytet wychowawczy rodziców, nauczycieli,
czy też duszpasterzy urabia mniej więcej jednolicie wszystkich wychowanków, którzy
upodabniają się pod względem psychicznym, moralnym, światopoglądowym do określonego typu - wzoru aprobowanego przez ich środowisko.
W okresie dojrzewania płciowego i dorastania - pojawia się natomiast potrzeba
głębszego zastanowienia się nad sobą i zrozumienia, ocenienia własnej wartości. Wychowanie chrześcijańskie zmierza ku ukształtowaniu wewnętrznie doskonałego człowieka na miarę pełni Chrystusa. Papież Jan Paweł II w swej pierwszej Encyklice "Redemptor hominis" powiedział, że człowieka nie można poznać bez Chrystusa. Skoro
nasze ziemskie życie zmierza do Boga, to droga wychowania nie może realizować się
bez wpatrywania się w Tego, który jest Mistrzem, Nauczycielem i Przewodnikiem526.
Co prawda powszechnie słyszy się narzekanie na upadek autorytetów, na brak
ludzi, na których można by polegać, którzy by umieli budzić szacunek dla siebie i dla
wartości, jakie reprezentują, ku którym prowadzą. Obok tak bardzo potrzebnych autorytetów politycznych, społecznych, filozoficznych, religijnych, moralnych odczuwamy
pilną potrzebę autorytetów pedagogicznych – wychowawczych. Nikt nie wątpi, że takim autorytetem był i pozostanie Jan Paweł II czy Kard. Stefan Wyszyński – Prymas
Polski. Wielu zastanawia się, jak osiągnąć, czy w jaki sposób osiąga się ów autorytet,
rozumiejąc, że jest on szczególnie potrzebny rodzicom, nauczycielom, wychowawcom,
katechetom, duszpasterzom. O ile w czasach dawniejszych istniał autorytet tradycyjny,
oparty był głównie na patriarchalizmie, o tyle w czasach współczesnych, autorytet to
526
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nie kwestia cech wrodzonych, ale to konsekwencja wyjątkowych walorów wybitnej
jednostki, a nie jej urzędu527. Pozostaje zatem kwestia budowy autorytetu. Rodzi się
więc pytanie: jak go budować, w oparciu o jakie wartości i cechy osobowe należy go
budować? Oczywiście należy tu dodać, że w tej chwili zmiany obyczajowości, a idącej
za tym może i głębszej świadomości, są duże szybsze, trudniej za nimi nadążyć. Wydaje się, że tu pojawia się problem coraz bardziej narastający umiejętności odróżniania
tego, co zmienne i nic nie szkodzi, że się zmienia, od tego, co pozostaje trwałe i niezmienne. Nie należy żadnej z tych opcji przyjmować za jedyną. Tak naprawdę narzędziem nauczyciela-wychowawcy przecież nie jest ani podręcznik, ani komputer, czy
tablica, tylko jego osoba, osobowość - to jest narzędzie. I przy wykorzystywaniu tego
narzędzia naprawdę możliwe jest budowanie właściwego autorytetu.
Uważam, że w nauczycielu powinno być takie dziwne połączenie - pokory wobec tych różnych wyzwań, że winien on mieć poczucie niedoskonałości a zarazem potrzebę ciągłego wzrastania ku wartościom. Można postawić tezę w formie pytania: co
należy zrobić by nauczyciel posiadał autorytet i jaki ten autorytet winien być? Oczywiście tu nie ma jednej złotej recepty. To tak, jakby kogoś poprosił, żeby w paragrafach
napisał, jak to zrobić, by wszyscy byli uczciwi. Nie wymyślono tego. Zdrowy rozsądek,
wzajemna życzliwość, zaufanie, lubienie się - są ważniejsze niż paragrafy.
Wbrew pojawiającym się dziś poglądom obniżającym znaczenie autorytetu w
wychowaniu, istnieje duże zapotrzebowanie na autorytet osoby nauczyciela. Tę potrzebę wyznaczają racje, znane od dawna w pedagogice, mówiące o tym, że gdy mamy do
czynienia z wychowankiem, z osobowością, która się dopiero kształtuje, nieodzowny
jest punkt odniesienia w postaci autorytetu osoby nauczyciela. Zwiększają tę potrzebę
negatywne zjawiska życia społecznego. Należy do nich przede wszystkim obserwowany obecnie kryzys wszelkich autorytetów, w tym głównie autorytet rodziny. To wszystko sprawia, że młody człowiek potrzebuje dzisiaj autorytetu, który pomoże mu zrozumieć świat i odnaleźć w nim swoje miejsce.
Rzeczywistość jednak potwierdza, że pedagodzy nie potrafią odpowiedzieć na
oczekiwania uczniów, co w dużym stopniu stanowi o kryzysie nauczycielskiego autorytetu. Następstwem kryzysu autorytetu nauczyciela jest zakłócony przekaz wartości,
dzieci i młodzież tracą poczucie bezpieczeństwa, zaś w mniej odpornych środowiskach
rodzi się bunt i odrzucenie wszelkich norm.
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Ponadto w polskiej rzeczywistości istnieje pewien paradoks, polegający na tym,
że w kraju gdzie ponad 90% mieszkańców przyznaje się do chrześcijaństwa, bardzo
niejednoznaczna jest świadomość, na czym polegają wartości chrześcijańskie i dlaczego
mają ich przestrzegać również niewierzący. Można skrótowo odpowiedzieć, że przyczyna tkwi w wieloletniej propagandzie liberalnej. Rdzeniem nieporozumienia jest zagubienie świadomości i przekonania, że wartości chrześcijańskie mają charakter uniwersalny, ponieważ wyrosły ze zrozumienia natury człowieka, a nie jedynie z wiary. A
jeśli tak, to odrzucenie lub fałszowanie wartości chrześcijańskich jest działaniem przeciwko człowiekowi i zdrowym prawom rządzącym życiem ludzkiej społeczności528. U
podstaw sporu o wartości leży koncepcja osoby ludzkiej. Wartości chrześcijańskie mają
swe źródło w prawdzie, że Bóg z miłości stwarza, kocha i powołuje każdego człowieka
do wspólnoty życia z sobą. I to jest powód, który daje tytuł do tego, że każdy człowiek
posiada taką samą wartość i godność.
Warto też zwrócić uwagę na choćby ten fakt, że jeśli nauczyciel przestał już poszukiwać wartości, zamknął swoje życie w praktycznym i ideologicznym materializmie,
może być jako wychowawca niebezpieczny. Szybko staje się niejasna odpowiedzialność za własne życie i za życie drugiego człowieka. Chrześcijańska prawda o godności i
wartości osoby ludzkiej jest fundamentem, na którym spoczywa cały gmach kultury i
demokracji europejskiej.
Przed kilkoma laty Aleksander Sołżenicyn zwrócił się z dramatycznym ostrzeżeniem do intelektualistów zachodnioeuropejskich, w którym przypomina, że jeżeli
Europa odrzuci chrześcijańskie wartości, to grozi jej gorszy rodzaj totalitaryzmu, aniżeli
faszyzm i komunizm529.
Tak więc wartością często zapomnianą w dzisiejszym wychowaniu, są wartości
chrześcijańskie, które mają charakter uniwersalny, wynikają z natury człowieka, a istotę
tej natury wyraża prawda o godności i wartości osoby ludzkiej. To z kolei ma ścisły
związek z autorytetem pedagogicznym nauczyciela – wychowawcy. A wiemy też, że
upadek autorytetu nauczyciela wiąże się niekiedy z obniżonymi aspiracjami nauczycieli
do bycia osobą znaczącą. Można też wnioskować, że chcą być osobami znaczącymi, ale
nie potrafią nimi być. Nie stać ich na to, by być liderem. Do tego potrzeba pewnej etyki
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charakteru, która opiera się na fundamentalnym założeniu, że ludzką efektywnością
rządzą konkretne zasady530.
W kontekście przeprowadzonych badań nasuwa się pewien wniosek dotyczący
określenia charakteru autorytetu, jego rodzaju, struktury i wartości, na których należy
budować współczesny autorytet. Zmieniająca się sytuacja społeczno-polityczna i nie
tylko, uświadamia nam, że potrzeba nowego modelu autorytetu. Jak zmieniają się uwarunkowania ekonomiczne, polityczne, gospodarcze, zmieniają się uwarunkowania pedagogiczne. Uwarunkowania te obligują nas do zastanowienia się nad współczesnym
kształtem autorytetu wychowawcy.
Najpierw musimy uświadomić sobie fakt, że młodzież daje wiele oznak autentycznego chrześcijaństwa. Nie chcą już żyć półprawdami, nie chcą być katolikami tylko
dlatego, że urodzili się w rodzinie katolickiej. Wielu chce po prostu żyć treścią Ewangelii i być znakiem nadziei dla innych. Dowodem na to są liczne spotkania młodych z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, pielgrzymki piesze do sanktuariów, miejsca kultu religijnego. Nie zawsze dostrzegamy ogromne rzesze młodych, którzy ten sposób myślenia
wyrażają swoim życiem, zaangażowaniem, postawą. Zwykle oceniamy młodych przez
pryzmat pewnych grup, które swoim szumnym zachowaniem dają znak swej obecności,
stylu życia, wyboru jego form.
Młodzi wbrew wcześniejszym, często sceptycznym zapowiedziom, prognozom,
garnęli się do Ojca Świętego Jana Pawła II, a dziś czynią to wobec Benedykta XVI,
Papieża, jako wyraz oczekiwań, potrzeby, głodu wartości ludzkich i chrześcijańskich.
Młodzi chcą czerpać, ze świadectwa ich życia, siłę i nową nadzieję na lepsze jutro.
Młodzież nigdy się nie zawiodła na Janie Pawle II, ale też nigdy nie zawiódł się na
młodzieży Jan Paweł II, który na łożu śmierci wypowiedział słowa: „Ja zawsze Was
szukałem, teraz wy przyszliście do mnie”. Przyszli do swego Nauczyciela i Wychowawcy, przyszli do swego Ojca i Przyjaciela. Zadziwiała wielu, młodzież gromadząca
się wokół Papieża. Stawała się odzwierciedleniem swego Nauczyciela i Mistrza. Ale
jeżeli nauczyciel jest dobry – dobry jest uczeń. Jeżeli uczeń jest dobry – dobry jest nauczyciel. Jak światło lampy zależy od oleju, tak mądrość ucznia zależy od nauczyciela.
Autor opracowania po wielu analizach wyników ankiet zarówno nauczycieli jak
i uczniów, doszedł do dość konkretnego i charakterystycznego wniosku. Biorąc pod
uwagę istnienie dotychczasowych autorytetów występujących w procesie pedagogicz-
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nym, nie znalazł odpowiedniego terminu na określenie takiego rodzaju autorytetu, który
by w świetle wyników badań ankietowych, mógłby odzwierciedlać oczekiwania badanych.
W pierwszej części opracowania, autor starał się przywołać i opisać funkcjonujące dziś rodzaje autorytetów, w tym autorytet nauczyciela, jakie występują w pedagogice. Żaden z nich - według autora - nie zawiera w swej treści tych elementów, czynników, na które zwracają uwagę respondenci w ankietach. Biorąc więc pod uwagę oczekiwania nauczycieli i młodzieży w tym względzie, dysertant widzi potrzebę określenia
nowego modelu autorytetu nauczyciela.
Należy postawić pytanie, jaki to ma być model, który by stał się aktualnym na
dzisiejsze czasy. Zapewne wnikliwe spojrzenie na wyniki badań oraz ukazanie znaczenia elementów składowych tegoż autorytetu, pozwoli na konkretne zaproponowanie.
Jak dotąd, autor nie spotkał w żadnej literaturze nowej propozycji. Jest więc świadomy,
że przedstawiona (każda) propozycja spotkać się może z wielką krytyką. Ważnym jednak będzie, aby przyporządkować jemu odpowiednie elementy składowe, które oddadzą
istotę rzeczy.
Następnie autor przedstawi główne cechy autorytetu nauczyciela, wynikające z
badań. Na pierwszym miejscu należy postrzegać nauczyciela jako świadka wartości, a
następnie jako człowieka dialogu i obdarowującego miłością. Ważnym też elementem,
będzie ukazanie godności wychowanka i uszanowania jej przez nauczycieli. Ponadto
nauczyciel to także animator integralnego rozwoju ucznia. W końcowej części rozdziału
zaprezentowany zostanie proponowany model współczesnego autorytetu nauczyciela INSPIRANDER.
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1. Świadek wartości
Jednym z czynników kształtujących postawę człowieka są wartości 531. K. Chałas
mówiąc o wartościach pisze: „Urzeczywistnianie wartości jest bogactwem osobowym
człowieka i stanowi warunek ubogacania drugiego, a wspieranie tej umiejętności przez
wychowanie stanowi jedno z najdonioślejszych zadań nauczyciela – wychowawcy”532.
Kontynuując tę myśl podkreśla, że „Nie ma wychowania bez wartości. Wychowanie
bez wartości staje się pustym dzwonem, który nawet mimo silnego rozkołysania nie
wyda oczekiwanych dźwięków”533.
We współczesnym świecie, pełnym sprzecznych ze sobą teorii i światopoglądów, młodzi ludzie szczególnie potrzebują wartości, aby życie ich i innych ludzi nie
straciło ludzkiego charakteru. Wartości chronią człowieka przed iluzją łatwego szczęścia, łatwego życia. Dają wskazówki, co robić, by nie wpaść w pułapkę zagrażającą
rozwojowi i prawidłowemu funkcjonowaniu (uzależnienia, sekty itp.)534.
Koniecznym staje się więc powrót do wartości naczelnych nie tylko w programach wychowawczych, ale w języku i metodach ich realizacji np. ukazywanie wartości
na konkretnych przykładach. Oznacza to również powrót wychowawców do używania z
pełną odpowiedzialnością „wielkich słów” oznaczających wartości. Nauczyciel winien
być w jakimś stopniu źródłem a przede wszystkim normą wartości dla wychowanka.
Wartości mogą być (i są) odwzorowywane, kopiowane zwykle od dorosłych. Aby tak
się stało wcześniej muszą być odkryte i rozpoznane. Rozróżnianie tego, co jest właściwe, a co nie - jest długim procesem trwającym od wczesnego dzieciństwa do dorosłości.
Oparcie życia na wartościach jest zdecydowanie lepszą formułą niż opieranie go
na przyjemnościach. Ponadto sens systemowi wartości nadaje nadrzędny punkt odniesienia. Tym punktem odniesienia jest Bóg535. Każde wychowanie musi mieć jasno określony cel oraz musi być oparte o pewien spójny system wartości.
Krzyżujące się systemy wartości lub wręcz antywartości pogłębiają u części
polskiego społeczeństwa poczucie zagubienia, braku oparcia w kryteriach pozwalających odróżnić dobro od zła. Mówi się wprawdzie o tolerancji jako jednej z najwyższych
wartości, ale rozumie się ją najczęściej jako obojętność dla poszukiwania prawdy i za531
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kaz krytyki, chociażby najbardziej kulturalnej, cudzych poglądów. Tymczasem młodzież potrzebuje i poszukuje oparcia, jasnych prawd, wyraźnych postaw moralnych,
jednoznacznych kryteriów dobra i zła. Poszukuje też wiarygodnych autorytetów nauczyciela. Stąd niezwykle gorący stosunek młodych ludzi do Ojca świętego mimo stawianych przez niego bardzo wysokich wymagań moralnych - dla wielu dorosłych „nie z
tego świata"536. Wymagań tak sprzecznych z lansowanym szeroko poglądem, że dla
uniknięcia cierpienia i trudu wolno jest wszystko. W tych warunkach potrzeba szkoły i
nauczycieli wyrażających prawdy, zasady i wartości chrześcijańskie jest oczywista.
Może te kryteria spełniać szkoła publiczna, i pewna część szkół je spełnia537.
Nasz kraj potrzebuje szkoły wymagającej, wzywającej do pracy nad sobą, pracy
tak wyśmianej lub zapomnianej, szkoły pozwalającej znaleźć sens życia, własną tożsamość, grupującej nauczycieli służących tym samym ideałom i starających się je realizować w swoim życiu. Potrzebujemy szkoły, która uczy krytycyzmu wobec siebie i
lansowanych mód, wychowuje do pełnej ludzkiej dojrzałości, odpowiedzialności za
siebie i innych, a równocześnie nie jest szkołą przygotowującą do „wyścigu szczurów",
wychowującą osobników nastawionych wyłącznie na sukces zawodowy, zysk, udział
we władzy dla własnej korzyści538.
Problematyka wartości, od dłuższego czasu, coraz częściej daje o sobie znać w
dyskusjach toczonych nie tylko w gronach przedstawicieli różnych dyscyplin nauki oraz
w wypowiedziach wielu polityków, ale również w rozmowach ludzi, nie związanych z
tymi dwoma obszarami aktywności. Także wśród przedstawicieli pedagogiki odnotowujemy wyraźny wzrost zainteresowania problematyką aksjologiczną. Gwoli prawdy trzeba bowiem stwierdzić, że zagadnienia statusu wartości w całej sferze postaw i zachowań człowieka, nigdy nie zniknęło z pola refleksji tych, którzy zajmowali się konstruowaniem celów i zadań wychowania i edukacji539. Mimo to okres ostatniej dekady XX
wieku należy uznać za szczególnie obfitujący nie tylko w wypowiedzi polemiczne, ale i
w poważne opracowania poświęcone problematyce aksjologicznej. Na ten widoczny
wzrost zainteresowania wpłynęło co najmniej kilka przyczyn. Wydaje się, iż jedną z
fundamentalnych jest, najogólniej, nie najlepsza kondycja moralno-społeczna współczesnego człowieka. Stworzona przez niego cywilizacja i dokonania — obok niewątpli536
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wych udogodnień i postępu — przynosi coraz więcej zjawisk i procesów wzbudzających niepokój i stawiających pod znakiem zapytania sens niektórych przedsięwzięć
cywilizacyjno-kulturowych. Lista tych negatywnych zjawisk uległa w ostatnim czasie
znacznemu wydłużeniu, toteż ograniczeni ramami tego opracowania trudno by je szczegółowo omówić540.
Warto na jedno zwrócić uwagę, a mianowicie wartości chrześcijańskie nie są
wartościami abstrakcyjnymi, istniejącymi jedynie jako ideały, są one wartościami wcielonymi w kulturę, zarówno w jej wymiarze podmiotowo-osobowym jak w wymiarze
przedmiotowym541.
Wywołująca niepokój wybitnych umysłów kondycja moralno-społeczna człowiek końca XX wieku, stanowiąca główny powód narastającego zainteresowania problematyką aksjologiczną, zdaje się dobrze komponować z realiami nowej epoki, a może
raczej nowych trendów cywilizacyjno-kulturowych zwanych dość powszechnie postmodernizmem542. Istotę tych obecnie zachodzących zmian niezwykle trafnie ujmuje K.
Obuchowski, gdy pisze: „...cywilizacja współczesna przedstawia obszerny i zmienny
zestaw propozycji, z których każda, z założenia, ma tę samą wartość. Różnią się one
tylko przydatnością, a akceptacja którejkolwiek z nich nie wyklucza akceptacji innej,
całkowicie różnej. Zjawisko to nazywa się postmodernizmem”543. Tak więc mówiąc
inaczej, postmodernistyczny styl myślenia charakteryzuje uprawomocnienie wielości
prawd544. Przedstawiciele postmodernizmu rezygnują z poszukiwania prawdziwego
obrazu świata i absolutnych wartości. Wynika to z założenia, że nie istnieją absolutne
kryteria prawdy i dobra545. Czy jest to jednak równoznaczne z odrzuceniem (wszystkich) wartości jako zbędnego balastu, który jest przeszkodą na drodze do uznania każdej indywidualnej prawdy jako równej sobie? Trudno w kilku zdaniach odpowiedzieć
na to pytanie. Jeżeli jednak przyjmiemy, że wartość jako podstawowa kategoria aksjologiczna oznacza wszystko to, co cenne i godne zabiegów oraz dążeń ludzi, dla których
jest celem ich działalności, i w tym rozumieniu jest cechą przysługującą przedmiotowi
(zjawisku) niezależnie od jego subiektywnej oceny dokonanej przez określony podmiot,
540
W. Herman. Nauka a problem odpowiedzialności w perspektywie egzystencjalnej. [w:] Odpowiedzialność centralną kategorią aksjologiczną współczesności. Warszawa 1996 s. 6.
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K. Obuchowski. Rewolucja podmiotów i nowy indywidualizm. [w:] Humanistyka przełomu wieków. J. Kozielecki (red.). Warszawa 1999 s. 144.
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humanistyka? Warszawa 1994 s. 41 in.
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to wówczas trudno nie zauważyć, że przedstawicielom postmodernizmu bliskie są takie
wartości jak wolność, otwartość czy różnorodność546.
Człowiek dojrzewając i wzrastając rozwija się ku czemuś lub komuś, tworzy
hierarchię celów, wartości. Wychowanie stanowi jeden z czynników wspomagających
ten proces, bowiem w wychowaniu zawsze zostają przekazywane wartości. Kształtowanie się hierarchii wartości, a także jej przekazywanie nie zawsze jest uświadamiane
przez podmiot. Nie zawsze też cele życiowe i hierarchia wartości są ze sobą spójne,
harmonijne. Niespójny i nieuporządkowany system wartości powoduje, że człowiek
przeżywa wewnętrzny niepokój. Istnieją różne metody poznawania wartości, jakie wyznają i jakimi kierują się ludzie w życiu. Jedną z nich może być obserwacja zachowania
w różnych sytuacjach. Wiele informacji możemy uzyskać bezpośrednio od osoby, pytając ją i skłaniając do refleksji nad tym, co jest dla niej najważniejsze547.
Współczesny system edukacyjny w Polsce przeżywa swoisty kryzys tożsamości.
Dotyczy to w szczególności zinstytucjonalizowanego jego członu w postaci różnego
rodzaju szkolnych form kształcenia, który do dzisiaj nie potrafi uwolnić się z gorsetu
twardego, klasycznego paradygmatu encyklopedyzmu. To dramatyczne zderzenie systemu edukacji, opartej na twardych regułach doktryny encyklopedycznej, z realiami w
coraz szybszym tempie zmieniającej się rzeczywistości doprowadziło w końcu XX
wieku do niepokojącego podważenia, a często i załamania autorytetu szkoły i uczącego
w niej nauczyciela548.
Kryzysowe zjawiska zachodzące w sferze edukacji są pochodną opisanych na
wstępie poważnych problemów, z jakimi boryka się współczesna cywilizacja i kultura549. Czy system edukacyjny przeżywający tak wyraźny kryzys, a mimo to zakotwiczony we współczesnym świecie, może pozwolić sobie na luksus rezygnacji z nieustannego budowania swego statusu w oparciu o pewien zespół stałych, uniwersalnych wartości? Wiąże się to z pytaniem ogólniejszym o rolę edukacji we współczesności; czy
może ona być zwolniona ze współtworzenia świata człowieka? Pytania te tylko z pozoru wydają się retoryczne. Sądzić można, że kryzys współczesnego systemu kształcenia
w Polsce wywołany jest z jednej strony trudnościami z przystosowaniem się starej
struktury instytucjonalnej szkoły oraz uczącego w niej nauczyciela do wymagań współ546
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czesności, z drugiej zaś odejściem w zbyt wielu przypadkach od pewnych dość jasno
określonych reguł postępowania znaczonych takimi wartościami, jak uczciwość, sprawiedliwość, czy poszanowanie godności człowieka pragnącego zdobyć wiedzę550. Wartości bowiem nadają naszemu myśleniu sens pełni życia551.
Ludzie konstruujący współczesne systemy edukacyjne, czy też wpływający na
kształt edukacji na małej nawet, podległej im przestrzeni, z reguły świadomie odwołują
się do pewnych, centralnych wartości, których ważność jest wypadkową zarówno ich
osobistych preferencji, jak też przekonań dużych grup społecznych 552. Trzeba przy tym
dodać, że osobiste preferencje jednostek odpowiedzialnych za kształt systemu edukacyjnego w różnych jego wymiarach na ogół mają swoje zakorzenienie w mniej lub bardziej uzasadnionych koncepcjach wychowania i kształcenia, obowiązujących lub tylko
modnych w danym czasie. Wartości sterujące myśleniem i działaniem ludzi będących
użytkownikami systemu edukacji niekiedy pozostają w pewnej rozbieżności z wartościami uznawanymi przez organizatorów tegoż systemu. Występujący w tej sytuacji
konflikt często bywa źródłem ożywczego fermentu intelektualnego, który może prowadzić bądź do modyfikacji systemu edukacyjnego, bądź do zmiany poglądów jego użytkowników553.
Wartości to kluczowy problem dla edukacji szkolnej. Najogólniej mówiąc, teoria
wartości dla pedagogiki jest istotnym wyjaśnieniem procesu wychowania 554. Występują
w niej jako system norm rzutujących na poczynania nauczycieli i uczniów. Podczas
kształcenia odwołujemy się do wartości, które uczniowie mogą zaakceptować, a nawet
zidentyfikować się z nimi. Wartości są kategorią edukacji i nauk o niej. Stanowią dla
nich źródło inspiracji i dyrektyw.
W szkołach katolickich wychowanie jest oparte na wartościach chrześcijańskich,
które są wynikiem realizowania przykazania miłości Boga i bliźniego. Natomiast w
szkołach publicznych sprawa nie jest tak oczywista, ponieważ ci, od których w dużej
mierze zależy wychowanie, tzn. nauczyciele, są niekiedy obojętni religijnie i nie życzą
sobie łączenia nauki i wychowania z jakąkolwiek religią.
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Co robić? Przede wszystkim trzeba to uszanować! Bóg, stwarzając świat, zapewne przewidział współistnienie obok siebie katolików, ateistów i ludzi obojętnych
religijnie. Próby narzucania jakiegokolwiek światopoglądu jednej ze stron są bezcelowe, gdyż nauczyciele o światopoglądzie chrześcijańskim nie chcą być zdominowani
przez innych o poglądzie laickim i odwrotnie. Gdyby do tego doszło, byłoby to zaprzeczeniem zasad demokracji. Należy się tu odwoływać do praw, które przysługują każdemu człowiekowi bez względu na jego poglądy społeczne i religijne, pochodzenie,
kolor skóry, poziom wykształcenia, płeć etc. Są to prawa, z których wynikają takie wartości ogólnoludzkie, jak: tolerancja, szacunek dla godności człowieka i jego poglądów555.
Prowadząc rozważania o wartościach, należałoby przywołać Ottona Willmana,
który po raz pierwszy użył określenia „pedagogika wartości” 556. „Nauczanie" wartości
wydaje się nabierać szczególnego znaczenia w momencie (czasie), gdy udział rodziny,
szkoły i innych instytucji wychowawczych w przekazywaniu (transmisji) wiedzy i wartości systematycznie maleje. Kulturotwórcza rola środków masowego przekazu też
znacznie się ograniczyła. Stąd pojawia się zainteresowanie podjętą problematyką i rozpatrywanie jej w kategoriach poszukiwania warunków wspomagających społeczne
funkcjonowanie młodego pokolenia w otaczającej rzeczywistości557.
Mówiąc o nauczycielu jako świadku wartości, uzasadnionym wydaje się przypomnieć definicje dotyczące „systemu wartości”. Otóż przez system wartości rozumiemy zbiór wartości oraz określony typ powiązań między nimi. Powiązania między
wartościami wchodzącymi w skład określonego systemu stanowią jego strukturę558.
Edukacja odwołuje się do wartości ogólnoludzkich, uniwersalnych, humanistycznych, a takie wartości, jak: dobroć, miłość, odpowiedzialność, podmiotowość,
piękno, prawda, przyjaźń, samorealizacja, szczęście, tolerancja, wolność - stanowią
podstawowe pojęcia dla dydaktyki. Edukacja efektywnie służy wielostronnemu rozwojowi ucznia, gdy staje się procesem integracji jego wokół wartości. Jest to możliwe, gdy
wartości przenikają cały proces kształcenia i wychowania 559. „Urzeczywistnianie wartości jest bogactwem osobowym człowieka i stanowi warunek ubogacania drugiego, a
555
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wspieranie tej umiejętności przez wychowanie, stanowi jedno z najdonośniejszych zadań nauczyciela”560. Wartości, które chcemy przekazać młodemu człowiekowi, powinny być określone w oparciu o doświadczenie pedagogiczne. Jest to możliwe, gdyż nie
wszystkie sposoby postępowania ze strony wychowawców prowadzą do rozwoju młodego człowieka i do osiągnięcia satysfakcji. Doświadczenie pedagogiczne w sposób
rzeczywisty potwierdza, że człowiek, zwłaszcza młody, potrafi krzywdzić samego siebie. Potrzebuje on określonego systemu norm i zasad postępowania, zwanych wartościami. Wartości te sprzyjają rozwojowi młodzieży, a jednocześnie chronią przed błędnymi postawami, przed wyrządzaniem krzywdy sobie i innym 561. Potrzeba wychowania
ku wartościom wiąże się z potrzebą udzielania takiej pomocy, by wychowankowie mogli odkryć i respektować wartości562. Szczególne znaczenie wartości uwydatnia się w
dziedzinie życia moralnego i w jego wychowawczym kształtowaniu563.
Istnienie, a nawet konieczność istnienia wartości w wychowaniu nie jest już dziś
podważana ani w Polsce, ani na świecie, jak było jeszcze kilkanaście lat temu. Słowo
wartość występuje zarówno w wielu tytułach prac o wychowaniu, jak i w programach
wychowawczych. Jednak praktyka wychowania, tak w instytucjach, jak i w środowiskach naturalnych pokazuje, że mamy do czynienia ze specyficznym oporem, dystansem wobec działań wprost związanych z wartościami. Ten opór może zniweczyć zarówno nadzieje, jak i intencje powrotu do wartości w wychowaniu564. Wychowawcy,
szczególnie nauczyciele, przeczuwają pewne trudności wiążące się z wprowadzaniem w
świat wartości. Przeczucia te są generalnie słuszne i jeśli nie zostaną wyjaśnione nieporozumienia, które stoją u ich podstaw, opór będzie się pogłębiał, a jego charakter będzie
w pełni uzasadniony565.
Warto może zapytać, co stanowi przeszkodę w lansowaniu wartości chrześcijańskich w wychowaniu młodego pokolenia w szkole i bycia świadkiem wartości? Otóż
wydaje się, przyczyn jest kilka. Do najważniejszych należą:
• Obawa przed niekonkretnością, sloganem, pustosłowiem, ideologizacją. Wynika ona z braku edukacji aksjologicznej. Równie uzasadniony jest opór przeciw opero-
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waniu słowami, których sens nie jest do końca jasny, tak jak to jest w przypadku wielu
nazw wartości566.
• Obawa przed bliżej nieokreślonym charakterem duchowym, oddalającym od
poznania i argumentów rozumowych. Wyraża ona zasadne przeczucie duchowego charakteru wartości. Zrozumienie ich związku ze światem człowieka wymaga integralnego
rozumienia człowieka jako osoby, istoty psycho-fizyczno-duchowej. Stosunek do wartości jest właśnie tym wymiarem, który stanowi specyfikę człowieczeństwa, budując
ludzką duchowość. Bez zrozumienia człowieka jako osoby duchowy charakter wartości
może wywoływać lęk przed oddalaniem się od rzeczywistości.
• Problem zastosowania powagi. Kulturowo została ona w znacznym stopniu
ośmieszona i przeciwstawiona postawie zabawy, która zajmuje bardzo ważną pozycję w
motywowaniu współczesnego człowieka do aktywności. Powodów można by szukać
we wpływach postmodernizmu, ale także w niskiej kulturze uczuć. Powadze przypisano
smutek i nudę, brak dystansu i poczucia humoru. W konsekwencji kontakt z wartościami wyższymi nie rodzi według tych założeń poczucia radości, ponieważ nie kojarzy się
- i słusznie - z zabawą. Ujawnia się tu kolejne nieporozumienie - staranie o to, by wartości podawać w formie zabawowej, rozrywkowej.
• Przeczucie ograniczeń, potrzeby rezygnacji. Jest ono wywołane niezrozumieniem istoty sytuacji wyboru, która zawsze jest równocześnie sytuacją wyrzeczenia się
tego, czego się nie wybrało. Im ważniejsze wartości, a w związku z tym - wybory, tym
trudniejsze rezygnowanie z nich. Im wyższa jest pozycja wartości, tym więcej wartości
niższych trzeba pozostawić za sobą.
• Przeczucie odpowiedzialności za własną wiarygodność jako nauczyciela - pedagoga, lęk przed znalezieniem się w sytuacji bycia wzorem osobowym, a przynajmniej
źródłem niechcianych nawet i nieuświadamianych przykładów. Przeczucie to, podobnie
jak poprzednie, jest w pełni uzasadnione i wiąże się ze stopniem świadomości w pełnieniu roli pedagoga.
• Ostatnim przeczuciem towarzyszącym nauczycielom przywołującym wartości
jest przeczucie przerastających ich wartości, wielkości celów. Ich świadome podjęcie
oznacza zgodę na przekraczanie siebie, przerastanie swoich racjonalnie ocenianych
możliwości567.
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Nie będziemy tu rozwijać wątku obaw i przeczuć wiążących się z dociekaniem
zakorzenienia wartości, racji ich takiego a nie innego hierarchizowania. Nie jest to celem niniejszego opracowania. Sygnał ten stanowi poważny przyczynek w podejmowaniu dyskusji nad formami kształcenia i formacją nauczycieli.
Wartości w swej strukturze posiadają między innymi stronę intelektualną i emocjonalną. Poznane i uznane przez rozum, zostają przyjęte przez serce. Wszystko może
stać się dla człowieka wartością, zarówno to, co dobre, jak i złe. To, co staje się celem
jego dążenia i pożądania, przyjmuje całym sobą. Rozumienie wartości i ich roli w Aksjologicznej budowie człowieka stanowi podstawę realizacji zasadniczego zadania pedagogiki, jakim jest nie tylko bezpośrednie kształtowanie wychowanków, lecz również
przygotowanie ich do dalszego samodzielnego rozwijania i doskonalenia własnej osobowości568. Przyjęte wartości kształtują jego postawę wewnętrzną i zewnętrzną, całą
jego osobowość. Zależnie od tego, jakich wartości będzie pożądał i jakie przyjmie będą one budować lub rujnować jego wnętrze, a także uzasadniać sposób postępowania,
życia i wychowania. Przyjęta przez człowieka wartość zaczyna w nim rosnąć i coraz
bardziej go pochłaniać. Aby przyjąć jakąkolwiek wartość, człowiek musi ją odkryć w
swoim wnętrzu, odpowiedzieć sobie na pytanie: co dla mnie jest najważniejsze? To, co
dla danej osoby będzie ważne stanie się środkiem oddziaływania na innych, by również
przyjęli tę wartość569.
Paweł VI uważał, że w rozwoju człowieka należy mieć na uwadze właściwą
hierarchię wartości. Wartości zhierarchizowane i zharmonizowane w procesie ludzkiego
sposobu bycia określają kierunek indywidualnego stawania się jednostki. Utrata poczucia hierarchii wartości może być przyczyną skłonności do depresji, zagubienia miary w
ocenie faktów czy konfliktu sumienia. Człowiek, będąc podmiotem osobowym, odkrywa wartości, żyje nimi i uczestniczy w nich. One kształtują jego egzystencję w procesie
aktywności „ku". Są potrzebą, podmiotem dążenia i odniesienia ludzkiego życia. Realizacja wartości łączy się z wolnością, odpowiedzialnością, wyborem czy decyzją 570.
By wartości mogły zaistnieć w życiu człowieka, musi się on na nie otworzyć i je
zaakceptować. Wartości motywują życie człowieka. Na nich kształtują się cechy, właściwości i zachowania określające sposób życia. Wpływają na kierunek rozwoju i doj-
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rzewania osobowości571. „Dobro i zło dane jest człowiekowi po to, by uczył wartości,
by się uczył wybierać - po prostu - by się uczył, co znaczy być dobrym"572.
Mówiąc o wartościach zwykle mamy na uwadze podstawowe wartości, wśród
których głównie wymieniamy: dobro, piękno, sprawiedliwość, pokój, miłość, szczęście.
Te podstawowe wartości określane są jako wartości autoteliczne. Autor głównie na nie
zwrócił uwagę, gdyż nie sposób omówić wszystkie wartości, które są konieczne w wychowaniu młodego człowieka. Zapewne każdy z nas zgodzi się z tezą, że człowiek
normalnie się rozwijający nie może się obejść bez prawdy, piękna, dobra, sprawiedliwości, szczęścia – jako naczelnych wartości. Jednym z trzech podstawowych warunków
kształtowania charakteru wychowanka jest poznanie i zrozumienie wartości konstytuujących ideał wychowawczy573. Pedagogika, a szczególnie pedagogika chrześcijańska
jest ukierunkowana aksjologicznie. Mówi o tym, co ma wartość, jaka jest ta wartość i
jak ją można osiągnąć w życiu ludzkim. Ponadto pedagogika wskazuje, że są różne wartości, różne co do hierarchii, że niektóre są autentyczne, inne pozorne, bądź tylko
względne574.
Wychowanie zmierza do osiągnięcia sztuki dokonywania wyboru między różnie
pojętymi wartościami oraz do ich harmonijnego zintegrowania w życiu osobistym. Starożytni Grecy za naczelną wartość przyjęli ideał doskonałości człowieka scalający piękno duchowe z dzielnością fizyczną, które należy sobie przyswajać przez wychowanie i
samowychowanie. Przyjmując typologię osobowości Edwarda Sprangnera, niemieckiego filozofa, psychologa i pedagoga (1882-1963), możemy, z pewną modyfikacją, rozróżnić następujące wartości:
1. Wartości fizyczne: piękno ciała, siła, zdrowie;
2. Wartości ekonomiczne: bogactwo, dobro spożywcze, lokalowe, komunikację itp.;
3. Wartości społeczne: prawo, ład, sprawiedliwość, postęp;
4. Wartości estetyczne: sztuka, arcydzieła, literatura, wygląd itp.;
5. Wartości intelektualne: nauka, rozwój wiedzy, odkrywanie prawdy;
6. Wartości moralne: dobro, zgodność z sumieniem, miłość, altruizm, cnota;
7. Wartości religijne: zjednoczenie z Bogiem, cele nadprzyrodzone575.
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Młody człowiek często kwestionuje owe wartości, twierdząc, że są one czymś
subiektywnym. Nie będzie ochoczo przyjmował też nawet wielkich autorytetów takich
jak: Renė Descartes (Kartezjusza) filozofa i matematyka, który głosił, że wartości są
wieczne, że to nie człowiek jest ich autorem, lecz że tylko je odkrywa576. Gdybyśmy
przyjęli, że wartości są względne i zmienne, zależne od ludzkiej samowoli, straciłyby
moc obowiązującą, byłyby śmiertelne. Przeciwnie, gdy uznamy, że ich źródłem jest
Boży autorytet, zapewniamy im autentyzm i trwałość. Zatem przyjmujemy, że źródłem
wartości jest sam Bóg a nie człowiek. Ale ze względu na to, że Bóg stworzył człowieka
wolnym, stąd jest on za te wartości odpowiedzialny.
W obecnych czasach ludzie młodzi nie zawsze są przekonani, gdzie tkwią autentyczne wartości. W swoim codziennym życiu spotykają różne sytuacje, które utrudniają
im poznanie wartości i zdobycie przekonania o ich prawdziwym, autentycznym pochodzeniu. Niektórzy ten stan określają jako choroba aksjologiczna. Przejawia się ona w
pięciu zasadniczych stanach, które zostały określone jako:
1. Immoralizm – przecenia wartość ciała, używania, bogactwa, zyski, przyjemności;
2. Materializm – ważne są wartości ekonomiczne;
3. Intelektualizm – gdzie rozum staje się bożyszczem dla człowieka;
4. Estetyzm – religia jest jedyną sztuką;
5. Fanatyzm – idolem staje się egoistycznie rozumiane dobro np. naród, partia, rasa, a
nawet religia.
Wychowanie do autentycznego uniwersalizmu, do postawy otwartej na wartości
powszechne czyli wartości autoteliczne, do miłości bezinteresownej, pozwoli ustrzec
człowieka od tej choroby, którą nazywamy chorobą aksjologiczną.
Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim wyraźnie podkreśla, że młodzież ma
prawo, aby pobudzano ich do oceny wartości moralnych i ich wyboru. „Prawdziwe wychowanie – czytamy w tymże dokumencie – zdąża do kształtowania osoby ludzkiej w
kierunku jej celu ostatecznego, a równocześnie do dobra społeczności, których człowiek
jest członkiem i w których obowiązkach, gdy dorośnie, będzie brał udział”577.
Ponadto trzeba podkreślić, że wartości naturalne i nadprzyrodzone, ludzkie i religijne, doczesne i duchowe, ziemskie i eschatologiczne wzajemnie się dopełniają zgodnie z trzema podstawowymi potrzebami: pewność, wzrost i uznanie. Oceniając obiektywnie trzeba powiedzieć, że wartości, które ukształtowały kulturę europejską, dalej są
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uznawane. Co więcej, współczesny wychowawca, aby mógł być autorytetem dla młodego pokolenia, musi być sam przeświadczony do wartości, musi nimi żyć i w umiejętny sposób je przekazywać. Przekazywanie to przede wszystkim świadectwo życia.
Podstawą wychowania aksjologicznego jest raczej formacja osób niż realizowanie konkretnego programu. Należy zrobić wszystko, aby pomóc młodemu człowiekowi
w powierzeniu jego życia ustalonemu systemowi wartości. Natomiast świadectwo wychowawcy oparte na przyjętych wartościach chrześcijańskich pomoże wychowankowi
poznać, ugruntować te wartości a w dalszej konsekwencji gruntownie przeobrazić jego
życie. W ten sposób każdy człowiek, a szczególnie młody, będzie w stanie przeciwstawić się kryzysowi wartości. Chrześcijańskie wychowanie bazuje na Ewangelii, a tym
samym na zawartych w niej uniwersalnych wartościach. Wartości są podstawą życia
duchowego człowieka. Człowiek dostrzega je, klasyfikuje i realizuje. W zależności od
tego, jakie wybierze wartości, będą one decydować o jego godności lub degradacji.
Chrześcijańska aksjologia jest teocentryczna i antropologiczna. Bóg uważany jest za
wartość najwyższą, cel i źródło wszelkich wartości. Proces wychowawczy - obok
aspektu pedagogicznego, psychologicznego i socjologicznego - posiada aspekt aksjologiczny, ponieważ jest procesem realizowania wartości.
W aspekcie pedagogicznym chodzi o wychowanie do wyboru wartości, ich dowartościowania w codziennym życiu, umiłowania i propagowania innym. Wówczas
wartości te staną się źródłem wciąż wzrastającej energii i dynamizmu578.
Według autora niniejszego opracowania nowy model nauczyciela, to taki, który
będzie świadkiem wartości. Będąc świadkiem wartości to znaczy być człowiekiem inspirującym, motywującym do pewnego stylu życia, utwierdzającym w konkretnej postawie życiowej. Taki autorytet nie tylko – wydawać by się mogło – cechuje się kreatywnością pomysłów, inspiracją określonych działań, ale winien na co dzień żyć wartościami chrześcijańskimi, a w swojej pracy przekazywać je młodemu pokoleniu. To z
kolei da nauczycielowi szansę na skuteczne osiągnięcie wyników w jego pracy edukacyjno-wychowawczej. Nauczyciel bez wartości nie może liczyć na skuteczność i efektywność swojej pedagogii. Nauczyciel bez wartości nie może zbudować prawdziwego,
autentycznego autorytetu.
Ponadto trzeba powiedzieć, że nauczyciel prowadzący wychowanie aksjologiczne musi być świadomy jego trudności wdrażania w życie ucznia. W dzisiejszym świecie
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medialnym, lansującym zbyt liberalny styl życia, potrzeba działań przeciwstawnych
uwodzącej propagandzie, kapryśnej modzie, demagogicznym hasłom fałszywych proroków i idoli, by nie stać się ich niewolnikiem.
W 1980 roku Jan Paweł II podczas spotkania z młodzieżą skierował słowa
ostrzeżenia: „Demaskujcie slogany, pozorne wartości, ułudy, drogi donikąd” 579. W
przeciwnym wypadku człowiek przestaje być sobą. Jeśli zatem nauczyciel, jako świadek wartości, sam nie podejmie owej walki, działania demaskowania szeroko pojętego
zła, przestanie być świadkiem wartości, przestanie być sobą.
Dziś każdy nauczyciel winien być świadomy podejmowania dialogu wartościującego, by wychowanek osobiście rozpoznał taki czy inny ideał, taki czy inny cel i by
świadomie dokonał wyboru. To zadanie należy do nauczyciela, który chce być autorytetem dla młodego człowieka. Jest rzeczą oczywistą, że wartościowanie – to proces, to
droga, a wartość jest celem, metą. Idzie więc o to, aby doprowadzić wychowanka do
takiej sytuacji, by bez przymusu był gotów dla nabycia najwyższej wartości, ewangelicznej perły, „sprzedać wszystko” i iść na Chrystusem.
Nauczyciel winien zatem najpierw znać sam wartości, posiadać je, by innych w
tym duchu kształtować. Bez znajomości wartości,, nie można w pełni rozumieć ani
„znormalizowanego”, takiego, jaki powinien być, procesu wychowawczego, ani też nie
można mówić o znajomości struktur postępowania580.
Wydaje się, że w sercach młodych, rodzi się coraz większy głód na wartości
chrześcijańskie. Wartości w wychowaniu są zawsze podstawą, a także świadczą o pewnym dynamizmie wychowania. Zatem wychowawca nie może być osobą nie znającą i
nieżyjącą wartościami, w których i ku którym ma wychowywać młode pokolenie.
Konkludując należy stwierdzić, że bez wiedzy o wartościach, bez stosowania jej
i wykorzystywania w praktyce wychowawczej, wychowanie stawałoby się ślepym zabiegiem mechanicznym urabiającym wychowanka zgodnie z założonymi z góry wzorami. Nie tylko nie zmierzałoby ono wówczas ku autentycznemu rozwojowi osobowości i duchowego życia wychowanka, ale byłoby jawnym zagrożeniem jego wolności i
ograniczeniem jego twórczej osobowej mocy.
Na koniec warto postawić jedno zasadnicze pytanie: czy zespolenie wartości
uniwersalnych z wartościami utylitarnymi jako fundament aksjologiczny nowego sys-
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temu edukacyjnego może być impulsem do zmiany myślenia kolejnych pokoleń o swojej roli w świecie w tym nauczycieli?
Wartości obecne w autorytecie nauczyciela, to także zbiór podstawowych wewnętrznych zasad ludzkiej jednostki581. Autorytet jest bardzo ważnym czynnikiem, który skupia społeczeństwo wokół określonych wartości i celów. Autorytet, nie jest nigdy
wartością samą w sobie, ale stanowi on wartość zależną od innych osób. Wychowanie
bez odniesienia się do autorytetu jest bardzo ubogie i poniekąd niemożliwe. Należy przy
tym dodać, że nie każdy autorytet ma jednakową moc oddziaływania na młodzież.
W literaturze pedagogicznej wyróżnić można trzy ujęcia autorytetu:
•

autorytet jako zjawisko społeczne - w tym przypadku łączy się go z faktem posiadania władzy przez nauczyciela. Władzę, tą rozumie się jako prawo i obowiązek decydowania, pełni ona bardzo ważną rolę w relacji z uczniami;

•

autorytet jako właściwość osoby - przyznajemy autorytet tym osobom, które
kompetentnie działają, (nauczycielowi za jego wiedzę), ten rodzaj autorytetu ma
niestopniowany charakter;

•

autorytet jako relacja społeczna - rozumiany jest on jako pełnienie pewnej roli.
Jest to szczególny związek pomiędzy osobą znaczącą, a jej naśladowaniem
(związek istniejący między rodzicami a dziećmi, nauczycielem a uczniem).

Należy pamiętać, że przejmowanie postaw od innych osób, dokonuje się pod wpływem
obserwacji ich zachowania i poprzez percepcję słownych informacji. W procesie tym
ogromną rolę odgrywają wzmocnienia pozytywne i negatywne. Postawy te można
przejmować poprzez:
1. Empatię, która oznacza wczuwanie się w stan psychiczny innych osób i jest jednocześnie czynnikiem zbliżającym ludzi do siebie. Kształtuje więzi psychiczne i postaw
wobec innych osób szczególnie członków rodziny, grupy zawodowej, narodu. W bezpośredni sposób empatia wpływa na kształtowanie się uczuciowego składnika postaw.
2. Naśladowanie występuje wówczas, gdy podmiot obserwuje zachowanie modela
w określonej sytuacji i sam zachowuje się w podobny sposób. W ten sposób kształtują
się postawy moralne, religijne, uprzedzenia rasowe.
3. Modelowanie jest formą socjalizacji bardziej złożoną niż proste imitowanie zachowań innych ludzi. W przypadku modelowania podmiot przejmuje od modelu nie
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tylko określone formy zachowania, lecz również tendencje uczuciowo motywacyjne np.
skłonność do agresji czy współdziałania.
4. Identyfikacja następuje wtedy, gdy podmiot przejawia względnie stałą tendencję
do przejmowania od innych zewnętrznych zachowań i wewnętrznych właściwości. Jest
to więc trwała tendencja do modelowania.
5. Przyswajanie opinii jest wtedy, gdy podmiot przejmuje od określonych osób lub
społeczności pewne opinie, względnie przekonania. Opinie te utrwalając się prowadzą
do uformowania nowej postawy.
Istnieją przynajmniej dwie instytucje, które zbudowane są na zasadzie autorytetu
i bez niego nie dają się wyobrazić. Są to rodzina i szkoła. Można powiedzieć, że w obu
działanie autorytetu redukuje się stopniowo do wieku dzieci; to jednak sprawy nie
zmienia.
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2. Człowiek dialogu

Dziś dużo się mówi o potrzebie dialogu i jego znaczeniu. Podczas gdy trwa dialog na temat dialogu, w życiu codziennym - także w nauczaniu oraz wychowaniu - nie
jest on należycie doceniany. Bywa też deformowany. Prekursorem dialogu był Sokrates,
który „w pozornie prostych ulicznych rozmowach prowadzonych z młodzieżą uczył ją
odróżniania wiedzy pozornej od właściwej”. Pojęcie dialogu obecne już było w dramatach antycznych, gdzie rozumiano je jako „werbalny i pozawerbalny sposób ekspresji
paradoksów bytu ludzkiego”. Możemy zatem wnioskować, iż człowiek we wszechświecie został pokazany właśnie przez ideę dialogowości. Celem dialogu nie jest „uzgodnienie” czy rezygnacja z odmienności. Nie chodzi też o ograniczenie doświadczenia do
dostrzegania w inności tylko tego, co typowe, lecz o faktyczne doświadczenie inności.
Zatem dialog nie jest krytyką, uwalnianiem się od jakiejś wiedzy niepewnej, odkrywaniem pewniejszej wiedzy, ale poszukiwaniem.
Człowiek z natury jest istotą dialogu, a "dialog to zjawisko niemal wszechobecne w życiu kultury jak i społecznym. Istnieją zatem podstawy do wyodrębnienia rodzajów dialogu począwszy od dialogu wewnętrznego - czyli z samym sobą, dialogu domniemanego, społecznego jak też dialogu publicznego, dydaktycznego, wychowawczego, edukacyjnego, ekumenicznego, kulturowego, dialogu między umarłymi i żywymi,
dialogu egzystencjalnego"582. W dobie współczesnej pedagogiki nader cenny jest dialog
edukacyjny. Ważnym aspektem w dialogu jest świadomość godności zarówno osoby
wychowującej, jak i wychowywanej. Owa świadomość, uwzględniając personalistyczny
aspekt wychowania, staje się fundamentem dobrego dialogu edukacyjnego.
Uczeń musi mieć poczucie tego, że jest traktowany podmiotowo, że respektuje
się jego godność i niepowtarzalność osoby, oraz umożliwia się mu pełny rozwój przyjmując wartości uniwersalne, które pomogą mu stawać się coraz lepszym. Również i
nauczyciel powinien mieć świadomość, że jego osoba ma swoją godność i niepowtarzalność, a istotą jego powołania nauczycielskiego jest "miłość dusz ludzkich..., bo
człowiek wychodzi poza siebie, troszczy się bezinteresownie, czyni coś dla drugiego 583.
W szkole, w miejscu którym wychowuje się młode pokolenie, potrzeba zatem współpracy oraz "szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby
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stworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu 584. Nauczyciele poprzez słuchanie, cierpliwość, wyrozumiałość i miłość przygotowują grunt dobrego dialogu edukacyjnego, ubogacając zarazem kontakt interpersonalny. Gdy ożywia się ów "wychowujący dialogowy kontakt interpersonalny"585, wówczas ożywia się całe jestestwo
człowieka.
Tak więc w wychowaniu młodego człowieka oprócz wartości, których świadkiem winien być nauczyciel, ważnym elementem jest dialogalny charakter istoty ludzkiej. Dialog to wszakże „język macierzysty ludzkości” i nasza „droga do człowieka”586.
Pomimo, że zauważamy kryzys autorytetów, to wciąż w świadomości młodych jest zapotrzebowanie na autorytety. Aktualna jest teza, że nie ma prawdziwego wychowania
bez autorytetów. To przecież one są nośnikami wartości. Nie ma wychowania bez dialogu, bo dzięki niemu budujemy swój autorytet. Cała historia zbawienia stanowi swoistego rodzaju colloquium salutis. Już na kartach Księgi Genesis Bóg rozpoczął dialog z
człowiekiem.
W momencie narodzin człowiek zaczyna dialog z drugim człowiekiem. Oczywiście, że pierwszymi ludźmi dialogu dla dziecka będą rodzice lub opiekunowie. W dalszej perspektywie czasowej grono osób podejmujących dialog z ludźmi młodymi będzie
się poszerzał. Ważnym okresem nauki i prowadzenia dialogu jest właśnie czas szkoły
gimnazjalnej i średniej. Nie oznacza to, że okres wcześniejszy nie ma znaczeni w integralnym rozwoju człowieka587.
Dialog jest trudem, gdyż wymaga od nauczycieli dużej cierpliwości, taktu i kultury, tolerancji i umiejętności argumentowania. Wymaga indywidualnego podejścia do
wychowanka, bo każdy człowiek jest inny, wymaga skromności i pokory, uznania, że
uczeń to osoba myśląca i czująca, mająca prawo do godności i szacunku. Aby dialog
był prawdziwym dialogiem (nie zaś ukrytym monologiem, opartym na strofowaniu,
pouczaniu i sterowaniu) musi być spełniony warunek wzajemnego respektowania podmiotowości. To nie wskutek dialogu ludzie stają się podmiotami, lecz odwrotnie: uznanie podmiotowości obu stron jest niezbędną podstawą dialogu. Choć nie jest to jeszcze
warunek wystarczający: bo potrzebna jest jeszcze sprawność komunikacyjna. Tymczasem towarzyszący nam niekiedy pośpiech, poszerzający się obszar ludzkiej anonimo584
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wości, agresja i przemoc, zgiełk i hałas, nie stwarzają sprzyjających warunków do podjęcia dialogu588. Dialog, będący rozmową co najmniej dwojga ludzi, wykracza poza
zwyczajne przekazywanie wiadomości. O jego specyfice decyduje - konstytutywna dla
dialogu - wymiana myśli. Uczestnicy dialogu pozostają partnerami refleksyjnej rozmowy, zaś ich wzajemny kontakt wymaga nie tylko opanowania mowy. Angażuje także
uwagę, wyobraźnię, pamięć, procesy decyzyjne, myślenie589.
Z przeprowadzonych badań wynika, że stosunki uczniów z nauczycielami układają się pozytywnie. Najwyższy wskaźnik uzyskała odpowiedz, że raczej dobrze. Taką
opinię wyraziło w stosunku do nauczycieli świeckich 271 uczniów (64,2%) zaś do katechetów - 200 uczniów (47,4%). Z kolei w grupie osób, które stwierdziły, że relacje te są
bardzo dobre, orzekło 77 uczniów (18,2%) w stosunku do nauczycieli i 166 wychowanków (39,3%) względem katechetów. Można by więc powiedzieć, że relacje te są raczej
zadowalające, co nie oznacza, że i w tym względzie należy jeszcze wiele zmienić.
Tabela 102 (p.14 i 15). Relacje uczniów z nauczycielami i katechetami
Jak układają
się twoje
stosunki z
nauczycielami
i katechetami?
(AU)

Lp.

1.

z nauczycielami

2.

z katechetami

bardzo
dobrze
N

raczej dobrze

raczej źle

N

bardzo źle

%

N

%

trudno
powiedzieć
N

%

brak danych

%

N

%

N

%

77

18,2

271

64,2

15

3,6

10

2,4

46

10,9

3

0,7

166

39,3

200

47,4

11

2,6

7

1,7

36

8,5

2

0,5

Nauczanie jest - jak to zaznaczyliśmy na wstępie - w swej istocie procesem dialogowym. Inicjowanie, prowadzenie i podtrzymywanie dialogu, choć należy do podstawowych powinności nauczyciela, jest także jego nie zawsze docenianym przywilejem. W perspektywie psychologicznej dialog ukazuje się także jako jeden z wyznaczników rozwoju ucznia i nauczyciela. Ponieważ nauczani i nauczający stanowią element
większego systemu, jakim jest szkoła, więc ich rozwój jest wzajemnie powiązany.
Oparta na dialogu współpraca nauczyciela z uczniami stwarza tym ostatnim różnorodne perspektywy rozwojowe. Umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności. Przyczynia się ponadto do właściwego pojmowania uczenia się, tj. traktowania go jak procesu coraz lepszego rozumienia siebie i otoczenia. Ułatwia dostrzeżenie możliwości wywierania wpływu na jego przebieg i efekty końcowe, sprzyjając kształtowaniu u
uczniów poczucia podmiotowości590.
588

Por. M. Śnieżyński. Trud dialogu. [w:] Wych 11:2000 s.9.
http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/konspekt3/ledzinska.html (dnia 10 grudnia 2005 roku).
590
Tamże.
589
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Bardzo istotnym dla dialogu jest czas dojrzewania. Dorastający uczniowie charakteryzują się wzmożonym krytycyzmem, negowaniem wielu autorytetów, przyjmowaniem postawy buntu przeciw wszystkiemu i wszystkim. Mówimy, że osoba w tym
okresie jest nadwrażliwa i nadpobudliwa, ulega przeciwstawnym nastrojom, przechodząc z głębokiej apatii do wielkiej euforii. Łatwo ulega zniechęceniu i załamaniu się,
jest szczególnie krytycznie nastawiona do swojej własnej postawy, wyglądu. Uczeń w
tym okresie - okresie dojrzewania szuka prawdziwych przyjaźni, potrzebuje nieustannej
akceptacji siebie, lubi być adorowanym i chwalonym. To wszystko jest spowodowane
swoistą burzą hormonalną, jaką wywołują: przysadka mózgowa, tarczyca, nadnercze i
gruczoły płciowe. Dokonujące się zmiany, zewnętrzne i wewnętrzne, wywołują trudne
do zrozumienia reakcje i zachowania młodych ludzi, które po prostu trzeba przeczekać.
Szczególnie w tym okresie nabiera znaczenia potrzeba kontaktu z tą osobą591.
Chociaż nieraz z zachowania młodego człowieka wcale nie wynika, że zależy
mu na dialogu, to jednak dla niego dialog ten jest ogromnie ważny i znaczący. Przecież
w tym okresie rozwoju pojawia się ogrom wątpliwości i niejasności, rodzą się pytania
światopoglądowe, antropologiczne, egzystencjalne. Nie wolno nam zmarnować niepowtarzającej się okazji do rozmowy z wychowankiem na te tematy, które często będą
przeradzać się w ostrą dyskusję. Jeżeli raz odtrącimy go, zasłaniając się brakiem czasu
czy zmęczeniem, może się okazać, że drugi raz już do nas nie przyjdzie ze swoimi problemami592.
Dialog jako zetknięcie się z konkretną osobą lub transcendentną (Bóg) ma prowadzić do przemiany wewnętrznej oraz do zaangażowania się, oddania jakiejś sprawie
lub osobie. Takie podejście powoduje, że osoba nie przestaje być sobą, nie zatraca się,
ale wzbogaca własną osobowość, "staje się hojnym dawcą". To spotkanie wychowawcy
z wychowankiem w atmosferze autentycznego dialogu tylko pozornie zmniejsza rolę
wychowawcy, gdyż może on ją w ogóle pełnić wtedy, kiedy jest w pobliżu wychowanka i stara się go zrozumieć.
Według ks. Janusza Tarnowskiego dialog posiada trzy aspekty:
•

Dialog jako metoda (sposób) komunikacji, poprzez którą podmioty dążą do wzajemnego rozumienia, zbliżenia się i działania (w miarę możliwości).

•

Dialog jako proces; zachodzi wtedy, gdy chociażby jeden z elementów zawartych w metodzie został urzeczywistniony. Proces dialogowy może się zatem za-

591
592

Śnieżyński., jw.
Por. M. Majewski. Katecheza wierna Bogi i człowiekowi. Kraków 1988 s.117-126.
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cząć od któregokolwiek z elementów: poznawczego (rozumienie), emocjonalnego (zbliżenie się) lub prakseologicznego (współdziałanie) i stopniowo zmierzać
(lub nie) do osiągnięcia pozostałych sfer.
•

Dialog jako postawa - gotowość otwierania się na zrozumienie, zbliżenie się i
współdziałanie (w miarę możliwości) w stosunku do całej rzeczywistości.

Dialog według J. Tarnowskiego może przybierać różne formy:
•

Dialog rzeczowy; jego przedmiotem jest wszystko, co nas otacza, a więc świat
zewnętrzny. Aby zaistniał, wystarczy, by partnerzy mieli kompetencje w danym
zakresie. Jego celem jest prawda wyrażająca obiektywną rzeczywistość.

•

Dialog personalny, którego celem jest zjednoczenie osób zachodzące wówczas,
gdy partnerzy uzewnętrzniają własne, osobiste doznania, upodobania, uczucia,
radości i klęski, a także swoje najgłębsze "ja"; zakłada wzajemne zaufanie.

•

Dialog egzystencjalny, oparty na całkowitym, wzajemnym darze partnerów z ich
egzystencji. Aby zaistniał, konieczne jest wyrzeczenie się samego siebie, przezwyciężenie samolubstwa i egoizmu; jego celem jest wzajemne ofiarowanie
przez partnerów dobra wypływającego z głębi ich egzystencji593.
Teoretyczne rozważania ukazujące ogólne zasady dialogu nauczyciela z

uczniem przynoszą pewne sugestie na temat miejsca i roli nauczyciela w procesie wychowania, który jako taki jest przecież (powinien być!) dialogiem. Natomiast dialogowe
zasady organizacji procesu nauczania - uczenia się, będącego bez wątpienia istotnym i
niezbywalnym elementem procesu wychowania, nie znalazły dotąd wyczerpującego
opracowania.
Istotą dialogu wychowawczego jest wzajemne bogacenie się wartościami. Dla
nauczyciela oznaczać to będzie takie ukazywanie własnego świata wartości, aby mógł
być przyjęty nie ze względu na przewagę wieku, wiedzy czy siły, ale ze względu na
swoją rzeczywistą wartość i atrakcyjność. Jest to możliwe, o ile sam staje się świadkiem, a nie jedynie nauczycielem moralności. Dialog zakłada umiejętność uczenia się
od wychowanków. Jeżeli nauczyciel chce dzielić się tym, co uważa za wartościowe,
musi umieć przyjąć to co jest wartościowe dla wychowanka.
Przeprowadzone badania wykazują, że młodzież nie tyle odrzuca autorytety, ile
chce je weryfikować. Chce być przekonana do racji autorytetu. A narzędziem tej wery-

593

J. Tarnowski. Pedagogika dialogu. [w:] „Edukacja alternatywna - dylematy teorii i praktyki”.
(red.) B. Śliwerskiego. Kraków 1992.
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fikacji jest właśnie dialog. Zatem na dialogu musi być oparta relacja wychowawcza,
model funkcjonowania nauczyciela. Ten model chciałoby się ująć w czterech punktach:
1. „Nauczyciel zainteresowany” światem wartości wychowanka. Młodzież przecież
optuje za jakimiś wartościami, a wychowawca musi go znać i rozumieć.
2. „Nauczyciel przewodnik w dyskusji” z wychowankami. Wychowawca mus wejść
w sam dialog.
3. „Nauczyciel wzór osobowy” nie może być „wieszakiem” na wartości, lecz musi
mieć własny system, zakorzenić się w nim, dojrzewać. Wtedy dopiero w dialogu
będzie przekonywujący.
4. „Nauczyciel współdziałający” z wychowankami. W dialogu wychowawczym wychodzi od pytania: co razem robimy? Współdziałanie z wychowankiem jest znakomitą lekcją wartości, które pragnie się wychowankom zaproponować594.
Tak więc spotkanie nauczyciela z wychowankiem będzie wówczas spotkaniem
wychowawczym, gdy stanie się spotkaniem osób w dialogu. Pedagogika chrześcijańska
odnajduje właściwy sobie fundament, bo zarówno „osoba” jak i „dialog” mają zakorzenienie w Bogu. Dialog wychowawczy odnajduje zakorzenienie w dialogu Zbawienia, w
dialogu Boga przyzywającego człowieka do wspólnoty miłości i człowieka odpowiadającego na dar zbawiającej miłości.

594

Mroczek., jw. 45.
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3. Obdarowujący miłością

Zwieńczeniem wszystkich wartości chrześcijańskich jest oczywiście miłość,
która nie tylko widzi głębiej (podczas, gdy nadzieja widzi dalej, a wiara - inaczej), lecz
streszcza w sobie również zbawczą moc pojednania, scalenia ludzkości i jej zbawienia.
Jako taka jest ona „rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego" (Rz 5,5). Dlatego
też jej definitywną miarą jest „miłość bez miary”. Jeżeli łącznie z nią będziemy wskazywać również na coraz to większą potrzebę solidarności w dzisiejszym świecie, podprowadzimy bezpośrednio do postulatu budowy w nim, ocalającej nas przed krzewiącą
się coraz bardziej „kulturą śmierci”, integralnie pojętej cywilizacji miłości. Struktura tej
ostatniej wyraża się dzisiaj - jak wiadomo - w wieloczłonowym priorytecie, tj. prymacie: osoby przed rzeczą, etyki przed techniką, usiłowania „więcej być” przed „więcej
mieć”, miłosierdzia przed tzw. „czystą” sprawiedliwością, równowagi zaufania przed
równowagą sił, oraz ekumenii przed ideologicznie pojmowanym procesem globalizacji.
W sumie chodzi o to, byśmy wreszcie „pozwolili miłości dojść do władzy” (H. Zahrut).
Bo to jedyna „władza”, która nie zniewala ani nie upokarza595.
Autor uważa, iż praca nauczyciela, podobnie jak praca artysty, jest jego wewnętrzną potrzebą i wypływa z głębi jego osobowości. W tym kontekście jest zrozumiałe dla autora opracowania, dlaczego za kardynalną cechę nauczyciela uważa się umiłowanie przez niego wychowanka. Bo przecież, kogo się kocha, tego chce się widzieć
możliwie doskonałym i szczęśliwym i dla jego dobra chętnie się pracuje. Nauczyciele
przeniknięci ideami dobra i piękna mają w sobie coś z apostolstwa. Te ideały wychowawcze nie wyłączają przygotowania młodzieży do życia zarówno intelektualnego, jak
i obywatelskiego czy zawodowego. One stanowią tylko o zasadniczym tonie w życiu
człowieka, w jego pracy i postępowaniu w stosunkach z ludźmi, o jego «stylu» życiowym, poniekąd zaś o jego osobowości. Za istotny warunek pełnienia funkcji wychowawczych uważa autor „chęć wychowywania”.
O ile u rodziców możemy zadowolić się pewną kulturą wychowawczą, od nauczycieli wymaga się umiejętności wychowania w znacznie wyższym stopniu, sięgającym wyżyn artyzmu. To nie jest frazes, to jest prawda wypływająca z wnikliwej analizy
pracy nauczyciela - wychowawcy.

595

A. Nossol. Wychowanie religijne jako wyzwanie dla współczesnej Europy. [w:] R. Chałupniak.
Wychowanie religijne u progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Opole 2001 s.21.
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Aby wychowywać, nie wystarczy zatem mieć rację. Trzeba kochać. Mądra miłość nauczycieli jest pierwszą metodą wychowania i najskuteczniej motywuje wychowanka do wysiłku i rozwoju. Ten, kto nie czuje się kochany, staje się obojętny na własny los i nie jest w stanie przyjąć najbardziej nawet kompetentnej pomocy wychowawczej.
Każdy człowiek, niezależnie od tego, co robi, zawsze szuka miłości, bezgranicznej agape - a więc Boga. Współczesny młody człowiek jest taki bezradny, że nie wytrzymuje uporządkowanego, jednolitego życia, że przez cały czas musi się coś dziać ma swoją przyczynę w tej głębokiej frustracji. Gdy brakuje mu tej miłości, bo Bóg niekiedy znika z jego życia, a jego życie bywa często mocno poturbowane, to nic innego
nie pozostaje, jak tylko szalone szukanie czegoś, co mogłoby zapełnić mu tę pustkę. To
zadanie dla nauczyciela, który czuje i rozumie ową potrzebę.
Wówczas niebywale wyzwalającym jest znalezienie w nauczycielu duchowego
przewodnika, który sam odkrył wielką miłość i potrafi też coś z niej „przekazać” swemu wychowankowi. Współczesny młody człowiek przede wszystkim cierpi na pogardę
samego siebie, ma poczucie wewnętrznego pęknięcia, czuje, że nic nie jest wart, do
niczego się nie nadaje. Czuje, że nie stanowi całości. Przeżywa siebie w pierwszym
rzędzie nie jako grzesznika, ale jako poranionego. Wielu ludzi nie jest „stworzonych do
końca” ze względu na brak miłości rodziców. Ich konstrukcja psychiczna została nadszarpnięta. Rola nauczyciela mającego autorytet inspirandera pokaże mu nie tylko poprzez słowa, ale przede wszystkim poprzez cały sposób bycia - że istnieje nieskończona
miłość, całe morze delikatności, w którym możemy się zanurzyć, a które leczy nasze
rany"596.
W kontakcie z nauczycielem uczeń zawsze szuka miłości prawdziwej, agape,
czyli Boga. Jeżeli wychowawca liczy na siebie, to daje uczniowi siebie, a więc to co
jego stanowi czyli ci jest jego wyłączną własnością. Jeśli posiada prawdziwą miłość to
tę prawdziwą miłość może przekazać wychowankowi. Zatem w czasie spotkania z wychowankiem należy dać świadectwo miłości, aby zechciał użyć jako swojego narzędzia
do kreowania własnego życia. W ten sposób nauczyciel pełen miłości stanie się dla niego przedłużeniem pomocnej dłoni Boga pełnego miłości, kochającego.
Wychowywać młodego człowieka - to pomagać mu w otwarciu się na wartości.
Wartością jest wszystko to, co dla człowieka przedstawia się jako cenne, w co chce an596

Jak wychowywać?. Program wychowawczy Archidiecezjalnego Męskiego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. R. Archutowskiego w Warszawie. Warszawa 1999 s.74
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gażować swe wysiłki i wolę. To dążenie ku wartościom kształtuje człowieka, jest też w
stanie przesądzać o jego wewnętrznym rozwoju, o jego przeżyciach, działaniach i całej
postawie życiowej. Wychowanie powinno ukazywać świat wartości w ich hierarchicznym sytuowaniu, od podstawowych do najwyższych. W wychowaniu należy dążyć do
kształtowania zespołów wartości pozytywnych. Niewątpliwie najważniejszym czynnikiem, który kształtuje system wartości młodego człowieka jest obecność różnych wzorców i autorytetów w życiu rodzinnym, szkolnym, społecznym i religijnym.
Jeśli autorytet ma przynosić pożądane skutki wychowawcze, musi opierać się na
miłości, na wiedzy, która winna być przekazywana w atmosferze miłości i szacunku.
Najlepszymi wynikami w omawianym względzie legitymują się wychowawcy, którzy
w zakresie autorytetu potrafią osiągnąć „złoty środek” w relacjach z uczniami.
Dziś potrzeba miłości zwanej amorevolezza, czyli miłości wychowawczej w jej
chrześcijańskim rozumieniu, a obecnie winny być: zażyłość, przyjaźń, szacunek, czułość i sympatia. Miłość – to pragnienie dobra wychowanków, ale miłość jest uczuciem,
(choć nie tylko uczuciem), które musi być okazywane, jeśli ma być odwzajemnione.
Wyraża się w serdeczności i chęci przebywania razem. Tak czynili wielcy wychowawcy
jak np. Święty Jan Bosko. W swoim przesłaniu do wychowawców za najważniejszą
zasadę wychowania ksiądz Bosko uznał właśnie miłość. Bez tego nie jest możliwe nawiązanie przyjaźni, która jest warunkiem uczenia się właściwych postaw życiowych
poprzez naśladowanie zachowań wychowawców. Młodzi, czując się kochanymi w tym,
co im sprawia przyjemność, uczą się widzieć miłość również w tych sprawach, które z
natury mniej im się podobają, jak karność, nauka, umartwienie. Dojrzałość i zrównoważenie psychoafektywne nauczyciela są niezbędnym warunkiem okazywania uczuć przez
wychowawcę. Przyjaźń prawdziwa, stanowiąca normalną drogę dotarcia do umysłu i
serca wychowanka, zawsze ma na celu ukształtowanie w nim dojrzałej autonomii i postaw kierujących się wartościami, a nie jedynie przywiązaniem do osoby wychowawcy.
Dla chrześcijanina miłość jest źródłem wszystkiego, co dobre, bo sam Bóg jest
Miłością. Miłość jest fundamentem i warunkiem harmonijnego wychowania. Nowoczesna psychologia i pedagogika uczyniły przedmiotem badań jej wpływ na kształtowanie
osobowości, ale nawet bez jakiegokolwiek przygotowania naukowego nietrudno zauważyć jej decydujące znaczenie dla zdrowego rozwoju każdego człowieka. Właśnie
dlatego, że wychowanie opiera się na miłości dobrymi wychowawcami potrafią być
także osoby bez specjalistycznego przygotowania teoretycznego, nie mogą być nimi
natomiast pozbawieni jej nawet wysoko wykwalifikowani pedagodzy.
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Miłość bezinteresowna doznawana przez młodego człowieka czyni go szczęśliwym i rodzi w nim pragnienie dzielenia się bezinteresowną miłością z innymi. Ci, którzy kochają miłością bezinteresowną, są bardziej samodzielni, niezależni, skłonni pomagać bliźnim, mniej zazdrośni i agresywni. Szczerze cieszą się sukcesami i radościami
innych, są zdolni do poświęceń, są hojniejsi, w całym tego słowa znaczeniu.
Pragnąc dobra jakiejś osoby, można je zrealizować tylko przez miłość wychowawczą, a obszar przeciwny miłości może wypełniać tylko miłość. Przebywając w klimacie miłości, osoba w okresie rozwoju uczy się kochać. „Nauczycielami miłości” są
wychowawcy. Muszą oni przyjąć wszelkie niewygody i wszelki trud, muszą przystosować się do poziomu młodzieży, towarzyszyć jej także w rozrywkach, być z nią w różnych sytuacjach, słowem — żyć tak, by być uważanymi za ojców, braci i przyjaciół.
Powinni oni serdecznie kochać wszystkich i wszystkim okazywać swoje uczucie, bo
tego wymaga cała „pedagogiczna triada”.
Podobnie jak całe wychowanie, tak i wychowanie do miłości jest procesem ciągłym. Są elementy, które winny się pojawić już w okresie niemowlęcym i przedszkolnym, a są sprawy, o których należy mówić w okresie dojrzewania lub jeszcze później.
Podstawową zasadą jest reguła zaspokajania zainteresowań wychowanka zgodnie z jego
rozwojem psycho-emocjonalnym.
Wychowawca, podobnie jak wychowanek, jest człowiekiem z całym bagażem
swoich dobrych i złych cech, omylnym i często borykającym się z własnymi problemami. Wychowankowie - ludzie młodzi - zdają sobie z tego doskonale sprawę. Niepowetowane szkody w procesie wychowania przynosi nienaturalne, sztuczne zachowanie
się wychowawcy. Umiejętność uznania swojego błędu, bez nadmiernego ekshibicjonizmu, jest pozytywną cechą wychowawcy. Osoba podejmująca trud wychowania do miłości musi mieć świadomość, że jest to zadanie ponadzawodowe. Chodzi o zrozumienie
faktu, że w pierwszej kolejności jest się wychowawcą, a potem nauczycielem.
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4. Ku godności wychowanka

Jedną z idei wychowania katolickiego jest personalizm chrześcijański. Idea ta
wywodzi się z Ewangelii i wynika ze stosunku Chrystusa do osoby ludzkiej. Podkreśla
godność i wartość człowieka jako osoby597. Wartość i godność osoby ludzkiej zostały
podniesione do ogromnych rozmiarów, zarówno przez prawdę o stworzeniu przez Boga, jak i Wcielenie oraz Odkupienie przez Chrystusa. Stworzenie na obraz Boży ukazuje, że jest w człowieku element duchowy, który wyróżnia człowieka spośród innych
stworzeń. To podobieństwo i obraz Boży jest wewnętrzne, jedyne w świecie. Człowiek
ma panować nad światem, czynić sobie ziemię poddaną, jest władcą i ośrodkiem świata,
ale odpowiedzialnym przed Bogiem598.
Niektórzy pojmują godność człowieka w sposób absolutnie autonomiczny, wykluczający wszelkie odniesienie do Boga transcendentnego, a nawet posuwają się do
negowania istnienia Boga i Opatrzności599. Inni zaś, uznając spójność i wartość każdego
człowieka oraz jego relatywną autonomię kładą nacisk na poszanowanie swobód osobistych twierdząc jednak, że pierwotną podstawą tej autonomii i wolności jest stosunek
człowieka do najwyższej transcendencji Boskiej, choć tę ostatnią interpretują na bardzo
różne sposoby600. Jeszcze inni, na koniec, aby odnaleźć źródła i prawdziwe znaczenie
godności człowieka odwołują się do teologii historii zbawienia. Nawet biorąc pod uwagę grzech, starają się rozświetlić tajemnicę lub kondycję ludzką przez wcielenie ludzi w
Jezusie Chrystusie, doskonałym Bogu i doskonałym Człowieku601.
Człowiek jest najważniejszą wartością na świecie. To dla niego Bóg stworzył
ziemię i zapełnił ją. Zatem ten świat ma być podporządkowany człowiekowi, który jest
jego zarządcą. Człowiek powinien pamiętać, że on ma prymat przed światem materialnym. Musi pamiętać także, iż on sam jest owocem miłości Bożej i dlatego w całej hierarchii wartości na czele stoi Bóg602.
Godność człowieka, mająca charakter autoteleologiczny, jest celem samym w
sobie. Oznacza to, że człowiek nie może być traktowany jako środek do osiągnięcia
celu, jako narzędzie do osiągnięcia jakiegoś dobra, ale że sam jest celem, ku któremu
ma być skierowany świat rzeczy. Autoteleologia w znaczeniu chrześcijańskim ma jesz597
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cze głębszą motywację. Człowiek jest przybranym dzieckiem Bożym, uczestniczy w
życiu Jego Osób, a służąc Bogu służy też sobie603.
Jan XXIII w encyklice Pacem in terris wyróżnia dwa poziomy godności ludzkiej. Pierwszy, na którym działa rozum i wolna wola, wiąże z człowiekiem jako osobą.
Drugi poziom to warstwa nadprzyrodzona, związana z dziecięctwem Bożym, które
przewyższa godnością naturę ludzką. Godność powiązana z osobą jest podstawą dla
praw i obowiązków człowieka. Posiadają ją wszyscy ludzie i dlatego należy ją uznawać
we wszystkich bez względu na płeć, kolor skóry, wyznawaną religię, nawet w przeciwnikach604.
Godność ludzka jest nie tylko wartością natury i łaski, jest także postulatem,
który domaga się jej uznania, szanowania i rozwijania. Zapewnienie praw wynikających
z godności człowieka odnosi się zarówno do warunków materialnych, wykształcenia i
całego rozwoju kulturalnego, bowiem we wszystkich wytworach ludzkiej kultury objawia się jego myśl i wola. Z godnością człowieka wiąże się obowiązek zachowania jej i
umacniania w sobie samym oraz innych ludziach605.
Drugi Sobór Watykański stwierdza: „godność człowieka wymaga, aby działał ze
świadomego i wolnego wyboru, to znaczy osobowo, od wewnątrz poruszony i naprowadzony, a nie pod wpływem ślepego popędu wewnętrznego lub też zgoła przymusu
zewnętrznego. Taką zaś wolność zdobywa człowiek, gdy, uwalniając się od wszelkiej
niewoli namiętności, dąży do swego celu drogą wolnego wyboru dobra oraz zapewnia
sobie skutecznie i pilnie odpowiednie pomoce”606.
Godność człowieka leży również w wychowaniu, w którym zwracamy się do
jego sumienia, głosu obowiązku, ambicji i do godności samej. Mieszcząca się w wolnej
woli godność wywiera wpływ na godność zawartą w innych wolnościach: społecznej,
gospodarczej czy politycznej. Ona rzutuje także na wolność religijną.
Należy pamiętać, że każda osoba ludzka, to inny świat. Stając przed człowiekiem, stajemy przed nieznanym sobie światem. Wszystko, co nieznane, pociąga, ale
jednocześnie budzi respekt, uczy pokory, uświadamia bezradność wobec tajemnicy. W
życie wychowanków nie ingerujemy w sposób powierzchowny, nie przyjmujemy postawy przełożonych, którzy wszystko wiedzą najlepiej, nie wydajemy rozkazów, nie
603
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posiadamy gotowych rozwiązań, nie projektujemy na nich własnych doświadczeń, nie
krępujemy, nie wykorzystujemy, nie ignorujemy. Preferujmy ich wolność, miejmy
wzgląd na osobistą drogę każdego z nich, szanujemy ich niepowtarzalność i absolutną
oryginalność.
W wychowaniu nigdy nie chodzi o cześć dla nauczyciela. Chodzi wyłącznie o
wzrastanie w dobru wychowanków. Dlatego nauczyciel świadom subtelnych dróg, jakich może poszukać jego własny egoizm, powinien nieustannie w postawie skruszonego
celnika powierzać miłosierdziu Bożemu siebie i swoich wychowanków. Człowiek może
dać drugiemu człowiekowi tylko z tego, co sam posiada. Jeśli zatem posiada nauczyciel
jest świadomy sam własnej godności, jest wielce prawdopodobne, że będzie szanował
godność ucznia. Nauczyciel zawsze powinien pamiętać o tej godności i powinna go
cechować postawa wynikająca z tezy, że człowiek jest podstawową wartością społeczną
i posiada godność dziecka Bożego. W relacjach z uczniem, jak też w relacjach względem siebie godność winna być na pierwszym miejscu. Właśnie godność człowieka,
przyrodzona i nadprzyrodzona, sprawia, że uczeń nie może być traktowany jako narzędzie, rzecz, środek w różnych strukturach społecznych. Ważne jest, aby nauczyciel pamiętał, że każdy ma prawo do szacunku dla własnej osoby we wspólnocie, w której
wzrasta. i co najważniejsze - ma prawo do błędów!607
W okresie pontyfikatu papieża Polaka nastąpiły głębokie przemiany kulturowe,
w kontekście których prawda o godności osoby ludzkiej nabierała szczególnej wagi.
Sługa Boży Jan Paweł II podjął problematykę godności osoby ludzkiej, kierując się pragnieniem, aby człowiek, który „coraz bardziej bytuje w lęku” (RH, 15) dążył w stronę
ideałów umożliwiających coraz pełniejsze życie godne człowieka. Godność osobowa
jest niezbywalna, zakorzeniona w ontycznej strukturze człowieka.
Każdy uczeń jest osobą, kimś całkowicie indywidualnym, pojedynczym i unikatowym, jest fizyczno-duchową całością złożoną z wielu różnych warstw strukturalnych,
które stanowią podłoże psychologicznie rozumianej osobowości i kształtują charakter
człowieka. Jest on zdolny do rozpoznania i wyboru Prawdy i czynienia dobra, jest zdolny do refleksji, jest świadomy siebie oraz niezniszczalnych aspiracji, które w nim tkwią.
To prawda, że największy wysiłek w osiąganiu dojrzałości leży po stronie samego ucznia, który powinien prezentowane mu wartości tak przepracować, aby stały się
one jego własnością i wzbogaciły go wewnętrznie. Najwyższym celem wychowania jest
607
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uzdalnianie podmiotu do przejęcia kierownictwa nad własnym procesem rozwoju, jest
podjęciem wysiłku na rzecz promowania osoby lub wspólnoty osób. Każdy nauczyciel
jest wychowawcą i powinien pamiętać, że nie ma sytuacji wychowawczo obojętnych, że
istnieje związek między nauczaniem a wychowaniem.
Wspomniana wyżej miłość jest doskonałym uzupełnieniem i sensownym uwypukleniem zasady: najwyższą wartością jest człowiek i jego godność. Godność człowieka wynika bowiem wprost z faktu, że jest on osobą. Uczeń jako osoba ma więc prawo do godności. Co prawda tę godność on posiada z faktu stworzenia, ale z drugiej
strony, tej godności należy go uczyć. Nauczycielem godności ma być nauczyciel.
Godność jest wewnętrznym, wrodzonym i naturalnym znamieniem człowieka,
niezależnym od kontekstu społecznego i historycznego. Skoro wszyscy ludzie są równi
co do godności, upada podstawa wszelkiej teorii lub praktyki, które wprowadzają różnice między ludźmi ze względu na ich godność. Prawda o godności człowieka obecna jest
stale w nauczaniu społecznym Kościoła. O godności i wynikającej stąd równości
wszystkich ludzi przed Bogiem pisał papież Leon XIII w encyklice Rerum Novarum
(RN 32). Uzasadnieniem godności człowieka była dla Leona XIII nauka o tym, że
człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Godność jest nienaruszalnym i
niezbywalnym darem Bożym, z którego nikt nie może zrezygnować. Nikomu też nie
wolno bezkarnie naruszać godności człowieka608.
Współcześnie uzasadnienie godności człowieka znajduje w nauczaniu Kościoła
dwa rodzaje argumentów: naturalne oraz nadprzyrodzone. Argumenty naturalne odwołują się przede wszystkim do pozycji człowieka w świecie, ukazując go jako osobę, czyli byt rozumny i wolny, w którym odzywa się głos sumienia. Cechy te powodują, że
człowiek w naturalny sposób przerasta cały stworzony świat rzeczy609.
Godność człowieka stanowi więc podstawę społecznego nauczania Kościoła.
Dostarcza ona dwóch podstawowych kryteriów oceny moralnej, które powinny obowiązywać powszechnie. Pierwszym z nich jest uznanie i respektowanie godności człowieka
przez wszelkie społeczności. Nie chodzi tu bynajmniej jedynie o powstrzymanie się od
działań, które byłyby sprzeczne z wymogami ludzkiej godności. Potrzebne jest stworzenie warunków do tego, aby godność człowieka mogła być we właściwy sposób afirmowana.
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Jan Paweł II, w dniu 24 maja 1996 roku podczas międzynarodowego sympozjum nt. «'Evangelium vitae' a prawo», skierował do uczestników m.in. słowa: „Konstytutywne elementy obiektywnej prawdy o człowieku i o jego godności są głęboko zakorzenione w recta ratio, w etyce i w prawie naturalnym: są to wartości uprzednie wobec
wszelkiego stanowionego porządku prawnego”610. Epoka nasza bardziej niż czasy ubiegłe potrzebuje takiej mądrości, która by wszelkie rzeczy nowe, jakie człowiek odkrywa,
czyniła bardziej ludzkimi, uwzględniając godność człowieka.
Być nauczycielem bezstronnym, odpowiedzialnym, opiekuńczym wobec
uczniów, karnym w stosunku do przełożonych, a wobec podwładnych troskliwym, wymaga realizacji podstawowego powołania do bycia człowiekiem w każdej sytuacji życiowej, w której respekt dla ludzkiej godności i prawa, umiłowanie Ojczyzny i Boga
staje się dominantą pracy zawodowej nauczyciela. Osobista godność jest najcenniejszym dobrem człowieka, który dzięki niej przewyższa swoją wartością cały świat materialny. Liczą się nie tyle dobra tego świata, ile dobro osoby, dobro, którym jest sama
osoba611.
Godność osoby ludzkiej jawi się w całym swoim pięknie wówczas, gdy weźmie
się pod uwagę jej pochodzenie i przeznaczenie: stworzony przez Boga na Jego obraz i
podobieństwo, odkupiony drogocenną krwią Chrystusa, człowiek został wezwany do
tego, by być „synem w Synu”, żywą świątynią Ducha Świętego, i jest przeznaczony do
życia wiecznego w uświęcającej komunii z Bogiem. Dlatego wszelki gwałt zadany osobistej godności istoty ludzkiej wzywa o pomstę przed obliczem Bożym i jest obrazą
Stwórcy człowieka.
Można więc powiedzieć, że każdy nauczyciel pragnący być nauczycielem z autorytetem, zawsze winien pamiętać o godności swego ucznia. Umieć ją szanować, rozwijać, pielęgnować, doceniać - to nie tylko zadanie, to obowiązek jaki spoczywa na
każdym wychowawcy.
W przeprowadzonych badaniach zarówno nauczyciele jak i uczniowie zwracają
uwagę na potrzebę, konieczność bycia świadomym godności osoby ludzkiej. Niestety
nie zawsze tak kwestia miała swoje właściwie miejsce w programach wychowawczych.
Stąd potrzeba nowego spojrzenia na godność ucznia jako wychowanka, jako dziecka
Bożego, jako dzieła stwórczego samego Boga.
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5. Animator integralnego rozwoju ucznia

Sam termin „animator: wywodzi się z łaciny i oznacza „ożywiciela” (od animare
- ożywiać). Myślę, że można by rozszerzyć znaczenie tego słowa na człowieka, który
coś inicjuje, inspiruje, rozpoczyna, zachęca, ale i zabawia. Już same te określenia niejako wskazują, kim animator w grupie powinien być i co powinien robić, a czego nie może. Powyższe określenia animatora wskazują, że powinien to być człowiek przygotowany do pełnienia swojej funkcji. Otóż uważam, że animator powinien być fachowcem w
tym, co robi (ta sprzeczność jest pozorna, jeśli tylko rozumie się różnicę między fachowcem a nieomylnym). Fachowiec to ktoś, kto rzeczywiście zna się na tym, co robi.
Nie znaczy to, że wie wszystko, że nie przyjmie rady od kogoś, kto wie więcej. Nie
znaczy też, że przyznanie się do błędu czy niewiedzy będzie dla niego oznaczać osobistą klęskę lub upokorzenie. Fachowiec to ktoś taki, kto wie to, co wiedzieć powinien i
wie, gdzie szukać wiedzy, która jest mu potrzebna. Animator powinien być fachowcem.
Po drugie, animator musi - mimo wszystko - posiadać odpowiednią wiedzę.
Możemy powiedzieć, że animator to osoba, która oddziałuje, wpływa na inne
osoby. Ma prowadzić innych, ale by to mogło mieć miejsce, musi uprzednio jasno określić siebie oraz swoją osobę w relacji do przedstawianych wartości. Prowadzący powinien być świadomy samego siebie i swoich kwalifikacji: przewidywalnych oczekiwań,
ograniczeń i możliwości. Powinien także jasno opowiedzieć się za wartościami, o których ma mówić innym i o których ma świadczyć swoim życiem.
Zapytano młodzież podczas badań, czy w obecnych czasach potrzebują osób,
które umiałyby wskazać im różnicę między dobrem a złem, prawdą a kłamstwem itp.?
Okazuje się, że ponad połowa badanych uczniów (245 osób, tj. 58,1%) odpowiedziała,
że „zdecydowanie tak”. Z kolei 233. uczniów - czyli 31,5% uznało, że „raczej tak”. W
sumie więc grupa oczekująca na osoby - można by powiedzieć z autorytetem - stanowi
na 422. badanych - 378 osób - tj. 89,6% respondentów. Tylko niektórzy albo wstrzymali
się od wypowiedzi na ten temat albo stwierdzili, że nie oczekują takiej osoby. Grupę
„raczej nie” lub „zdecydowanie nie” stanowi 17. uczniów, czyli 4,0% badanych. A więc
to daje nam podstawę do postawienia jednoznacznej tezy, iż współczesny młody człowiek mimo chaosu życiowego, potrzebuje autorytetu nauczyciela. Potwierdzają tę tezę
również zaprezentowane powyżej wyniki badań zarówno nauczycieli jak i uczniów.
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Tabela 103 (p.6). Potrzeba drogowskazów w życiu młodzieży według uczniów

Lp.

Pyt. 6. Czy młodzież w obecnych
czasach potrzebuje osób, które
umiałyby wskazać różnicę między
dobrem a złem, prawdą a kłamstwem? (AU)

1.
2.

N

%

zdecydowanie tak

245

58,1

raczej tak

133

31,5

3.

raczej nie

9

2,1

4.

zdecydowanie nie

8

1,9

5.

trudno powiedzieć

22

5,2

6.

brak danych

5

1,2

422

100,0

Ogółem

Niemal identyczne pytanie postawiono także nauczycielom. Pytanie to brzmiało:
czy według ciebie młodzież w obecnych czasach potrzebuje osób, które umiałyby
wskazać różnicę między dobrem a złem, prawdą a kłamstwem itp.? Wyniki opinii pedagogów w tej materii obrazuje nam poniższa tabela.
Tabela 104 (p.6). Potrzeba drogowskazów w życiu młodzieży w opinii nauczycieli

Lp.

Czy młodzież w obecnych czasach
potrzebuje osób, które umiałyby
wskazać różnicę między dobrem a
złem, prawdą a kłamstwem? (AN)

N

%

1.

zdecydowanie tak

261

90,6

2.

raczej tak

25

8,7

3.

raczej nie

2

0,7

4.

zdecydowanie nie
Ogółem

0

0,0

288

100,0

W tym przypadku opinia nauczycieli psychologów porównaniu psychologów
uczniami jest jeszcze bardziej oczywista i opowiedziało się za nią zdecydowana większość badanych. Na 288. respondentów 261. (tj. 90,6%) jest zdania, że taka potrzeba
absolutnie istnieje i jest konieczna. Drugą grupę psychologów w kategorii „raczej tak”
stanowi 25 nauczycieli (8,7%). W sumie za potrzebą takiej osoby opowiedziało się 186
osób, czyli 98,7% badanych. Jedynie 2. nauczycieli odpowiedziało, że raczej nie ma
takiej potrzeby.
Powracając jednak do funkcji animatora wielu psychologów czy pedagogów
funkcję animatora zastępuje terminem inspirator. W tej kwestii szerzy się ostatnio pewien zupełnie błędny pogląd, że nikt nikogo nie inspiruje, a cała motywacja musi pochodzić z wnętrza człowieka. Ale przypomnijmy sobie czasy, gdy byliśmy u szczytu
formy. Czyż nie była ona wynikiem wpływu innego człowieka? Może nauczyciela, który potrafił wydobyć z nas coś więcej i tak zainteresować jakimś problemem, że całymi
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nocami ślęczeliśmy nad książką612. Inspirator jest to osoba, która wytycza cele korzystne dla obu stron, a potem łączy wysiłki w bardzo skutecznym, wysoce moralnym partnerstwie, by cele te osiągnąć613.
Animator nie może sobie pozwolić na zatrzymanie się na jakimś poziomie, zaprzestanie sięgania po istotne treści (również: pogłębiania swojego doświadczenia religijnego) czy też poszerzania znajomości grupy i istniejących w niej relacji. Zapomnienie o tej prawdzie jest pierwszym krokiem do degradacji wspólnoty. Moment, w którym
wychowawca - animator uzna, że jest doskonały, stanowi początek jego regresu jako
animatora. Istotnym elementem dla animatora w pracy nad sobą jest świadomość własnych ograniczeń. Krytyczna „lektura samego siebie” daje możliwość korekty własnych
zachowań, zapanowania nad nimi; pozwala na skupienie się na głoszonych treściach i
uzyskanie dystansu wobec przeżywanych emocji. Jeżeli animator potrafi wyjść poza ich
świat, to wtedy łatwiej otworzy się na działanie Ducha Świętego 614.
Funkcja wychowawcy - animatora określa cztery wymiary pracy z grupą - wychowankami. Może w bardziej uproszczony sposób należy przedstawić cztery podstawowe funkcje nauczyciela - animatora, który ma być ich przewodnikiem, inspiratorem.
Jeśli chodzi o wspomniane wymiary czy jego funkcje wymienić można:
- pierwszą z nich jest „stymulacja emocjonalna”,
- drugą: „wyrażanie osobistego szacunku”,
- trzecia funkcja, to „proponowanie wyjaśnień”, otwartość na dialog,
- czwarta zaś, niezwykle istotna, to „strukturyzacja”, czyli hierarchia wartości.
Dla zrozumienia dynamiki relacji pomiędzy nauczycielem - animatorem a grupą klasową należy je omówić pokrótce po kolei.
Stymulacja emocjonalna jest najczęściej wykorzystywanym aspektem w prowadzeniu grupy. Niesie ona ze sobą konsekwencje zarówno pozytywne, jak i negatywne.
Nauczyciel - animator wprowadza atmosferę, w której emocje biorą górę nad wszystkim: i nad treściami, i nad celem spotkania. Wysoki poziom stymulacji emocjonalnej
przyczynia się do bardzo osobistego stylu prowadzenia grupy. Charyzmat prowadzącego jest w stanie motywować uczestników, by podobnie jak on eksponowali swoje zachowanie. Taka strategia niesie jednak ze sobą poważne niebezpieczeństwo, ponieważ
wtedy animator buduje relacje w grupie w odniesieniu do siebie, a nie do wartości. Mo612

A. L. McGinnis. Sztuka motywacji. Warszawa 1993 s.12.
Tamże s. 15.
614
K. Czeczko. Animator w ruchach religijnych. [w:] Materiały z IV spotkania moderatorów i animatorów grup modlitwy. Tenczyn 7-10.11.2003
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że dojść do takiej sytuacji, kiedy jeden zgrzyt, jeden błąd podważy zaufanie wychowanków do nauczyciela jako osoby lidera. Niemniej emocje są ważne, nie można i nie
należy się ich pozbywać, trzeba tylko mieć ich świadomość.
Druga kwestia, to wyrażanie osobistego szacunku. W budowaniu swojego człowieczeństwa, duchowości każdy musi zmierzyć się z problemem wyrażania osobistego
szacunku. Zdarza się, że u nauczycieli pojawia się pokusa domagania się szacunku wobec siebie bez wzajemności w okazywaniu go wychowankom. Wtedy każdy sprzeciw
jest odbierany jako brak szacunku. A przecież każdy człowiek ma swoją godność i nikt
nie może mu jej odebrać. Szacunek pomaga z uwagą patrzeć na każdego człowieka.
Animator, który często dają wyraz swojemu szacunkowi dla wychowanków, postrzegany jest jako pełen zrozumienia, troski, sympatii, ciepła, otwarcia i przyjaźni. Niestety w
praktyce wciąż jeszcze obserwujemy, że wielu nauczycieli kierujących symuluje
wspomniane uczucia i pokazuje przyjazne nastawienie i zrozumienie, którego w ogóle
nie odczuwa. Taki pseudo-szacunek w dużej mierze ogranicza skuteczność osobistych
interakcji pomiędzy nauczycielem a uczniem.
Kolejna kwestia to proponowanie wyjaśnień i otwartość na dialog. Zapewne dialog w tym przypadku jest formą współpracy dotyczącą wyjaśnień wychowankom koncepcji czy sposobu prezentowania przeżywanych treści, aby mogli oni lepiej zrozumieć
własne postępowanie i procesy przebiegające w klasie. Dialog pomaga również w ustaleniu celów pracy i współpracy grupy, zarysowuje świat wartości, do których się dąży.
Wyjaśnienia podawane przez nauczyciela - wychowawcę pozwalają jasno ustalić
wspólne dążenia grupy. W takiej sytuacji wyważone zostają relacje pomiędzy priorytetami działań grupy a satysfakcją animatora z pracy na jej rzecz615.
Ponadto strukturyzacja oznacza hierarchię wartości. Należy wyjaśniać grupie, co
stanowi jej istotę, którą są: formacja i cel podejmowanych wysiłków. Właściwe funkcjonowanie grupy domaga się przyjęcia pewnego porządku, kanonu, w oparciu o który
będzie podejmowała swoje działania. Narzucanie grupie własnego systemu wartości
przez nauczyciela jest często największym mankamentem jego działań, dlatego musi on
jasno odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest ważne dla grupy, a co dla niego.
Przedstawiając umiejętności i wartości, które powinny cechować nauczyciela,
należy scharakteryzować jego „efektywność”. Już dawno stwierdzono, że człowiek w
grupie funkcjonuje inaczej niż indywidualnie, dlatego należy wymagać od nauczyciela
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znajomości podstawowych wiadomości na temat dynamiki grupowej. W klasie każdy
ma swoje miejsce i nie wypada mu znaleźć się gdzie indziej, jest wpisany w pewną rolę
(i często musi ją grać!); zawsze znajdzie się ktoś, kto jest mniej lub bardziej lubiany, kto
jest osobą bardziej bądź mniej znaczącą. Rola nauczyciela to dostrzeżenie każdej osoby
w grupie. Dzięki tej umiejętności obserwacji może on odpowiednio zareagować. Jednak
do tego potrzebna jest wiedza specjalistyczna616.
Posiadanie ogólnych wiadomości o dynamice grupowej nie wystarczy, trzeba
jeszcze rozumieć indywidualność każdego człowieka (każdy ma swoje czułe punkty).
Wypowiedzi nauczyciela muszą być przejrzyste, nie mogą zawierać żadnych zamierzonych podtekstów (niezamierzone pojawiają się zawsze). Trzeba pamiętać o tym, że każdy przeżywa pewne sprawy inaczej, ma inne doświadczenia. Eksperci zajmujący się
dynamiką grupową mówią o specjalistycznych wiadomościach, które powinien przyswoić sobie nauczyciel. Będąc osobą, która formuje innych, winien sięgać do gotowych,
wypracowanych rozwiązań. Pomoc poszczególnym członkom grupy zaczyna się od
ewangelicznego upomnienia (rozmowy) w cztery oczy. Jeżeli nie odnosi ona skutku,
pomocy należy szukać u osób kompetentnych, będących w stanie jej udzielić. Nie można doprowadzić do sytuacji, gdy na forum staramy się osobę „prostować”, „napominać”. Nie można eksperymentować na grupie. Ponadto sam prowadzący powinien doświadczyć na sobie bycia członkiem grupy617.
Zapewne skuteczność pracy wychowawcy zależy od wielu czynników. Poza
omówionymi powyżej aspektami jego działań należy zwrócić uwagę na szereg innych
postaw. Pierwsza z nich to zaangażowanie. Dobry nauczyciel jest świadomie zaangażowany, zainteresowany. Brak tej elementarnej postawy u animatora rodzi w uczestnikach podejrzliwość, co do jego intencji. To sprawy oczywiste, o których stale należy
pamiętać.
Następna postawa to wrażliwość na drugiego człowieka. Umieć widzieć, oceniać
i działać. Wrażliwość ta winna obejmować troski wychowanka, jego kłopoty wynikające np. z egzystowania w określonych warunkach społeczno-ekonomicznych. Łączy się
z nią umiejętność wzbudzania optymizmu wypływającego z wiary (nie z samozadowolenia!). Optymizm animatora powinien udzielać się innym, podobnie jak i jego łagodność. Ważnym zagadnieniem w pracy nauczyciela inspirandera jest troska o wychowanie ucznia w duchu społecznym, w duchu wspólnego dobra. Jest to bardzo ważny ele616
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menty w formacji czyli wychowaniu młodego człowieka. „Przez dobro wspólne należy
rozumieć sumę warunków życia społecznego, jakie zrzeszeniom bądź poszczególnym
członkom społeczeństwa pozwalają osiągnąć pełniej i łatwiej własną doskonałość. Dobro wspólne odnosi się do życia wszystkich. Od każdego domaga się roztropności, a
szczególnie od tych, którym zostało powierzone sprawowanie władzy”618. „Dobro
wspólne opiera się na trzech istotnych elementach: poszanowaniu i popieraniu podstawowych praw osoby (prawa do postępowania według słusznej normy własnego sumienia, do ochrony życia prywatnego, do sprawiedliwej wolności, także religijnej); dobrobycie, czyli rozwoju dóbr duchowych i ziemskich społeczności, pokoju i bezpieczeństwie społeczności i jej członków”619.
Dobro wspólne jest fundamentem każdej wspólnoty ludzkiej, także wspólnoty
szkolnej, którą ożywia i kształtuje. Niech cała społeczność szkoły określi własne dobro
wspólne i dołoży wszelkich starań, aby każdy członek społeczności szkolnej uczestniczył w jego urzeczywistnianiu i pomnażaniu. Nauczyciel uczestniczy w dobru drugiej
osoby i społeczności, kiedy podejmuje zadania, za które ponosi odpowiedzialność osobistą, sumiennie pracuje, rzetelnie wypełnia spoczywające na nim obowiązki, szanuje
drugiego człowieka i szuka jego dobra. Nauczyciel, żyjąc dla siebie, nigdy nie będzie
nauczycielem inspiranderem. To miłość stwarza człowieka, a ona wyraża się w dawaniu. Nauczyciel dojrzały jest jak źródło i posiada siebie w dawaniu. Dlatego dobrowolne i szlachetne zaangażowanie się w rozwój dobra wspólnego, stosownie do zajmowanego miejsca, odgrywanej przez siebie roli, jest podstawowym elementem formacji
człowieka. To stanowi zadanie dla nauczyciela mającego autorytet.
Wrażliwość na potrzeby bliźnich rodzi się nade wszystko z wiary w obecność
Chrystusa w każdym człowieku. Ponieważ Chrystus obecny jest w każdym człowieku,
dlatego wszystko, co czynimy bliźniemu, czynimy samemu Bogu: szacunek, pomoc,
życzliwość, troska okazywana bliźnim jest zawsze wyrazem twojej miłości do Boga.
W pracy z grupą wielkie znaczenie posiada sprawność techniczna nauczyciela czyli umiejętność doceniania i zauważania obecności oraz podejmowanych działań każdego członka grupy. Nierozłączną parę cech dobrego nauczyciela stanowią również
akceptacja drugiego człowieka i gotowość ewentualnego dostosowania się do drugiej
osoby. Łączą one orientację nauczyciela, co do możliwego kierunku działań, z szacunkiem dla odmienności doświadczeń czy inności sądu, bądź opinii.
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Równie istotnym zagadnieniem w integralnym rozwoju wychowanka jest wychowanie patriotyczne. W rozwoju osobowym człowiek korzysta z dziedzictwa materialnego i duchowego społeczeństwa, w którym żyje. Ma obowiązek z wdzięcznością to
dziedzictwo szanować i pomnażać. Szacunek i wnoszenie osobistego wkładu w pomnażanie dziedzictwa narodowego jest wyrazem miłości do Ojczyzny i służby dla niej. Problemy te powinny być szeroko omówione z młodzieżą i realizowane na codzień poprzez
różne formy wdrażania. Kształtowanie właściwych postaw obywatelskich dokonuje się
nade wszystko poprzez pielęgnowanie tradycji narodowych. Służą temu święta i ważne
rocznice państwowe. Patriotyzm - w czasach pozbawionych wszelkich ideałów - staje
się cenną wartością, ponieważ uczy życia dla ideałów, a tym samym kształtuje w człowieku umiłowanie wartości. Pomaga też człowiekowi, zwłaszcza młodemu, przekroczyć siebie, krąg swoich spraw, własnych interesów czy korzyści, i zwrócić się ku dobru wspólnemu, jakim jest Ojczyzna.
Postawa patriotyzmu jest postawą dojrzałej miłości do Ojczyzny. Dojrzałość tej
miłości wyraża się, zgodnie z Arystotelesowską zasadą złotego środka, w unikaniu zarówno błędu nadmiaru, jak i niedoboru620. Patriotyzm nie jest zatem nacjonalizmem,
odżegnuje się od ksenofobii, ale jednocześnie zakorzenia człowieka w pojęciu Ojczyzny, na którą składa się pojęcie ziemi, narodu, języka i kultury, wspólnoty losu wynikającej ze wspólnoty dziejów621. Ponieważ miłość Ojczyzny ma charakter duchowy, dlatego - jak słusznie zauważa A. Santorski - wychowanie do patriotyzmu oznacza również
działanie przeciw światopoglądowi materialistycznemu i kształtowanie postawy moralnej, gdyż podkreśla pierwszeństwo spraw duchowych przed sprawami doczesnymi i
materialnymi622.
Dojrzała i prawdziwa miłość do Ojczyzny nie zamyka a otwiera człowieka na
wszystko, co dobre i piękne w kulturach innych narodów. Miłości do Ojczyzny uczmy
w taki sposób, aby dla wychowanka stała się drogą do umiłowania całej ludzkości, tzn.
każdego człowieka i Boga, Ojca wszystkich ludzi. Wielka rodzina ludzka, chociaż podzielona z powodów historycznych i politycznych, ma przecież jednego Ojca w niebie i
jedną ojczyznę w wieczności.
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Ważnym składnikiem patriotyzmu jest odpowiedzialność za kwestie społeczne i
polityczne. Dla wielu młodych ludzi polityka wiąże się z cynizmem i brakiem ideowości, bądź z fanatyzmem i źle pojmowaną ideowością. Działania nauczyciela jako wychowawcy winny prowadzić do świadomego i odpowiedzialnego życia społecznego.
Kolejna postawa ważna przy postawie współczesnego modelu nauczyciela - to
świadomość własnych potrzeb. Nauczyciel animator powinien być świadomy własnych
potrzeb, ponieważ ustrzeże się w ten sposób od narzucania ich innym. Mimo to ważna
jest odwaga. Nie można obawiać się zaniku sympatii grupy w przypadku pojawienia się
wymagań skierowanych pod jej adresem. Wymagania są potrzebne i konieczne, ale
winny być egzekwowane z rozwagą, bez zamykania się na takie propozycje wysuwane
przez grupę, które nie stoją w sprzeczności z jej założeniami (selektywna otwartość)623.
Zapewne te myśli o roli animatora grupy stanowią wskazówkę do poszukiwań odpowiedzi na pytania i problemy pojawiające się we wspólnotach klasowych, lekcyjnych,
wychowawczych.
Następną jakże ważną cechą nauczyciela animatora, to zdolność sugestywna,
która decyduje również o wpływie wychowawczym. Tylko taki nauczyciel, który ją
posiada, może stać się w życiu wychowanka, momentem decydującym o całej jego
przyszłości624. Jakkolwiek na omawianą dyspozycję nie zwracano dotychczas w nauce
dostatecznej uwagi, to jednak istnienie jej można bezpośrednio stwierdzić. Jest to
wprawdzie czynnik dość tajemniczy i nieuchwytny, jednakże niekiedy tak silny, że odczuwamy go bez żadnych wątpliwości. W osobistym zetknięciu się z nauczycielem posiadającym tę zdolność, czuje się zupełnie wyraźnie, jak z niego promieniuje jakaś siła,
która nas porywa, przyciąga, łamie próby oporu i zachwyca. Ponadto ten nauczyciel
będzie miał najsilniejszy wpływ wychowawczy, który młodzież najbardziej kocha i ten
nauczyciel będzie posiadał w oczach uczniów autorytet, który ma najlepiej rozwiniętą
zdolność sugestywną. Zdolność sugestywna jest nieodzowną cechą osobowości dobrego
nauczyciela.
Na temat zjawiska rozmaicie określonego, np. jako podleganie wychowanków
autorytetowi nauczyciela, sugestii, czy wreszcie zdolności wytwarzania wokół siebie
specjalnej atmosfery wychowawczej, różnie się ją określa. Jednak tę właściwość wychowawcy, tę jego zdolność oddziaływania całą swoją postacią najtrafniej bodaj można
nazwać promieniowaniem. W rozwinięciu tej tezy należy dodać, że musi być coś w
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człowieku, co promieniuje. U nauczyciela inspirandera są to pewne zasady, prawa moralne, ideały, inspiracje, motywacje. One to nadają kierunek myśli i postępowania tym,
na których wychowawca oddziaływuje. Ideały wychowawcze zaś będą promieniować
tylko wtedy, gdy będą posiadać odpowiednią głębię, żywość i siłę.
Przez głębię ideową rozumie się ideały nie tylko uznawane w sferze intelektualnej, lecz jako przenikające całą psychikę nauczyciela i stanowiące istotną część jego
osobowości. Takie dopiero ideały odbijają się w każdym słowie i czynie nauczyciela, w
całej jego postaci. Stałość, konsekwencja w postępowaniu i postawie wychowawcy
czynią z niego wyraźną indywidualność, co łącznie z płynącym skądinąd autorytetem
może wywierać asymilujący wpływ na wychowanków.
Drugi warunek promieniowania nauczyciela inspirandera wymaga, by jego
„treść ideologiczna" była stale żywa, „płonąca”, gdyż życie duchowe wymaga ciągłego
podsycania. Czynnik siły - to trzeci warunek, który musi towarzyszyć dwu poprzednim.
Aby promieniować, trzeba posiadać zasób energii. W tej energii duchowej tkwi głównie
siła sugestywna nauczyciela, która każe się liczyć z jego postacią i poglądami. Mówiąc
zaś o nauczycielu-wychowawcy, mamy na uwadze głównie środowisko szkolne. Wiemy zaś, że „szkoła, która mocą swego posłannictwa kształtuje z wytrwałą troskliwością
władze umysłowe, rozwija zdolność wydawania prawidłowych sądów, wprowadza w
dziedzictwo kultury wytworzonej przez przeszłe pokolenia, kształci zmysł wartości,
przygotowuje do życia zawodowego, sprzyja dyspozycjom do wzajemnego zrozumienia
się, stwarzając przyjazne współżycie wśród wychowanków różniących się charakterem
i pochodzeniem”625.
Jest jeszcze jeden objaw duchowego życia, który jeśli posiada go nauczyciel,
będzie odgrywał u każdego znaczącą rolę. Jest to potrzeba i zdolność sympatyzowania,
wzajemnego przenikania się udzielania swoich i uczestniczenia w cudzych stanach duchowych, dążenie do zgodności, harmonii i jedności z duchowym życiem innych, w
chwilach, kiedy nasze życie duchowe osiąga większe napięcie, w chwilach przyjemnego podniecenia, radości, szczęścia, czujemy potrzebę wyrażenia swego nastroju, podzielenia go z innymi, chcemy, aby inni - zwłaszcza bliscy i kochani - także wiedzieli to,
czego my w danej chwili dowiedzieliśmy się, tak czuli, cieszyli się jak my się cieszymy.
Zadowolenie nasze, radość jest niezupełna, gdy nie znajdujemy nikogo w otoczeniu, w
kim mogłyby one mieć odbicie. Jest to doświadczenie pospolite i nie stanowi ono żad-
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nej indywidualnej cechy. Jednakże pozwala nam ono zrozumieć stany oraz indywidualności takie, w których ta potrzeba i zdolność jest cechą dominującą. Są to stany, w których całe życie duchowe ulega przeobrażeniu i pogłębieniu. Budzą się w nim nowe siły,
zapanowują nowe wartości, albo raczej dotychczasowe treści życia ulegają przewartościowaniu. Punkt ciężkości życia całego przenosi się z zewnątrz na wewnątrz, od
rzeczy, i zadań, celów zmysłowych, materialnych do bardziej idealnych i duchowych.
Zagadnienia metafizyczne i moralne nabierają szczególnego znaczenia, stają się niemal
osobistą sprawą człowieka, szuka on i musi dać sobie na nie jakąś odpowiedź, podczas
gdy dotychczas były one dlań obojętne albo i niezrozumiałe.
Należy też dodać, że ważnym elementem wychowawczym jako współczesnego
nauczyciela, jest demaskowanie podstawowych zagrożeń, którym może ulec wychowanek. Należą do nich naiwność i słabość oraz antywychowawcze oddziaływanie cynicznych dorosłych. Trzeba pomagać wychowankom, by rozumieli, że nie istnieje łatwe
szczęście. Kształtowanie dojrzałych postaw wymaga stanowczego stawiania wychowankowi mądrych wymagań, dostosowanych do jego wieku i możliwości. Nauczyciel
posiadający oczekiwany autorytet, to taki, który nie tylko pomaga wychowankowi podjąć słuszny wysiłek lecz jednocześnie pomaga mu zrozumieć, że stawianie mądrych
wymagań jest podstawowym przejawem i sprawdzianem dojrzałej miłości wychowanka
wobec samego siebie. Kto nie stawia sobie wymagań, ten lekceważy własny rozwój i
popada w kryzys życia626.
Wychowanie do także ukazywanie związku między określonym zachowaniem a
jego naturalnymi konsekwencjami. Jest to jeden z najtrudniejszych aspektów we współczesnej pedagogice, gdyż wielu wychowanków ulega myśleniu o możliwości oddzielenia własnych zachowań od ich naturalnych skutków. Prawdziwy nauczyciel, nie pozwoli łudzić się wychowankowi, że będąc z dala od pewnych wartości, można być człowiekiem szczęśliwym627. Ucznia - wychowanka zarazem nie można traktować jako przeciwnika, klienta, ale raczej jako partnera, poszukiwacza dobra628.
Nauczyciel z dobrze pojętym autorytetem, to osoba, która zawsze oczekuje od
swego wychowanka tego co najlepsze. Gdy uczeń jest świadomy, że oczekuje się od
niego rzeczy dobrych, na ogół starają się spełnić te oczekiwania. Od wychowanków,
których wychowuje nauczyciel, winien oczekiwać zawsze tego, co najlepsze. Nauczy-
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ciele, którzy lubią swoich wychowanków, i wierzą, że ci, których wychowują, mają
dobre intencje, wydobędą z nich wszystko, co najlepsze. Przyjęcie pozytywnej postawy
i skupienie się na mocnych stronach osobowości uwypukla dobre cechy tych ludzi i ich
postępowanie zmienia się na lepsze. Bardzo ważną rzeczą jest koncentrowanie się na
mocnych stronach uczniów a nie na słabych.
Każdy nauczyciel określa plan wychowawczy na miarę możliwości wychowanka. Już św. Tomasz mówiąc o edukacji stwierdził, że kiedy wychowanka chce się przekonać do własnych poglądów, trzeba podejść tam, gdzie on stoi, wziąć go za rękę i poprowadzić. Trzeba zacząć od tego punktu, w którym on się znajduje. To jedyny sposób
na ruszenie go z miejsca. Nauczyciel może wtedy określić drogę do wychowania, jeśli
jest świadomy, skąd wychowanek przychodzi. Co z sobą przynosi. Z drugiej strony należy pamiętać, że jego potrzeby ulegają większej zmianie jak samego nauczyciela. Zatem należy wysoko stawiać poprzeczkę doskonałości. Ta sama cecha wyróżnia kochających nauczycieli. Można uznawać różne systemy wartości i jednocześnie szczęśliwie
żyć. Ale żeby nauczyciel-uczeń mogli szczęśliwie żyć, muszą się rządzić jasnymi zasadami. Do stworzenia tego rodzaju kultury potrzebny jest stanowczy przywódca, przy
czym nie może to być człowiek uciążliwy, z ciężką ręką, ale raczej taki, który wyznaje
pewne nienaruszalne credo i oczekuje, że wszyscy członkowie grupy będą się do niego
stosowali.
Nie sposób być dobrym nauczycielem z autorytetem, jeśli się nie wie, jak pomagać wychowankom w przezwyciężaniu niepowodzeń. Nauczyciel więc ma stworzyć
takie środowisko, w którym niepowodzenie nie oznacza przegranej. Inspirander ma
przede wszystkim na własnym przykładzie pokazać, jak sobie radzić z niepowodzeniami. Sprawdzianem umiejętności inspirandera jest działanie motywowanych przez niego
uczniów, podczas jego nieobecności.
Zapewne ważną siłą w autorytecie nauczyciela jest przykład, który jest szkołą
dla uczniów. Należy wykorzystywać wzorce, by zachęcać do sukcesu. Przykład innych
ludzi przekonuje, ponieważ przemawia bardziej do serca niż do umysłu. Potrafi rozbudzić uczucia i wywołać zmianę postawy, przemawia bardziej do podświadomości niż do
świadomości.
Animator - inspirator to osoba, która gromadzi małe osiągnięcia w jeden wielki
sukces. Nie należy unikać pochwał publicznie. Wręcz przeciwnie, każdy sukces winien
być okazją do świętowania. Pochwalę tę należy podkreślić dodatkowym gestem. Nie
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należy równocześnie zapominać, by w wychowaniu stosować mieszankę wzmacniania
pozytywnego i negatywnego.
Przedstawione powyżej cechy charakteryzujące współczesny autorytet nauczyciela, nie są jedynymi. Przywołane zostały najistotniejsze, bez których nie można mówić o autorytecie w ogóle. Cechy te stanowią podstawowe elementy strukturalne nowego modelu autorytetu, które wynikają z wniosków przeprowadzonych badań. Jaki więc
ma być ów współczesny autorytet nauczyciela? To przedmiot kolejnej części opracowania.
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6. Oczekiwany - INSPIRANDER

Albert Einstein w swoich rozważaniach poświęconych autorytetowi, stwierdził:
„Aby ukarać mnie za moją pogardę dla autorytetów, los sprawił, że sam stałem się autorytetem”. Jeśli jest się autorytetem dla ludzi rozumiejących, że autorytet to też tylko
człowiek, to bycie autorytetem nie musi być wcale kłopotliwe. Prof. Marian Śnieżyński
po przeprowadzeniu badań wśród młodzieży akademickiej nad autorytetem zauważył,
że „W obecnych czasach, w których dominuje przekonanie o relatywizacji wszelkich
wartości, trudno jest mówić o autorytecie, zwłaszcza, gdy dotyczy to osoby nauczyciela.
Zbyt wiele słyszy się o problemach, niedomaganiach i bolączkach polskiej szkoły”629.
Założenia stawiane u początku myśli związanej z prowadzeniem badań nad autorytetem nauczyciela, zarówno w świetle literatury jak i badań empirycznych, miały na
celu spojrzenie na tę rzeczywistość oczyma teoretyka i praktyka. Literatura ukazała nieco inny obraz od tego, który został wykreowany dzięki założeniom teoretycznym i
przeprowadzonym badaniom. Co do pewnych tez, jakie stawiane są przez teoretyków
tego zagadnienia, autor je przyjmuje na miarę rozważań czysto teoretycznych. Jeśli by
je wkomponować w kształt autorytetu nauczyciela, jaki nakreślony został przez respondentów, nie wszystkie tezy miały by swoje właściwe miejsce i odzwierciedlenie, a cześć
zapewne nie harmonizowałaby z wynikami badawczymi.
Dokonując więc zestawienia obu poglądów autorytetu nauczyciela, dysertant doszedł do wniosku, że istnieje rozbieżność pomiędzy jednym a drugim obrazem. Inaczej
jest przedstawiany autorytet w świetle literatury a inaczej wygląda w świetle empirycznych badań. Stąd też nie można było pozostawić tej kwestii jako problemu zupełnie
otwartego. Wypełnieniem tej płaszczyzny rozbieżności jest propozycja nowego modelu
autorytetu nauczyciela. Autor opracowania poszukiwał odpowiedniego terminu, który
by zawierał zarówno oczekiwania tegoż autorytetu przez młodzież, jak też składałby się
z takich wartości, które są adekwatne do terminologii i jego struktury.
Oczywistą jest rzeczą, że autor poprzez propozycję nowego modelu autorytetu
nie chce negować żadnego dotychczas funkcjonującego autorytetu. Każdy z nich, np.
autorytet moralny, wyzwalający itp. każdy z nich ma swoją rację istnienia, spełniają one
określone zadanie, misję, pożytek. Jednak z dotychczasowych funkcjonujących autory-
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tetów żaden nie odpowiada oczekiwanemu w pedagogice katolickiej, pedagogice wychowania młodego pokolenia na wartościach chrześcijańskich.
Takim autorytetem na współczesne czasy odpowiadający celom i zadaniom wychowawczym szkoły - według autora pracy - winien być autorytet INSPIRANDERA.
Ten rodzaj autorytetu, jest najbliższy w swej treści, oczekiwaniom zawartym w przeprowadzonych badaniach. Przy wyborze terminologii autor miał trudne zadanie. Starano
się by wypracować taki termin, który byłby najbardziej nie adekwatny do jego założeń
strukturalnych. Niestety, ale po wyborze tego określenia, nadal sam autor czuje pewien
niedosyt w tym zakresie, bowiem nazwa nowego modelu autorytetu nauczyciela, nie do
końca oddaje treści proponowanej przez respondentów. W rezultacie, uznano za słuszne
przyjęcie tego określenia, gdyż najbardziej oddaje treść zawartą a określeniu INSPIRANDERA.
Zanim jednak przejdziemy do omówienia jego elementów, należy zwrócić uwagę, że nauczyciel posiadający autorytet INSPIRANDERA, to nie tylko ten, który inspiruje. Owszem z jego terminologii mogłoby się wydawać, że właśnie głównie o inspirację ucznia przez nauczyciela chodzi. Takie rozumienie jest błędne, bowiem jego strukturę, cechują trzy zasadnicze funkcje:
1) funkcja inspirująca,
2) funkcja motywacyjna,
3) funkcja aktywizująca.
Funkcje zawierają w sobie elementy struktury autorytetu, które są oczekiwaniem
zarówno ze strony uczniów jak i nauczycieli. Funkcja inspirująca i motywacyjna określa rodzaje form wychowawczych i obejmuje zachętę do ich realizacji, zaś funkcja aktywizująca koncentruje się na konkretnych sposobach realizacji form pedagogicznych –
czyli na sposobie działania. Funkcja aktywizująca nie dotyczy tylko form działania zewnętrznego, ale również pobudzania aktywności wewnętrznej, duchowej czyli dotyczy
to aktywności wiary, nadziei i miłości. Aktywność ta ma powodować aktywność formacyjną wychowanka, która rozumiana jest jako właściwość jednostki polegająca na większej niż u innych częstości i intensywności rodzaju działań zewnętrznych i wewnętrznych. Jednak, aby nauczyciel inspirander mógł stać się „motorem” tej aktywności,
wpierw musi sam być świadomy tej funkcji, jej „właścicielem” i realizacji wśród całej
wspólnoty wychowawczej. Funkcja aktywizacji nie odnosi się tylko wyłącznie do nauczania, ale dotyczy głównie wychowania.
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W jego rozumowaniu i działaniu przynaglanie do doskonałości wiąże się ze stanowiącym wyzwaniem, ale i osiągalnymi celami. Dla niego inspiracją są wyzwania we
wszystkich obszarach jego oddziaływania, które stanowią pewną integralną całość procesu edukacyjno-wychowawczego. Bardzo często uczniowie tęsknią za posiadaniem
swojej własnej misji - rodzice często im nie wskażą, ale nauczyciel inspirander, jest w
stanie wyjść naprzeciw tym wyzwaniom i oczekiwaniom.
Najszczęśliwsi wychowankowie to ci, którym zaszczepiono pewną misję i kroczą przez życie napędzani oddaniem dla sprawy. W tym się realizują, tym się oddają i
poświęcają. Chcąc bardziej obrazowo scharakteryzować nauczyciela inspirandera, należy powiedzieć, że takiego nauczyciela cechuje pozytywne, nieustępliwe działanie, pełne
troski o rozwój doskonałości własnej i wychowanków. INSPIRANDER - to osoba,
która uporczywie trzyma się wartości chrześcijańskich, stawia nie tylko uczniom, ale
sobie wysoką poprzeczkę w wymaganiach dotyczących rozwoju integralności życia.
Nauczyciel ten posiada dużo kreatywnych pomysłów w wychowaniu opartym na dialogu, miłości, uszanowaniu godności osoby wychowanka, jest animatorem integralnego
rozwoju, a nade wszystko jest świadkiem wartości realizowanych w codziennym życiu.
Respektuje prawa człowieka i poszanowanie godności ucznia.
Można powiedzieć, że nauczyciel INSPIRANDER to osoba wyzwalająca, charakteryzująca się dynamicznym rozwojem, urzeczywistniająca się w swym działaniu na
wielu płaszczyznach. Jego kreatywność obejmuje wszystkie pozytywne sfery życia wychowanka a wcześniej własne. Doprowadza on wychowanka do samokształcenia i samorealizacji. Umie słuchać ludzi młodych, pochyla się na ich życiem, ale to pochylanie
się to umiejętność wsłuchiwania się, wchodzenia w ich sprawy, codzienność, problemy.
Nauczyciel ten posiada pewną zdolność, którą można nazwać superwizją.
Nauczyciel INSPIRANDER - to człowiek dialogu, buduje autorytet odgórny i
oddolny, cechuje go wielka cierpliwość, posiada nadzwyczajną cnotę oczekiwania na
owoc zasianego ziarna. Nauczyciel ten zdaje sobie sprawę, że zwykle wychowawca nie
odnosi sukcesu z głupoty, ale z braku entuzjazmu. Dla niego najważniejsza jest inspirująca siła, która pozwala mu aktywizować każdego ucznia. Stawia wielkie wymagania,
bo jest świadomy, że uczniowie nie lubią szkoły dlatego, że szkoła za mało od nich
oczekuje, wymaga z motywacją. Posiada on świadomość, że wychowanka z charakterem pociąga to, co jest trudne, ponieważ dopiero w zmaganiach z przeciwieństwami
potrafi sobie uświadomić swój własny potencjał. Nauczyciel INSPIRANDER winien
uszanować niepowtarzalność i oryginalność wychowanków. Nigdy taki nauczyciel nie
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będzie zwalczał owej oryginalności młodego człowieka, bo będzie świadomy, że wiek
młodzieńczy, to wiek pełen oryginalności, to wiek pełen trudności wpisanych w ten
etap rozwojowy człowieka.
Jedną z ważnych kompetencji nauczyciela INSPIRANDERA jest bycie innowacyjnym. Innowacyjność jest zresztą w ścisłej czołówce list najważniejszych kompetencji, jakich wymaga się od tego autorytetu. I nie chodzi tu wcale o programy autorskie
i stosowanie nowatorskich metod nauczania - chociaż to też są bardzo ważne, istotne,
odgrywają wielką rolę w całym procesie edukacyjno-pedagogicznym. Chodzi o umiejętne poznanie i zrozumienie ucznia i dobranie metod pracy do jego oczekiwań i możliwości - tak jak dobiera się szkła o właściwej liczbie dioptrii do wady wzroku pacjenta.
Innowacja jest zmianą stanu niespełniającego oczekiwań czy potrzeb na taki, w którym
ograniczenia są zlikwidowane, a potrzeby spełnione. Jak to zrobić według rozporządzenia, ściśle przestrzegając procedur - zawsze takich samych? To będzie wypadkową mądrości nauczyciela INSPIRANDERA.
A więc możemy jeszcze raz podkreślić, że nauczyciel posiadający autorytet INSPIRANDERA, to nauczyciel i wychowawca zainteresowany światem wartości dzieci
i młodzieży, to przewodnik w dyskusji z uszanowaniem strony drugiej - młodzi ludzie
nie lubią moralizowania, wolą dyskutować. Ponadto nauczyciel ów, to wzór osobowy,
przepełniony wszystkimi istniejącymi, pozytywnymi wartościami. Musi się w nich sam
wpierw zakorzenić, dojrzeć, aby innych w nie wprowadzać, utwierdzać i prowadzić ku
dojrzałości. Ten model autorytetu nauczyciela - cechuje postawa wychowawcy współdziałającego z dziećmi i młodzieżą w dialogu wychowawczym.
Nauczyciel posiadający ten rodzaj autorytetu, pomaga młodym w kształtowaniu
ich tożsamości, funkcjonujący jako autentyczny wzór, norma i przykład, bo z natury
człowiek jest stworzony do ciągłego wzrastania i samodoskonalenia się, ale cały czas
poszukuje kogoś, kto byłby wyznacznikiem jego drogi i prowadził do określonego celu.
Nie kwestionując postępowego charakteru wielu dziedzin życia, można wskazać pewne
dziedziny, w których koszty nowoczesności są najbardziej dotkliwe. Szybkie zmiany
dokonujące się w bardzo krótkim czasie, głębokie i radykalne, dotykające centralnych
dla zbiorowości reguł bądź przekonań, polegają często na krytyce zakorzenionych wartości i tradycji. Nauczyciel inspirander to człowiek szanujący tradycję, nawiązujący do
niej i nauczający jej.
Doskonale wiemy, że najbardziej wrażliwą tkanką społeczną jest kultura z systemami wartości, norm, wzorów, symboli, pamięci, zwyczajów i obyczajów. Tego nie
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może pominąć nauczyciel z autorytetem inspirandera. Uznane i propagowane wartości
stanowią istotną podstawę kierunkowej orientacji procesów wychowawczych. Dlatego
też u podstaw działań nauczyciela inspirandera, powinna znajdować się wiedza aksjologiczna, która wyznaczałaby kierunek podejmowanych działań. Działania oraz ich motywy zależne od przyjmowanej koncepcji wartości i odwrotnie: kształtowanie wychowanka zachodzi w kontekście przeżywanych wartości oraz dóbr kultury.
Wychowanie jest procesem systematycznym i długotrwałym, który ma na celu
kształtowanie osobowości dziecka tzn. jego cech charakteru, temperamentu - indywidualności. Należy pamiętać, że wszelkie uproszczenia w procesie wychowania odbijają się
ujemnie na młodym człowieku. Wychować młodych ludzi - to pomagać im w otwarciu
się na wartości. To dążenie ku wartościom kształtuje człowieka, jest też w stanie przesądzać o jego wewnętrznym rozwoju, o jego przeżyciach, działaniach i całej postawie
życiowej. Wychowanie powinno ukazywać świat wartości w ich hierarchicznym usytuowaniu, od podstawowych do najwyższych. Przebywanie z nauczycielami, które nie
tylko deklarują jakieś wartości, ale je realizują w swoim codziennym życiu, stanowi
najpewniejszą gwarancję ich przyswajania i świadomej akceptacji.
Jeśli autorytet ma przynosić pożądane skutki wychowawcze, musi opierać się na
wyższej wiedzy, czyli znawstwie danego zagadnienia i być okazywany w atmosferze
miłości i szacunku. Najlepszymi wynikami w omawianym względzie legitymują się
wychowawcy, którzy w zakresie autorytetu potrafią osiągnąć „złoty środek” między
pozwalaniem a ograniczaniem. Należy wychowywać dzieci i młodzież w kierunku zrozumienia znaczenia własnego życia i życia innych ludzi oraz do osiągnięcia postępów w
nauce i doskonaleniem własnej osoby. Kształtować takie postawy i wartości, ideał, które warunkowałyby zachowanie jednostki w całej zbiorowości ludzkiej.
W personalistycznym ujęciu zagadnienia wychowania doniosłą rolę pełni wzór
osobowy. Jest to osoba, która realizuje w swoim życiu ideał doskonałości, służy za
przykład i jest godna naśladowania. Wartości, które przekazywane są przez wzór osobowy przenikają egzystencję młodego człowieka i kształtują jego osobowość, mogą
również być przekazywane innym, wpływać na ich postawy, słowa i postępowanie.
Wzory osobowe są narzędziami wychowawczymi. Jako sygnały wychowawcze wyrażające się np. w stawaniu świadomie lub nieświadomie przez wychowawcę siebie samego
lub innej osoby za wzór, sprawiają uruchomienie mechanizmów wychowania. Pierwszym z nich, mocno charakterystycznym dla oddziaływania wychowawczego przez
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wzory, jest tzw. impriting, czyli „reakcja piętna”, czy też „tworzenie pierwowzorów”630.
Gdy chcemy, żeby autorytet, który jest dla kogoś wzorem osobowym oddziaływał wychowawczo, na przykład w procesie wychowania, powinien posiadać określone aksjologiczne ukierunkowanie. Zarówno brak wzorów osobowych jak i autorytetów wychowawczych sprawia, że poniekąd rezygnuje się z własnych możliwości realizowania zadania wychowawczego. Bardzo ważną w wychowaniu ku wartościom jest rozmowa,
która opiera się na wzajemnym zaufaniu między nauczycielem a wychowankiem.
Wprowadzanie w świat wartości powinno odbywać się poprzez wyjaśnianie istotnych
dla młodego człowieka kwestii, od wyjaśniania wartości już uznawanych do wartości
nowych lansowanych bohaterów. Rozpoznanie wartości uznawanych przez dzieci młodzież powinno prowadzić do ukazania im pełni i przejrzystości życia wartościowego.
Musimy pamiętać, że w każdym procesie wychowania konieczny jest czynny
udział wychowanka, który oprócz pozytywnego nastawienia do podejmowanych działań, przyjmuje proponowane wartości jako własne i współdziała w tym procesie z wychowawcą będącym dla niego autorytetem.
Należy powiedzieć, że nauczyciel mający autorytet INSPIRANDERA tworzy
nowe orientacje i nastawienia oraz. wyzwala nowe zachowania. Ponadto jako przedstawiciel środowiska szkolnego posiada znaczący wpływa na kształtowanie pozytywnego
obrazu szkoły, gdzie uczeń będzie się dobrze czuł. Młodzież poprzez doświadczenia
zdobywane w szkole uczy się postaw, wartości, zachowań formalnych i nieformalnych.
Nauczyciel zaś jako wzór powinien być nośnikiem tych cech. Ponadto często na pierwowzorze nauczyciela buduje się skłonność do sięgania po inne wzory.
Nauczyciel - INSPIRANDER jest osobą, która jest godna zaufania, jest przyjacielem, jest kimś, kogo uczeń obdarza autorytetem, cieszy się jego uznaniem i akceptacją. Podejmowane przez nauczyciela działania dydaktyczne i wychowawcze muszą
wiązać się z realizacją podstawowych wartości moralnych. W całym procesie działalności pedagogicznej – nauczyciel INSPIRANDER – kieruje się elementami strukturalnymi tego rodzaju autorytetu, które szerzej zostały powyżej omówione.
Konkludując, należy jeszcze raz mocno podkreślić, że nauczyciel INSPIRANDER daje gwarancję trwałości, ładu i tego niezbędnego zasobu pewności dla ucznia, by
w ogóle mógł żyć i rozwijać się. Potrzebuje on jakiejś miary samego siebie, odniesienia
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do własnego kryterium, do wiarygodnego wzoru, który pomoże mu w projektowaniu i
korygowaniu samego siebie. INSPIRANDER - niezależnie od przemian społecznokulturowych sam jest stale „głodny” wzorca osobowego, a to z kolei pozwala także jemu ciągle wzrastać. Ten głód autorytetu wynika z natury ludzkiej. Jest więc niezmienny. Chodzi tu o jakiś punkt odniesienia, o przewodnika w szkole życia, o kogoś, kto
wskazuje, jak żyć, kto jest światłem w labiryncie natychmiastowych przemian i w rzeczywistości, która dostarcza nieustannego potoku pozbawionych znaczeń informacji,
przed którymi trudno jest się obronić. Sam INSPIRANDER najbardziej potrzebuje
autorytetu bezwzględnego, który może przysługiwać tylko bytowi absolutnemu, jakim
jest Bóg. Tylko bowiem w Bogu wszystkie autorytety mają swe pierwsze źródło i ostateczne spełnienie. On jest „Alfa i Omega, Początek i koniec” (Ap 21, 6). W Nim znajdują swą autentyczność i definitywne potwierdzenie wzory osobowe świętych, którzy w
sposób szczególny dążyli do doskonałości w miłości. „Bez odniesienia do Boga”, jak
stwierdza Jana Paweł II, cały świat wartości stworzonych, (w tym także „świat” autorytetów) zawisa jakby w ostatecznej próżni. Traci również swą przejrzystość, swą wyrazistość. Zło przedstawia się jako dobro, a dobro zostaje zdyskwalifikowane 631. Nikt więc
nie jest w stanie zastąpić autorytetu Boga.
INSPIRANDER zapatrzony jest w Boga, a to powoduje oddanie się sprawie
innych, brak rozdźwięku pomiędzy słowami i czynami, wiarygodność, zdolność do akceptacji godności i wartości każdego ucznia, umiejętność zrozumienia i wspomagania
ich w odkrywaniu autentycznych wartości. Takie autorytety jawią się jako model pewnych wartości, znak spełnienia odwiecznego powołania, jakim obdarzył człowieka
Stwórca, najważniejszy Przewodnik przez życie. Wspierają one człowieka, zwłaszcza
młodego, w odważnym formowaniu własnej pełnej osobowości. Spotkanie i poznanie
takich osób, którzy życiem w różnych warunkach społeczno-kulturowych, wyposażeni
w różne cechy i temperamenty potwierdzili wybór Chrystusa, wyzwala w uczniu naturalną potrzebę bycia dla innych, bycia dobrym, dążenia do świętości. Ku nim uczeń
może zwracać się zwłaszcza w sytuacjach trudnych, prosząc o pomoc wtedy, gdy poszukuje „światła" odnośnie do tego, jak żyć, by „bardziej być dla drugich” i aktualizować swoje człowieczeństwo. Co więcej, uczeń dzięki nauczycielowi posiadającego autorytet INSPIRANDERA, może uczyć się odczytywać drogę świętych w kontekście
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czasów kultury i odnajdywać w ich opiece oraz drodze życiowej wsparcie w rozwiązywaniu problemów. Tylko tacy nauczyciele mogą mocą własnego przykładu potrafią
wskazać drogę prowadzącą we właściwym kierunku.
INSPIRANDER, to autorytet wychowawczo twórczy, wyzwalający i atrakcyjny, autentyczny moralnie i religijnie. Wyzwala inicjatywę u uczniów, dopuszcza dyskusję i dialog, motywuje do samowychowania i własnego twórczego rozwoju. Tego rodzaju autorytet daleki jest od ujarzmiania uczniów, od dominacji negującej lub ograniczającej autonomię osoby. Nie wyklucza on, obok uznania pozytywnych wartości, widzenia w swoim autorytecie również stron słabych. W ten sposób wychowawczo twórczy
autorytet inspirandera wspomaga, osobę w jej dojrzewaniu, w wewnętrznym uwalnianiu
się od tego, co opiera się na ukrytej indoktrynacji.
Jan Paweł II skierował wezwanie do polskich nauczycieli: „Trzeba, abyście byli
dla młodych przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej
walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie”632.
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ZAKOŃCZENIE

Autorytet jest zjawiskiem, którego istnienie wiele osób odczuwa i potwierdza.
Niektórzy wprost twierdzą, że autorytet to misterium. Jego powstanie otacza tajemnica,
ale upadek jest czymś namacalnym. Młody człowiek potrzebuje obecności i pomocy
kogoś, kto go przez ten trudny okres go przeprowadzi i nauczy ufać633. Żyjemy w epoce, w której upadek autorytetu dotyczy nie tylko jakiejś jednej profesji czy jednej dziedziny życia społecznego czy jednej grupy społecznej. Podważeniu lub przewartościowaniu ulega wiele tradycyjnych wartości634.
Autorytet jako zjawisko społeczne jest wielostronnie uwarunkowany i zdeterminowany. W procesie kształtowania autorytetu nauczyciela - wychowawcy współdziałają
czynniki różnej natury i w związku z tym funkcjonują w nim prawidłowości różnego
typu, między innymi prawidłowości psychospołeczne, występujące we wszelkich stosunkach społecznych. Takie spojrzenie na autorytet pozwala rozpatrywać go w kategoriach interakcjonizmu, teorii dotyczącej stosunków międzypersonalnych, do których
należy stosunek nauczyciela i uczniów. Na gruncie tej teorii przyjmuje się następujące
założenia:
1.) istnieją co najmniej dwie jednostki;
2.) występuje wzajemny wpływ jednostek;
3.) wzajemne stosunki cechuje dynamika i zmienność;
4.) wzajemne stosunki są kształtowane przez różne czynniki;
5.) wzajemne stosunki można mierzyć635.
W uzasadnieniu interakcjonistycznej koncepcji autorytetu nauczyciela - należy stwierdzić, że:
1) Zjawisko to ma charakter dwupodmiotowy, czyli dotyczy co najmniej dwóch
osób: nauczyciela i ucznia.
2) Nauczyciel reprezentuje pewne wartości (np. formy myślenia, zachowania, ustosunkowania), natomiast uczeń akceptuje owe wartości, wyraża swoje uznanie i
dobrowolne podporządkowanie.

633

Stala. Dzisiejsza., jw. s. 170.
Kotusiewicz. Autorytet., jw. s. 4.
635
Por. E. Badura. Emocjonalne uwarunkowania autorytetu nauczyciela. Warszawa 1981 s.53-54.
634

368

3) Autorytet nauczyciela charakteryzuje dynamika. W miarę psychicznego i społeczno-moralnego rozwoju uczniów zmienia on swój zakres i wzbogaca w nowe.
4) Autorytet nauczyciela warunkują co najmniej dwie grupy czynników: zewnętrzne, wynikające ze stosunków środowiskowych, społecznych i politycznych i
wewnętrzne, których źródło tkwi w osobie nauczyciela i jego zachowaniu.
5) Zjawisko autorytetu może być mierzone i opisywane na przykład ze względu na
charakterystykę uczestników, zmianę treści i zakresu w kolejnych fazach swojego rozwoju, rodzaj i siłę wpływu na zachowanie osób, kształtujące go czynniki
oraz inne zmienne.
Wychowanie tradycyjne w zasadzie sprowadzało się do niedawna do wpływu
nauczyciela na ucznia celem podporządkowania go normom społecznym. Wpływ taki
zawierał w sobie intensywny nacisk wytwarzający konieczność zaakceptowania nauczyciela i jego działań w stosunku do wychowanka. Konsekwentnie omawiane wychowanie regulowane było autorytetem. Wychowanie takie, skuteczne w dawnych
strukturach społecznych, nie było w stanie się znaleźć i z korzyścią rozwijać swojej
działalności współcześnie. Co więcej, zostało ono poddane ostrej krytyce ze strony nowoczesnego społeczeństwa, a zwłaszcza ze strony młodzieży. Skutkiem tego ukształtował się m.in. system wychowania pozbawionego autorytetu636. Ponieważ obydwa systemy były skrajne, jeden nadużywał autorytetu; a drugi go całkowicie przekreślał, w
toku dalszej dyskusji pojawiła się propozycja wychowania, w którym autorytet został
poddany rewizji, na skutek czego zachował się w wychowaniu, ale przede wszystkim
jako jeden z wielu czynników osobowych, społecznych i kulturowych637.
Termin autorytet jest tym, którego używa się aktualnie bardzo często w codziennych rozmowach czy debatach społecznych. Zainteresowanie społeczne zagadnieniami związanymi z autorytetem ma swoje źródło w psychicznej kondycji współczesnego człowieka. Zagubiony w nadmiarze często sprzecznych informacji, z trudnością
odróżniający prawdę od fałszu, manipulowany przez media, czuje się zagrożony. Jego
potrzeba bezpieczeństwa, która – jak mówi A. Maslow (1978) – przewyższa wszystkie
inne w rozwoju – została naruszona. Zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa wiąże się z
ochroną przed zagrożeniem, z wolnością od lęku, z doznawaniem opieki, oparcia, protekcji, ładu, z poczuciem przestrzegania praw i posiadania silnego protektora. Wymienione tu składowe potrzeby bezpieczeństwa wydają się nie realizowane w życiu współ636
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czesnego człowieka. Pewnym sposobem na zaspokojenie odczuwanej potrzeby bezpieczeństwa jest znalezienie mocnego oparcia. Funkcję taką dobrze pełni autorytet.
Zmieniające się nastawienie wobec autorytetu silnie oddziałuje w każdej dziedzinie na wszystkich wychowawców: rodziców, nauczycieli i przywódców, którzy są
odpowiedzialni za sprawowanie pieczy nad innymi. Dyskusja polaryzuje się zwykle
wokół takich prostych stwierdzeń jak „zbyt dużo lub zbyt mało dyscypliny". Strach jest
potężnym czynnikiem kształtującym ludzkie zachowanie. Jest to jeszcze wzmocnione
przez fakt, że niektóre z naszych najsilniejszych, a zarazem najwcześniejszych przeżyć
były oparte na nierówności, co czyniło strach skutecznym czynnikiem ingerującym w
zachowanie, nawet jeśli interwencja nie miała być zastraszaniem.
Małe dziecko pojawia się na świecie i przez kilka lat pozostaje skrępowane nierównościami występującymi pomiędzy nim a innymi: nierównością wielkości, możliwości oraz potrzeby uznania. Człowiek rodzi się w stanie zależności, a obawa przed
utratą pomocy innych stanowi istotny składnik naszego dalszego życia. Zależność od
innych we wczesnym dzieciństwie jest zależnością od fizycznej, uczuciowej i ekonomicznej opieki, a tego rodzaju potrzeby utrzymują się - w większym lub mniejszym
wymiarze - w ciągu całego naszego życia. Ponieważ podstawową cechą radzenia sobie
z naszą zależnością jest posłuszeństwo wobec tych, którzy zaspokajają nasze potrzeby,
zaczęto uznawać je za osobę decydującą o skutecznym funkcjonowaniu społeczeństwa638.
Dla nauczycieli podstawowym celem, wychowywania kształtującego postawą
wobec autorytetu jest popieranie ciągłego procesu odrywania się, zmniejszającego nieustannie zależność i sprzyjającego rozwojowi osoby, która zdolna jest realizować swe
możliwości, akceptować siebie, czuć się kochaną ze względu na swoją wartość, niezależnie od osiągnięć, cieszyć się swoimi dokonaniami, ale i znać swe braki; z perspektywy takiej afirmacji może ona oceniać autorytet w sposób, który pozwala odróżnić i potępić użycie go jako narzędzia zniewalającej siły, a nie jako służby. Jeśli wychowanie
ma spełnić pozytywną rolę, musi stać się wzorem służby dla osoby dorastającej, która z
kolei przekaże swoim dzieciom i innym ludziom to, czego się nauczyła639.
Ponieważ ludzie czują się obdarzani zaufaniem, znają wartość zaufania i mogą
ofiarować je innym. Ponieważ czują się akceptowani, znają wartość akceptacji i mogą
obdarzać nią innych. Ponieważ częściej doświadczają miłości niż odtrącenia, mogą bar638
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dziej kochać niż odrzucać i wreszcie łatwiej jest im dostrzegać w innych dobro niż zło.
Ponieważ uznano ich niezależność, znają wartość wolności, mogą ją ofiarować i respektować u innych. Ponieważ uznano ich równość, mają poczucie własnej wartości niezależnie od swoich osiągnięć czy zdolności i mogą zaufać innym na podstawie podobnej
motywacji równości i wartości, które nie zależą od uzdolnień. Dlatego, że czują się dobrze, pewnie i bezpiecznie, nie są podatni na zepsucie, zastraszenie czy zniewolenie i
nie odczuwają potrzeby zdobycia fałszywego poczucia dobra, pewności siebie czy bezpieczeństwa poprzez panowanie, dominowanie, upokarzanie czy pokonywanie innych.
Tacy ludzie posiadają wolność wewnętrzną, którą instynktownie chcą szanować u innych i naprawdę pragną robić wszystko, aby móc przynieść ją innym.
Głównym dążeniem wieku dorastania jest dążenie do równości wartości w kategoriach sprawiedliwości społecznej i związków osobowych. To stanowi istotę Chrystusowego orędzia, a najpilniejszym zadaniem chrześcijańskiej wspólnoty jest usunięcie
autorytarnych systemów i struktur jako języka i środka głoszenia Dobrej Nowiny. Powszechne odsuwanie się od chrześcijaństwa jest w dużym stopniu spowodowane zasadniczym anachronizmem występującym we wszystkich wyznaniach chrześcijańskich,
ponieważ wszystkie one zignorowały przesłanie o równości i miłości, do których powinien dążyć świat640.
Z kolei coraz częściej słyszy się stwierdzenie osłabienia bądź nawet utraty autorytetu. Czy to oznacza, że w warunkach demokracji osiągnięcie i utrzymanie autorytetu
jest niemożliwe? To pytanie zadają sobie dziś wszyscy świadomi swojej roli wychowawczej. Wiedzą bowiem, że zjawisko załamywania się autorytetów ma przykre następstwa społeczne: zakłócony zostaje przekaz wartości; dzieci i młodzież tracą poczucie bezpieczeństwa, w mniej odpornych środowiskach rodzi się bunt i odrzucanie
wszelkich norm. W ciągu wieków pojęcie autorytetu ulegało społecznym i historycznym przemianom. Terminu tego zaczęto używać zarówno dla określenia prestiżu, powagi, wpływu, znaczenia, jak też woli podporządkowania się władzy. W potocznym
użyciu słowo autorytet ma dość niedokładne, ale powszechnie uznawane znaczenie. Na
pierwszy plan wysuwa się przekonanie, że mieć autorytet nauczyciela - to znaczy
przede wszystkim posiadać uznanie, szacunek, władzę nad wychowankiem. W literaturze pedagogicznej używa się m.in. takich określeń, jak autorytet wyzwalający i ujarzmiający oraz autorytet wewnętrzny i zewnętrzny.
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Autorytet, czyli uznanie i szacunek mają więc uczeni, nauczyciele, naukowcy ze
względu na swoje osiągnięcia i zasługi uważani za luminarzy wiedzy i mistrzów pracy
naukowej i wychowania. Autorytetem zostaje ten, kto legitymuje się walorami pozwalającymi widzieć w nim znawcę, sędziego, twórcę i nauczyciela wiedzy naukowej, zostaje
osoba, którą świat ludzi uznaje za wzór, od której trzeba się uczyć, której twórczość i
działalność winna być brana pod uwagę. Janusz Goćkowski, autor pracy Autorytety
świata uczonych, słusznie twierdzi, iż autorytet spełnia zawsze i wszędzie, choć w rozmaity sposób, funkcję ośrodka miarodajności, który ludziom jest nieodzowny dla zaspokojenia potrzeby ładu. Tak jak nie ma szkoły bez nauczycieli, cechu bez mistrzów,
tak nie może być wychowania bez autorytetów.
Jak to już w opracowaniu zaznaczono, że wyjątkowo ważną rolę w pedagogice
odgrywa autorytet moralny. Osoba o takim autorytecie staje się dla innych wzorem postępowania moralnego, ze względu na cechy swego charakteru oraz działanie na rzecz
innych, potrzebujących pomocy. I właśnie ten rodzaj autorytetu pozostaje w ścisłym
związku z łacińskim słowem auctoritas oznaczającym godność i poważanie.
Artur Bruhlmeier, opisując autorytet, przedstawia trzy rodzaje władzy. Uważa,
że człowiek jest całością złożoną z trzech członów: ciała, psyche i ducha. W tych właśnie obszarach winien oddziaływać nauczyciel inspirander. Do istoty władzy należy
manifestowanie się we wszystkich trzech płaszczyznach. Człowiek jest władny nie tylko jako istota fizyczna i psychiczna, lecz także jako duchowa. Władza na tej płaszczyźnie objawia się jako moc duchowa, jako promieniowanie osobowości na zasadzie jej
własnej wewnętrznej wartości jako wiarygodności, jako siła przekonywująca i zdobywająca uznanie. Ogarniam je odtąd uproszczonym pojęciem "duchowy" czy "prawdziwy" autorytet. Autor Edukacji humanistycznej twierdzi, że na autorytet duchowy reagujemy zazwyczaj wewnętrznym posłuszeństwem. Zostaje również przy tym zachowana
wolność, ponieważ sami tego chcemy. To oznacza, że skuteczna władza wychowawcza
leży w istocie w autorytecie duchowym.
W każdej epoce, a szczególnie w czasach ostatnich, kiedy demokracja zagościła
na nasz „rynek” wielu zadaje sobie pytanie: w jaki sposób nauczyciel ma budować swój
autorytet, jak go utrzymać? Wielu odpowiada: nauczyciel powinien posiadać rzetelną
wiedzę, musi wzbudzić w uczniach zaufanie intelektualne do siebie (wiarę w prawdziwość i słuszność swoich słów), powinien znać psychikę dziecka. Warunkiem ukształtowania autorytetu jest także uczucie szacunku dla dziecka, które wyraża się jawnie i
otwarcie w postępowaniu z uczniami.
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Dotychczas, analizując literaturę na ten temat, można by powiedzieć, że autorytet nauczyciela, jakkolwiek byśmy go nazwali, składał się przede wszystkim z następujących elementów:
a) umiejętności nawiązania kontaktu z młodzieżą,
b) czynnej sympatii (nauczyciel jako przyjaciel i doradca),
c) poszanowania godności ludzkiej ucznia (...), jego uczuć osobistych (...),
d) kredytu zaufania, jakim powinniśmy obdarować młodzież (...),
e) sprawiedliwości (...),
f) zgodności pomiędzy słowem a postępowaniem,
g) niezawodności - niemówienia "na wiatr",
h) wymagalności i surowości (...).
Czy jednak ten rodzaj autorytetu jest na dziś wystarczający? Jeśli odpowiedź byłaby twierdząca, to rodzi się kolejne pytanie: dlaczego w opinii społecznej i prowadzonych w tym kierunku badaniach, spotykamy się z nieco inną opinią i zapotrzebowaniem. Wydaje się więc, iż na dzisiejsze czasy potrzeba pewnej modyfikacji cech strukturalnych autorytetu. Nie oznacza to, by cechy, które są składowymi dotychczasowego
autorytetu nauczyciela, były zbędne. Wręcz przeciwnie, one winny pozostać nadal elementami autorytetu takiego, jaki tworzą. Wydaje się słusznym połączenie i uzupełnienie
pewnych cech, w pewną całość, a ten dopiero może posiadać swą aktualność. Różnica
polegać będzie na tym, że musi nastąpić pewne przewartościowanie, pewne cechy zajmą nieco inną pozycję w oddziaływaniu wychowawczym nauczyciela. Ta kwestia została już wyżej omówiona, stąd nie ma potrzeby ponownego zajmowania się tym zagadnieniem.
Niestety, empiryczne badanie istoty autorytetu oraz uwarunkowań okazuje się
czynnością trudną i złożoną, stąd rzadkość podejmowania działań badawczych. Niemniej brak jakichkolwiek poczynań w tym zakresie można uznać za sytuację bardziej
niekorzystną od próby - nawet niedoskonałej - znalezienia odpowiedzi na nurtujące pytania. W takich okolicznościach uzasadniona wydaje się własna koncepcja badań.
W oparciu o analizę literatury na temat autorytetu nauczyciela i przeprowadzone
badania empiryczne na terenie diecezji sandomierskiej również dotyczące postrzegania
autorytetu nauczyciela przez uczniów i nauczycieli, autor opracowania doszedł do
stwierdzenia, że dotychczasowy autorytet nauczyciela nie spełnia oczekiwań i nie odzwierciedla w swej nazwie cech strukturalnych aktualnych na dzisiejsze czasy.

373

Dzięki wieloletnim obserwacjom, analizom, a szczególnie ostatnim badaniom,
dysertant zaproponował nowy rodzaj autorytetu, którego propozycja dotyczy zarówno
nazwy jak i jego treści, czyli elementów składowych. Oczywiście, co prawda w ankietach nie zaproponowano wprost nazwy współczesnego autorytetu - jaki autor pracy proponuje, czyli INSPIRANDERA - to jednak jego elementy składowe bardzo często się
pojawiają w wypowiedziach obu grup respondentów. Według autora jest to pewne osiągnięcie, które stanowi propozycję do dyskusji. Chociaż można by postawić pytanie: czy
można z faktami dyskutować? Faktami w tym przypadku są wyniki badań, wypowiedzi
ponad 700 osobowej grupy badanych ze wszystkich szkół średnich diecezji sandomierskiej. Dyskusja mogłaby ewentualnie dotyczyć samego zaproponowanego pojęcia, czyli
nazwy autorytetu INSPIRANDER, chociaż na takie jego określenie przedstawione
również zostały argumenty w formie elementów strukturalnych.
Nauczyciela INSPIRANDERA powinien cechować uczuciowy, przyjacielski
stosunek do uczniów. Umożliwia on bliższe współdziałanie z uczniem. Nauczyciel powinien być również człowiekiem radosnym, otwartym, empatycznym. Aby utrzymać
swój autorytet przez dłuższy okres, nauczyciel musi zdawać sobie sprawę z tego, że
jego stosunek do wychowanków powinien się zmieniać w miarę rozwoju i dorastania
ucznia.
Myliłby się ten, kto by łączył autorytet nauczyciela INSPIRANDERA z pobłażaniem i spoufalaniem się, te cechy obniżają raczej jego autorytet w percepcji ucznia i
wywołują jego lekceważenie. Wymagalność i surowość nie są bynajmniej w sprzeczności z postawą przyjaciela i doradcy. Surowość w granicach taktu i sprawiedliwość to
nieodłączne cechy kierownictwa.
Jakkolwiek spojrzymy na całość opracowania, wydaje się znaczącym osiągnięciem pewnego postępu w zakresie propozycji współczesnego modelu autorytetu nauczyciela. Autor postanowił zorganizować w najbliższym czasie w kilku ośrodkach na
terenie Polski, a być może poza jej granicami, sesje naukowe na ten temat. Chciałby,
aby poprzez dyskusję wywołać pewien rezonans na tym obszarze badań.
W pierwszym etapie, kiedy tworzono założenia badawcze na ten temat, autor
zakładał, że badaniami objęci zostaną wszyscy uczniowie i nauczyciele szkół średnich z
terenu całej diecezji sandomierskiej. Jednak po wielu rozmowach z wybitnymi specjalistami z zakresu pedagogiki i socjologii, doszedł do wniosku by pozostać na grupie reprezentatywnej. W pewnym stopniu dysertant uznaje to za niedociągnięcie, ale z drugiej
strony, można postawić pytanie: czy zwiększona liczba badanych wpłynęłaby na kształt
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wyników? Znawcy przedmiotu badań pedagogicznych (T.Pilch, H. Muszyński, M. Majewski) również radzą, aby w tego typu badaniach pozostać na grupie reprezentatywnej.
Niemniej jednak ta kwestia pozostaje otwartą. Być może dla wzmocnienia argumentacji, co do nazwy autorytetu czy jego treści, mogłyby tego typu badania wraz z poszerzeniem ich zakresu, przyczynić się do wzmocnienia argumentacji proponowanego nowego modelu autorytetu nauczyciela INSPIRANDERA.
Zapewne wskazanym byłoby przeprowadzenie badań na wybranej grupie - reprezentacyjnej - rodziców uczniów badanych. Autor uznał, że szkoła jako środowisko
żyjące na co dzień własnym rytmem, tworzy zamknięty obszar. Rodzice natomiast
wzmacniają bądź osłabiają wpływ i znaczenie funkcjonowania tego środowiska. Być
może w przyszłości i ta kwestia stanie się przedmiotem dalszych badań. Według autora
pracy wspomniane wyżej braki nie rzutują na wiarygodność postawionych tez, ani też
nie zmieniają oblicza rzeczywistości zaproponowanej w opracowaniu - jako nowego
modelu autorytetu nauczyciela.
Ponadto autor opracowania w kontekście przeprowadzonych badań nad autorytetem nauczyciela i analizy literatury, doszedł do wniosku, iż słusznym i wprost koniecznym wydaje się powołanie Międzynarodowej Rady Pedagogów Katolickich, która
by w swoich badaniach, zajęła się m.in. autorytetem nauczyciela w wymiarze europejskim.
Jak wspomniano wyżej zgromadzona wiedza o autorytecie nauczyciela nie pretenduje do miana wyczerpującej. Dostrzeżony problem stanowi przyczynek do kolejnych pytań i badań. Być może wysunięta przez autora propozycja nowego modelu autorytetu doczeka się przyjęcia w obiegowej opinii. Dla zmotywowania akceptacji tej propozycji potrzeba będzie przeprowadzenie kolejnych badań nad autorytetem nauczyciela
na terenie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół wyższych. Specyfika procesu
pedagogicznego na tych poziomach edukacyjnych może różnicować istotę i uwarunkowania autorytetu nauczyciela. Podjęcie zaproponowanego kierunku badań stanowiłoby
podstawę analizy porównawczej autorytetu nauczycieli, ze względu na poziom edukacyjny oraz okres rozwojowy uczniów.
Autorytet nauczycieli w relacji z innymi podmiotami, na przykład rodzicami
uczniów, innymi nauczycielami, przełożonymi - również stanowi kwestię otwartą w
badaniach. Należy jasno powiedzieć, że współczesny nauczyciel stoi przed koniecznością rozwijania szeregu nowych właściwości, między innymi innowacyjnych, inspiratorskich, diagnostycznych, doradczych i konsultacyjnych, wspierających, osoby rzecz375

nika praw dzieci i młodzieży, osoby samodoskonalącej się, współtwórcy wiedzy naukowej. Zagadnienia te - jak zauważył autor - stanowią obszar dotychczas nie podjęty w
badaniach empirycznych.
Ponadto zewnętrzne uwarunkowania autorytetu nauczyciela pozostają zagadnieniem do dalszych badań. W tym opracowaniu zostały one świadomie pominięte. Przyjmując jednak ich ogromne znaczenie, należy wyraźnie podkreślić, że łączna interpretacja wyników badań dotyczących wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań autorytetu nauczycieli stanowi dopiero pełny obraz.
Kolejną jakże istotną kwestią do badań pozostaje również poznanie procesu obniżania poziomu autorytetu nauczycieli. W jakich warunkach nauczyciele tracą swój
autorytet? W jaki sposób rekompensują sobie jego brak? Czy na jego miejsce pojawia
się pseudoautorytet? Jakie są następstwa braku pedagogicznego autorytetu dla uczniów
i dla nauczycieli? Poszukiwanie odpowiedzi na postawione pytania jest czynnością niezwykle trudną. Wymaga taktu ze strony badacza oraz odpowiedniego doboru technik
badawczych, aby cel działań został odpowiednio osiągnięty.
Wobec zmieniających się realiów społeczno-politycznych w kraju oraz nowych
koncepcji rozwiązań systemowych w oświacie, istnieje potrzeba zintensyfikowania badań nad zawodem i osobą nauczyciela. Początek XXI wieku jest okresem potrójnego
kryzysu w społeczeństwie polskim: załamania się dotychczasowego ustroju, zapaści
gospodarczej oraz chaosu aksjologicznego.
Jednak by nie kończyć zbyt pesymistycznym stwierdzeniem opracowania należy
powtórzyć słowa niekwestionowanego, dla autora pracy, autorytetu Zygmunta Baumana: „od autorytetów-przywódców” przeszliśmy do „autorytetów-przykładów”. Różnica
między nimi jest taka, że te pierwsze wskazują drogę, jaką warto kroczyć, a te drugie
pokazują, jak się poruszać. W owej skale, zdawałoby się, wykutym świecie, o jakim się
sądziło, że trwać będzie nieskończenie długo w niezmienionym kształcie, bez autorytetów-przywódców trudno było się obejść. W świecie, w jakim drogi się przesuwają, nim
się do ich końca dotarło, zaufać takim autorytetom to tyle, co skrępować sobie ręce na
przyszłość i nie zauważyć w porę, że drogę, jaką wskazali, kolejne fale już do cna rozmyły lub, że całkiem gdzie indziej ona prowadzi. Zaś autorytety-przykłady są nie od
tego, by odpowiadać na pytanie, „co robić,” – ale na pytanie „jak robić?”641.

641

http://www.tezeusz.pl/cms/tz/index.php?id=326 (dnia 30 XI 2005)
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WYKAZ SKRÓTÓW

Acd

- Akademicka

BHW

- Biuletyn Historii Wychowania

BO

- Badania Oświatowe

Chow

- Chowanna

CiŚ

- Człowiek i Światopogląd

CziS

- Czas i Społeczeństwo

DSz

- Dyrektor Szkoły

Ed

- Edukacja

ED

- Edukacja Dorosłych

EiD

- Edukacja i Dialog

EM

- Ethics & Medicine

ENS

- Encyklopedia Nauczania Społecznego

EST

- Ełckie Studia Teologiczne

Et

- Etyka

Eth

- Ethos

FO

- Forum Oświatowe

GN

- „Głos Nauczycielski”

GS

- Gaudium et spes

GSz

- Gazeta Szkolna

GiZ

- Grupa i Zabawa

KAI

- Katolicka Agencja Informacyjna

Kat

- Katecheta

KE

- Kultura Edukacyjna

KF

- Kultura Fizyczna

KiE

- Kultura i Edukacja

KiS

- Kultura i Społeczeństwo

KDK

- Konstytucja Duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym
Gaudium et spes

KP

- Kwartalnik Pedagogiczny

NiP

- Nauka i Przyszłość
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NiW

- Nauczyciel i Wychowanie

NiWych

- Nauczyciel i Wychowawca

NSz

- Nowa Szkoła

NwSz

- Nowe w szkole

NT

- Nowy Tekst

OiW

- Oświata i Wychowanie

OR

- „L’Osservatore Romano „

OWT

- Opieka Wychowanie Terapia

PCh

- Pedagogika Christiana

Pol

- Polityka

Pln

- Polonista

POW

- Problemy Opiekuńczo Wychowawcze

PP

- Przegląd Pedagogiczny

PPs

- Przegląd Psychologiczny

PK

- Przegląd Kalwaryjski

Prez

- Prezbiterium

Prob

- Problemy

PSP

- Piotrkowskie Studia Pedagogiczne

PW

- Psychologia Wychowawcza

PZ

- Przegląd Zachodni

Raš

- Rodina a škola

RF

- Roczniki Filozoficzne

RH

- Encyklika Redemptor hominis

RK

- Roczniki Koszalińskie

RŁ

- Roczniki Łódzkie

RNS

- Roczniki Nauk Społecznych

RP

- Ruch Pedagogiczny

Red

- Roczniki Pedagogiczne

RPR

- Rocznik Pedagogiki Rodziny

RW KUL

- Roczniki Wydawnicze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Rzecz

- Rzeczpospolita

SO

- Społeczeństwo Otwarte

SPCh

- Studia Philosophiae Christianae

SPH

- Słupskie Prace Humanistyczne
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StS

- Studia Socjologiczne

SzZ

- Szkoła Zawodowa

ŚiS

- Świat i Słowo

TP

- „Tygodnik Powszechny”

TSD

- Toruńskie Studia Dydaktyczne

WD

- Wychowanie na codzień

WDr

- W drodze

WFiZ

- Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

Wpr

- Wprost

WP

- Wychowanie w Przedszkolu

Wych

- Wychowawca

VS

- Veritatis Splendor

Zn

- Znak

ZNUJ

- Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

ŻSz

- Życie Szkoły
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2. ANKIETA DLA NAUCZYCIELI
AUTORYTET W ŚWIADOMOŚCI NAUCZYCIELI
W obecnych czasach przeżywamy kryzys autorytetu. Podejmuje się wiele badań
z tym związanych. Podjęte badania w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Stalowej
Woli mają posłużyć do przygotowania odpowiedzi na zasadnicze pytanie: jak przedstawia się dzisiaj obraz autorytetu nauczyciela w świadomości nauczyciela i uczniów. W
związku z powyższym bardzo proszę o dokładne przeczytanie pytań kwestionariusza i
udzielenie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi na zawarte w nim pytania. Zgromadzone materiały zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. Serdecznie
dziękuję za udział w badaniach.
.
Kwestionariusz jest anonimowy, proszę go nie podpisywać
1) Proszę powiedzieć, co rozumiesz pod pojęciem słowa „autorytet”?
1 - tak
2 - nie
3 - trudno powiedzieć
1
2

ٱ- autorytet jest formą okazywania szacunku
123
ٱ- autorytet jest powszechnie zaakceptowaną w danej kulturze organizacją

władzy
3
4
5

123

ٱ- autorytet jest możliwością wpływania na działania innych osób 1 2 3
ٱ- autorytet jest narzędziem zniewolenia, presji, przymusu
123
ٱ- autorytet jest środkiem zmierzającym do przyjęcia wartości, wzorów
i norm postępowania uznawanych przez dany autorytet

6

123

ٱ- inaczej (jak?).................................................................................................

2) Którą z wyżej wymienionych kategorii uznajesz za najważniejszą:
7ٱ..............................................................................

3) Co rozumiesz pod pojęciem słowa autorytet nauczyciela?
8 ٱwzorowy wychowawca

123

9 wzorowy dydaktyk

123

10 wspaniały człowiek

123

11 człowiek z poświęceniem dla innych

123

12 osoba na poziomie

123

13 inne określenie podaj jakie ……………………….
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4) Którą z wyżej wymienionych kategorii uznajesz za najważniejszą:
14ٱ..............................................................................
5) Czy Twoim zdaniem ludzie powinni sami wyrabiać swoje zdanie o tym, co jest dobre, a
co złe, czy też przyjmować opinie autorytetów, tj. ludzi cieszących się szacunkiem:
15

ٱ

1
2
3
4

- przyjmować opinie autorytetów
- częściowo przyjmować opinie autorytetów a częściowo wyrabiać własne zdanie
- wyrabiać własne zdanie
- trudno powiedzieć

6) Czy według Ciebie młodzież w obecnych czasach potrzebuje drogowskazów w życiu;
osób, które umiałyby wskazać różnice między dobrem a złem, prawdą a kłamstwem:
16

ٱ

1
2
3
4
5

- zdecydowanie tak
- raczej tak
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- trudno powiedzieć

7) Co Twoim zdaniem decyduje o zdobyciu autorytetu społecznego?
1 - zdecydowanie tak
2 - raczej tak
3 - raczej nie
4 - zdecydowanie nie
5 - trudno powiedzieć

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ٱ- wykształcenie
ٱ- doświadczenie wynikające z wieku
ٱ- szeroka wiedza
ٱ- szanowanie innych, tolerancja
ٱ- fachowość, rzetelność pracy
ٱ- postępowanie etyczne
ٱ- charyzma
ٱ- wysokie stanowisko polityczne
ٱ- pozycja kierownicza w zakładzie pracy
ٱ- wysoka pozycja społeczna
ٱ- silna osobowość
ٱ- popularność, bycie „na topie”

12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
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29
30
31

ٱ- posiadanie władzy
ٱ- bycie ekspertem w danej dziedzinie
ٱ- wysoka pozycja materialna
ٱ- bezwzględność w traktowaniu innych

12345
12345
12345

12345
8) Które z powyższych cech uznajesz za najważniejsze w zdobyciu autorytetu społecznego: Proszę wybrać nie więcej niż trzy odpowiedzi i uszeregować je według przypi32

sywanej im ważności.

33
34
35

ٱ1...........................................................................
ٱ2...........................................................................
ٱ3...........................................................................

9) Jakie cechy powinna posiadać osoba ciesząca się autorytetem:
1 - zdecydowanie tak
2 - raczej tak
3 - raczej nie
4 - zdecydowanie nie
5 - trudno powiedzieć

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ٱ- rozwaga
ٱ- uczciwość
ٱ- dobroć
ٱ- sprawiedliwość
ٱ- tolerancyjność
ٱ- dawanie dobrych rad
ٱ- stanowczość
ٱ- sumienność
ٱ- prawdomówność
ٱ- szlachetność
ٱ- religijność
ٱ- odpowiedzialność
ٱ- szczerość
ٱ- umiejętność współżycia z ludźmi
ٱ- postępowanie zgodne z zasadami

12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
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51
52
53

ٱ- zamiłowanie do ładu i porządku
ٱ- wyższe wykształcenie
ٱ- wysoka pozycja materialna

12345
12345
12345

10) Które z tych cech uznajesz za najważniejsze?
Wybierz nie więcej niż trzy odpowiedzi i uszereguj je według przypisywanej im ważności.
54
55
56

ٱ1...........................................................................
ٱ2...........................................................................
ٱ3...........................................................................

11) Kto powinien mieć wpływ na kształtowanie postaw życiowych?
Proszę wybrać nie więcej niż trzy odpowiedzi i uszeregować je według przypisywanej im ważności.

ٱ
ٱ
ٱ

57 …………………………………………………………….
58 …………………………………………………………….
59 ……………………………………………………………

... nauczyciele
... koledzy, koleżanki
... rodzice
... księża
... instytucje polityczne
... szkoła
... środki masowego przekazu
... organizacje młodzieżowe
... osobistości telewizji
... Kościół
... idole muzyczni
... sportowcy
... nikt
... nie mam zdania
... ktoś inny (kto?)........................................................
12) Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że w naszym kraju nastąpiło znaczne osłabienie
roli autorytetów w życiu społecznym?:
60

ٱ

1
2
3

- tak
- nie
- trudno powiedzieć

13) Czy wg. Ciebie rodzice są autorytetem dla swoich dzieci?
1 - tak
2 - nie
3 - trudno powiedzieć
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61
62

ٱ- matka
ٱ- ojciec

123
123

14) Jak układają się Twoje stosunki z uczniami:
63

ٱ

1 - bardzo dobrze
2 - raczej dobrze
3 - raczej źle
4 - bardzo źle
5 - trudno powiedzieć
15) Jak układają się Twoje stosunki z gronem pedagogicznym:
64

ٱ

1 - bardzo dobrze
2 - raczej dobrze
3 - raczej źle
4 - bardzo źle
5 - trudno powiedzieć
16) Jak często uczniowie zwracają się do ciebie z własnymi problemami:
65

ٱ

1 - bardzo często
2 - raczej często
3 - raczej rzadko
4 - bardzo rzadko
5 - nigdy
17) Czy członkowie rodziny zwracają się do Ciebie z trudnymi problemami?
66

ٱ

1 - bardzo często
2 - raczej często
3 - raczej rzadko
4 - bardzo rzadko
5 - nigdy
18) Co Twoim zdaniem jest istotne w kształtowaniu autorytetu nauczycieli:
1 - tak
2 - nie
3 - trudno powiedzieć

67
68
69
70
71

ٱ- dobry przykład ze strony nauczycieli
ٱ- wskazówki, jak dobrze postępować
ٱ- zajmowanie wysokiego stanowiska
ٱ- wyższe wykształcenie
ٱ- wskazówki, jak radzić sobie z problemami
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123
123
123
123
123

72
73
74
75
76
77

ٱ- patriotyzm
ٱ- dobra materialne
ٱ- wsparcie ze strony rodziców otoczenia
ٱ- podtrzymywanie tradycji rodzinnych
ٱ- przykład, jak pomagać innym
ٱ- religijność

123
123
123
123
123
123

19) Które z wyżej wymienionych sytuacji (pyt.18) uważasz za najważniejsze w kształtowaniu autorytetu nauczycieli?
Wybierz nie więcej niż trzy odpowiedzi i uszereguj je według przypisywanej im ważności.
78
79
80

ٱ1.........................................................................
ٱ2.........................................................................
ٱ3.........................................................................

20) Czy uczniowie liczą się z Twoją opinią w wyborze:
1 - zdecydowanie tak
2 - raczej tak
3 - raczej nie
4 - zdecydowanie nie
5 - trudno powiedzieć
81
82
83
84
85
86
87

ٱ- wykształcenia
ٱ- zawodu
ٱ- partnera życiowego
ٱ- przyjaciół
ٱ- ubioru
ٱ- poglądów religijnych
ٱ- poglądów politycznych

12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345

21) Które z poniższych stwierdzeń jest Ci bliższe:
88

ٱ

1
2
3

szkoła jest instytucją, która zajmuje się głównie przekazywaniem wiedzy
szkoła jest instytucją wychowawczą, która promuje pozytywne wzorce zachowania
szkoła jest instytucją, która przekazuje wiedzę i promuje pozytywne wzorce zachowania

22) Czy według Ciebie szkoła w obecnych czasach pomaga rozwijać zdolności ucznia?
89

ٱ

1

- zdecydowanie tak
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2 - raczej tak
3 - raczej nie
4 - zdecydowanie nie
5 - trudno powiedzieć
23) Jak oceniasz swoje stosunki z uczniami:
90

ٱ

1
2
3
4
5

- bardzo dobrze
- raczej dobrze
- raczej źle
- bardzo źle
- trudno powiedzieć

24) Jakie czynniki według Ciebie są niezbędne dla budowania autorytetu nauczyciela:
1 - zdecydowanie tak
2 - raczej tak
3 - raczej nie
4 - zdecydowanie nie
5 - trudno powiedzieć
91
92
93
94
95
96
97
98
99

 ٱgruntowne wykształcenie
ٱ- nieustanne samokształcenie
ٱ- autentyczność
ٱ- szacunek dla ucznia
ٱ- bezinteresowność
ٱ- ofiarność
ٱ- szeroka wiedza
ٱ- fachowość
ٱ- otwartość na propozycje młodzieży
ٱ- kultura osobista
ٱ- humor
ٱ- umiejętność odkrywania, rozwijania zdolności

12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345

100

12345

101

12345

102

tkwiących w uczniu
103
104
105

ٱ- poszanowanie indywidualności, wolności ucznia
ٱ- wysoki prestiż zawodu nauczyciela
ٱ- dobra pozycja materialna

12345
12345
12345
12345

25) Z wyżej wymienionych czynników zaznacz trzy najważniejsze służące budowaniu autorytetu nauczyciela i uszereguj je według ważności:

440

106
107
108

ٱ1.........................................................................
ٱ2.........................................................................
ٱ3.........................................................................

26) Czy nauczyciele w Twojej szkole - według Ciebie - posiadają autorytet wśród młodzieży?
109

ٱ

1
2
3
4
5

- zdecydowanie tak
- raczej tak
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- trudno powiedzieć

27) Czy Twoim zdaniem nauczyciele powinni być doradcami w następujących dziedzinach:
1 - zdecydowanie tak
2 - raczej tak
3 - raczej nie
4 - zdecydowanie nie
5 - trudno powiedzieć

110
111
112
113
114
115
116
117
118

ٱ- w sprawach małżeńskich i rodzinnych
ٱ- w walkach z patologiami życia (alkoholizm, narkomania)
ٱ- w sprawach politycznych
ٱ- w sprawach czysto religijnych
ٱ- w kształtowaniu sumienia
ٱ- w kształtowaniu światopoglądu i wiary religijnej
ٱ- w moralności
ٱ- w życiu osobistym
ٱ- w wyborze zawodu/ studiów

28) Co według Ciebie decyduje o autorytecie nauczyciela?
1 - zdecydowanie tak
2 - raczej tak
3 - raczej nie
4 - zdecydowanie nie
5 - trudno powiedzieć

119

ٱ- wiara w Boga

12345
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12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

ٱ- bezinteresowność i poświęcenie
12345
ٱ- nowoczesność i postępowość
12345
ٱ- troska o szkołę
12345
ٱ- wykształcenie `
12345
ٱ- mądrość
12345
ٱ- tolerancja dla innych
12345
ٱ- wyrozumiałość i życzliwość
12345
ٱ- rozsądek w decyzjach
12345
ٱ- operatywność
12345
ٱ- zajmowanie wysokiej pozycji hierarchii kościelnej 1 2 3 4 5
ٱ- inne (jakie?).....................................................

29) Które z powyższych cech uważasz za najważniejsze?
Wybierz nie więcej niż trzy odpowiedzi i uszereguj je według przypisywanej im ważności.
131
132
133

ٱ1.........................................................................
ٱ2.........................................................................
ٱ3.........................................................................

30) Czy według Ciebie szacunek okazywany nauczycielom w ostatnich latach:
134

ٱ

1
2
3
4

- zwiększył się
- jest na tym samym poziomie
- zmniejszył się
- trudno powiedzieć

31) Wymień 3 osoby z życia społecznego, które są dla ciebie autorytetem:
135
136
137

…………………………………………………ٱ.
…………………………………………………ٱ.
…………………………………………………ٱ.

32) Co decyduje o tym, że te osoby są dla Ciebie autorytetem? - krótko uzasadnij
138

……………………………………………………ٱ

……………………………………………………
33) Czy uważasz, że szkoła ma udział w następujących dziedzinach:
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1 - zdecydowanie tak
2 - raczej tak
3 - raczej nie
4 - zdecydowanie nie
5 - trudno powiedzieć
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

ٱ- obalenie komunizmu
ٱ- szerzenie pokoju na świecie
ٱ- łączenie chrześcijaństwa
ٱ- odnowa moralna
ٱ- pogłębianie religijności ludzi
ٱ- czuwanie nad sprawiedliwością i wolnością człowieka
ٱ- troska o ludzi biednych, chorych
ٱ- pozycja Polski na arenie międzynarodowej
ٱ- przezwyciężanie zła
ٱ- działalność Kościoła w Polsce

12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345

34) Czy papież Jan Paweł II jest dla Ciebie wzorem w budowaniu autorytetu:
149

ٱ

1
2
3
4
5

- tak, w całej swojej działalności
- tak, ale tylko w niektórych dziedzinach
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- trudno powiedzieć

35) Czy wg. Ciebie uczniowie darzą szkołę zaufaniem:
150

ٱ

1
2
3
4
5

- zdecydowanie tak
- raczej tak
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- trudno powiedzieć

36) Czy Twoim zdaniem szkoła winna mieć większy, czy mniejszy wpływ na życie publiczne w Polsce:
151

ٱ

1
2
3
4
5

- zdecydowanie mniejszy
- mniejszy
- taki sam jak do tej pory
- większy
- zdecydowanie większy

443

37) Jak ogólnie oceniasz działalność szkoły:
152

ٱ-

1
2
3
4
5

- zdecydowanie dobrze
- raczej dobrze
- raczej źle
- zdecydowanie źle
- trudno powiedzieć

38) Na jakie dziedziny życia szkoła w Polsce powinna mieć większy a na jakie mniejszy
wpływ:
1 - większy
2 - na tym samym poziomie
3 - mniejszy
4 - trudno powiedzieć
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

ٱ- życie rodzinne
ٱ- polityka państwa
ٱ- wychowanie dzieci i młodzieży
ٱ- walka z patologiami
ٱ- pomoc społeczna
ٱ- zapobieganie przestępczości
ٱ- kultura, sztuka
ٱ- polityka zagraniczna kraju
ٱ- problemy moralne, etyczne
ٱ- religijność, wiara

1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234

39) Które ze znanych Ci osób z życia społecznego darzysz największym autorytetem?

Proszę wymienić nie więcej niż trzy osoby i uszereguj je według przypisywanej im
ważności.
163
164
165
166

ٱ1.........................................................................
ٱ2.........................................................................
ٱ3.........................................................................
ٱ4. nie mam autorytetów

40) Czy osoby, które darzysz największym autorytetem (wymienione w pytaniu poprzednim) uzyskały Twój szacunek ze względu na:
1. swoje osiągnięcia, które są wynikiem zajmowania wysokiej pozycji społecznej
2. swoje osiągnięcia, które są wynikiem cech osobowości bez względu na typ zajmowanego stanowiska

444

3. trudno powiedzieć

167
168
169
170

ٱ........................................................... 1 2 3
ٱ........................................................... 1 2 3
ٱ........................................................... 1 2 3
 ٱinne przyczyny – podaj jakie? …………………………………………………..

41) W jakim stopniu posiadasz przedstawione cechy jako nauczyciel – wychowawca?
1.
2.
3.
4.
5.

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

- stopniu najwyższym
- średnim
- dostatecznym
- miernym
- żadnym

ٱwysoki poziom nauki w określonej dziedzinie wiedzy
12345
ٱwykazywanie zainteresowania problemami ucznia
12345
 ٱumiejętność nawiązywania kontaktów z młodzieżą
12345
ٱprzyjęcie roli doradcy i przewodnika a nie kontrolera czy egzekutora
12345
ٱsłużenie pomocą problemami radą problemami trudnych chwilach
12345
ٱumiejętność cierpliwego i uważnego słuchania wychowanków
12345
ٱunikanie rutyny w prowadzeniu zajęć
12345
ٱotwartość na pytania uczniowskie
12345
 ٱinnowacje cierpliwego twórcze podejście do procesu edukacyjnego
12345
ٱświadomość swoich wad i ułomności oraz dążenie do ich wyeliminowania 1 2 3 4 5
 ٱwierność swoim zasadom etycznym, słowa winny znajdować potwierdzenie
w praktyce

12345

42) Jakie podejmujesz działania w celu budowania własnego autorytetu? (wymień przynajmniej 3 działania)

182
183
184

………………………………………………… ٱ..
………………………………………………… ٱ...
………………………………………………… ٱ...

43) Wymień przynajmniej pięć najważniejszych cech autorytetu nauczyciela
185

………………………………………………… ٱ..
445

186
187

………………………………………………… ٱ...
………………………………………………… ٱ...

44) Określ swoją płeć
188

ٱ

1. kobieta
2. mężczyzna
45) W którym roku się urodziłeś(aś)?
189

ٱ.....................................

46) Typ szkoły w której pracujesz?
190

ٱ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

- zasadnicza szkoła zawodowa
- technikum
- liceum zawodowe
- liceum ogólnokształcące
- studia na kierunku
- nie dotyczy

47) Miejsce zamieszkania:
191

ٱ

1
2
3
4
5

- wieś
- miasto do 20 tys. mieszkańców
- miasto od 20 tys. do 50 tys. mieszkańców
- miasto od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców
- miasto powyżej 100 tys. mieszkańców

48) Pochodzenie społeczne:
192

ٱ

1
2
3
4
5
6

- chłopskie
- robotniczo-chłopskie
- robotnicze
- rzemieślnicze
- inteligenckie
- inne (jakie?)....................................

49) Ile posiadasz dzieci:
193

ٱ

1
2
3
4
5

- jedno
- dwoje
- troje
- ponad troje
- jestem jedynakiem

50) Czy należysz do jakiejś organizacji?
194

ٱ

446

1. tak (proszę wpisać nazwę)..............................
2. nie
51) Jaki jest Twój stosunek do wiary?
195

ٱ

1
2
3
4
5

- głęboko wierzący(a)
- wierzący(a)
- niezdecydowany(a)
- obojętny(a)
- niewierzący(a)

52) Jak często uczęszczasz na Mszę Św.:
196

ٱ

1
2
3
4
5

6

- w każdą niedzielę, święta (i częściej)
- kilka razy w miesiącu
- kilka razy w roku
- raz na kilka lat
- nie praktykuję
- nie dotyczy

Dziękuję za wypełnienie ankiety.
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3. ANKIETA DLA UCZNIÓW
AUTORYTET W ŚWIADOMOŚCI UCZNIÓW
W obecnych czasach przeżywamy kryzys autorytetu. Podejmuje się wiele badań
z tym związanych. Podjęte badania w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Stalowej
Woli mają posłużyć do przygotowania odpowiedzi na zasadnicze pytanie: jak przedstawia się dzisiaj obraz autorytetu nauczyciela w świadomości nauczycieli i uczniów. W
związku z powyższym bardzo proszę o dokładne przeczytanie pytań kwestionariusza i
udzielenie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi na zawarte w nim pytania. Zgromadzone materiały zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. Serdecznie
dziękuję za udział w badaniach.
.
Kwestionariusz jest anonimowy, proszę go nie podpisywać

1) Proszę powiedzieć, co rozumiesz pod pojęciem słowa „autorytet”?
1 - tak
2 - nie
3 - trudno powiedzieć

1
2

3
4
5

ٱ- autorytet jest formą okazywania szacunku
ٱ- autorytet jest powszechnie zaakceptowaną w danej

123
kulturze organizacją władzy
123

ٱ- autorytet jest możliwością wpływania na działania innych osób
ٱ- autorytet jest narzędziem zniewolenia, presji, przymusu
ٱ- autorytet jest środkiem zmierzającym do przyjęcia wartości, wzorów
i norm postępowania uznawanych przez dany autorytet

6

2) Którą z wyżej wymienionych kategorii uznajesz za najważniejszą:
7ٱ..............................................................................

3) Co rozumiesz pod pojęciem słowa autorytet nauczyciela?

9

wzorowy wychowawca

123

- wzorowy dydaktyk

10-

123

wspaniały człowiek

11

- człowiek z poświęceniem dla innych

12

- osoba na poziomie

13 - inne

123
123
123

określenie podaj jakie ……………………….

448

123

123

ٱ- inaczej (jak?)..........................................................

8-

123

4) Którą z wyżej wymienionych kategorii uznajesz za najważniejszą:

ٱ

14 ..............................................................................

5) Czy Twoim zdaniem ludzie powinni sami wyrabiać swoje zdanie o tym, co jest dobre, a
co złe, czy też przyjmować opinie autorytetów, tj. ludzi cieszących się szacunkiem:
15

ٱ

1
2
3
4

- przyjmować opinie autorytetów
- częściowo przyjmować opinie autorytetów a częściowo wyrabiać własne zdanie
- wyrabiać własne zdanie
- trudno powiedzieć

6) Czy według Ciebie młodzież w obecnych czasach potrzebuje drogowskazów w życiu;
osób, które umiałyby wskazać różnice między dobrem a złem, prawdą a kłamstwem:
16

ٱ

1
2
3
4
5

- zdecydowanie tak
- raczej tak
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- trudno powiedzieć

7) Co Twoim zdaniem decyduje o zdobyciu autorytetu społecznego?
1 - zdecydowanie tak
2 - raczej tak
3 - raczej nie
4 - zdecydowanie nie
5 - trudno powiedzieć

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ٱ- wykształcenie
ٱ- doświadczenie wynikające z wieku
ٱ- szeroka wiedza
ٱ- szanowanie innych, tolerancja
ٱ- fachowość, rzetelność pracy
ٱ- postępowanie etyczne
ٱ- charyzma
ٱ- wysokie stanowisko polityczne
ٱ- pozycja kierownicza w zakładzie pracy
ٱ- wysoka pozycja społeczna
ٱ- silna osobowość
ٱ- popularność, bycie „na topie”

12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345

449

29
30
31

ٱ- posiadanie władzy
ٱ- bycie ekspertem w danej dziedzinie
ٱ- wysoka pozycja materialna
ٱ- bezwzględność w traktowaniu innych

12345
12345
12345

12345
8) Które z powyższych cech uznajesz za najważniejsze w zdobyciu autorytetu społecznego: Proszę wybrać nie więcej niż trzy odpowiedzi i uszeregować je według przypisywanej im waż32

ności.

33
34
35

ٱ1...........................................................................
ٱ2...........................................................................
ٱ3...........................................................................

9) Jakie cechy powinna posiadać osoba ciesząca się autorytetem:
1 - zdecydowanie tak
2 - raczej tak
3 - raczej nie
4 - zdecydowanie nie
5 - trudno powiedzieć

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ٱ- rozwaga
ٱ- uczciwość
ٱ- dobroć
ٱ- sprawiedliwość
ٱ- tolerancyjność
ٱ- dawanie dobrych rad
ٱ- stanowczość
ٱ- sumienność
ٱ- prawdomówność
ٱ- szlachetność
ٱ- religijność
ٱ- odpowiedzialność
ٱ- szczerość
ٱ- umiejętność współżycia z ludźmi
ٱ- postępowanie zgodne z zasadami

12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
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51
52
53

ٱ- zamiłowanie do ładu i porządku
ٱ- wyższe wykształcenie
ٱ- wysoka pozycja materialna

12345
12345
12345

10) Które z tych cech uznajesz za najważniejsze?
Wybierz nie więcej niż trzy odpowiedzi i uszereguj je według przypisywanej im ważności.
54
55
56

ٱ1...........................................................................
ٱ2...........................................................................
ٱ3...........................................................................

11) Kto według Ciebie powinien mieć wpływ na kształtowanie postaw życiowych?
Proszę wybrać nie więcej niż trzy odpowiedzi i uszeregować je według przypisywanej im ważności.

ٱ
ٱ
ٱ

57 …………………………………………………………….
58 …………………………………………………………….
59 ……………………………………………………………

... nauczyciele
... koledzy, koleżanki
... rodzice
... księża
... instytucje polityczne
... szkoła
... środki masowego przekazu
... organizacje młodzieżowe
... osobistości telewizji
... Kościół
... idole muzyczni
... sportowcy
... nikt
... nie mam zdania
... ktoś inny (kto?)........................................................
12) Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że w naszym kraju nastąpiło znaczne osłabienie
roli autorytetów w życiu społecznym?:
60

ٱ

1
2
3

- tak
- nie
- trudno powiedzieć

13) Czy Twoi rodzice są autorytetem dla Ciebie?
1 - tak
2 - nie
3 - trudno powiedzieć

451

61
62

ٱ- matka
ٱ- ojciec

123
123

14) Jak układają się Twoje stosunki z nauczycielami?:
63

ٱ

1 - bardzo dobrze
2 - raczej dobrze
3 - raczej źle
4 - bardzo źle
5 - trudno powiedzieć
15) Jak układają się Twoje stosunki z katechetami?:
64

ٱ

1 - bardzo dobrze
2 - raczej dobrze
3 - raczej źle
4 - bardzo źle
5 - trudno powiedzieć
16) Jak często zwracasz się z własnymi problemami do nauczycieli?:
65

ٱ

1 - bardzo często
2 - raczej często
3 - raczej rzadko
4 - bardzo rzadko
5 - nigdy
17) Jak często zwracasz się do członków swojej rodziny z trudnymi problemami?
66

ٱ

1 - bardzo często
2 - raczej często
3 - raczej rzadko
4 - bardzo rzadko
5 - nigdy
18) Co – według Ciebie - jest istotne w kształtowaniu autorytetu nauczycieli:
1 - tak
2 - nie
3 - trudno powiedzieć

67
68
69
70

ٱ- dobry przykład ze strony nauczycieli
ٱ- wskazówki, jak dobrze postępować
ٱ- zajmowanie wysokiego stanowiska
ٱ- wyższe wykształcenie

123
123
123
123

452

71
72
73
74
75
76
77

ٱ- wskazówki, jak radzić sobie z problemami
ٱ- patriotyzm
ٱ- dobra materialne
ٱ- wsparcie ze strony rodziców otoczenia
ٱ- podtrzymywanie tradycji rodzinnych
ٱ- przykład, jak pomagać innym
ٱ- religijność

123
123
123
123
123
123
123

19) Które z wyżej wymienionych sytuacji (pyt.18) uważasz za najważniejsze w kształtowaniu autorytetu nauczycieli?
Wybierz nie więcej niż trzy odpowiedzi i uszereguj je według przypisywanej im ważności.
78
79
80

ٱ1.........................................................................
ٱ2.........................................................................
ٱ3.........................................................................

20) Czy i jakich wyborach decyzji zwracasz się do nauczycieli?
1 - zdecydowanie tak
2 - raczej tak
3 - raczej nie
4 - zdecydowanie nie
5 - trudno powiedzieć

81
82
83
84
85
86
87

ٱ- wykształcenia
ٱ- zawodu
ٱ- partnera życiowego
ٱ- przyjaciół
ٱ- ubioru
ٱ- poglądów religijnych
ٱ- poglądów politycznych

12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345

21) Które z poniższych stwierdzeń jest Ci bliższe:
88

ٱ

1 - szkoła jest instytucją, która zajmuje się głównie przekazywaniem wiedzy
2 - szkoła jest instytucją wychowawczą, która promuje pozytywne wzorce zachowania
3 - szkoła jest instytucją, która przekazuje wiedzę i promuje pozytywne wzorce zachowania

453

22) Czy według Ciebie szkoła w obecnych czasach pomaga rozwijać zdolności ucznia?
89

ٱ

1
2
3
4
5

- zdecydowanie tak
- raczej tak
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- trudno powiedzieć

23) Jak oceniasz swoje stosunki z nauczycielami:
90

ٱ

1
2
3
4
5

- bardzo dobrze
- raczej dobrze
- raczej źle
- bardzo źle
- trudno powiedzieć

24) Jakie czynniki według Ciebie są niezbędne dla budowania autorytetu nauczyciela:
1 - zdecydowanie tak
2 - raczej tak
3 - raczej nie
4 - zdecydowanie nie
5 - trudno powiedzieć

91
92
93
94
95
96
97
98
99

 ٱgruntowne wykształcenie
ٱ- nieustanne samokształcenie
ٱ- autentyczność
ٱ- szacunek dla ucznia
ٱ- bezinteresowność
ٱ- ofiarność
ٱ- szeroka wiedza
ٱ- fachowość
ٱ- otwartość na propozycje młodzieży
ٱ- kultura osobista
ٱ- humor
ٱ- umiejętność odkrywania, rozwijania zdolności

12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345

100

12345

101

12345

102

tkwiących w uczniu
103
104

ٱ- poszanowanie indywidualności, wolności ucznia
ٱ- wysoki prestiż zawodu nauczyciela
454

12345
12345
12345

105

ٱ- dobra pozycja materialna

12345

25) Z wyżej wymienionych czynników zaznacz trzy najważniejsze służące budowaniu autorytetu nauczyciela i uszereguj je według ważności:
106
107
108

ٱ1.........................................................................
ٱ2.........................................................................
ٱ3.........................................................................

26) Czy - według Ciebie - nauczyciele w Twojej szkole posiadają autorytet wśród młodzieży?
109

ٱ

1.
2.
3.
4.
5.

- zdecydowanie tak
- raczej tak
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- trudno powiedzieć

27) Czy Twoim zdaniem nauczyciele powinni być doradcami w następujących dziedzinach:
1 - zdecydowanie tak
2 - raczej tak
3 - raczej nie
4 - zdecydowanie nie
5 - trudno powiedzieć

110
111
112
113
114
115
116
117
118

ٱ- w sprawach małżeńskich i rodzinnych
ٱ- w walkach z patologiami życia (alkoholizm, narkomania)
ٱ- w sprawach politycznych
ٱ- w sprawach czysto religijnych
ٱ- w kształtowaniu sumienia
ٱ- w kształtowaniu światopoglądu i wiary religijnej
ٱ- w moralności
ٱ- w życiu osobistym
ٱ- w wyborze zawodu/ studiów

28) Co według Ciebie decyduje o autorytecie nauczyciela?
1 - zdecydowanie tak
2 - raczej tak
3 - raczej nie

455

12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345

4 - zdecydowanie nie
5 - trudno powiedzieć

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

ٱ- wiara w Boga
ٱ- bezinteresowność i poświęcenie
ٱ- nowoczesność i postępowość
ٱ- troska o szkołę
ٱ- wykształcenie `
ٱ- mądrość
ٱ- tolerancja dla innych
ٱ- wyrozumiałość i życzliwość
ٱ- rozsądek w decyzjach
ٱ- operatywność
ٱ- zajmowanie wysokiej pozycji w hierarchii kościelnej
ٱ- inne (jakie?).....................................................

12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345

29) Które z powyższych cech uważasz za najważniejsze?
Wybierz nie więcej niż trzy odpowiedzi i uszereguj je według przypisywanej im ważności.
131
132
133

ٱ1.........................................................................
ٱ2.........................................................................
ٱ3.........................................................................

30) Czy według Ciebie szacunek okazywany nauczycielom w ostatnich latach:
134

ٱ

1.
2.
3.
4.

- zwiększył się
- jest na tym samym poziomie
- zmniejszył się
- trudno powiedzieć

31) Wymień 3 osoby z życia społecznego, które są dla ciebie autorytetem:
135
136
137

…………………………………………………ٱ.
…………………………………………………ٱ.
…………………………………………………ٱ.

32) Co decyduje o tym, że te osoby są dla Ciebie autorytetem? – krótko uzasadnij
138

……………………………………………………………………………………ٱ
456

33) Czy uważasz, że szkoła ma udział w następujących dziedzinach:
1 - zdecydowanie tak
2 - raczej tak
3 - raczej nie
4 - zdecydowanie nie
5 - trudno powiedzieć

139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

ٱ- obalenie komunizmu
ٱ- szerzenie pokoju na świecie
ٱ- łączenie chrześcijaństwa
ٱ- odnowa moralna
ٱ- pogłębianie religijności ludzi
ٱ- czuwanie nad sprawiedliwością i wolnością człowieka
ٱ- troska o ludzi biednych, chorych
ٱ- pozycja Polski na arenie międzynarodowej
ٱ- przezwyciężanie zła
ٱ- działalność Kościoła w Polsce

12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345

34) Czy papież Jan Paweł II jest dla Ciebie wzorem w budowaniu autorytetu:
149

ٱ

1.
2.
3.
4.
5.

- tak, w całej swojej działalności
- tak, ale tylko w niektórych dziedzinach
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- trudno powiedzieć

35) Czy darzysz szkołę zaufaniem?:
150

ٱ

1.
2.
3.
4.
5.

- zdecydowanie tak
- raczej tak
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- trudno powiedzieć

36) Czy Twoim zdaniem szkoła winna mieć większy, czy mniejszy wpływ na życie publiczne w Polsce:
151

ٱ

1.
2.
3.
4.
5.

- zdecydowanie mniejszy
- mniejszy
- taki sam jak do tej pory
- większy
- zdecydowanie większy

457

37) Jak ogólnie oceniasz działalność szkoły?:
152

ٱ-

1.
2.
3.
4.
5.

- zdecydowanie dobrze
- raczej dobrze
- raczej źle
- zdecydowanie źle
- trudno powiedzieć

38) Na jakie dziedziny życia szkoła w Polsce powinna mieć większy a na jakie mniejszy
wpływ:
1 - większy
2 - na tym samym poziomie
3 - mniejszy
4 - trudno powiedzieć

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

ٱ- życie rodzinne
ٱ- polityka państwa
ٱ- wychowanie dzieci i młodzieży
ٱ- walka z patologiami
ٱ- pomoc społeczna
ٱ- zapobieganie przestępczości
ٱ- kultura, sztuka
ٱ- polityka zagraniczna kraju
ٱ- problemy moralne, etyczne
ٱ- religijność, wiara

1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234

39) Które ze znanych Ci osób z życia społecznego darzysz największym autorytetem?
Proszę wymienić nie więcej niż trzy osoby i uszereguj je według przypisywanej im ważności.

163
164
165
166

ٱ1.........................................................................
ٱ2.........................................................................
ٱ3.........................................................................
ٱ4. nie mam autorytetów

40) Czy osoby, które darzysz największym autorytetem (wymienione w pytaniu poprzednim) uzyskały Twój szacunek ze względu na:
1. swoje osiągnięcia, które są wynikiem zajmowania wysokiej pozycji społecznej

458

2. swoje osiągnięcia, które są wynikiem cech osobowości bez względu na typ zajmowanego
stanowiska
3. trudno powiedzieć
167
168
169
170

ٱ........................................................... 1 2 3
ٱ........................................................... 1 2 3
ٱ........................................................... 1 2 3
 ٱinne przyczyny – podaj jakie?……………………………………………………..

41) Czy i w jakim stopniu - według Ciebie – Twój wychowawca – nauczyciel posiada poniższe cechy?
170a

ٱ

1.
2.
3.
4.
5.

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

- zdecydowanie tak
- raczej tak
- raczej nie
- zdecydowanie nie
- trudno powiedzieć

ٱwysoki poziom nauki w określonej dziedzinie wiedzy
12345
ٱwykazywanie zainteresowania problemami ucznia
12345
 ٱumiejętność nawiązywania kontaktów z młodzieżą
12345
ٱprzyjęcie roli doradcy i przewodnika a nie kontrolera czy egzekutora
12345
ٱsłużenie pomocą problemami radą problemami trudnych chwilach
12345
 ٱumiejętność cierpliwego i uważnego słuchania wychowanków
12345
ٱunikanie rutyny w prowadzeniu zajęć
12345
ٱotwartość na pytania uczniowskie
12345
 ٱinnowacje cierpliwego twórcze podejście do procesu edukacyjnego
12345
ٱświadomość swoich wad i ułomności oraz dążenie do ich wyeliminowania 1 2 3 4 5
 ٱwierność swoim zasadom etycznym, słowa winny znajdować potwierdzenie
w praktyce

12345

42) Jakie winni podejmować działania nauczyciele w celu budowania własnego autorytetu? (wymień przynajmniej 3 działania)
182
183
184

………………………………………………… ٱ..
………………………………………………… ٱ...
………………………………………………… ٱ...
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43) Wymień przynajmniej pięć najważniejszych cech autorytetu nauczyciela
185
186
187

………………………………………………… ٱ..
………………………………………………… ٱ...
………………………………………………… ٱ...

44) Określ swoją płeć
188

ٱ

1. dziewczyna
2. chłopiec
45) Ile masz lat?
189

ٱ.....................................

46) Typ szkoły w której się uczysz?
190

ٱ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

- zasadnicza szkoła zawodowa
- technikum
- liceum zawodowe
- liceum ogólnokształcące
- studia na kierunku
- nie dotyczy

47) Miejsce zamieszkania:
191

ٱ

1
2
3
4
5

- wieś
- miasto do 20 tys. mieszkańców
- miasto od 20 tys. do 50 tys. mieszkańców
- miasto od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców
- miasto powyżej 100 tys. mieszkańców

48) Pochodzenie społeczne:
192

ٱ

1
2
3
4
5
6

- chłopskie
- robotniczo-chłopskie
- robotnicze
- rzemieślnicze
- inteligenckie
- inne (jakie?)....................................

49) Ile posiadasz rodzeństwa:
193

ٱ

1
2
3

- jedno
- dwoje
- troje
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4 - ponad troje
5 - jestem jedynakiem
50) Czy należysz do jakiejś organizacji?
194

ٱ

1. tak (proszę wpisać nazwę)..............................
2. nie
51) Jaki jest Twój stosunek do wiary?
195

ٱ

1
2
3
4
5

- głęboko wierzący(a)
- wierzący(a)
- niezdecydowany(a)
- obojętny(a)
- niewierzący(a)

52) Jak często uczęszczasz na Mszę Św.:
196

ٱ

1
2
3
4
5

6

- w każdą niedzielę, święta (i częściej)
- kilka razy w miesiącu
- kilka razy w roku
- raz na kilka lat
- nie praktykuję
-nie dotyczy

Dziękuję za wypełnienie ankiety.
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STRESZCZENIE
W XXI wieku, w warunkach rewolucji informacyjno-technicznej, dynamicznych
zmian w rozwoju społeczno-ekonomicznym różnych państw, poszukiwaniu dróg postępu w warunkach procesów globalizacyjnych i integracyjnych, rola nauczyciela odgrywa
istotną rolę.
Właśnie nauczyciel jest nie tylko kluczową postacią we współczesnych procesach
edukacyjnych, ale też swoistym ,,kierownikiem duchowym” młodzieży szkolnej i studenckiej oraz innych kategorii społeczeństwa. Od jego przygotowania zawodowego,
psychologiczno-pedagogicznego a także od jego autorytetu, zależy poziom kultury duchowej społeczeństwa oraz umocnienie wartości demokratycznych i humanistycznych.
Od niego to zależy więc w dużym stopniu przyszłość każdego państwa i społeczeństwa.
W opracowaniu przywołano różne rodzaje autorytetu, jego funkcje, znaczenie i
definicje. Wskazano, iż autorytetu szuka się zarówno w domu, w szkole, u lekarza, kapłana, nauczyciela, profesora itp. W prezentowanej pracy autor zajął się autorytetem
nauczyciela zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Strona teoretyczna zagadnienia dała podstawę do wyjścia ku praktycznemu, empirycznemu spojrzeniu na to
zagadnienie.
Wyniki badań zostały przedstawione na 414 stronach podstawowego tekstu dysertacji. Ilościowe wskaźniki badanego zjawiska zostały usystematyzowane w stu czterech
tabelach analiz, które dały podstawy na ujawnienie jakościowych parametrów związanych z autorytetem nauczyciela.
We wstępie opracowania przedstawiono motywację podjęcia tematu, charakterystykę literatury, odniesienie pracy do innych opracowań, ukazano główny problem dysertacji, problematykę oraz opis metod zastosowanych w pracy. Treść dysertacji podzielona została na dwie główne, logicznie powiązane między sobą części. Część pierwsza
pracy nosi tytuł: „Aktualny obraz autorytetu nauczyciela” i składa się z 3 rozdziałów,
przy czym każdy z nich posiada kolejne elementy stanowiące podpunkty.
W opracowaniu przeanalizowano szerokie spektrum różnorodnej krajowej i zagranicznej literatury, wśród której znalazły się liczne źródła i opracowania z pedagogiki, teologii, psychologii, kulturoznawstwa, aksjologii, antropologii, zarządzania, etyki,
historii oświaty, politologii. To pozwoliło na realizację interdyscyplinarnego podejścia
do rozpatrywania istoty autorytetu i jego rodzajów, czynników kształtowania, etapów
formowania w świadomości dorastającej młodzieży oraz zrozumienia tej roli, którą on
pełni w duchowym, moralnym i intelektualnym rozwoju młodego człowieka. A zwłaszcza w procesie jego socjalizacji i inkulturacji, w kształtowaniu się prawidłowych stosunków interpersonalnych, postaw, potrzeb, systemu wartości, aspiracji życiowych oraz
modeli zachowania.
Na uwagę zasługuje przeprowadzona analiza badań, poświęcona różnorakim
aspektom pracy nauczyciela, jego autorytetu w poszczególnych krajach Europy, a mianowicie: w Polsce, na Słowacji, na Ukrainie, Białorusi, Rosji i na Węgrzech. Wyniki tej
porównawczej analizy pedagogicznej są wartościową bazą nie tylko dla badań autora,
ale też dla następnych naukowych poszukiwań. Przeprowadzona została wszechstronna
analiza pojęcia autorytetu, jego części składowe, rolę oraz czynniki, które wpływają na
jego kształtowanie.
Omawiając (na podstawie literatury przedmiotu) różne rodzaje autorytetów –
prawdziwy i fałszywy, osobowy i ponadosobowy, formalny i nieformalny, zewnętrzny i
wewnętrzny, własny i cudzy, intelektualny i moralny, racjonalny, epistemiczny i deontyczny, autorytarny, antyautorytarny i emancypacyjny autor rozprawy trafnie podkreśla
bardzo istotną myśl, iż prawdziwy autorytet jest mocno związany z wolnością wyboru,
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dlatego nie może zostać narzucony, a ma być wewnętrznie akceptowany przez człowieka.
Na zakończenie tej części autor czyni podsumowanie w formie ogólnych uwag i
wniosków. Jednym z zasadniczych wniosków jest fakt, iż literatura wspomnianych krajów stanowi jedynie pewien sygnał dotyczący autorytetu nauczyciela, który może - a
raczej powinien - stać się punktem wyjściowym do dyskusji i badań. Po drugie stan
badań nad autorytetem nauczyciela jest dopiero w fazie początkowej.
Druga część pracy, nakreślona na podstawie wyników badań własnych, realizowanych na wiarygodnej próbie, oraz na podstawie metody analityczno – syntetycznej,
reprezentuje autorski model autorytetu nauczyciela - wychowawcy. Część ta nosi tytuł:
„Oczekiwany model autorytetu nauczyciela” i składa się również z 3 rozdziałów.
W rozdziale czwartym opracowania została przedstawiona metodologia własnych
badań empirycznych. Natomiast w rozdziale piątym zostały przedstawione wartościowe
materiały badawcze dotyczące obrazu autorytetu w opinii respondentów (nauczycieli,
uczniów, członków swej rodziny). Dane empiryczne zostały wszechstronnie przeanalizowane i usystematyzowane. Biorąc je pod uwagę, autor uzasadnia tę teoretyczną ideę,
na podstawie danych, które ukształtowały nowy model autorytetu nauczyciela inspirandera.
Inspirander – to autorytet wychowawczo - twórczy, wyzwalający i atrakcyjny, autentyczny moralnie i religijnie. Wyzwala inicjatywę u uczniów, dopuszcza dyskusje i
dialog, motywuje do samowychowania i własnego rozwoju. Nie wyklucza on, obok
uznania pozytywnych wartości, widzenia w swoim autorytecie również słabych stron.
W ten sposób wychowawczo - twórczy autorytet inspirandera wspomaga osobę w jej
dojrzewaniu, w wewnętrznym uwalnianiu się od tego, co opiera się na ukrytej indoktrynacji. Bardzo ważnym elementem jest ścisły związek pomiędzy autorytetem nauczyciela a duchowymi wartościami. Rozważając znaczenie wartości słusznie podkreślona została ich doniosła rola w kształtowaniu autorytetu, w pedagogicznym procesie, podkreślając, że nie ma wychowania bez wartości. Pedagog, który przestał już poszukiwać i
doceniać wartości, zwykle zamyka się w materializmie, wtedy może stać się bezużytecznym a nawet niebezpiecznym dla rozwoju procesu duchowego ucznia. Nauczyciel
posiadający autorytet inspirandera, mocno trzyma się wartości chrześcijańskich, stawia
nie tylko uczniom, ale i sobie ambitne cele oraz wysokie wymagania, dotyczące rozwoju integralności życia.
W osobowości i postawach inspirandera zawiera się nie tylko szereg cech świadomie pożądanych przez uczniów, ale też zawarte są takie właściwości, które mogą być
uczniom mało znane, a są niezbędne dla procesów duchowego, moralnego i intelektualnego rozwoju dzieci i młodzieży (innowacyjność, kreatywność, umiejętności komunikatywne, aktywność, oryginalność, mądrość życiowa, optymizm, humanizm i in.).
Inspirander - niezależnie od przemian społeczno-kulturowych sam jest stale
„głodny” wzorca osobowego, a to z kolei pozwala także jemu ciągle wzrastać. Sam inspirander najbardziej potrzebuje autorytetu bezwzględnego, który może przysługiwać
tylko bytowi absolutnemu, jakim jest Bóg. Tylko bowiem w Bogu wszystkie autorytety
mają swe pierwsze źródło i ostateczne spełnienie.
W kontekście refleksji zawartej w dysertacji nasuwają się określone wnioski i zadania. Jest ich wiele, ale do najważniejszych należą:
1/. Odpowiedzialni wychowawcy winni być świadomi i stanowczy w pracy nad
własną dojrzałością oraz nad osobistym życiem. Nie ma bowiem kryzysu wychowanków, wychowania czy instytucji wychowawczych, jeśli wcześniej nie pojawi się na szeroką skalę kryzys wśród ludzi dorosłych, w tym również wśród nauczycieli - wychowawców.
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2/. Zadaniem wychowawców w dobie ponowoczesności (postmodernizmu) jest
bycie znakiem nadziei dla młodego pokolenia.
3/. Trzecim niezwykle ważnym zadaniem odpowiedzialnych nauczycieli w dobie
ponowoczesności jest służba na rzecz realizmu, czyli wprowadzanie wychowanków w
świat rzeczywistych faktów i uwarunkowań.
4/. Ważnym zadaniem jest nabywanie przez nauczyciela mentalności „zwycięzcy”
w dziedzinie wychowania. Przez taką mentalność ma odwagę pokazywania dzieciom i
młodzieży optymalnej drogi życia, promowania bogactwa pragnień i aspiracji na miarę
ludzkiego serca i powołania człowieka.
„Bez odniesienia do Boga”, jak stwierdza Jana Paweł II, cały świat wartości stworzonych, (w tym także „świat” autorytetów) zawisa jakby w ostatecznej próżni. Traci
również swą przejrzystość oraz wyrazistość. Wtedy zło przedstawia się często jako dobro, a dobro zostaje zdyskwalifikowane. W zawodzie nauczycielskim nadal nie straciła
na aktualności myśl Seneki: „Najmniej działa się tym, co się mówi, więcej tym, co się
robi, a najwięcej tym, kim się jest".
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RESUMÉ
V 21. storočí, v podmienkach informačno-technickej revolúcie, dynamických
zmien spoločensko-ekonomického rozvoja rôznych krajín, hľadania ciest vzostupu
v podmienkach globalizačných a integračných procesov, hrá rola učiteľa podstatnú rolu.
Vlastne učiteľ nie je len kľúčovou postavou v súčasných edukačných procesoch,
ale aj istým „duchovným vodcom“ školskej a študentskej mládeže, ako aj iných
kategórií poločenstva. Od jeho profesionálnej prípravy, pedagogicko-psychologickej
prípravy, ale aj od jeho autority záleží úroveň duchovnej kultúry spoločenstva
a posilnenie demokratických a humanistických hodnôt. Od neho teda záleží teda vo
veľkej miere budúcnosť štátu a spoločnosti.
V práci boli predstavené rôzne druhy autority, jej funkcie, význam a definície.
Ukázalo sa, že autorita sa hľadá doma, v škole, u lekára, kňaza, učiteľa, profesora, atď.
V prezentovanej práci sa autor zaoberá autoritou učiteľa z teoretickej strany, ako zo
strany praktickej. Teoretická stránka problému poskytla základy praktickému,
empirickému pohľadu na tento problém.
Výsledky výskumov boli predstavené na 414 stranách hlavného textu habilitácie.
Kvantitatívne ukazovatele skúmaného javu sú systematicky predstavené v 104
tabuľkách, ktoré poskytli základy opísaniu kvantitatívnych parametrov súvisiacich
s autoritou učiteľa.
V úvode práce bola predstavená motivácia, prečo si autor vybral túto tému,
charakteristika literatúry, vzťah práce k iným vedeckým prácam, bol predstavený
hlavný problém habilitácie, problematika a opis metód použitých v práci. Obsah
habilitácie bol rozdelený na dve hlavné, logicky prepojené časti. Prvá časť práce sa
nazýva „Aktuálny obraz autority učiteľa“ a skladá sa z troch kapitol, pričom každá
z nich obsahuje ďalšie podkapitoly.
V práci bolo preanalyzované široké spektrum rôznorodej domácej i zahraničnej
literatúry, ktoré zahŕňalo rôzne pramene a práce z pedagogiky, teológie, psychológie,
kulturológie, axiologógie, antropológie, manažmentu, etiky, histórie osvety, politológie.
To umožnilo použiť interdisciplinárny prístup k štúdiu podstaty autority a jej druhov,
činiteľov formovania, etáp formovania vo vedomí mládeže a pochopenie tejto roly,
ktorú autorita plní v duchovnom, morálnom a intelektuálnom rozvoji mladého človeka.
A najmä v procese jeho socializácie a inkulturácie, vo formovaní správnych
interpersonálnych vzťahov, postojov, potrieb, systému hodnôt, životných ašpirácií
a modelov správania.
Na pozornosť si zasluhuje uskutočnená analýza výskumov, posvätená rôznorodým
aspektom práce učiteľa, jej autority v jednotlivých krajinách Európy, a konkrétne –
v Poľsku, na Slovensku, na Ukrajine, Bielorusku, Rusku a v Maďarsku. Výsledky tejto
komparatívnej pedagogickej analýzy sú hodnotnou bázou nielen pre výskumy autora,
ale aj pre ďalšie vedecké skúmania. Bola realizovaná všestranná analýza pojmu autorita,
časti, z ktorých sa skladá, roly a činitele, ktorý vplývajú na jej formovanie.
Pri predstavovaní (na základe vedeckej literatúry) rôznych druhov autorít –
pravdivá a falošná, osobná a ponadosobná, formálna a neformálna, vnútorná
a vonkajšia, vlastná a cudzia, intelektuálna a morálna, racionálna, epistemická
a deontická, autoritárna, antiautoritárna a emancipačná – autor habilitácie trefne
zvýrazňuje veľmi dôležitú myšlienku, že skutočná autorita je mocno spojená so
slobodnou voľbou, preto nemôže byť nanútená, a má byť vnútorne akceptovaná
človekom.
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Na koniec tejto časti autor robí zhrnutie vo forme všeobecných úvah a uzáverov.
Jedným z podstatných uzáverov je fakt, že literatúra spomínaných krajín predstavuje len
istý signál týkajúci sa autority učiteľa, ktorý sa môže – a skôr mal by sa – stať
východiskom diskusie a výskumov. Po druhé, stav skúmania autority učiteľa je len
v počiatočnej fáze.
Druhá časť práce, predstavená vo forme výsledkov vlastných výskumov,
realizovaných na vierohodnej vzorke s využitím analyticko-syntetickej metódy,
prezentuje autorský model autority učiteľa – vychovávateľa. Táto časť sa nazýva –
„Očakávaný model učiteľa“ a taktiež sa skladá z 3 kapitol.
V 4. kapitole práve bola predstavená metodológia vlastných empirických
výskumov. V 5. kapitole boli predstavené hodnotné výskumné materiály týkajúce sa
obrazu autority z pohľadu respondentov (učiteľov, žiakov, členov svojej rodiny).
Empirické údaje boli všestrane preanalyzované a zosystematizované. Berúc ich do
úvahy, autor zdôvodňuje túto teoretickú ideu, na základe údajov, ktoré vyformovali
nový model autority učiteľa inspirandera.
Inspirander – je výchovnou autoritou - tvorivou, povzbudzujúcou a atraktívnou,
morálne a nábožensky autentickou. Povzbudzuje iniciatívu žiakov, umožňuje diskusiu
a dialóg, motivuje samovýchovu a vlastný rozvoj. Nevylučuje, popri uznaní pozitívnych
hodnôt, vidieť vo svojej autorite aj slabých stránok. Takto výchovno-tvorivá autorita
inspirandera pomáha osobe v jej dozrievaní, pri vnútornom oslobodzovaní sa od toho,
čo sa opiera na ukrytej indoktrinácii. Veľmi dôležitým elementom je úzky súvis
pomedzi autoritou učiteľa a duchovnými hodnotami. Analyzujúc význam hodnôt bola
správne zvýraznená ich dôležitá rola pri formovaní autority v pedagogickom procese,
zvýrazňujúc, že neexistuje výchova bez hodnôt. Pedagóg, ktorý prestal už hľadať
a ceniť si hodnoty, sa obyčajne uzatvára v materializme, vtedy sa môže stať
neužitočným a dokonca až nebezpečným pre duchovný rozvoj žiaka. Učiteľ, ktorý má
autoritu inspirandera, sa mocno pridŕža kresťanských hodnôt, kladie nielen žiakom, ale
aj sebe ambiciózne ciele a vysoké požiadavky, týkajúce sa rozvoja integrálnosti života.
V osobnosti a postojoch inspirandera je obsiahnutý nielen rad vlastností vedome
žiadaných žiakmi, ale sú obsiahnuté aj také vlastnosti, ktoré môžu byť žiakom málo
známe, no sú nevyhnutné pre procesy duchovného, morálneho a intelektuálneho rozvoja
detí a mládeže (inovatívnosť, kreativita, komunikačné schopnosti, aktivita, originalita,
životná múdrosť, optimizmus, humanizmus, a in.)
Inspirander – nezávisle na spoločensko-kultúrnych premenách sám stále túži po
osobnom vzore, a to mu ďalej umožňuje stále sa rozvíjať. Sám inspirander najviac
potrebuje bezvýhradnú autoritu, ktorá môže prislúchať výlučne absolútnej bytosti, akou
je Boh. Totiž len v Bohu majú všetky autority svoj prvý prameň a konečné naplnenie.
V kontexte reflexii obsiahnutej v dizertácii vynikajú určité uzávery i ďalšie
výskumné úlohy. Je ich veľa, ale medzi najdôležitejšie patria:
1) Zodpovední vychovávatelia by mali byť svedomití a cieľavedomí v práci nad
vlastnou zrelosťou a nad osobným životom. Neexistuje totiž kríza zverencov,
výchovy alebo výchovných inštitúcií, ak sa skôr neobjaví v širokej škále kríza
medzi dospelými ľuďmi, medzi nimi taktiež učiteľov, vychovávateľov.
2) Úlohou vychovávateľov v dobe postmodernizmu je byť znakom nádeje pre
mladé pokolenie.
3) Treťou, obzvlášť dôležitou, úlohou zodpovedných učiteľov v období
postmodernizmu je služba realite, teda privádzane zverencov do sveta skutočných
faktov a podmieniení.
4) Dôležitou úlohou učiteľa je to, aby získaval mentalitu „víťaza“ v oblasti
výchovy. Vďaka takejto mentalite má odvahu ukazovať deťom a mládeži

466

optimálnu cestu života, promovať bohatstvo túžob a ašpirácií úmerné ľudskému
srdcu a povolaniu človeka.
„Bez vzťahu k Bohu“, ako hovorí Jána Pavol II., celý svet stvorených hodnôt, (v
tom taktiež „svet“ autorít) sa nachádza akoby vo vzduchoprázdne. Stráca taktiež svoju
jasnosť a výraznosť. Vtedy sa zlo často predstavuje ako dobro, a dobro je
diskvalifikované. V učiteľskej profesii naďalej nestráca svoju aktuálnosť myšlienka
Seneku: „Najmenej môže človek urobiť slovami, viac skutkami, no najviac svojou
osobou“.
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SUMMARY
The teacher plays a vital role in the XXI century which is the age of an information
and technological revolution, the age of dynamic changes in social and economic patterns of various countries, the age of searching for new ways for progress amidst globalization and integrative processes.
The teacher turns out to be not only a key figure in contemporary educational
processes but also a kind of "spiritual guru" for school pupils, students and other social
groups. The level of spiritual culture and strength of democratic and humanistic values
in a society depends on her professional preparation ( including psychological preparation) and her authority. Consequently, the future of each country and society depends on
the teacher.
Different types of authority, its functions, meanings and definitions have been presented in the thesis. It has been pointed out that people search for an authority at home
and at school, with a doctor, a priest, teacher, a professor and so forth. In this work the
author approaches the teacher authority both from a theoretical and practical point of
view. The theoretical approach gives foundations to a more practical, empirical point of
view.
The research results have been presented on 414 pages of the main text of the dissertation. Quantitative results of the phenomenon under analysis have been collected in
104 tables. They constitute a basis for the formation of qualitative parameters with regard to the teacher authority.
In the introduction the author has discussed his motives in choosing this particular
field of research and the literature connected with the area under research. He presented
his dissertation in the light of other works and showed the main topic of the dissertation
and research methods applied. The dissertation has been divided into two main logically
connected parts . Part One has been entitled: ' The Present Picture of the Teacher Authority' and it consists of 3 chapters which in turn have been divided into points.
The dissertation contains a thorough examination of different types of literature
from the country and abroad. These are numerous original texts and studies on pedagogy, theology, psychology, cultural studies, axiology, anthropology, management, ethics,
history of education and political science.
Such variety of sources has allowed the author to use an interdisciplinary approach
to examine the nature of authority, its types, factors modeling authority, stages of forming an image of the authority in teenagers' minds and the role of an authority in a spiritual, moral and intellectual growth of a young person, especially its role in a socializing
process and inculturalization, in the process of forming proper interpersonal attitudes,
value systems, aspirations and role models.
The research analysis of different aspects of the teacher's work and the teacher's authority in particular countries, namely Poland, Slovakia, Ukraine, Belorussia, Russia
and Hungary is noteworthy. The results of the comparative analysis constitute a valuable basis not only for the author but also for further research. The comprehensive study
of the concept of authority, its elements, its role and factors shaping the authority has
been made.
Discussing ( on the basis of the literature) different types of the authority –true and
false, personal and non-personal, formal and informal, internal and external, one's own
and someone else's, intellectual and moral, rational, epistemic and deontic, authoritative
and anti-authoritative and empowering, the author underlines a very essential reflection
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that the true authority is closely tied with freedom of choice and therefore it cannot be
imposed upon. It has to be internally accepted by a human being.
The summary in the form of comments and questions is provided by the author at
the end of this Part. One of the basic conclusions is that literature of the above mentioned countries gives only some hints relating to the teacher authority which may- or
rather ought to become -a point of departure for discussions and research. Secondly, the
status of research on the teacher authority is only in its initial stages.
Part Two of the dissertation contains the results of the author's own research based
on a representative sample and carried out with the use of analytic-synthetic method.
This Part presents the author's own model of the teacher- tutor authority. The title of
This Part is: "The Expected Model of the Teacher Authority" and it consists of 3 chapters.
Chapter Four presents the author's research methodology. Valuable research materials on the picture of the authority in respondents' opinions ( teachers, pupils, members
of their families) have been included in Chapter Five.
Empirical data have been analyzed and systematized in a comprehensive manner. Taking the empirical data into consideration, the author justifies his theoretical idea of a
new model of the authority of a teacher-inspirander.
An inspirander is a creative authority in the field of education, liberating, attractive,
genuine in moral and religious terms. She promotes students' initiative, allows students'
discussions and dialogues, motivates them to self-educate themselves and to take care of
their own growth. Besides positive sides, such an authority is in a position to admit the
existence of negative sides to her authority. In this way the authority of an inspirander
assists a person in her development and in her internal release from everything which is
based on hidden indoctrination.
The close relationship between the teacher authority and spiritual values is also vital. When pondering the question of values, the vital role of values in shaping the authority and education has been rightly emphasized since a process of educating a person
fails without values. A teacher who has ceased to appreciate and search for values
usually limits herself to materialism and then she may become useless and even dangerous to the process of her pupil's spiritual development.
A teacher possessing the authority of an inspirander strongly relies on Christian
values. She demands a lot not only from her students but also from herself. She values
an integral development of her life.
The personality and attitudes of an inspirander do not only have many attributes
consciously craved for by students but also many others not so well known by them but
which are absolutely necessary for a spiritual, moral and intellectual development of
children and young people ( innovative character, creativity, communication skills,
energetic attitude to life, wisdom, optimism, humanism and so forth).
Regardless of any social and cultural changes, an inspirander herself is constantly
'hungry' for a role model, which allows her to grow. What an inspirander herself needs
the most is an absolute authority.This term can only be reserved for an absolute being,
that is GOD. It is God in whom all authorities have their source and final fulfilment.
The reflections contained in the dissertation bring to mind many thoughts and ideas
but the most important are as follows:
1/ Responsible teachers should be aware of and consistent in their work to gain maturity and bring order to their lives. All crises related to students, a process of education
or educational institutions are usually preceded by a large crisis among adults, including
teachers.
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2/ In our post-modern era a teacher's task is to be a sign of hope for the young generation.
3/ The third important assignment for responsible teachers is to perform their duties
for the sake of realism, that is to introduce their students to the world of facts and limitations.
4/ Another important task is to acquire the mentality of " a conqueror" in the field
of education. Such attitude to life gives courage to show children and young people an
optimal way of life, gives courage to promote the richness of dreams and aspirations
commensurate with a human heart and destiny.
According to John Paul II, the whole world of established values (including the
'world" of authorities) seems to be in a void "without reference to God". Hence it loses
its transparency and clarity. And then evil is portrayed as goodness and goodness is disqualified. The Seneca's thought ,' What you say affects students the least, what you do
affects them more but who you are affects them the most' has not lost its relevance for
teachers.
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ZUSAMMENFASSUNG
Im 21. Jahrhundert, in der Zeit der informations-technischen Revolution, der dynamischen Veränderungen in der gesellschaftlich-ökonomischen Entwicklung verschiedener Länder, der Suche nach Fortschrittswegen bei gleichzeitigen Globalisierungs- und
Integrationsprozessen, spielt die Gestalt des Lehrers eine wesentliche Rolle.
Eben der Lehrer ist nicht nur eine Schlüsselgestalt in den gegenwärtigen Erziehungsprozessen, sondern auch ein spezieller „seelischer Leiter“ der Schul- und Hochschuljugend sowie anderer Gruppen der Gesellschaft. Von seiner beruflichen und psychologisch-pädagogischen Vorbereitung sowie von seiner Autorität hängen das Niveau
der geistlichen Kultur der Gesellschaft und die Stärkung der demokratischen und humanistischen Werte ab. Von ihm hängt also in einem großen Ausmaß die Zukunft jedes
Staates und jeder Gesellschaft ab.
In der vorliegenden Ausarbeitung des Themas hat man verschiedene Arten der Autorität, ihre Funktionen, Rolle und Definitionen genannt. Man hat darauf hingewiesen,
dass man die Autorität sowohl zu Hause, als auch in der Schule, beim Arzt, Priester,
Lehrer, Professor etc., sucht. In der vorliegenden Arbeit beschäftigt sich der Autor mit
der Lehrerautorität sowohl von theoretischer, als auch von praktischer Seite her. Die
theoretische Auffassung des Problems bildete einen Ausgangspunkt zum praktischen,
empirischen Blick auf dieses Problem.
Die Ergebnisse der Untersuchungen wurden auf 414 Seiten des Grundtextes der
Dissertation dargestellt. Die Mengenkennzahlen der untersuchten Erscheinung wurden
in 104 Analysetabellen systematisiert, die eine Grundlage für die Enthüllung der mit der
Lehrerautorität verbundenen Qualitätsparameter bilden.
In der Einführung in die Ausarbeitung des Problems hat man die Motivation, das
Thema aufzunehmen, die Charakteristik der Literatur, den Bezug der Arbeit auf andere
Ausarbeitungen dargestellt, das Hauptproblem der Dissertation besprochen, die Problematik sowie die in der Arbeit verwendeten Methoden beschrieben. Der Inhalt der Dissertation wurde in zwei große, logisch zusammen verbundene Teile geteilt. Der erste
Teil trägt den Titel: „Aktuelles Bild der Lehrerautorität“ und besteht aus 3 Kapiteln,
wobei jeder von ihnen weitere Elemente, die Unterkapitel, enthält.
In der Arbeit hat man ein breites Spektrum unterschiedlicher innen- und ausländischer Literatur analysiert, in der sich zahlreiche Quellen und Ausarbeitungen aus dem
Gebiet der Pädagogik, Theologie, Psychologie, Kulturkunde, Axiologie, Anthropologie,
Verwaltung, Ethik, Bildungsgeschichte, Politologie befinden. Dies erlaubte, eine interdisziplinäre Einstellung zu der Erörterung des Wesens und der Arten der Autorität, der
Gestaltungsfaktoren, der Bildungsetappen im Bewusstsein der heranwachsenden Jugend
und des Verstehens der Rolle, die sie in der geistlichen, moralischen und intellektuellen
Entwicklung eines jungen Menschen spielen, zu realisieren. Insbesondere im Prozess
seiner Sozialisierung und Inkulturierung, im Bilden von richtigen interpersonellen Beziehungen, dem Auftreten, der Bedürfnisse, dem Wertsystem, der Lebenserwartungen
und der Benehmensmuster.
Der Aufmerksamkeit wert ist die durchgeführte Untersuchungsanalyse, die verschiedenen Aspekten der Lehrerarbeit und seiner Autorität in einzelnen Ländern Europas gewidmet ist, und zwar: in Polen, in der Slowakei, in der Ukraine, in Weißrussland,
Russland und Ungarn. Die Ergebnisse dieser pädagogischen Vergleichsanalyse sind
eine wertvolle Basis nicht nur für die Untersuchungen des Autors, sondern auch für
nächste wissenschaftliche Untersuchungen. Es wurde eine allseitige Analyse des Autoritätsbegriffs, ihrer Bestandteile, Rolle und der sie gestaltenden Faktoren durchgeführt.

471

Der Autor bespricht (an Hand von Fachliteratur) verschiedene Arten der Autorität –
die richtige und die falsche, die persönliche und außerpersönliche, formelle und informelle, äußere und innere, eigene und fremde, intellektuelle und moralische, die rationelle, epistemische und deontische, die autoritäre, antiautoritäre und emanzipatorische –
und unterstreicht einen sehr wesentlichen Gedanken, dass eine echte Autorität mit der
Wahlfreiheit verbunden ist, deshalb darf sie nicht aufgeworfen und soll innerlich von
dem Menschen akzeptiert werden.
Am Ende dieses Teils führt der Autor ein Resümee in der Form von allgemeinen
Anmerkungen und Schlussfolgerungen durch. Eine der wichtigen Schlussfolgerungen
ist die Tatsache, dass die Literatur der erwähnten Länder lediglich ein Signal bildet, das
die Lehrerautorität betrifft und das kann – oder eher soll – ein Ausgangspunkt zur Diskussion und Fragen werden. Zweitens ist der Zustand der Untersuchungen der Lehrerautorität erst im Anfangsstadium.
Der zweite Teil der Arbeit, an Hand von Ergebnissen der eigenen, an einer repräsentativen Stichprobe realisierten Untersuchungen, sowie an Hand von einer analytisch –
synthetischen Methode aufgeschrieben, vertritt ein Autorenmuster der Autorität eines
Lehrers – Erziehers. Dieser Teil trägt den Titel „Das erwartete Muster der Lehrerautorität“ und besteht auch aus 3 Kapiteln.
In dem vierten Kapitel des Beitrags wurde die Methodologie der eigenen empirischen Untersuchungen dargestellt. In dem fünften Kapitel wurden wertvolle Untersuchungsmaterialien dargestellt, die das Autoritätsbild nach der Meinung der Befragten
(Lehrer, Schüler, Familienmitglieder) betreffen. Die empirischen Angaben wurden allseitig analysiert und systematisiert. Indem sie der Autor in Betracht nimmt, begründet er
diese theoretische Idee, auf Grund von Angaben, die ein neues Muster der Lehrerautorität, einen Inspirander, gestalten.
Inspirander – ist eine erzieherisch – gestalterische Autorität, befreiend und attraktiv,
moralisch und religiös authentisch. Er lässt die Initiative der Schüler frei, lässt Diskussionen und einen Dialog zu, motiviert zur Selbsterziehung und eigener Entfaltung. Er
schließt nicht aus, außer Anerkennung der positiven Werte, in seiner Autorität auch
schwache Seiten zu sehen. Auf diese Weise unterstützt die erzieherisch – gestalterische
Autorität des Inspiranders eine Person in ihrer Entfaltung, bei dem inneren Befreien
davon, was sich auf einer versteckten Indoktrination stützt. Ein sehr wichtiges Element
ist eine enge Verbindung zwischen der Autorität des Lehrers und den geistlichen Werten. Beim Erwägen der Bedeutung von Werten wurde zu Recht ihre bedeutende Rolle
beim Bilden einer Autorität, im pädagogischen Prozess unterstrichen, denn es gibt keine
Erziehung ohne Werte. Ein Pädagoge, der schon aufgehört hat, nach Werten zu suchen
und sie zu schätzen, schließt sich gewöhnlich in seinem Materialismus und dann kann er
für das Prozess der geistlichen Entfaltung des Schülers nutzlos oder sogar gefährlich
sein. Ein Lehrer, der die Autorität eines Inspiranders genießt, hält stark an christlichen
Werten, stellt nicht nur den Schülern, sondern auch sich selbst, hochstrebende Ziele und
große, die Entwicklung der Integration des Lebens betreffende Ansprüche. In der Persönlichkeit und dem Auftreten eines Inspiranders sind nicht nur zahlreiche von den
Schülern bewusst erwartete Eigenschaften verborgen, sondern auch solche Eigenschaften, die den Schülern wenig bekannt sein können, die aber bei den Prozessen einer
geistlichen, moralischen und intellektuellen Entfaltung der Kinder und Jugendlichen
unentbehrlich sind (Innovativität, Kreativität, kommunikative Fertigkeiten, Aktivität,
Originalität, Lebensweisheit, Optimismus, Humanismus u.a.).
Ein Inspirander ist – unabhängig von gesellschaftlich – kulturellen Veränderungen
– immer „gierig“ nach einem Personenmuster, und dies wiederum erlaubt auch ihm,
ständig aufzuwachsen. Der Inspirander selbst braucht am nötigsten eine absolute Auto-
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rität, die nur dem absoluten Sein, dem Gott, zustehen kann. Nur im Gott haben nämlich
alle Autoritäten ihre Quelle und ihre endgültige Erfüllung.
Im Kontext der in der Dissertation vorhandenen Reflexion drängen sich mir bestimmte Schlussfolgerungen und Aufgaben auf. Sie sind sehr zahlreich, aber zu den
wichtigsten gehören folgende:
1/. Verantwortliche Erzieher sollen bewusst und entschlossen bei der Arbeit an
eigener Reife sowie am eigenen Leben sein. Es gibt nämlich keine Krisen bei den Zöglingen, bei der Erziehung oder bei den Erziehungsanstalten, wenn es früher nicht zu
einer umfassenden Krise bei Erwachsenen, darunter auch bei den Lehrern und Erziehern, kommt.
2/. Die Aufgabe der Erzieher in der Zeit der Postmodernität (Postmodernismus)
ist es, ein Zeichen der Hoffnung für die junge Generation zu sein.
3/. Die dritte außergewöhnlich wichtige Aufgabe verantwortlicher Lehrer in der
Zeit der Postmodernität ist es, dem Realismus zu dienen, also die Zöglinge in die Welt
der wirklichen Tatsachen und Bedingtheiten einzuführen.
4/. Eine wichtige Aufgabe ist, von dem Lehrer die Mentalität eines „Siegers“ im
Bereich der Erziehung zu gewinnen. Durch eine solche Mentalität hat er den Mut, den
Kindern und Jugendlichen den optimalen Lebensweg zu zeigen, den Reichtum an Wünschen und Bestrebungen des menschlichen Herzens und der Berufung des Menschen zu
fördern.
„Ohne einen Bezug auf Gott“, wie Johannes Paul II. erklärt, hängt die ganze Welt
der künstlichen Werte (darunter auch die „Welt“ der Autoritäten) wie in einer endgültigen Leere. Sie verliert auch ihre Transparenz und ihre Deutlichkeit. Dann zeigt sich das
Böse oft als das Gute, und das Gute wird disqualifiziert. Im Lehrerberuf verliert der
Gedanke von Seneka immer noch nicht an Aktualität: „Am wenigsten wirkt man dadurch, was man sagt, mehr dadurch, was man tut, und am meisten dadurch, wer man
ist“.
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RIASSUNTO
Nel XXI sec., in mezzo alla rivoluzione informatica e tecnica, nei dinamici
cambiamenti dello sviluppo sociale ed economico dei vari paesi, nella ricerca di vie
progressiste nei processi di globalizazione e di integrazione, il ruolo dell’insegnate
svolge un ruolo molto importante.
L’insegnante non è soltanto una persona di primo piano nei contemporanei
processi educativi, ma anche ,,direttore spirituale” dei giovani nella scuola,
nell’università e in altri ambiti della società. Dalla sua preparazione professionale,
psicologica e pedagogica e dalla sua autorevolezza dipende il livello della cultura
spirituale della società e il rafforzamento dei valori democratici ed umanistici. Dalla sua
persona dipende anche, in parte, il futuro delle persone singole delle nazione e della
società.
Nel lavoro svolto vengono richiamati i vari tipi di autorità, le sue funzioni, il
significato e le definizioni. La tesi indica, che l’autorità si cerca in casa, nella scuola, dal
medico, dal sacerdote, dal professore etc. In questo lavoro scientifico l’autore scrive sul
tema dell’autorità dell’insegnate sia in forma teorica sia in forma pratica. La parte
teoretica del problema è il fondamento dello squardo practico, empirico della questione.
I risultati delle ricerche sono state presentate nelle 414 pagine del testo principale
della dissertazione. Gli indicatori di quantità del fenomeno sono stati sistemati nelle 104
tabelle d’analisi, che hanno dato i fondamenti a rivelare i parametri di qualità coinvolti
con l’autorità dell’insegnante.
Nell’introduzione del lavoro l’autore presenta la motivazione del tema, la
caratteristica della letteratura, il riferimento della tesi verso gli altri lavori, mostra anche
il problema principale della dissertazione, la problematica e la descrizione dei metodi
usati nel lavoro. Il contenuto del lavoro è diviso in due parti principali collegati tra loro.
La prima parte del lavoro ha come titolo ,,L’attuale immagine dell’autorità
dell’insegnante” ed è composto da tre parti, ognuna di queste contiene gli elementi –
commi.
Nell’elaborazione hanno annalizzato il largo spectrum della varia letteratura
nazionale ed internazionale, tra cui si trovano i molti fonti, (le elaborazioni) dalla
pedagogia alla teologia alla psicologia, dalle scienze di cultura all’antropologia,
all’assiologia all’ordinanza; dall’etica alla storia dell’istruzione alle scienze politiche.
Tutto questo ci permette di realizzare in modo interdisciplinare il tema degli elementi
essenziali dell’autorità, il genere di autorità, i fattori che plasmano l’autorità, le tappe
che plasmano l’autorità nella coscienza della gioventù ed anche della comprensione del
ruolo, che compie nello sviluppo spirituale, morale ed intelletuale del giovane.
Inanzitutto nel processo della sua socializzazione ed inculturazzione, nella formazione
delle relazioni interpersonali, degli atteggiamenti, delle necessità, del sistema dei valori,
delle aspirazioni della vita e dei modelli di comportamento.
Bisogna sottolineare il fatto, che l’autore della tesi ha effettuato le ricerche sul
tema dei vari aspetti del lavoro dell’insegnate, della sua autorità nei singoli casi dei
paesi europei: Polonia, Slovacchia, Ucraina, Bielorussia, Russia, Ungheria. I risultati
dell’analisi pedagogica comparativa sono la base di confronto non solo per le ricerche
dell’autore, ma anche per le future ricerche scientifiche. Nel lavoro sono state fatte le
analisi da tutti i punti di vista del concetto dell’autorità; degli elementi costitutivi, del
ruolo e dei fattori che lo plasmano.
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Trattando (sulla base della letteratura dell’oggetto) i vari tipi dell’autorità – vero e
falso; personale e sovrapersonale; formale e irregolare; esterno ed interno; proprio ed
altrui; intellettuale e morale; razionale, epistemico e deontico; autoritario, antiautoritario
ed emancipatore l’autore della tesi giustamente sottolinea l’idea molto importante, che
la vera l’autorità sia molto coinvolta con la libertà di scelta, perciò non essere imposta,
ma deve essere accettata dalla persona. Alla fine di questa parte, l’autore riassume il suo
lavoro aggiungendo delle note e delle proposte generali. Una delle proposte sostanziali è
questa, che la letteratura dei paesi soprannominanti da solo alcune indicazioni riguardo
l’autorità dell’insegnante, che può – o piuttosto deve – diventare il punto di partenza per
le disscusioni e ricerche. Non possiamo dimenticare, che lo stato delle ricerche sul tema
dell’autorità dell’insegnante si trova appena in fase iniziale.
La parte seconda del lavoro, delineata sulla base dei risultati delle proprie ricerche,
realizzata sulla attendibile prova e sulla base del metodo analitico – sintetico,
rappresenta il modello d’autore dell’autorità dell’insegnante – educatore. Questa parte si
chiama: ,,Il modello atteso dell’autorità dell’insegnante” ed è stato composto da tre
capitoli.
Nel capitolo quattro del lavoro è presentata la metodologia delle proprie ricerche
empiriche. Invece nel capitolo quinto sono presentati i preziosi materiali di ricerca
riguardanti l’immagine di autorità nella opinione degli intervisitati (degli insegnanti,
degli studenti e i genitori degli studenti). Tutti i requisiti empirici sono stati analizzati e
sistemati. Prendendo in considerazione questo l’autore giustifica l’idea teoretica sulla
base dei dati, che formano il nuovo modello dell’autorità dell’insegnante (inspirander).
Inspirander – questa parola significa l’autorità educativa – creativa, liberata in
modo positivo, affascinante, autentico dal punto di vista morale e religioso. Libera
l’iniziativa tra gli allievi, ammette le discussioni e il dialogo, motiva verso
l’autoeducazione e il proprio sviluppo. Lui non esclude, riconoscendo i valori positivi,
gli elementi deboli nella sua autorità. In questo modo educativo – creativo l’autorità
dell’inspirander soccorre la persona nel processo della sua maturità, nella intera
liberazione dal tutto, che si basa sulla nascosta idoctrinazzione. La cosa molto
importante è la stretta relazione tra l’autorità dell’insegnante e i valori spirituali.
Considerato il significato dei valori è stato accentuato giustamente il loro ruolo speciale
nella formazione dell’autorità, nel processo pedagogico, sottolineando che, non esiste
l’educazione senza valori. Il pedagogo che non cercasse i valori e si chiudesse nel
materialismo finirebbe per essere inutile se non pericoloso per lo sviluppo e il processo
spirituale dell’alievo. L’insegnante possedendo l’autorità dell’inspirander si mantiene
forte dei valori cristiani; mette non solo per gli allievi, ma anche per sè degli scopi
ambiziosi, delle pretese, riguardante lo sviluppo dell’integrità della vita.
La personalità e gli atteggiamenti dell’inspirander contengono non solo le
caratteristiche e i tratti consapevolmente desiderati per gli allievi, ma anche le
peculiarità poco conosciute per loro, necessari nei processi dello sviluppo spirituale,
morale ed intelettuale della gioventù (l’innovazionità, la creazionità, l’autenticità, la
scienza pratica della vita, l’ottimismo, l’umanesimo etc.).
L’inspirander – indipendentemente dai profondi processi sociali e culturali sempre
ha ,,una fame” del modello personale, questo lo dà la possibilità di crescere in modo
continuo. L’inspirander ha bisogno dell’autorità assoluta, che è l’essere assoluto, Dio.
Soltanto da Dio l’autorità ha la sua prima fonte e il definitivo compimento.
In questo contesto della dissertazione si vedono bene le conclusioni e i compiti.
Sono tanti, ma tra questi i più importanti sono:
1. Gli educatori responsabili devono essere consapevoli e decisi nel lavoro sulla
loro maturità e sulla vita privata. Non esisterebbe la crisi degli allievi,
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dell’educazione, delle istituzioni o dell’educazione se prima non esistesse la
crisi profonda degli adulti, anche tra gli insegnanti – educatori
2. Il compito degli educatori nell’età postmodernistica è diventato il segno della
speranza per i giovani
3. Il terzo compito degl’educatori responsabili nell’età postmodernistica è il
servizio per realtà, cioè l’introduzione degli allievi nel mondo dei fatti e
delle condizioni
4. L’ultima cosa molto importante è l’acquisizione per l’insegnante della
mentalità ,,di vincitore” nell’ambiente dell’educazione. Grazie a questa
mentalità l’insegnante ha il coraggio di mostrare alla gioventù la ottimale via
della vita, può promuovere la richezza dei desideri e delle aspirazioni su
misura del cuore della persona umana e della vocazione dell’uomo.
,,Senza riferimento a Dio”, come disse Giovanni Paolo II, tutto il mondo dei valori
creati (anche ,,il mondo” delle autorità) rimane sospeso nel vuoto. In questo modo perde
anche la sua trasparenza e la sua espressività. In quel momento il male si presenta
spesso come il bene e il bene rimane squalificato. Nella vocazione dell’insegnante non
ha perduto l’attualità il pensiero di Seneca: ,,Minimamente si fa per questo, cosa si dice;
di più, cosa si fa; più di tutto, chi è”.
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ÖSSZEFOGLALÁS
A XXI. században, az információs és technikai forradalom, különböző országok
társadalmi és gazdasági fejlődése dinamikus változásainak feltételrendszerében, a globalizációs és integrációs folyamatok alatti fejlődési utak keresése közben, az tanár fontos szerepet kap.
Hiszen a tanár nem csak kulcsszereplő a mai tanítási folyamatokban, hanem egyben sajátos „lelkivezetője” is az iskolás és egyetemi ifjúságnak és a társadalom további
kategóriáinak. Az ő szakmai, pszichológiai és pedagódiai felkészültségétől, illetve tekintélyétől is függ a társadalom lelki kultúrájának színvonala, illetve a demokratikus es
humanista értékek megerősödése. Tőle függ tehát jelentős mértékben minden állam és
társadalom jövője.
Ezen dolgozatban különböző tekintélytípusokat határoztunk meg, azok funkcióit,
jelentéseit és definícióit. Kimutattuk, hogy a tekintély fellelhető otthon, iskolában, orvosnál, papnál, tanárnál, professzornál és így tovább. A bemutatott dolgozatban a szerző
foglalkozott a tekintéllyel mind elméleti, mint gyakorlati szempontból. Az elméleti oldal alapot teremtett a téma gyakorlati, empirikus nézőpontjához.
414 oldalt tesznek ki a disszertáció alapját adó kutatási eredmények. A vizsgált jelenség mennyiségi mutatóit 104 elemző táblázatba rendeztük, melyek alapot adtak a
tanár tekintélyéhez kapcsolódó minőségi paraméterek bemutatásához.
A dolgozat előszavában a témafelvetés motívációját, a bibliográfia karakterét, egyéb dolgozatokhoz való viszonyt mutattuk be, elővezettük a disszertáció fő problémáját,
problematikáját és a dolgozatban alkalmazott metodikát. Két fő, egymással logikai
kapcsolatban levő részre oszlik a disszertáció tartalmilag. Az első rész a „Tanári tekintély aktuális képe” címet kapta és három részből áll, ezek további elemekből állnak, melyek az alpontokat adják.
A dolgozatban széles spektrumban elemeztük a gazdag hazai és külföldi szakirodalmat, melyek között volt számos pedagógiai, teológiai, pszichológiai, kultúratörténeti,
aksziológiai, szervezéstani, etikai, oktatástörténeti és politológiai forrás és dolgozat. Ez
lehetővé tette a tekintély lényegének és fajtáinak, kialakulása tényezőinek, a felnőtté
váló fiatalság tudatában létrejövő kialakulási fokozatok és ezek – a fiatal ember lelki,
morális és intellektuális fejlődésében betöltött – szerepének interdiszciplináris megközelítését. Különösen a szocializációs és inkulturációs folyamataiban, a megfelelő interperszonális kapcsolatok, attitűdök, szükségletek, értékrendszerek, életcélok és viselkedési formák kialakulása során.
Említésre méltó az a kutatás, melyet a tanár munkája, tekintélye különböző aspektusainak szenteltünk Európa különböző országaiban, úgy mint Lengyelországban,
Szlovákiában, Ukrajnában, Fehéroroszországban, Oroszországban és Magyarországon.
Ennek az összehasonlító pedagógiai elemzésnek eredménye értékes alapja nem csak a
szerző dolgozatának, hanem további tudományos kutatásoknak is. Széleskörű elemzésre
került a tekintély fogalma, annak alapelemei, szerepe és azok a tényezők, melyek hatnak
kialakulására.
Elemezve (a téma irodalma alapján) a tekintély különböző fajtáit – igaz és hamis,
személyes és személyek fölötti, formális és informális, külső és belső, saját és idegen,
intellektuális és morális, episztemikus és deontisztikus, autoriter, antiautoriter és emancipált – a dolgozat szerzője pontosan határozza meg azt a jelentős gondolatot, hogy az
igazi tekintély a választás szabadságához erősen kötődik, ezért nem lehet felülről elrendelni, az ember magában kell, hogy elfogadja.
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Ezen rész befejezéseként a szerző általános megjegyzések és következtetések formájában összegez. Egyik alapvető következtetés az a tény, hogy az említett országok
irodalma a tanári tekintélyt csak jelzésértékűen érinti, mely lehet – de inkább kellene,
hogy legyen – viták és kutatások kiindulópontja. Másodsorban a tanári tekintély kutatásai még csak kezdeti fázisban vannak.
A dolgozat második része, mely saját, megbízható mintára támaszkodó kutatások,
illetve analitikai-szintetizáló módszer alapján készült, az oktatói-nevelői tekintély szerzői modelljét mutatja be. Ez a rész „A tanári tekintély elvárt modellje” címet viseli és
három fejezetből áll.
A dolgozat negyedik fejezetében saját, empírikus kutatások módszertana található.
Majd az ötödikben kaptak helyet a válaszadók (oktatók, diákok, saját családtagok) tekintélyképét érintő véleményének minőségi anyagai. Az empirikus adatokat széleskörűen elemeztük és rendszereztük. Ezeket figyelembe véve a szerző alátámasztja az elméleti ideát, azon adatok alapján, melyek az inspirander típusú tanári tekintélymodelljét
kialakították.
Inspirander – azaz nevelő-alkotó tekintély, felszabadító és atraktív, eredeti morális
és vallási szempontból. Felszabadítja a neveltek kezdeményezőkészségét, megengedi a
vitát és a dialógust, támogatja az önnevelést és az önfejlesztést. Nem zárja ki, a pozitív
értékek elismerése mellett saját tekintélye gyenge oldalainak felismerését. Íly módon az
inspirander nevelő-alkotó tekintélye segíti a személyt felnövésében, azon dolgoktól
való belső megszabadulásában, melyek rejtett indoktrinációra épülnek.
Nagyon fontos összetevő a tanár tekintélye és a lelki értékek közötti közvetlen
kapcsolat. Az értékek jelentőségének elemzésekor jogosan húztuk alá azok jelentős
szerepét a tekintély kialakulásában, a pedagógia folyamatban, aláhúzva, hogy nincs
nevelés értékek nélkül. A pedagógus, amelyik nem keresi és kezeli jelentőségének
megfelelően az értékeket, általában a materializmusba zárja magát, így használhatatlan,
sőt veszélyes lesz a nevelt lelki fejlődésének folyamatára. Az inspirander tekintélyével
rendelkező tanár erősen kötődik a keresztény értékekhez, mind a neveltek, mind saját
magával szemben az integráns élet fejlődését érintő ambiciózus terveket és magas követelményeket támaszt.
Az inspirander személyiségében és viselkedésében nem csak nagyszámú, a neveltek által elvárt tulajdonság van jelen, hanem olyan jellemzők is, melyek a diák számára
lehetnek kevésbbé ismertek, de elengedhetetlenek a gyermekek és fiatalok lelki, morális
és intellektuális fejlődésének folyamatához (innováció, kreativitás, kommunikációs
képességek, aktivitás, eredetiség, élettapasztalat, optimizmus, humanizmus, stb.).
Az inspirander – függetlenül a társadalmi-kultúrális változásoktól állandóan
„éhezi” a személyes példaképet, mely lehetővé teszi számára a folyamatos fejlődést. Az
inspirander maga is leginkább szükségelteti a feltétel nélküli tekintélyt, mely csak az
abszolút létnek sajátja, amilyen maga az Isten. Mert ugyanis az Istenben találja meg
minden tekintély elsődleges forrását és végső kiteljesedését.
A dolgozatban található értékeléssel kapcsolatban bizonyos következtetések és
gondolatok adódnak. Több is van belőlük, ám a legfontosabbak közé a következők tartoznak:
1/. Felelős tanárok tudatosan és kitartóan kell dolgozni a saját növekedésükön és
életükön. Nincs ugyanis neveltek között, a nevelésben vagy a nevelő intézetekben krízis, ha korábban nem jelenik meg széleskörű krízis a felnőttek, így a tanítók-nevelők között.
2/. Nevelők feladata a posztmodernizmus idején, hogy a remény jelei legyenek az
ifjú generáció számára.
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3/. Felelős tanárok harmadik, különösen fontos feladata a posztmodernizmus idején a realizmus szolgálata, vagyis a neveltek bevezetése a valós tények és feltételrendszerek világába.
4/. Fontos feladat a tanárok számára a nevelés területén a „győztes” mentalitásának megszerzése. Ez a mentalitás segíti, hogy meg tudja mutatni a gyerekeknek és
az ifjúságnak az optimális életútat, az emberi szívhez és hivatáshoz méltó vágyak és
igények gazdagságának elősegítését.
Ahogy II. János Pál mondja, „az Istenre való hivatkozás nélkül” a teremtett értékek világa (beleértve a tekintélyek világát is) mintegy végzetes vákumba kerül. Elveszti
egyben átláthatóságát és egyértelműségét. Akkor a rossz sokszor jóként jelenik meg, a
jót viszont kizárja. A tanári szakmában Seneca gondolata továbbra sem vesztett érvényéből: „Legkevésbbé az lehet eredményes, aki beszél, többet ér az el, aki teszi is, de
legtöbbet a példa maga”.
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АНОТАЦІЯ
У ХХІ столітті, в умовах інформаційно-технічної революції, глобалізаційних
і інтеграційних процесів, динамічних змін у соціально-економічному розвитку
різних країн, пошуку шляхів подальшого поступу роль учителя істотно зростає.
Учитель є не лише ключовою постаттю в сучасних едукаційних процесах,
але також і своєрідним „духовним провідником” шкільної і студентської молоді,
інших категорій суспільства. Від його професійної, психолого-педагогічної
підготовки, а також від його авторитету залежить рівень духовної культури
суспільства, а також зміцнення демократичних і гуманістичних цінностей. Від
нього значною мірою залежить майбутнє кожного суспільства і держави.
У праці наводяться дефініції і різні типи авторитету, йдеться про його
функції і значення. Підкреслюється, що авторитету зазвичай дошукуються як
вдома, так і в школі, в особі лікаря, священика, вчителя, професора і ін. У
пропонованій праці автор досліджує проблему авторитету як з теоретичного, так
і з практичного боку. Теоретичний аспект проблеми став основою для
практичного, емпіричного погляду.
Результати дослідження знайшли своє відображення на 414 сторінках
основного тексту праці. Кількісні показники досліджуваного явища були
систематизовані в в чотирьох аналітичних таблицях, які стали базою для якісних
параметрів, пов»язаних з авторитетем вчителя.
У вступі обгрунтовано вибір теми дослідження, схарактеризовано
опрацьовану літературу в аспекті висвітлення обраної проблеми, описано
методи, використані в процесі дослідження. Зміст книги є поділеним на дві
головні, логічно пов”язані між собою частини. Перша частина
називається
„Актуальний образ авторитету вчителя” і складається з трьох розділів, кожен з
яких має відповідні підрозділи.
У праці проаналізовано широкий спектр різноманітної вітчизняної і
закордонної літератури, серед якої
чисельні джерела і праці з педагогіки,
психології, теології, культурології, аксіології, антропології, управління, етики,
історії освіти, політології. Це дало змогу реалізувати інтердисциплінарний підхід
до розуміння сутності авторитету і його типів, чинників та етапів формування у
свідомості молоді, а також для оцінки значення, яке має авторитет для
духовного, інтелектуального і морального розвитку особистості. Особливо
важливу роль виконує
авторитет в процесі соціалізації та інкультурації
особистості, у формуванні відповідних інтерперсональних стосунків, потреб,
суджень, системи цінностей, життєвих планів, прагнень, а також моделей
поведінки.
На увагу заслуговує проведений аналіз досліджень,
присвячений
різноманітним аспектам праці вчителя, його авторитету в окремих країнах Європи
, а саме у Польщі, на Україні, в Білорусії, Словаччині, в Росії та Угорщині.
Результати цього порівняльного аналізу є цінною базою не лише для авторських
досліджень, але також і для наступних наукових пошуків. На цьому грунті було
здійснено різнобічне вивчення сутності авторитету, його структурних елементів,
ролі та чинників, які впливають на його формування.
Досліджуючи (на підставі літератури) різні типи авторитету - правдивий і
фальшивий, особовий і понадособовий, формальний і неформальний, зовнішній і
внутрішній, власний і чужий, інтелектуальний і моральний, раціональний,
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епістемічний і деоонтичний, авторитарний, антиавторитарний і емансипаційний,
автор книги слушно підкреслює дуже істотну думку. Вона полягає у тому, що
дійсний (правдивий) авторитет є тісно пов”язаний з свободою вибору, тому не
може бути нав»язаний, а повинен бути внутрішньо близький цінностям людини.
На закінчення цієї частини книги автор здійснює підсумування і подає
відповідні примітки. Одним із засадничих висновків є те, що опрацьована
література обраних країн становить всього лише певний поштовх до вивчення
проблеми авторитету вчителя, котрий може, а швидше повинен стати вихідним
пунктом для розгортання подальшої дискусії і наукових пошуків. Окрім цього,
стан досліджень авторитету вчителя знаходиться лише в початковій фазі.
Друга частина праці, написана на основі проведення та інтерпретації
власних досліджень, що були реалізовані на достовірній вибірці, а також на
основі аналітико-синтетичного підходу, репрезентує авторську модель авторитету
вчителя-вихователя. Ця частина має назву: „Очікувана модель авторитету
вчтителя” і складається також із трьох розділів.
У четвертому розділі праці автором представлена методологічна концепція
власних емпіричних досліджень, а в п”ятому – цінні матеріали, які стосуються
розкриття образу авторитету в розумінні респондентів (учителів, учнів, членів
родини). Емпіричні дані були різнобічно проаналізовані автором та відповідно
систематизовані. Опираючись на них, автор обгрунтовує ті теоретичні ідеї, які
пізніше лягли в основу побудованої ним нової моделі авторитету вчителя –
інспірандера.
Інспірандер
- це авторитет виховувально-творчий, звільняючий і
привабливий, автентичний з моральних і релігійних позицій. Він збуджує
ініціативу учнів, спонукає до дискусії та діалогу, мотивує до самовиховання,
діалогу та власного розвитку. Не виключає він, поруч з визнанням власних
вартостей, бачення у собі також і слабких сторін. Таким чином виховувальнотворчий авторитет інспірандера підтримує особистість у її вдосконаленні, у
внутрішньому звільненні від того, що базується на прихованій індоктринації.
Дуже важливим є тісний зв»язок між авторитетом учителя і духовними
цінностями. Оцінюючи вартості, слушно підкреслюється їх важлива роль у
формуванні авторитету учителя в педагогічному процесі, наголошується, що
немає виховання без вартостей. Педагог, котрий перестав уже шукати і цінувати
вартості, зазвичай замикається в матеріалізмі, а тоді він перестає бути корисним,
а що гірше – може стати навіть небезпечним для процесу духовного розвитку
своїх учнів.
Учитель, який має авторитет інспірандера, міцно тримається християнських
цінностей, ставить не лише перед учнями, але також і перед собою амбітні цілі і
високі вимоги, які стосуються розвитку інтегральності життя.
В особистості і поставах інспірандера міститься не тільки низка рис, які є
свідомо бажаними для учнів, але присутні також і такі якості, які можуть бути
маловідомі дітям, але, попри це, є просто необхідними для процесу морального,
духовного та інтелектуального розвитку їхньої особистості (наприклад,
інноваційність, креативність, комунікативні вміння, активність, оригінальність,
життєва мудрість, оптимізм, гуманізм тощо).
Інспірандер, незалежно від суспільно-культурних змін, сам є постійно
спраглим досягнення особистісного взірця, що, в свою чергу, дозволяє йому
систематично удосконалюватися.
Інспірандер і сам
найбільше потребує
безумовного авторитету, який може бути втіленим лише абсолютній сутності,
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якою є Бог. Лише у Богові усі справжні авторитети мають своє першоджерело і
остаточну реалізацію.
У контексті рефлексій, що містяться у книзі, насуваються відповідні
висновки і завдання. Їх є чимало, але до найважливіших необхідно віднести такі:
1. Відповідальні вихователі повинні бути свідомі і рішучі у праці над
власним удосконаленням та в особистому житті. Адже не може бути кризи
вихованців, виховання чи виховних інституцій, якщо раніше не проявиться
широкомасштабна криза серед людей дорослих, у тому числі – серед вчителіввихователів.
2. Завданням вихователів у добі постмодернізму є необхідність стати
знаком надії для молодого покоління.
3. Третім надзвичайно важливим завданням відповідальних учителів у
поновочасній добі є служіння на користь реалізму, тобто впровадження
вихованців у світ дійсних фактів і реальних умов.
4. Важливим завданням є набуття учителем ментальності „переможця” у
сфері виховання. Завдяки такій ментальності він має відвагу вказувати дітям і
молоді оптимальну і гідну дорогу життя, заохочувати їх до розвиток спектру
прагнень, які є відображенням доброти серця і покликання людини.
Без Бога , - як стверджував Іван Павло ІІ, - цілий світ рукотворних цінностей
(у тому числі й „світ” авторитетів) ніби зависає в остаточній порожнечі. І тоді зло
часто представляється як добро, а добро знецінюється. У професійній діяльності
учителя і надалі не втратила актуальності думка Сенеки: «Найменше діється
завдяки тому, що говориться, більше завдяки тому, що робиться, а найбільше
завдяки тому, ким є”.
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„Z uwagi na istnienie poważnych luk na płaszczyźnie współczesnych, naukowych badań, dotyczących problematyki autorytetu nauczyciela, tytuł rozprawy habilitacyjnej,
wybrany przez autora, jest aktualny i niezbędny. O wysokim poziomie kultury badawczej autora dysertacji świadczy naukowo uzasadniona struktura pracy, która odzwierciedla logikę naukowego poszukiwania, umiejętności systematyzowania dużej warstwy
materiałów badawczych, uzasadnione wnioski i propozycje czy budowanie prognozy.
Analizując teoretyczną część pracy, należy wskazać na rozległą wiedzę autora w
dziedzinie różnych kierunków pedagogicznych, filozoficznych i psychologicznych.
Właśnie w oparciu o tę wiedzę dysertantowi udało się prawidłowo ocenić badane zjawiska pedagogiczne, trafnie argumentować swoją pozycję autorską, dobierać właściwe
przykłady, zajmować uzasadnione stanowisko w naukowej dyskusji.
Na wysoką ocenę zasługuje przeprowadzona analiza badań, poświęconych różnorakim aspektom pracy nauczyciela, jego autorytetu w poszczególnych krajach Europy, a
mianowicie: w Polsce, na Słowacji, na Ukrainie, Białorusi, Rosji i na Węgrzech. Uważa
się za niezbędne podkreślenia dla habilitacyjnej pracy ks. dra J. Zimnego, wysoki poziom kultury metodologicznej. Analiza rękopisu pracy świadczy, że autor posiada głęboko rozwinięte umiejętności w dziedzinie wykorzystania różnych metod i technik naukowego badania.
Takim autorytetem, który odpowiada celom i zadaniom wychowawczym szkoły ma
być - wg autora, - autorytet inspirandera - osoby, która uporczywie trzyma się wartości
chrześcijańskich, stawia nie tylko uczniom, ale i sobie ambitne cele oraz wysokie wymagania, dotyczące rozwoju integralności życia. „Bez odniesienia do Boga”, jak
stwierdza Jana Paweł II, cały świat wartości stworzonych, (w tym także „świat” autorytetów) zawisa jakby w ostatecznej próżni. Traci również swą przejrzystość, swą wyrazistość. Wtedy zło przedstawia się często jako dobro, a dobro zostaje zdyskwalifikowane.
Biorąc pod uwagę te wszystkie walory publikacji, którą trzeba wpisać w szereg rozpraw naukowych z zakresu pedagogiki chrześcijańskiej, uważam, że winna ona ukazać
się drukiem”.
ks. prof. dr hab. Stefan Koperek CR
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