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Podstaw¹ rozwa¿añ dotycz¹cych nowoczesno�ci
w edukacji i obecnego w niej nauczyciela, jest zagad-
nienie stawania siê podmiotem osobowym. Podmioto-
wo�æ osoby jako paradygmat humanistycznej psycholo-
gii i pedagogiki, jest g³ównym atrybutem wspó³czesnego
przygotowania zawodowego nauczyciela i warunkiem
jego skutecznej praktyki pedagogicznej. Nowoczesno�æ
� wed³ug Taylora [4, s.9] � to (...) niespotykany dot¹d
w historii konglomerat nowych praktyk i form insty-
tucjonalnych (nauki, edukacji, technologii, produk-
cji przemys³owej, urbanizacji), nowych sposobów
¿ycia (indywidualizm, sekularyzacja, racjonalno�æ
instrumentalna) i nowych form zagro¿eñ (alienacja,
analfabetyzm funkcjonalny, bezsens, nieuchronny
rozpad pewnych wiêzi spo³ecznych i narodziny form
nowych). Wiek XXI ma byæ, z jednej strony � okresem
gwa³townego przyrostu zasobów ludzkiej wiedzy, sze-
rokich zastosowañ nauki, ekspansji informatyki, wyra�-
nego wzrostu dobrobytu Polaków i g³êbokiej cywiliza-
cyjnej globalizacji, g³ównie przez wymieszanie siê
narodów, ich kultur i przyspieszenie rozwoju ludno�ci
(w sierpniu 2011 roku liczba ludno�ci Ziemi przekroczy-
³a 7 miliardów); z drugiej � dla ludzi wielu pañstw, mo¿e
byæ wielk¹ imitacj¹, na�ladownictwem i przystosowa-
niem siê do ju¿ istniej¹cych rozwi¹zañ p³yn¹cych g³ów-
nym nurtem z Europy Zachodniej. Pomimo naszych
obaw, wyra�nie dostrzegamy, ¿e zawód, pracê czy
aktualne zajêcie, ka¿dy cz³owiek, bez wzglêdu na
wiek, bêdzie musia³ wielokrotnie zmieniaæ, perma-
nentnie ucz¹c siê przez ca³y okres ¿yciowej aktyw-
no�ci. Nast¹pi³a silna wzajemna integracja eduka-
cji i ¿ycia cz³owieka, st¹d stale rodz¹ce siê zupe³nie
nowe zadania i problemy. Wielo�æ ofert o�wiatowych,

kulturowych i �wiatopogl¹dowych w zakresie wycho-
wania i edukacji, kierowanych do wychowawców i wy-
chowanków, jak w supermarkecie ci¹gle kusi, zachêca-
j¹c do ich wypróbowania. Dla wielu pedagogów czêsto
oznacza to zagubienie a nawet wycofanie siê z prób roz-
szerzenia swojej roli, które codziennie wymusza nowo-
czesno�æ. Powodem jest przekonanie, ¿e wszystko dzieje
siê za szybko i bez wyra�nego drogowskazu jak w³a�ci-
wie postêpowaæ. Codziennym do�wiadczeniem staje siê
egzystencjalny niepokój, nieprzewidywalno�æ jutra, nie-
trwa³o�æ podejmowanych dzia³añ i ich rezultatów, ryzy-
ko i poczucie odpowiedzialno�ci prawnej i moralnej za
czyny swoje i wychowanków.

Nowoczesno�æ jak dot¹d, nie skonfrontowa³a jesz-
cze Polaków z konieczno�ci¹ powszechnej akceptacji
ró¿nic kulturowych, zwi¹zanych z masowym nap³ywem
do nas innych nacji. Stanie siê to ju¿ wkrótce i ka¿dy
nauczyciel musi byæ do tego mentalnie przygotowani.
Pomimo czekaj¹cych nas zdarzeñ, spo³eczeñstwo sta³o
siê pluralistyczne, bardziej �wieckie, zwrócone w kie-
runku warto�ci uniwersalnych, kultywuj¹ce � szczegól-
nie przez m³ode pokolenie � indywidualizm, niezale¿no�æ,
w³asn¹ to¿samo�æ i podmiotowo�æ jednostek. Stajemy
siê z wyboru, choæ nie bez oporów, coraz bardziej jed-
norodnym spo³eczeñstwem obywatelskim, otwartym
i wielokulturowym. Nasze szko³y i uczelnie musz¹ wiêc
przygotowywaæ m³ode pokolenie i ich nauczycieli, do
szybko zmieniaj¹cego siê �wiata, coraz bardziej ,,zdygi-
talizowanego�, zautomatyzowanego, i ze wzglêdu na
przynale¿no�æ do Unii Europejskiej, wielokulturowego.
Taka nieprzewidywalna, nietrwa³a w czasie i obarczona
ryzykiem przysz³o�æ, zmusza nas do pragmatycznego
i racjonalnego my�lenia,  a nie powtarzania wyuczonych
na lekcji lub wyczytanych cudzych odpowiedzi. Nowo-
czesno�æ nie tylko dopuszcza ale wymusza od nas
wszechstronnego my�lenia, chocia¿ mo¿e byæ ono obar-
czone chaosem i prowadziæ na manowce. Nasz system
edukacyjny, który czêsto jest postrzegany jako oderwa-
ny i nienad¹¿aj¹cy za ¿yciem, musi zerwaæ z naucza-
niem polegaj¹cym g³ównie na zapamiêtywaniu faktów,
tre�ci, pojêæ i odtwarzaniu w sytuacjach podobnych.
Spo³eczeñstwo przysz³o�ci ju¿ potrzebuje nauczycieli
i uczniów innowacyjnych, kreatywnych i produktywnych,
którzy bêd¹ wyposa¿eni w kompetencje umo¿liwiaj¹ce
im ci¹g³y rozwój i sta³e dopasowywanie siê do zmienia-
j¹cego otoczenia. Otoczenia nowatorskiego, w którym
dominuje wyszukiwanie i przetwarzanie informacji, ko-

Nauczyciel jako podmiot osobowy
w �wiecie wielokulturowym

Maj¹c na uwadze wspó³czesny system edu-
kacji i my�l¹c o wy³aniaj¹cym siê z niego modelu
nauczyciela-wychowawcy, nasuwaj¹ mi siê dwa
pytania:

1. W jakiej nowoczesno�ci edukacyjnej przy-
sz³o nam ¿yæ i jak mo¿e j¹ odczytywaæ dzisiejszy
nauczyciel-wychowawca?

2. W jakim stopniu jest on przygotowany do
dzia³añ nauczyciela-osoby, ewidentnie wykracza-
j¹cych poza dotychczasow¹ specyfikê jego roli?
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munikowanie siê i wspó³praca w zespole. O ich przy-
sz³ych sukcesach decyduje to, czy bêd¹  potrafili: po³¹-
czyæ wiedzê z kilku zawodów (multidyscyplinarno�æ);
biegle obs³ugiwaæ zaawansowane aplikacje komputero-
we (kompetencje cyfrowe); radziæ sobie w dynamicz-
nie zmieniaj¹cej siê sytuacji zawodowej (zdolno�ci ada-
ptacyjne); sprawnie wspó³pracowaæ z przedstawicielami
ró¿nych kultur (kompetencje wielokulturowe). Poniewa¿
wspó³praca z przedstawicielami innych kultur ju¿ dzi�
jest wielkim wyzwaniem, wiêc chyba dlatego coraz g³o-
�niej mówi siê, ¿e nawet dobrze pojêta, wyuczona i opa-
nowana przez jednostkê rola nauczyciela, nie przygoto-
wuje go automatycznie do bycia podmiotem osobowym.
Jest w³a�nie ca³kowicie odwrotnie. To bycie podmiotem
osobowym jest warunkiem koniecznym nowoczesnego
i kompetentnego nauczyciela. Dlaczego tak siê uwa¿a?

Zdaniem Wêgrzyckiego
[6, s. 38], to dopiero wy³onie-
nie siê w cz³owieku podmio-
towo�ci otwiera przed nim
mo¿liwo�æ swoi�cie ludzkiej
egzystencji. Antropolog prze-
konuje nas, ¿e (...) dopiero
jako podmiot osobowy,
cz³owiek staje wobec bytu,
�wiata, rzeczywisto�ci. Wy-
chodzi ze stanu pogr¹¿e-
nia, zanurzenia w tym, co
istnieje i w taki czy inny
sposób wkracza w rzeczy-
wisto�æ. Tak wiêc usi³uje j¹
poznaæ, podporz¹dkowaæ,
przebudowaæ, przezwyciê-
¿aæ zagro¿enia, jakie nie-
sie ona ze sob¹, ale stara
siê te¿ w ni¹ wczuæ, ws³u-
chaæ  i pojednaæ siê z ni¹.
Dopiero jako podmiot osobowy cz³owiek  w³a�ciwie
rozumie rzeczywisto�æ, która go otacza � kieruje siê
ku warto�ciom, ku ideom, ku Bogu. Dopiero jako
podmiot nabiera cz³owiek pewnej rangi ontycznej
i godno�ci.

A jaka jest nasza rzeczywisto�æ? W spo³ecznym
odczuciu nadal uwa¿a siê, ¿e etos nauczyciela, jego funk-
cje zawodowe sytuuj¹ go w ró¿nych sferach dzia³ania
np. wychowanie, nauczanie, opieka, resocjalizacja itp.
Funkcje te wyznaczaj¹ nauczycielowi role, jakie powi-
nien pe³niæ najlepiej jak umie, z pe³nym zaanga¿owa-
niem i oddaniem. S¹dzi siê równie¿, ¿e pe³ni je dobrze,
je�li posiadaj¹c stosowne kompetencje merytoryczne
z zakresu nauczanego przedmiotu, do�wiadczenie
warsztatowe i po¿¹dane cechy osobowo�ciowe, on sam
nie staje siê adresatem powszechnej fali krytyki wobec
nauczycieli. A zarzuca siê im wiele, miêdzy innymi:

(...) brak intelektualnej odwagi i kreatywno�ci w my-
�leniu, ma³ej samodzielno�ci w my�leniu, jednostron-
no�ci i sztywno�ci w pogl¹dach, niskiej gotowo�ci
do uto¿samiania siê ze spo³eczn¹ rol¹ i etosem swo-
jego zawodu, czêst¹ bezradno�æ, zawodow¹ niewy-
dolno�æ, brak charyzmy, pozytywnej motywacji, co-
dziennego optymizmu, wychowawczej odwagi i chêci
dokonywania zmian [7, s. 9].

Wyra�nie mo¿na dostrzec, ¿e priorytetem zmian
w zakresie kompetencji nauczyciela, powinno byæ w³a-
�nie jego my�lenie. To zakres, jako�æ i sposób tego my-
�lenia  nie jest w powszechnym odczuciu dostatecznie
akceptowany. W przytoczonej powy¿ej krytyce wyra¿a
siê to, w: jednostronno�ci, sztywno�ci, bezradno�ci, bra-
ku odwagi, kreatywno�ci, samodzielno�ci w ich my�le-
niu. W tej sytuacji trudno oczekiwaæ, aby szko³a mog³a

spe³niaæ oczekiwania swoich
uczniów i ich rodziców oraz w³a-
�ciwie wype³niaæ swoj¹ misjê,
gdy nauczyciel czêsto staje siê
w odczuciu tych osób najs³ab-
szym ogniwem systemu eduka-
cji. Sytuacja jest trudna, gdy¿
dotyczy ona sporej grupy na-
uczycieli. Uwa¿a siê, ¿e przyjê-
cie orientacji podmiotowej, to
dobry kierunek do mo¿liwych
zmian w tym zakresie. Nale¿y
jednak liczyæ siê z du¿ym dys-
komfortem psychicznym wielu
nauczycieli. Pod³o¿em dyskom-
fortu, a nawet mo¿liwych kon-
fliktów, mo¿e byæ to, ¿e nauczy-
ciele w³asne pogl¹dy na edu-
kacjê, sposoby my�lenia o na-
uczaniu i uczeniu siê jego przed-
miotu czy wreszcie wyuczone

strategie dydaktycznego postêpowania, czêsto uwa¿aj¹
za najlepsze, optymalne, jedynie s³uszne lub niepodwa-
¿alne. W sytuacji, kiedy nast¹pi nasilenie w³asnych dzia-
³añ podmiotowych i zachowañ podmiotowych uczniów
(w ramach podjêtych relacji i wydarzeñ interpersonal-
nych), mo¿e doj�æ do tego, ¿e w trakcie podejmowania
przez uczniów samodzielnych decyzji i g³oszenie odmien-
nych racji czy interpretacji, nauczyciel uzna to zacho-
wanie za zagro¿enie dla jego autorytetu i przewagi inte-
lektualnej nad wychowankami. Mo¿e tak siê staæ, ale
pomimo obaw tego typu trzeba próbowaæ.

My�l¹c o drugim z postawionych pytañ, pragnê sku-
piæ siê na sytuacji wykraczania przez nauczyciela poza
swoj¹ rolê. Wydaje siê, ¿e rola nauczyciela obejmuje to,
co potrzebne i wystarczaj¹ce do jej pe³nienia, ogólnie
przyjête, tradycyjne, hierarchiczne, historycznie i spo-
³ecznie uwarunkowane. Rola w tym sensie, to asyme-

(...) priorytetem zmian w zakre-
sie kompetencji nauczyciela, powinno
byæ w³a�nie jego my�lenie. To zakres,
jako�æ i sposób tego my�lenia  nie jest
w powszechnym odczuciu dostatecz-
nie akceptowany. W przytoczonej po-
wy¿ej krytyce wyra¿a siê to, w: jedno-
stronno�ci, sztywno�ci, bezradno�ci,
braku odwagi, kreatywno�ci, samodziel-
no�ci w ich my�leniu. W tej sytuacji
trudno oczekiwaæ, aby szko³a mog³a
spe³niaæ oczekiwania swoich uczniów
i ich rodziców oraz w³a�ciwie wype³niaæ
swoj¹ misjê, gdy nauczyciel czêsto sta-
je siê w odczuciu tych osób najs³ab-

szym ogniwem systemu edukacji.
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tryczno�æ relacji w komunikowaniu siê, poniewa¿ w uk³a-
dzie nauczyciel-uczeñ, to ten pierwszy stoi hierarchicz-
nie wy¿ej i przekazuje wiedzê lub j¹ sprawdza i ocenia
zadaj¹c pytania pozorne, bowiem zna wszystkie odpo-
wiedzi, które chce us³yszeæ i tylko takich od ucznia wy-
maga. Do interakcji nauczyciel-uczniowie dochodzi tyl-
ko wówczas, kiedy uczeñ prosi o wyja�nienie lub
nauczyciel zada pytanie o fakty, aby sprawdziæ czy
uczniowie dobrze zrozumieli jego s³owa lub co wiedz¹
o faktach. Nie zachodzi tu ¿adna interakcja miêdzy
uczniami. Nauczyciel wy³¹cznie w roli jest zawsze na-
ra¿ony na ¿a³osny efekt identyfikacji, bowiem przestaje
byæ sob¹ a ³atwo staje siê tani¹ imitacj¹ osoby w dialo-
gu i autorytetu. Tutaj nie ma mowy o ¿adnym dialogu.
Natomiast drugie znaczenie, czyli symetryczne poro-
zumiewanie siê powoduje,
¿e nauczyciel w sposób szcze-
gólny czyni w³asn¹ osobê ,,na-
rzêdziem� pracy w procesie
edukacyjnym, bêd¹cym  spo-
tkaniem w dialogu z drug¹
osob¹ � uczniem. Inaczej
wiêc jest z nauczycielem-
osob¹. Osoba jest unikatowa,
skierowana ku temu co indy-
widualne, niezale¿ne, inne, ona
w sposób szczególny istnieje w
perspektywie warto�ci. Nato-
miast rola z tej perspektywy
znaczy tyle, ¿e nauczyciel ju¿
wszystko wie, zna koñcowy
wynik, kojarzy siê z ,,trans-
misj¹ my�li� jako przekazy-
waniem pewnej, czêsto bez-
refleksyjnej i prawdziwej wiedzy. Osoba natomiast, ¿e
mo¿e co� nie znaæ, próbuje zrozumieæ, sama równie¿
do�wiadcza, my�li lub przemy�la³a chocia¿ wci¹¿ ma
w¹tpliwo�ci, wiele umie sama ale jeszcze chce siê uczyæ,
improwizuje, potrafi bez lêku oddaæ inicjatywê innym.
Osoba jest postrzegana jako �ród³o jêzyka, który jest
równie¿ wyrazem w³asnych my�li, rozumienia, w¹tpli-
wo�ci i interpretacji rzeczywisto�ci. St¹d zadaje pytania
maj¹ce na celu sprowokowaæ my�lenie i dyskusjê, po-
budza krytyczne my�lenie [3, s.32]. Stanowi o jako�ci
relacji miêdzy osobami, których najlepszym wyrazem
jest dialog. Dialog osób zak³ada, ¿e obydwie strony
oczekuj¹ i chc¹ nauczyæ siê czego� od siebie nawza-
jem. O korzy�ciach z traktowania dialogu jako idei cha-
rakteryzuj¹cej sposób my�lenia i dzia³ania w procesie
uczenia siê i nauczania napisa³ Wal [5, s. 45] w nastê-
puj¹cy sposób: Nabywanie wiedzy i umiejêtno�ci
w dialogu z innymi zak³ada namys³, krytyczno�æ obok
otwarto�ci, umo¿liwia integralny rozwój osoby w po-

³¹czeniu z g³êbokim jej zakorzenieniem we wspól-
nocie ludzkiej, ³¹czenie personalizacji z socjalizacj¹.

Nauczyciel w dialogu z uczniami daleko wykracza
poza tradycyjn¹ rolê, oddaje siê � bez lêku o utratê swo-
jego autorytetu � otwartej komunikacji z uczniami, staje
siê w pewnym sensie �uczniem w dialogu� z równymi
sobie podmiotami osobowymi. �wiadomie rezygnuje
z w³adzy nad wychowankami i godzi siê na pewne za-
tarcie podzia³u ról miêdzy uczniami a sob¹ � jako na-
uczycielem. Chce i wie, ¿e to potrafi. Jest do tego do-
brze przygotowany. W ten sposób wszelkie programowe
cele nauczania i wychowania, które nauczyciel uwa¿a
za sensowne i konieczne do zrealizowania, czyni sen-
sownymi równie¿ w oczach uczniów. Jest to sytuacja,
w której wysi³ek nauczyciela zmierza w kierunku uczy-

nienia z jego programu dzia³a-
nia, wewnêtrznego programu
dzia³añ uczniów, a oni w toku
tej wewnêtrznie motywowanej
aktywno�ci, s¹ traktowani jako
podmioty, jako wspó³uczestnicy
tego, co ma miejsce np.
w przedszkolu, szkole, klasie.
Niew¹tpliwie, sytuacja taka
wymaga du¿ego talentu peda-
gogicznego, którego bardzo
wa¿n¹ cech¹ jest kontakto-
wo�æ. Polega ona � zdaniem
Piramowicza za Mys³akow-
skim [2, s.14] � na umiejêtno-
�ci nawi¹zywania kontaktu i ³a-
twym porozumiewaniu siê
z innymi. Pod³o¿em tak rozu-
mianej kontaktowo�ci, jest

¿ywa wyobra�nia, zdolno�æ do wyra¿ania uczuæ oraz
instynkt rodzicielski. Je�li przyjrzymy siê wspó³czesnym
dylematom polskiej edukacji, dostrzec mo¿na znaczenie
jakie przypisuje siê tej w³a�nie kompetencji nauczyciela.
A dla naszej edukacji � zdaniem Kwieciñskiego [1, s.13]
� dylematem s¹ nastêpuj¹ce pytania: jak kszta³towaæ
w m³odych ludziach ich autonomiê i prawo wyboru,
a jednocze�nie niczego nie narzucaæ im, nie rozstrzy-
gaæ za nich? Jak nauczyæ ich krytycyzmu i kryte-
rialno�ci ocen wed³ug uniwersalnych warto�ci kul-
tury, nie u¿ywaj¹c i nie nadu¿ywaj¹c w³adzy
i autorytetu przydanego nauczycielom, wychowaw-
com i rodzicom? Nauczyciel wyposa¿ony we wspo-
mniane  kompetencje zapewne dostrze¿e � twierdzi
Kwieciñski � ¿e najwa¿niejsze kryterium w podej�ciu
do rozwi¹zania tego dylematu tkwi w ka¿dym cz³owie-
ku. Jest to pragnienie bycia sob¹; i kwestia w³asnej to¿-
samo�ci (...). Byæ sob¹ to znaczy mieæ odwagê do przy-
znania siê do swoich b³êdów i s³abo�ci. To pragnienie

Byæ sob¹ to znaczy mieæ odwa-
gê do przyznania siê do swoich b³êdów
i s³abo�ci. To pragnienie nakre�lenia
w³asnego projektu ¿ycia, to odwaga do
formu³owania w³asnych s¹dów, w³asne-
go spojrzenia na otaczaj¹cy �wiat, za-
chowania w sobie tego, co inne, co nie
poddaje siê stereotypom masowo�ci.
W oryginalno�ci jednostek, w tej ró¿no-
rodno�ci s¹dów, spojrzeñ tkwi bowiem
bogactwo spo³ecznego �wiata i dobry
pedagog usi³uje w tym poszukiwaniu
osobowo�ci dopomóc
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nakre�lenia w³asnego projektu ¿ycia, to odwaga do
formu³owania w³asnych s¹dów, w³asnego spojrze-
nia na otaczaj¹cy �wiat, zachowania w sobie tego,
co inne, co nie poddaje siê stereotypom masowo-
�ci. W oryginalno�ci jednostek, w tej ró¿norodno-
�ci s¹dów, spojrzeñ tkwi bowiem bogactwo spo-
³ecznego �wiata i dobry pedagog usi³uje w tym
poszukiwaniu osobowo�ci dopomóc [1, s. 14].

Nie ma chyba lepszej okazji do niesienia
uczniom tego rodzaju pomocy, jak prawdziwy z nimi
dialog osób, zamiast asymetrycznej, hierarchicz-
nej komunikacji. W dialogu nauczyciel najlepiej pe³ni
,,rolê modelu� dla uczniów. Na w³asnym przyk³a-
dzie ilustruje np. umiejêtno�æ krytycznego my�le-
nia, pobudzanie siebie i innych do my�lenia, zachê-
canie do dyskusji w klasie, zw³aszcza dyskusji
wymagaj¹cej interakcji miêdzy uczniami, jak rów-
nie¿ interakcji miêdzy uczniami a nauczycielem-
wychowawc¹.

Mo¿e ju¿ wkrótce, radykalnie zmieni siê
sposób postrzegania nauczycieli przez wycho-
wanków i ich rodziców. My�lê równie¿, ¿e tak
rozumiany nauczyciel-osoba, skutecznie wy-
kraczaj¹cy poza tradycyjn¹ rolê i stereotypy
my�lenia o niej, potrafi spe³niaæ oczekiwania
edukacyjne i wychowawcze swoich uczniów
oraz szerzej � spo³eczeñstwa coraz bardziej
wielokulturowego, a szko³y bêd¹ zdecydowa-
nie lepiej wype³niaæ swoj¹ publiczn¹ misjê. ö

dr Andrzej Laskowski
Akademia Pomorska

w S³upsku
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