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Kompetencje wychowawcze 
współczesnego nauczyciela gimnazjum 
w kontekście procesu uczenia się przez całe życie

Summary
Th e issue of competence development was analyzed in relation to the teacher 

and his educational activities. Th e topic was presented from two perspectives. 

Th e fi rst perspective concerned the requirements for exercising the profession 

and improving the skills, and the second was to present the reality the teachers 

have to face at school. Th erefore, the fi rst part of the article was devoted to the 

analysis of teacher competence concerning (1) the description of the concept, 

(2) the determination of the meaning, defi nition, (3) various types of classifi ca-

tion. Th e second part is based on the research carried out at the gymnasium 

in Dobczyce. Th e analyses show that the expectations and demands the soci-

ety associates with teachers often overshoot the reality and the possibilities 

of their implementation. In the school which was a subject of the study the 

education was limited to punishment, inconsistent and ill-considered actions 

imposed on young people.

Wprowadzenie
Zagadnienie kształtowania kompetencji w ramach procesu uczenia 
się przez całe życie zostanie podjęte w odniesieniu do osoby na-
uczyciela i jego działań w relacji wychowawczej. Zainteresowanie 
postacią nauczyciela skupiamy wokół jego rozwoju z racji wykony-
wanego zawodu – jak każdy inny pracownik nauczyciel, aby dobrze 
wykonywać swoją pracę, powinien np. poszerzać wiedzę, zdobywać 
nowe umiejętności, po prostu dokształcać się. Z drugiej jednak stro-
ny pragniemy spojrzeć na współczesnego nauczyciela z perspektywy 
specyfi ki wykonywanego przez niego zawodu, wyjątkowości relacji, 
jakie tworzy i w jakich uczestniczy.

Zawód nauczyciela jest charakteryzowany i oceniany często 
przy okazji różnych konferencji naukowych, badań nad efektywno-
ścią systemu oświaty, stanu polskiego szkolnictwa, debat społecz-
nych. Przykładem tej ostatniej może być chociażby akcja „Gazety 
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Wyborczej”1 na temat wizerunku współczesnej szkoły, w której uczy 
się obecnie pokolenie młodzieży wychowanej na zdobyczach naj-
nowszych technologii cyfrowych, internecie, komunikatorach 
typu Gadu-Gadu czy Skype. Z jednej strony podkreśla się znacze-
nie współczesnego nauczyciela, z drugiej – wskazuje się jego braki 
i ograniczenia. Ogólnie refl eksje pedeutologów można sprowadzić 
do dwóch wymiarów: pierwszy związany jest z prezentacją wize-
runku polskiego nauczyciela, takim, jaki jest, drugi odnosi się do 
różnego rodzaju wzorów, ideałów, modelowych sylwetek, czyli opi-
su, jakim być powinien. Niniejsze rozważania będą próbą scalenia 
tych dwóch opcji, czyli ukazania zarówno oczekiwań względem na-
uczyciela w wymiarze jego kompetencji, jak również konkretnych 
jego działań w rzeczywistości szkolnej.

Kompetencje współczesnego nauczyciela
Analiza literatury przedmiotu pozwala na stwierdzenie, że zagad-
nienie kompetencji nauczycielskich jest wielowymiarowe i trudne 
do jednoznacznego przedstawienia. Już samo pojęcie kompetencji 
ma charakter nieostry i wieloznaczny, odnoszący się do różnorod-
nych uwarunkowań. Podejmując jednak próbę zwięzłej syntezy róż-
nych stanowisk, można wskazać to, co jest kontekstem, tłem opisu 
pojęcia kompetencji nauczycielskich, określeniem ich znaczenia 
i wskazaniem różnego rodzaju klasyfi kacji.

W pierwszym wymiarze bierze się pod uwagę warunki społecz-
no-kulturowe, w których funkcjonuje nauczyciel. Zwraca się tu 
uwagę na rzeczywistość społeczną, która ciągle ulega przemianom. 
Podkreśla się złożoność zjawisk cywilizacyjnych i konieczność do-
stosowywania się do owych zmian. W tym obszarze przedstawia 
się miejsce szkoły w życiu społecznym, wskazuje się na działania 
administracji państwowej reformującej polską oświatę i zarazem 
nauczyciela2. To właśnie w tym kontekście charakterystyka kompe-
tencji odnosi się do procesu uczenia się przez całe życie, ponieważ 
faktem jest, że nieustannie zmieniające się warunki życia powodują 
potrzebę ciągłego doskonalenia się. Cechą, która pozytywnie okre-
śla tę perspektywę, jest rozwój.

Drugi wymiar związany jest z uściśleniem pojęcia kompetencje, 
które zazwyczaj analizuje się w dwóch ujęciach – adaptacyjnym 

1 http://wyborcza.pl/szkola20/0,0.htlm.
2 Tu można odnieść się między innymi do takich badaczy jak: H. Kwiatkowska, 

R. Kwaśnica, Z. Kwieciński, M. Czerepaniak-Walczak, J. Rutkowiak, M. Dudzi-

kowa i inni.
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i transgresyjnym. Pierwsze uwypukla zdolność podmiotu do efek-
tywnego, instrumentalnego działania, nakierowanego na realiza-
cję celu za pomocą określonej wiedzy, umiejętności, motywacji, 
zdolności, doświadczeń itp. W tym rozumieniu kompetencje mają 
charakter statyczny, mogą podlegać treningowi, pozwalają jedno-
stce adaptować się do istniejących warunków otoczenia. W dru-
gim ujęciu podkreśla się twórczą aktywność jednostki, jej zdolność 
modyfi kacji i rekonstrukcji. Tu również zaznacza się przestrzeń dla 
procesu kształcenia ustawicznego, a charakterystyczną cechą tego 
wymiaru może być: aktywność, działanie.

Trzeci obszar odnosi się do prezentacji różnego rodzaju kompe-
tencji, które ukazują specyfi kę zawodu nauczycielskiego, jego złożo-
ność i wszechstronność. Wielość tworzonych przez badaczy klasy-
fi kacji dowodzi, iż wymagania pod adresem nauczyciela są wysokie 
i dotyczą różnych sfer jego działania. Wskazując niektóre z prezen-
towanych ujęć, wyróżniono między innymi następujące podejścia 
(zob. tabela 1).

Tabela 1. Kompetencje nauczycieli według wybranych autorów

S. Dylak3                    W. Strykowski4       R. Kwaśnica5                                 H. Kwiatkowska6

Kompetencje 

bazowe – po-

rozumiewanie 

się, realizacja 

zasad etycz-

nych i społecz-

nych

Kompetencje 

merytoryczne 

– dotyczące 

zagadnień

nauczanego 

przedmiotu

Kompetencje prak-

tyczno-moralne są 

wyznacznikiem całej 

działalności nauczycie-

la; należą tu kompe-

tencje:

- interpretacyjne

- komunikacyjne

- moralne

Sprawności 

interpretacyjne 

zdarzeń sytuacji, 

siebie i uczniów

Kompetencje 

konieczne 

–wynikające 

z realizacji

zadań

edukacyjnych

Kompetencje 

dydaktyczno-

-metodyczne – 

dotyczące

warsztatu 

nauczyciela

Kompetencje tech-

niczne – warunkują 

powtarzalność pracy 

i efektywność działa-

nia, obejmują m.in.:

– umiejętności 

Sprawności 

komunikacyj-

ne – zdolność 

posługiwania się 

językiem w spo-

sób skuteczny

3 S. Dylak, Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Poznań 1995, s. 37.
4 W. Strykowski, J. Strykowska, J. Pielachowski, Kompetencje nauczyciela szkoły 

współczesnej, Poznań 2003, s. 24–32.
5 R. Kwaśnica, Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, [w:] Z. Kwieciński, 

B. Śliwerski (red.), Pedagogika: podręcznik akademicki, Warszawa 2003.
6 Por. D. Kowalczyk, Kompetencje nauczyciela w reformowanej szkole, [w:] 

P. Przybysz (red.), Edukacja wobec różnorodności, Gdynia 2001.



Agnieszka Guzik, Magdalena Błaszczak | 140

i ucznia, metod 

i technik na-

uczania

działania według okre-

ślonych reguł

– wiedzę i umiejętno-

ści posługiwania się 

określonymi metodami 

i środkami

Kompetencje 

pożądane 

– ułatwiają 

wypełnianie 

zadań dydak-

tycznych i wy-

chowawczych

Kompetencje 

wychowawcze 

– dotyczą-

ce różnych 

sposobów 

oddziaływania 

na ucznia

Kompetencje 

metodologiczne 

– generatywność 

wiedzy

Źródło: opracowanie własne. 

Pojawia się zatem pytanie: jaki obraz nauczyciela wyłania się 
z prezentowanych klasyfi kacji? Szczegółowa analiza poszczegól-
nych ujęć pozwala na następującą charakterystykę:

Nauczyciel jawi się jako:
• fachowiec, który jest specjalistą w zakresie nauczanego przed-

miotu, wie, jakie wiadomości powinien przekazać uczniom, za 
pomocą jakich metod i środków technicznych,

• menadżer, który potrafi  zorganizować przestrzeń edukacyjną, 
jest w stanie zarządzać procesem nauczania, skutecznie komu-
nikując się z uczniami, innymi podmiotami oświatowymi i ro-
dzicami,

• twórca, który poprzez aktywne działanie kreatywnie podchodzi 
do stawianych mu celów, co więcej: sam potrafi  stawiać sobie 
cele, które zwiększają efektywność procesu kształcenia,

• diagnosta, który jest w stanie nie tylko przeprowadzić proces 
ewaluacyjny postępów edukacyjnych uczniów i swojej pracy, ale 
również trudności i defi cytów, które są przeszkodą na drodze 
efektywnego procesu dydaktycznego.
Ponadto nauczyciel jawi się między innymi jako osoba etyczna, 

odpowiedzialna, sprawiedliwa. Jest postrzegany jako osobowość, 
która ma coś konkretnego do zaoferowania swoim uczniom, nie 
tylko na poziomie wiedzy, ale również przykładu, odpowiedniej po-
stawy moralnej.

Z powyższych rozważań wyłania się kolejna cecha nauczyciel-
skich kompetencji, a mianowicie wielostronność. W obliczu tak 
wielu różnorodnych atutów, które powinien posiadać nauczyciel, 
proces kształcenia ustawicznego jest nieodzowny – aby sprostać 
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wszystkim ważnym wymaganiom, konieczna jest nieustanna inwe-
stycja we własny rozwój, mierzony nie liczbą określonych kompe-
tencji, a ich jakością, która przekłada się na sprawne i efektywne 
działanie.

Kompetencje wychowawcze
W tym miejscu pragniemy zatrzymać się na jednym aspekcie oma-
wianego zagadnienia, a mianowicie na kompetencjach wychowaw-
czych, które odnoszą się do umiejętności komunikowania się, na-
wiązywania wzajemnych relacji, rozwiązywania konfl iktów itp. Owe 
umiejętności warunkują realizację wszystkich zamierzeń nauczy-
ciela, które związane są z przekazem wiedzy, organizacją pracy na 
lekcji, efektywnością działań uczniów itp. Należy podkreślić, że owe 
kompetencje nie powinny być traktowane, jako wyłączny element 
pracy wychowawczej opiekuna klasy, który realizuje zadania statu-
towe szkoły. Powinno się je traktować jako składową całokształtu 
pracy każdego nauczyciela podczas wszystkich lekcji. Wynika to 
z faktu nierozdzielności procesu kształcenia i wychowania, mimo 
że we współczesnej szkole coraz częściej kładzie się nacisk na efek-
ty nauczania i odpowiednie opanowanie przez uczniów materiału 
dydaktycznego, sprawdzanego różnorodnymi testami kompetencji 
i osiągnięć szkolnych. W całym procesie „wyposażania” uczniów 
w określone umiejętności radzenia sobie w różnych sferach życia 
społecznego, potrzeba wielkiej troski, aby nie zagubić tego, co zwią-
zane jest z umiejętnością bycia w relacji z drugim człowiekiem. Aby 
obok obsługi komputera, znajomości mechanizmów rządzących 
rynkiem pracy, wiadomości z zakresu liczenia, mierzenia, czytania 
i pisania, nie zapomnieć o tym, że we współczesnym świecie równie 
ważne jest samodzielne myślenie, współodczuwanie i komunikacja 
interpersonalna. 

Zmiany w rozwoju rzeczywistości społeczno-kulturowej wy-
raźnie oddziałują na to, co dzieje się w przestrzeni szkolnej. Coraz 
częściej słyszymy o trudnościach z utrzymaniem dyscypliny w kla-
sie, o przemocy przybierającej często bardzo ostre formy, o zacho-
waniach uczniów, z którymi nauczyciele nie umieją sobie poradzić. 
Takie wydarzenia we współczesnej szkole pokazują, że być może 
obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, kompetencje wychowawcze na-
uczycieli są podstawą efektywności ich pracy.

Jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy? H. Kwiatkowska zwra-
ca uwagę na kilka kwestii, które w sposób niezwykle trafny opisują 
omawiane zagadnienie. Odnosząc się do niektórych z nich, można 



Agnieszka Guzik, Magdalena Błaszczak | 142

za autorką wskazać, że istotną cechą obecnych czasów jest nie-
zwykła trudność w określeniu podstawowych wartości, co stanowi 
przyczynę kryzysu współczesnej edukacji. Z tym związany jest brak 
przychylności dla tradycji i autorytetu, które wchodzą w konfl ikt 
z takimi wartościami współczesności, jak mobilność, ryzyko, indy-
widualizm itp. Taki stan rzeczy powoduje, że edukacja opiera się 
na zmiennych punktach odniesienia, a nie na trwałych i stabilnych 
fundamentach. Nabrzmiałość owej sytuacji ukazuje przytoczona 
przez autorkę myśl H. Arendt, która twierdzi, iż „problem edukacji 
w świecie współczesnym polega na tym, że z samej natury nie może 
ona wyrzec się ani autorytetu, ani tradycji, niemniej musi przebiegać 
w świecie, którego struktury nie wyznacza już autorytet i nie spaja 
tradycja”7. Co zatem kieruje rozwojem obecnej rzeczywistości spo-
łeczno-kulturowej? H. Kwiatkowska wskazuje, iż jest to dominacja 
kategorii ekonomicznych i politycznych nad aksjologiczną. To czę-
sto zdaniem autorki, sprowadza ludzi tylko do wymiaru klientów, 
konsumentów zachowujących się zgodnie z regułami marketingu. 
W tym wymiarze odnaleźć można również edukację. Jak twierdzi 
autorka, „szkoła, która nie potrafi  nadać znaczenia poznaniu, nie 
potrafi  kształtować potrzeby i sprawności samorozwoju, nie uczy 
»czytania« i rozumienia zmiennej rzeczywistości, czyni z ucznia 
bezbronne medium dla bezkrytycznego odbioru ułudy w postaci 
naznaczania posiadaniem reklamowych i sztucznie stwarzanych 
przedmiotów kultu i pożądań”8. Jak w tym odnajdują się nauczy-
ciele? H. Kwiatkowska twierdzi, iż oni również wpadają w wir owej 
ułudy mamieni krótkimi kursami »nowoczesnej edukacji«9. Nie 
dostrzegają oni potrzeby zmiany samego siebie, swojego warsztatu 
pracy10. Jak zatem radzą sobie nauczyciele w sytuacjach trudnych 
wychowawczo, wymagających zareagowania, ustosunkowania się? 

Próbą częściowej odpowiedzi niech będą wyniki badań prze-
prowadzonych w lutym 2010 roku w Dobczycach, w województwie 
małopolskim, w powiecie myślenickim. Celem badań było poznanie, 
w jaki sposób uczniowie postrzegają oddziaływania wychowawcze 
w postaci kar i nagród. Grupą badanych były trzy klasy gimnazjum, 
łącznie 77 uczniów. Ankietę wypełniły 42 dziewczęta i 35 chłopców, 
co prezentuje wykres 1. 

7 Za: H. Kwiatkowska: H. Arendt, Między czasem minionym a przyszłym, War-

szawa 1994, s. 231.
8 H. Kwiatkowska, Tożsamość wychowawcy, [w:] M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-

-Walczak (red.), Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty, t. 3, Gdańsk 2007.
9 Ibidem.
10 Ibidem, s. 20–26.
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Płeć

chłopcy 
45%

dziewczęta
55%

Wykres 1. Charakterystyka badanej grupy ze względu na płeć

Badani uczniowie w swych opiniach tworzą obraz szkoły, która 
w większości krytykuje ich działania, chętnie karze i rzadko nagra-
dza. Wśród respondentów aż 79% jest zdania, że szkoła częściej ka-
rze. Nikt nie jest zdecydowanie przekonany o dominacji nagrody ze 
strony nauczycieli. Tylko 3% badanych twierdziło, że w szkole raczej 
częściej pojawiają się nagrody niż kary (wykres 2).

Oceń częstotliwość stosowanych nagród i kar

zdecydowanie
częściej karzą
36%

raczej 
częściej karzą
43%

częstotliwość 
kar i nagród 
jest jednakowa
18%

zdecydowanie 
częściej 
nagradzają
0%

raczej częściej 
nagradzają
3%

Wykres 2. Częstotliwość stosowanych w szkole nagród i kar 
w opinii badanej młodzieży

Przygnębiający to wizerunek miejsca, gdzie uczeń zauważany 
jest tylko w sytuacji niewłaściwego działania, a relacja z nim spro-
wadza się do sankcji i restrykcji. Tym bardziej jest to smutne, gdy 
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uzmysłowimy sobie, że badani są w takim okresie swojego życia, 
w którym z jednej strony bunt i opór jest naturalnym działaniem, 
a z drugiej potrzeba docenienia i poważnego traktowania jest szcze-
gólną wartością. W tym kontekście ciągłe stosowanie kar nie jest 
receptą na porozumienie. Młodzi ludzie w czasie burzy hormonów, 
zmian fi zycznych i poszukiwań swojego miejsca w świecie potrze-
bują każdego rodzaju akceptacji, zrozumienia i uznania przez do-
rosłych. Być może takim sposobem doceniania byłaby współpraca 
podczas ustalania reguł i zasad panujących w klasie.

Niestety, jak wynika wykresu nr 3, prawie co trzeci (27% odpo-
wiedzi) ankietowany twierdzi, że żaden nauczyciel nie podejmuje 
takiej inicjatywy. Nieco ponad połowa uczniów jest zdania, że jedy-
nie kilku nauczycieli zaproponowało taką możliwość. Z tego wyni-
ka, że nauczyciele nie biorą pod uwagę faktu, iż w trudnym wieku 
dorastania młodzi ludzie chcą czuć, że mogą mieć wpływ na jakieś 
decyzje dotyczące ich działania. Nauczyciele nie próbują powięk-
szać odpowiedzialności młodzieży za jej czyny. Odgórnie narzucają 
podopiecznym sposób postępowania i drogi, którymi powinni oni 
podążać. 

Wykres 3. Współdziałanie nauczycieli i uczniów w ustalaniu reguł 
panujących w kasie, w opiniach badanej młodzieży

Jaki zatem jawi się wizerunek nauczyciela, który każdego dnia 
wielokrotnie staje w obliczu trudnych wychowawczo sytuacji, wy-
magających konfrontacji ze zbuntowaną młodością? Jakie metody 
radzenia sobie w trudnych chwilach stosuje?

Czy nauczyciele wspólnie z uczniami ustalają system 
kar i nagród, które mają obowiązywać w klasie?
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Według uczniów obraz ten jest bardzo schematyczny. Niemal 
za każdym razem (30 odpowiedzi) pierwszą reakcją nauczyciela na 
niewłaściwe zachowanie wychowanka jest upominanie. Krzyk po-
jawia się jako drugi w kolejności (15 odpowiedzi). Równie często 
jak słowne upomnienie stosowane są uwagi do dziennika (30 odpo-
wiedzi). Groźby wezwania rodziców do szkoły lub odesłania niepo-
słusznego ucznia do dyrekcji pojawiają się nieco rzadziej.

Jak zatem badani uczniowie charakteryzują swoich nauczycieli?
Wizerunek nauczyciela w oczach uczniów jest pełen sprzeczno-

ści. Z jednej strony postrzegany jest jako zdystansowany do mło-
dzieży, z drugiej strony odbierany jest jako zawsze blisko uczniów. 
Oceniany jest bardzo surowy, nieznoszący sprzeciwu i zarazem 
nieprzewidywalny. Według większości chłopców (231 odpowiedzi), 
nauczyciele są surowi i wykorzystują swoją wyższość. Nie są skorzy 
do współpracy, wręcz jawią się jako osoby nieznoszące sprzeciwu, 
do których należy ostateczna decyzja. Mimo tak autorytarnego 
podejścia nauczyciel jest postrzegany jako ktoś, kto nie radzi sobie 
z klasą, nie ma nad nią kontroli.

Dziewczęta natomiast najczęściej wskazują zdystansowanie wy-
chowawców do uczniów, nieco rzadziej ich konsekwencję, partner-
ską współpracę z uczniami i podobnie jak chłopcy zauważają również 
małą umiejętność nauczycieli panowania nad klasą (wykres nr 4).

Cechy wychowawcy

zdyscyplinowany

nieznoszący sprzeciwu

ostateczna decyzja należy zawsze do niego

wykorzystuje swoją wyższość

pobłażliwy

nieprzewidywalny

pozwala decydować uczniom

traktuje uczniów jak partnerów do współpracy

wspiera samodzielną pracę uczniów

przekonuje logicznymi argumentami

konsekwentny

zdystansowany stosunek do uczniów

surowy

niezdyscyplinowany

nastawiony na samodzielną pracę uczniów

niekonsekwentny

słabo panuje nad klasą

nastawiony na dyskusję z uczniami

zawsze blisko uczniów

Wykres 4. Cechy wychowawcy klasy w opiniach badanej młodzieży
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Analizując wypowiedzi respondentów, należy stwierdzić, iż nie-
zależnie od płci uczniowie są przekonani, iż nauczyciele nie potrafi ą 
bądź nie chcą konsekwentnie posługiwać się jednym stylem wy-
chowania. Taka sytuacja wprowadza zamęt i dezorganizację wśród 
uczniów.

Obraz niekonsekwentnego i niejednoznacznego nauczyciela 
prezentuje również wykres nr 5, który ukazuje, iż w opinii 49 osób 
stosowane kary są niesprawiedliwe. Tyle samo badanych (45 osób) 
wskazuje na konsekwencję kar, jak i brak ich zależności od przewi-
nienia. Jednocześnie uczniowie dostrzegają, iż podczas wymierza-
nia sankcji nauczycielami targają silne, gniewne emocje. Może to 
być sygnał dla wychowanków, iż decyzją o rodzaju kary jest stopień 
frustracji i rozgniewania nauczyciela, a nie przewinienie jako takie. 
Ten brak zrozumienia intencji i sposobów działania osoby dorosłej 
może wynikać z braku jasnej i jednolitej komunikacji.

nagradzane każde pozytywne zachowanie

stosują różnorodne nagrody

nagrody zawsze sprawiają radość...

karzą ku przestrodze innych uczniów

podkreślają swoją wyższość

karzą w gniewie

za jedno przewinienie – jedna kara

uzależniają kary od przewinienia

stosują kary sprawiedliwie

stosują kary konsekwentnie

Które ze stwierdzeń mógłbyś / mogłabyś przypisać swoim nauczycielom?

Wykres 5. Charakterystyka zachowań nauczycieli w opinii badanej 
młodzieży

Obraz nauczyciela w oczach uczniów jest zatem niezwykle cha-
otyczny, można by rzec: niespójny. Nauczyciele są konsekwentni, 
ale niesprawiedliwi, karzą ku przestrodze uczniów, ale jednocześnie 
chcą okazać swoją wyższość i przewagę. Na ile zatem ich działania 
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są efektywne? Skuteczność stosowanych przez dorosłych metod 
sprawdzono w odniesieniu do zachowań ukaranych uczniów. Czy 
ich zachowanie ulega poprawie? Jedna trzecia uczniów (33%) do-
strzega taką zależność, ale są również zdania (41%), które takiej 
prawidłowości nie potwierdzają. Według 23% uczniów kara nie tyl-
ko nie przyczynia się do poprawy złego zachowania, ale jeszcze je 
wzmaga (wykres nr 6).

Wykres 6. Zachowania ukaranych uczniów w opiniach badanej 
młodzieży

Można zatem stwierdzić, że kary stosowane przez nauczycieli 
nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Jakie zatem kary byłyby 
skuteczne według uczniów? 

Okazuje się, że informowanie rodziców, odesłanie do dyrekcji 
oraz ocena niedostateczna to w opinii młodzieży kary najskutecz-
niejsze. Natomiast zupełnie nieprzydatne okazuje się wyrażanie 
smutku, szantaż i upomnienia w obecności klasy (wykres nr 7).

Ich zachowanie 

nie ulega 

zmianie 

41%
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Wykres 7. Skuteczność kar w opiniach badanej młodzieży

Z powyższej analizy wynikają następujące wnioski:
• wychowawcze oddziaływania nauczycieli są bardzo ubogie i od-

noszą się przede wszystkim do kar i narzucania własnej woli 
uczniom,

• nagrody są rzadkim elementem działań wychowawców,
• postępowanie nauczycieli ma charakter chaotyczny i niespójny, 

brak jest przemyślanej koncepcji działania,
• nauczyciele nie zapraszają uczniów do tworzenia wspólnych re-

lacji, są autorytarni i sami podejmują większość decyzji. 
Realizacja oddziaływań wychowawczych nie jest sprawą łatwą. 

Potrzeba wielkiej wiedzy, doświadczenia i wyczucia w kontakcie 
z drugim człowiekiem. Jak wynika z badań H. Kwiatkowskiej na te-
mat tożsamości nauczycieli, znaczna część respondentów posiada 
taki poziom rozumienia rzeczywistości edukacyjnej, który ograni-
cza ich w działaniu i sprowadza to działanie do mało skutecznych 
czynności. Dystans między złożonością rzeczywistości edukacyjnej 
a sposobami pracy nauczyciela wychowawcy czyni go bezradnym 
w działaniu, nieefektywnym. Nauczyciele badani przez H. Kwiat-
kowską chcą robić to, co do nich należy, unikać sporów i konfl iktów, 
działać według odgórnych uregulowań i powinności11.

W perspektywie omawianego zagadnienia uzasadniony wydaje 
się postulat kształcenia i rozwijania przez całe życie własnych kom-
petencji zawodowych, nie tylko po to, aby spełniać wyznaczoną 

11 H. Kwiatkowska, op. cit.
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powinność, ale aby realizować swoje zadania efektywnie, z pasją 
i zaangażowaniem. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do na-
uczyciela, który w obecnej rzeczywistości nie może tylko ograni-
czać się do przekazu treści dydaktycznych, ale musi również podej-
mować trud wychowawczy przy współdziałaniu z rodziną.
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