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O konieczności ustawicznego kształcenia 
nauczycieli napisano już wiele. Jak żadna inna grupa 
zawodowa są oni ciągle poddawani i rozliczani z efektów 
tej edukacji. Rozliczają ich dyrektorzy szkół, ministerstwo, 
uczniowie i społeczeństwo. Prezentowane przez autorki 
rozważania próbują dać odpowiedź na pytania – jakiego to 
nauczyciela powinniśmy kształcić, aby spełnił on 
wyobrażenia uczniów, a nie pedeutologów o autorytecie 
oraz jaka jest kondycja psychiczna pedagogów 
uczestniczących w procesie przemian. Jakiego potrzebują 
wsparcia, aby ten czas nie tylko przetrwać, ale również  
w pełni wykorzystać do stworzenia nowych koniecznych 
relacji z uczniem i społeczeństwem. 

Problematyka autorytetu jest jednym z głównych 
zagadnień związanych z funkcjonowaniem społeczności 
ludzkich. Autorytet bliski jest wszystkim społeczeństwom, 
wykazując swoje zróżnicowanie w zależności od 
warunków, w jakich się przejawia. Zasada autorytetu jest 
nierozłączną cechą, warunkiem umożliwiającym 
funkcjonowanie każdego systemu politycznego, każdej 
formacji społecznej. 

Istotę autorytetu ze stanowiska socjologicznego 
stara się ująć definicja sformułowana przez E. Durkheima 
w dziele pt. „Education morale” (Paryż 1925). Oto jej 
brzmienie: „Jest cecha, w którą jest uposażona istota 
realna, w stosunku do określonych osobników, dzięki 
której uważana jest przez tych ostatnich za obdarzoną  
w moc wyższą od tej, jaką przypisują sobie” 1. 

W niniejszej publikacji autorytet nauczyciela 
rozpatrywany jest jako elementarne narzędzie w jego 
rękach, by móc odegrać pierwszoplanową rolę  
w wychowaniu młodego pokolenia. Tak więc autorytet 
intelektualny i moralny nie jest sprawą przywileju ani 
luksusu zawodu nauczycielskiego, lecz sprawą 
koniecznych kwalifikacji 2. 

Autorytet jest jednym z elementów 
funkcjonowania społeczeństwa, zjawiskiem zawsze 
obecnym, chociaż jego oddziaływanie jest zróżnicowane 
zarówno w poszczególnych formacjach społecznych, jak  
i miejscach występowania. 
Każda narodowość, społeczność czy nawet grupa 
mniejszościowa posiada pewne wartości, które uważa za 
szczególne, lecz wartości te zmieniają się wraz  
z formacjami ustrojowymi. 

Czynnikiem kreującym i kształtującym autorytet 
jest więc zawsze społeczeństwo, gdyż ono wyznacza swoje 
hierarchie wartości, ich ważność, powagę a więc i powagę 
ludzi (instytucji, doktryn itd.), którzy reprezentują owe 
cenione wartości. Trudno więc nie dziwić się, że w tak 
rozchwianych czasach autorytety niegdyś niepodważalne, 
nie wytrzymują próby i tak też się dzieje z autorytetem 
nauczyciela. 

Wykorzystując funkcjonujące sformułowania, 
termin „autorytet” można rozumieć jako: szacunek, 

                                                           
1 W. Pomykało (Red.), Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa 
1993. 
2 T. Pszczółkowski, Autorytet nauczyciela. 

poważanie i zaufanie do nauczyciela lub grupy nauczycieli 
reprezentujących co najmniej nieprzeciętne wartości 
intelektualne i moralnie cenione we współczesnym 
społeczeństwie polskim, a przejawiający się zaufaniem 
wobec podmiotów – nosicieli tychże wartości oraz 
podporządkowaniem ich woli. Zwykle w interesie grupy 
dominującej w danej społeczności leży określenie, które 
wartości mają być rozpowszechnione, utrwalone  
i rozwijane, a funkcjonowanie których należy 
zminimalizować lub całkowicie wykluczyć. Jest to niejako 
rama, w obrębie której powstają autorytety 
upowszechniające określone treści. Im bardziej w danej 
społeczności przeważają humanitarne i demokratyczne 
stosunki, tym mniej autorytet opiera się na zasadach 
podrzędności i nadrzędności, a coraz bardziej zostaje 
wyeksponowana inna funkcja autorytetu, polegająca na 
wyzwalaniu samodzielności działania, myślenia, twórczej 
inicjatywy. Wydaje się, że nowa zreformowana szkoła 
wymagać będzie właśnie takiego zrozumienia autorytetu 
nauczyciela. 

Bo na pewno autorytetu nie będą mieli tacy 
nauczyciele, jak opisani przez prof. Aleksandra 
Nalaskowskiego, którzy: co piąty nie przeczytał w ciągu 
roku żadnej książki, gdzie 88% nie zagląda do fachowych 
czasopism, a jeśli przegląda, to Tinę, Bravo, Claudię, nie 
wiedzący (30%), kim był Albert Einstein, kojarzący 
Feliksa Dzierżyńskiego z prezydentem Warszawy lub 
sportowcem. 

W literaturze można znaleźć informacje na temat 
wielu pożądanych cech nauczyciela. Wśród tych wielu 
wymienianych cech na szczególne wyróżnienie zasługują 
zdolność do empatii oraz wrażliwość pedagogiczna. Cechą 
ogólnie niezwykle ważną dla pedagoga jest posiadanie 
autorytetu, bowiem człowiek pozbawiony go nie może 
skutecznie oddziaływać w dziedzinie nauczania  
i wychowania. O autorytecie decyduje wiele czynników. 
Młodzież szczególnie wrażliwa na to, by postępowanie 
nauczyciela wychowawcy było zgodne z głoszonymi 
przezeń ideami, oczekuje zrozumienia siebie oraz postawy 
zapewniającej możliwość oparcia, gwarantującej poczucie 
bezpieczeństwa: chce ufać, pragnie sprawiedliwości  
w działaniach i ocenach 3. 

Współczesnego nauczyciela, obok gruntownej  
i rzetelnej wiedzy, którą winien nieustannie aktualizować  
i umiejętności metodycznych powinny charakteryzować 
specyficzne cechy osobowościowe do jakich należy 
zaliczyć miłość drugiego człowieka, kontaktowość, 
wyobraźnię 4. 

Każdemu naszemu działaniu i to zarówno  
w sferze dydaktycznej, jak i wychowawczej czy 
opiekuńczej powinna towarzyszyć nieustanna refleksja – 
jak na moje postępowanie zareaguje dany uczeń. 

Nauczyciele mogą odgrywać wiele ról, które 
wzajemnie na siebie zachodzą; niektóre uzupełniają się, 
inne oczywiście różnią się też w zależności od danej 
jednostki. Jedni postrzegają nauczyciela jako inicjatora, 
kierownika uczenia się, a także osobę oceniającą ten 
proces. Inni widzą w nim psychologa, wychowawcę, 
artystę, społecznika, a jeszcze inni urzędnika czy też 
zastępczego rodzica. 

Przyjrzyjmy się więc, jak postrzegają 
nauczyciela i jego autorytet krakowscy licealiści? Celem 
przeprowadzonych przyczynkowych badań sondażowych 

                                                           
3 Z. Włodarski, Wprowadzenie do psychologii, Warszawa 1992,  
s. 445. 
4 M. Śnieżyński, Nauczanie wychowujące, Kraków 1995, s. 95. 
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(ankietowanych 200 uczniów) było poszukiwanie 
odpowiedzi na następujące problemy: 

1. Jaki jest obraz autorytetu współczesnego 
nauczyciela–wychowawcy w opinii młodzieży 
liceów ogólnokształcących? 

2. Jakie cechy wychowawcze nauczyciela, zdaniem 
respondentów, mają największy wpływ na 
autorytet nauczyciela? 

3. Co osłabia bądź redukuje autorytet nauczyciela–
wychowawcy? 

Nie ma takiej profesji, która byłaby większym „polem 
bitwy” o władzę i wpływy niż zawód nauczyciela. Każdego 
dnia, w każdym polskim domu rodzice nie szczędzą słów 
krytyki pod adresem nauczycieli i ich miejsca pracy, 
szukając usprawiedliwienia za brak kontaktu fizycznego  
i emocjonalnego ze swoimi dziećmi. To w wielu domach 
kreuje się sylwetkę karykaturalnego nauczyciela  
o wątpliwym poziomie intelektualnym i pustej kieszeni. 
Rzadko przyznaje się rację nauczycielom, popiera ich 
stanowisko w odniesieniu do własnego dziecka, 
przestrzega przed wyborem tego zawodu. Dlatego nie 
zdziwiło nas, gdy spośród przebadanych, aż 63% 
zdecydowanie odrzuciło zawód nauczyciela jako 
przyszłość dla siebie, a jedynie 14% ewentualnie 
związałoby swoje losy z tą profesją. 

Rodzi się pytanie, skąd taka negacja zawodu. Jeżeli 
nie w domu, to może zbyt często mass media donoszą  
o kolejnych protestach nauczycieli bądź sami szczególnie 
w małych miasteczkach obserwują swoich zabieganych za 
dodatkową pracą nauczycieli, wychowawców. 

Bardziej prawdopodobną przyczyną tak nielicznych 
deklaracji młodzieży w tym względzie, jest obraz 
nauczycieli uwikłanych w gąszcz przepisów, zakazów, 
konfliktów na tle bezwzględnej rzeczywistości. 

Kiedy zatem, wg badanych możemy mówić  
o autorytecie nauczyciela, jakie cechy szczególnie mogą  
o tym decydować? Otóż najwięcej cenione jest: partnerskie 
i przyjacielskie nastawienie do uczniów, następnie 
interesujące i efektywne przekazywanie wiedzy, dalej 
uczciwość i sprawiedliwość w ocenianiu. 
Dla młodzieży płeć nauczyciela nie odgrywa większej roli 
przy budowie autorytetu. 

Młodzież coraz dobitniej wymaga kontaktu 
intelektualno–emocjonalnego z nauczycielami o dużym 
potencjale wiedzy i doświadczenia. Mimo wszystko 
spragniona jest wiedzy, ale wiedzy obiektywnej, prawdy 
chociażby najbardziej gorzkiej, chce czerpać z życia  
i przyczynić się do jego rozwoju. Pragną swoich 
nauczycieli zbliżyć do siebie, zainteresować 
nietuzinkowymi pasjami, podzielić się refleksjami oraz 
podarować radość i sens życia. 

Tymczasem aż 33% licealistów przyznało, iż do 
tej pory nie darzyło autorytetem żadnego z nauczycieli. 
Daje się zauważyć zjawisko utożsamiania ważności 
przedmiotu z nauczającym. To też o polonistach, 
matematykach i historykach uczniowie mają wysokie 
mniemanie, nie znaczy to, że darzą ich autorytetem. 

Uczniowie domagają się od nauczycieli równości 
traktowania, bezstronności, ocen pozbawionych osobistych 
sentymentów i animozji. Nie dają przyzwolenia na 
protekcjonizm, kumoterstwo, znajomości, presję rodziców 
na nauczycieli. Sprawiedliwość jest głównym 
indykatywem świadczącym o autorytecie każdego 
nauczyciela. 

Szczerość i partnerstwo to kolejna cecha, którą 
młodzież najwyżej ceni, bo aż 15% i 11% badanej 
populacji wymienia tę cechę nauczyciela. Młodzież 

bezbłędnie potraf ujawnić zakłamanie nauczyciela, łatwo 
rozpoznaje pozerstwo i konformizm, jednocześnie nie 
akceptuje tychże wad. Pragną nauczyciela wykreować na 
ideał, stworzyć wzorzec bez skazy, zdając sobie sprawę, że 
jest to działanie nierealne. 

Trzecie miejsce w tym rankingu zajmuje 
nieoczekiwanie poczucie humoru (12% i 8%). Na 
kolejnych miejscach plasuje się wyrozumiałość  
i konkretność dokonywanych poczynań. 

Najniższe miejsce zajmuje punktualność, dbałość 
o wygląd osobisty i samodzielność w myśleniu. Ta ostatnia 
wymieniona cecha kłóci się z logiką wcześniej 
prezentowaną przez uczniów, ale być może jest to relikt 
wolno odchodzącej epoki, półwiekowego indoktrynowania 
ich najbliższych. 

Reasumując skuteczność oddziaływań na 
młodzież, autorytet nauczyciela należy traktować jako 
niezbędny element jego kwalifikacji zawodowych.  
W zawodzie tym bowiem szczególną rolę odgrywa 
osobowość nauczyciela, rozumiana jako wzorzec osobowy, 
decydujący w dużej mierze o efektach jego pracy, 
szczególnie wychowawczej. Nauczyciel bez 
akceptowanego autorytetu nie jest osobowością pożądaną, 
gdyż nie może być pełna skuteczność jego oddziaływań na 
młodzież. 

W praktyce istnieje nierzadko rozbieżność 
między uznawaną potrzebą posiadania a sposobem 
budowania sobie autorytetu. Potrzeba posiadania autorytetu 
jest powszechnie przez nauczycieli uznawana, ale drogi do 
jego dochodzenia są różne. 

W niektórych szkołach należy wyróżnić 
następujące trzy grupy nauczycieli: 

1) którzy budują sobie autorytet w sposób 
przemyślany i autorytetem się cieszą, 

2) którzy chcieliby mieć autorytet, ale nie zawsze  
w sposób przemyślany potrafią go sobie 
budować, 

3) których uświadomione lub nieuświadomione 
postępowanie niweczy własny autorytet,  
a czasami autorytet innych nauczycieli, rady 
pedagogicznej, szkoły. Proporcje pomiędzy 
poszczególnymi grupami w różnych szkołach są 
różne. 

W wielu szkołach trzecia grupa nie istnieje. 
Rozważania o autorytecie szkoły i nauczyciela 

muszą uwzględniać towarzyszące im uwarunkowania, 
zwłaszcza teraz, w okresie przemian społeczno–
politycznych szczególnego znaczenia nabiera kondycja 
psychiczna nauczyciela. 

Stąd też powstaje konieczność bliższego 
zwrócenia uwagi na osobę nauczyciela, nie w kontekście 
jego powinności zawodowych czy też jego autorytetu, lecz 
uważania go jako przeciętnego człowieka. 

Dobra kondycja psychiczna nauczyciela jest 
jednym z najważniejszych czynników decydujących o jego 
pracy zawodowej. Problem ten dotyczy polskiego 
szkolnictwa w szczególności. 

Przez wieki literatura pedagogiczna opisywała 
sylwetkę nauczyciela idealnego, jego powinności.  
Z biegiem lat wraz z kształtowaniem się zawodu 
nauczycielskiego narastała wiedza o tejże profesji. Obecne 
czasy dostarczają ogromu problemów do rozwiązania, 
obejmujących osobę nauczyciela. Jednym z nich jest 
kondycja psychiczna nauczycieli. 

Samo pojęcie „kondycji” oznacza aktualny stan 
fizyczny organizmu człowieka, jego sprawności, 
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wytrzymałości. Oznacza także stan i pozycję kogoś, a także 
sytuację, w której się pozostaje 5. 
Według B. Karolczak–Biernackiej pojęcie „kondycji 
psychicznej” używane jest zazwyczaj do określania stanów 
związanych z samopoczuciem, zadowoleniem, satysfakcją, 
z optymizmem i zapałem, z załamaniem i przygnębieniem, 
z lękiem i frustracją, ze zniechęceniem, ze zmęczeniem  
i ograniczeniem aktywności, ogólnie z nastrojem  
i funkcjonowaniem umysłowym, nastawieniem do pracy  
i życia. Dobra kondycja odpowiada zdrowiu  
psychicznemu 6. 

Pośród stanów emocjonalnych przeżywanych 
przez człowieka–nauczyciela, mających zasadniczo wpływ 
na jego kondycję psychiczną, dostrzegane jest obecnie  
w środowisku nauczycielskim zjawisko zwane 
„wypalaniem zawodowym”, związane z opisanymi stanami 
emocjonalnymi. 

Pierwszy określił to zjawisko Freudenberg 
(1974) jako skumulowanie kilku czynników: długo 
utrzymującego się emocjonalnego wyczerpania, 
dehumanizacji osób z którymi znajduje się w relacjach 
zawodowych, braku satysfakcji zawodowej, obniżenia się 
poziomu zaangażowania w wykonywaną pracę oraz 
przewlekłego zmęczenia fizycznego. 

Natomiast A. Nalaskowski określa obraz 
polskich nauczycieli jako „wypalonej przestrzeni 
zawodowej” – w której sama profesja nauczycielska jest 
ofiarą własnej niewydolności. Co wg Nalaskowskiego 
oznacza, że wypalony jest sam zawód nauczyciela, że 
wejście w tę profesję stwarza ryzyko niemal 
automatycznego zarażenia się wirusem wypalania. 

Dalej stwierdza on także, że poprzez 
niespełnienie przepisywanych ról społecznych 
nauczycielowi, poprzez nieumiejętność wyzwolenia się  
z własnej nieskuteczności, z kompleksów i dezorientacji, 
uczyniono z zawodu nauczyciela – ktokolwiek by go nie 
wykonywał, teren porażek i wypalenia, rejon skażony,  
w którym wystarczy się znaleźć, aby ulec infekcji 7. 

Są to słowa ostrej krytyki, które wytłumaczenie  
i ochronę mogą znaleźć w wielkiej odpowiedzialności 
tegoż zawodu. H. Kwiatkowska stawia pytanie, czy presja, 
jaką obarczeni są nauczyciele, nie przekracza ich kondycji 
psychicznej, czy nie obciąża ich ponad miarę oraz czy 
nauczyciel jako człowiek w sensie biologicznym jest 
zaprogramowany na taką odpowiedzialność 8. 

Wiele jest propozycji zmian, reform, jednak zbyt 
mało uwagi poświęca się samej osobie nauczyciela,  
a głównie ogólnemu funkcjonowaniu osób tejże profesji . 

Należałoby zacząć od początku, a więc od 
samego nauczyciela, bowiem jaka będzie kondycja całej 
oświaty, która to przecież zajmuje główne miejsce  
w kształtowaniu przyszłości całego polskiego 
społeczeństwa. 

I właśnie te smutne refleksje skłoniły autorki do 
poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jaka jest kondycja 
psychiczna nauczycieli z miast wojewódzkich  
w przededniu reformy oświatowej. 
Do rozważań przyjęto, że o stanie kondycji pracowników 
oświatowych decydują czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. 

                                                           
5 Słownik współczesnego języka polskiego, pod red. B. Dunąj, 
Warszawa 1996. 
6 B. Karolczak-Biernacka, Kondycja psychiczna nauczycieli, 
„Dyrektor Szkoły” 1994 nr 2, s. 3. 
7 J. Kuźma. Nauczyciel w świecie nowych trendów edukacyjnych, 
„Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 1994, nr 4, s. 177-178. 
8 H. Kwiatkowska, Edukacja nauczycieli, Warszawa 1997, s. 74. 

1. Czynniki wewnętrzne, to uwarunkowania zależne 
od samego nauczyciela. Obejmują one takie 
czynniki, jak: kwalifikacje zawodowe 
nauczycieli, a więc poziom ich wykształcenia, 
ukształtowanie ich osobowości, a więc cech 
niezbędnych do wykonania zawodu nauczyciela, 
samowiedza i samokontrola, podatność na stresy 
i nerwice, osobiste trudności i zmartwienia 
rodzinne, poziom zadowolenia z wykonywanego 
zawodu, poczucie sukcesu nauczycielskiego,  
a w końcu nawet dbałość o własne zdrowie  
i wygląd zewnętrzny oraz racjonalne 
wykorzystanie wolnego czasu. 

2. Czynniki zewnętrzne, to uwarunkowania, na 
które nauczyciel ma bardzo niewielki wpływ. 
Należą do nich uwarunkowania polityczne kraju, 
system oświatowy, często krępujący poczynania 
nauczycieli poprzez narzucanie wzorów 
postępowania, przez co maleje pomysłowość 
twórcza nauczycieli. Do nich należą także 
warunki pracy (nadmierna liczba uczniów  
w klasach, hałas, pośpiech, brak pomocy 
dydaktycznych) oraz warunki finansowe, 
obniżające w znacznym stopniu satysfakcję 
zawodową, a także brak czasu na odpowiednie 
formy wypoczynku. 

Zatem uwzględniając powyższe rozważania, na 
podstawie zgromadzonych wyników, można pokusić się  
o stworzenie diagnozy kondycji psychicznej nauczycieli 
przełomu. Nauczycielami w większości (74%) są kobiety,  
z czego ponad połowa (53% badanych nauczycieli) posiada 
wyższe wykształcenie, 40,2% to osoby z półwyższym 
wykształceniem, a 5,9%, to nauczyciele posiadający 
średnie pedagogiczne wykształcenie. 

Dane te świadczą o tym, iż nadal dość duży odsetek 
nauczycieli nie posiada pełnego wykształcenia 
pedagogicznego, niemniej jednak większa część badanych 
to osoby z wyższym wykształceniem. Ich małżonkowie 
zatrudnieni są głównie w zakładach państwowych, jedynie 
8% ma własne firmy, liczbę tę równoważy 6% 
przebywających na zasiłku dla bezrobotnych. Opisywany 
nauczyciel uważa swoją sytuacje materialną (32%) za 
ustawicznie pogarszającą się. Fakt na pewno nie sprzyja 
dobremu samopoczuciu. Dlatego też znaczna część (34%) 
uważa, że prestiż zawodu kształtuje wysokość zarobków, 
natomiast ponad połowa sądzi, że prestiż zawodu zależy od 
wiedzy i fachowości. 

W dalszym toku badań poszukiwano odpowiedzi na 
pytanie: jakie wartości są przez nauczycieli uznawane  
i cenione w stopniu najwyższym? 

Badania w przeważającym odsetku 98% najbardziej 
cenią w życiu szczęście osobiste i rodzinne. Dla połowy 
najważniejszą wartością życiową jest dobry stan zdrowia, 
następnie wykształcenie, wysokie wyniki w pracy 
zawodowej i poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Dla 
prawie 40% nauczycieli największą wartość w życiu 
stanowi odpowiedni poziom materialny, około 30% uważa 
za dużą wartość zdobycie uznania i autorytetu oraz dobre 
stosunki w pracy. Nie wiele mniejszy odsetek badanych 
bardzo ceni stabilizację w kraju a także za dużą wartość 
uznaje uczestnictwo kulturalne. 

Pozostałe wartości są mniej ważne dla nauczycieli  
i stanowią uzupełnienie systemu wartości najbardziej 
cenionych. Tak więc współczesny nauczyciel najbardziej 
ceni rodzinę, pracę zawodową, warunki materialne 
gwarantujące niezależność finansową. 
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Każdy nauczyciel oprócz codziennej pracy ma swoje 
własne zainteresowania, przeżycia intelektualne oraz swoje 
ulubione formy wypoczynku. Różny jest sposób 
wykorzystywania czasu wolnego. Wielu znajduje jako 
„najlepszy odpoczynek” – oglądanie programu 
telewizyjnego i słuchanie audycji radiowych (27%). 
Największa liczba badanych nauczycieli 72,5% przeznacza 
swój wolny czas na zajęcia domowe, 67,6% poświęca go 
na lekturę książek i czasopism. Sportowi i turystyce 
poświęca się 35,2% badanych. Swój wolny czas 
przeznacza na inne zajęcia, takie jak: dodatkowa praca 
zarobkowa, zajęcia z własnymi dziećmi, naukę języka 
angielskiego – 1,9% badanych, a tylko 0,9% wykorzystuje 
ten czas na wyjścia do teatru, kina, na wystawy. Wyniki 
świadczą o racjonalnym wykorzystywaniu czasu wolnego 
przez nauczycieli, lecz nie do końca przekonują nas  
o dobrym ich samopoczuciu. 

W ocenie badanych przeważa opinia, że pracując  
w zawodzie nauczycielskim można osiągnąć możliwość 
bycia użytecznym, wpływu na wychowanie i kształcenie, 
sensownej pracy, przyjemności i osobistego rozwoju, nie 
ma natomiast szansy na utrzymanie zdrowia i przyzwoitą 
egzystencję materialną. Takie stanowisko prezentuje cała 
populacja badanych nauczycieli. 

W dużym stopniu zadowolonych z obecnej pracy jest 
połowa respondentów. W mniejszym stopniu 
zadowolonych jest 47,1%, natomiast w bardzo dużym 
jedynie 2,9%. 

Zadowala fakt, że 22% wybrałaby „z pewnością” ten 
zawód ponownie. Jednak odsetek 33% odrzucających 
ponowny wybór tej profesji może świadczyć już  
o wypaleniu zawodowym lub przypadkowych wyborach 
początkowych. 

Na tle nastrojów ogólnospołecznych kształtuje się 
kondycja psychiczna nauczycieli. Zależy ona od zaufania, 
jakim darzą nauczyciele politykę i władzę oświatową. Otóż 
nastroje ogólnospołeczne wyrażone (54,9%) w braku 
zaufania do polityki państwa, zmierzające w kierunku 
zmian w oświacie oraz wyrażające się w braku dobrego 
przedstawiciela interesów nauczycieli (68,6%), mogą 
wyrażać słabą kondycję polskiej oświaty i być zjawiskiem 
bardzo niekorzystnym. 

Kondycja nauczyciela jest zależna od wielu 
czynników. Jednymi z nich, najistotniej zakłócającymi 
dobre funkcjonowanie w zawodzie, są czynniki zaliczane 
do grupy stresów, wywołujących stan stresu. 

Z opinią, że zawód nauczyciela w Polsce jest pracą 
obfitującą w stresy i stwarzającą „ryzyko wypalania 
zawodowego”, zgadza się ponad połowa respondentów,  
a dalsze 30% przyznaje, że raczej się z nią zgadza. Tak 
więc z badań wynika, że zawód nauczyciela zaliczyć 
można z całą pewnością do zawodów stresotwórczych  
i stwarzających ryzyko wypalania zawodowego. 

Stres zakłóca dobre funkcjonowanie, zazwyczaj 
wywołany on jest trudnymi sytuacjami. Zawsze jednak 
odnosi się do samopoczucia. Badanie aktualnego 
samopoczucia nauczycieli wykazało, że jest ono na 
średnim poziomie (77,5% jest takiego zdania). Tylko 
16,6% uważa, że posiada dobre samopoczucie, a 5,6%, że 
bardzo złe. Nikt z respondentów nie określił swego 
samopoczucia na poziomie bardzo dobrym. I to jest 
prawdziwie smutne oblicze, mało radosnego nauczyciela 
przełomu. 

Być nauczycielem to ciężka praca, wielkie wyzwanie  
i wielka odpowiedzialność. Wszystkim zależy na dobrych 
szkołach, jednak często zapomina się, że dobra szkoła, to 
dobrzy nauczyciele. Aby to osiągnąć, należy zadbać 

najpierw o poprawę kondycji nauczyciela. W związku  
z tym wysunięto możliwości i strategie poprawy kondycji 
nauczyciela. 
1. Stworzenie odpowiednich warunków dla podniesienia 

poziomu rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez: 
- uświadomienie w środowisku nauczycieli zmian 

społecznych, zjawisk i mechanizmów im 
towarzyszących, 

- rozwój zawodowy nauczycieli powinien opierać 
się na możliwości podejmowania decyzji 
dotyczących uczniów, siebie, szkoły 
(samorządności), 

- podnieść prestiż i znaczenie zawodu 
nauczycielskiego, aby nauczyciel w przyszłości 
był człowiekiem: 
a) twórczym, pozytywnie nastawionym na 

innowacje, 
b) nastawionym na samokontrolę, 
c) umiejącym pokonywać własne 

destruktywne zachowania, 
d) być nauczycielem optymistą, 

- stworzenie szacunku i poczucia bezpieczeństwa 
dla nauczycieli. 

2. Kształcenie nauczycieli: 
- konieczne jest podwyższenie kwalifikacji 

nauczycieli poprzez organizowanie różnego 
rodzaju kursów i warsztatów problemowych, 
ukierunkowanych na kształtowanie umiejętności 
pedagogicznych i psychologicznych nauczycieli, 

- należy kształcić nauczycieli na ludzi umiejących 
myśleć kategoriami przyszłości, przewidujących, 
mających rozwiniętą wyobraźnię, a jednocześnie 
potrafiących dociekać zależności 
ekonomicznych, czasowych, umiejących tę 
wiedzę w działaniu zawodowym, 

- należy kształcić nauczycieli wielostronnie, aby 
mogli oni sprostać coraz bardziej złożonym 
zadaniom, 

- należy wdrażać nauczycieli do samokształcenia 
ustawicznego, samorozwoju i samooceny, 

- w kształtowaniu młodych nauczycieli jako 
przyszłych pedagogów należy wychwycić i drogą 
naturalnej selekcji wyłonić nauczycieli  
z powołania, nie obawiających się trudności  
i poświęceń wynikających z czynności 
zawodowych nauczyciela, 

- zawód ten powinni pełnić najlepsi, najmądrzejsi, 
najbardziej wykształceni, o najwyższych 
kwalifikacjach fachowych i etycznych, pewni 
swoich racji i gotowi do obrony, świadomi 
wszystkich zagrożeń związanych z zawodem. 

3. Stworzenie systemu pomocy psychologicznej dla 
nauczycieli: 
- należy stworzyć system pomocy psychologicznej 

dla nauczycieli z uwagi na to, że zawód ten jest 
silnie stresotwórczy i trudny – pomoc taka 
pozwoliłaby nauczycielom lepiej dostrzec swoje 
problemy, a także uczniów, 

- nauczyciel powinien umieć poznawać własne 
emocje w czasie pracy, gdyż jego stany 
emocjonalne, nastroje i upodobania mają istotny 
wpływ na uczniów, 

- zlikwidować negatywną selekcję do zawodu – 
ma to podłoże psychologiczne – nauczycielem 
trzeba się urodzić. 
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4. Stworzenie pozytywnego obrazu nauczyciela: 
- zaprzestać propagowania fałszywego wizerunku 

nauczyciela i szkoły, co jest nadużywane  
w polityce i powielane przez środki masowego 
przekazu 

- nie można oczekiwać od nauczycieli i szkół 
lepszych wyników, a jednocześnie atakować  
i poniżać, 

- podnieść prestiż zawodu poprzez odpowiednie 
(wysokie) wynagrodzenie, właściwe 
wykorzystywanie i podawanie do wiadomości 
wyników badań pedagogicznych. 

5. Stworzenie możliwości rozwiązywania problemów 
nauczycielskich: 
- szkoła dbająca o dobre wyniki i o zdrowie 

nauczycieli będzie świadomie tworzyć warunki 
współpracy i rozwiązywania problemów, 

- podnieść znaczenie doradztwa pedagogicznego,  
a więc otoczyć większym znaczeniem dobrych, 
doświadczonych doradców pedagogicznych,  
z uwagi na wzrastającą samodzielność, 
samodoskonalenie i kierowanie własnym 
rozwojem, 

- konferencje i zebrania zastąpić formami  
i technikami pracy pozwalającymi na właściwe 
planowanie procesu lekcyjnego, realizację 
wspólnych projektów dydaktycznych i rozwoju 
organizacyjnego szkoły, prace z rodzicami  
i środowiskiem lokalnym, 

- stworzyć platformę do wymiany pomysłów 
innowacyjnych i projektów programów 
autorskich. 

Te przedstawione możliwości i strategie poprawy 
kondycji nauczyciela, aby mogły się urzeczywistnić, 
potrzebują reformy systemu oświatowego. Aby reforma 
taka była skuteczna musi się najpierw stworzyć warunki 
dla nauczycieli, by mogli oni stale ulepszać działania 
pedagogiczne i by byli tak wykształceni, żeby widzieli jak 
to robić. 

Dzisiejszej szkole towarzyszą zupełnie inne 
uwarunkowania. Zawód nauczyciela stał się bardziej 
masowy. Nie każdy w tym zawodzie jest mistrzem. 
Ponadto, gdyby nawet każdy nauczyciel stanowił 
odpowiedni wzorzec osobowy, byłoby to niewystarczające, 
gdyż obecnie wychowania nie można sprowadzić tylko do 
naśladownictwa, dziś działalność wychowawczą trzeba 
organizować wspólnie z innymi środowiskami mającymi 
wpływ na wychowanie młodego pokolenia. 

Współczesna cywilizacja wymusza inny model 
organizacji życia społeczno–gospodarczego, inne 
funkcjonowanie informacji, odmienne i różnorodne 
sytuacje oddziaływań międzyludzkich. Zmieniły się 
warunki pracy i życia społeczeństwa, zacierają się różnice 
intelektualne i kulturowe między środowiskiem 
społecznym i nauczycielami, także między nauczycielami  
a pracownikami innych zawodów, nie zawsze – z różnych 
przyczyn – na korzyść nauczycieli. 

Trzeba przy tym odnotować fakt, iż współczesne 
systemy wychowawcze funkcjonują w sytuacji 
niekorzystnej. Historia współczesna bowiem nie dostarcza 
zbyt wielu niekwestionowanych wzorców osobowych 
przydatnych z punktu widzenia wychowawczego. 

Kryzys autorytetów przeżywają różne systemy 
społeczno–polityczne. Świadczą o tym między innymi 
wydarzenia ostatnich lat, które krytycznie lub 
bezkrytycznie oceniają autorytety lat minionych. Kryzys 
przeżywają także współczesne religie. Jeśli nawet niektóre 

z nich dysponują niekwestionowanymi autorytetami, to nie 
ma to większego wpływu na skuteczne rozwiązywanie 
trudnych problemów współczesnego świata. Z problemami 
tymi nie uporała się także skutecznie nauka. Jest ona 
wprawdzie źródłem olbrzymiego postępu i różnorakich 
przeobrażeń, ale także jest nie mniejszym źródłem 
zagrożeń. 

Szczególnie złożona jest sytuacja w naszym kraju. Na 
kryzys ogólnoświatowy nałożył się regres społeczno–
polityczny i ekonomiczny. Kryzys ten nie mógł i nie 
ominął edukacji. Znalazł on swój wyraz nie tylko  
w dziedzinie zarządzania i usytuowania oświaty, ale także 
w niekorzystnej kondycji moralnej i materialnej 
nauczycieli. Kryzys w naszym kraju spowodował 
powszechną awersję do wszelkiego rodzaju władzy,  
a zatem także do nauczycieli, którzy również w pewnym 
sensie władzę tę reprezentują. 

Z tych rozważań należałoby wyciągnąć jedynie 
słuszny wniosek, że bezkrytycznie w formalny autorytet 
nikt dzisiaj nie uwierzy. W przypadku nauczycieli ma to 
miejsce częściowo na szczeblu wychowania 
przedszkolnego i początkowego, natomiast na wyższych 
szczeblach edukacji każdy nauczyciel, każda rada 
pedagogiczna i szkoła muszą na swój autorytet zarabiać 
solidną pracą i potwierdzać go wynikami swojej 
działalności.  
 
 
 

WEGE UND IRRWEGE – EINIGE REFLEXIONEN ZUR 
AUTORITÄT UND ZUM SELBSTVERSTÄNDNIS DES LEHRERS 

IN DER ZEIT DES UMBRUCHS 
 

Zusammenfassung 
 

Die Autorinnen beschäftigen sich mit dem 
Problem der Autorität des Lehrers. In Anknöpfung an die 
Fachliteratur und eigene Forschungen unternehmen sie eine 
Analyse des Begriffes „Autorität”. Sie stellen ebenfalls 
Ergebnisse einer Forschung dar, die belegen, wie die 
Schuler in Krakau ihre Lehrer wahrnehmen und 
einschatzen. Die Autorinnen haben auf dieser Grundlage 
eine Konzeption zur Erhöhung der Autorität der Lehrer 
erarbeitet. Diese Konzeption beinhaltet u.a. Forderungen 
nach Intensivierung der Weiterbildungsangebote sowie 
Schaffung eines Systems der psychologischen Beratung für 
Lehrer. 
 
 

ROADS AND IMPASSABLE WAYS: SOME WORDS ABOUT 
THE TEACHER'S AUTHORITY AND CONDITION IN THE 

TRANSFORMATION PERIOD 
 

Summary 
 

The authors in their article touch the teacher's 
authority. They analyse „authority” term on the basis of 
theoretical background and their research. They also 
present the results of their research, which were about the 
teacher's position and his authority. The research was 
carried out with pupils of secondary schools in Cracow. 
The authors formulate some postulates about improvement 
of the teacher's position as follows: to create the 
psychological treatment system for teachers and give them 
the possibility of re–training. The authors are convinced 
that at present nobody uncritically believes in the authority 
– it demands very hard work to reach it. 


