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Wprowadzenie

W prezentowanym szkicu przez pryzmat nauczycielskich narracji (snu-
tych w ramach przeprowadzonych wywiadów z nauczycielkami szkół 
różnego szczebla) próbuję przyjrzeć się nieco bliżej habitualnemu 

wzorcowi ucznia, jakim dysponują nauczyciele. O potrzebie nadania prezentowanym 
tu rozważaniom tego kierunku zdecydowało przekonanie, że ukształtowany w prze-
szłości w toku doświadczeń socjalizacyjnych nauczycieli wzorzec stanowi jeden 
z elementów ich indywidualnych teorii (Bałachowicz, 2015, s. 186–188), na podsta-
wie którego modelują oni swoje obecne widzenie uczniów oraz konstruują podejmo-
wane działania. Kierując się faktem wielokrotnego podnoszenia wątków związanych 
z osobą ucznia przez wszystkie rozmawiające ze mną nauczycielki, opisywania go 
i stosowania do tego powtarzających się określeń („etykiet”), w końcowej części 
opracowania decyduję się na tej podstawie zrekonstruować jego obraz. Czynię to, 
podzielając tezę Józefy Bałachowicz, że nauczycielski „wizerunek dziecka i ucznia 
jest «lustrem», w którym odbijają się konkretne zachowania dzieci” (tamże, s. 191), 
a wpisane w niego cechy wyznaczają młodemu człowiekowi nie tylko szkolne ramy 
rozwojowe, ale i wytyczają przestrzeń potencjalnych działań w świecie. Wcześniej 
jednak nakreślam teoretyczne i metodologiczne umocowanie snutych tu rozważań, 
które w dużej mierze opieram na wycinkowym ukazaniu przeprowadzonych przez 
siebie badań.
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Teoretyczne i metodologiczne podstawy badań

Punktem wyjścia przeprowadzonych badań1 stała się intencja sięgnięcia do codzien-
ności nauczycieli wraz z próbą odczytania jej podmiotowych interpretacji oraz nada-
wanych znaczeń. Należy jednak podkreślić, że nie wiązało się to z wiernym odzwier-
ciedlaniem zawodowej rzeczywistości badanych, ale z poszukiwaniem jej przejawów 
w przywoływanych przez nich (zarówno tych odległych w czasie, jak i bliskich) do-
świadczeniach (Gallagher, Zahavi, 2015, s. 34), celem konstruowania jej interpreta-
cyjnego obrazu. Wgląd w owe doświadczenia uzyskałam dzięki przeprowadzonym 
wywiadom jakościowym2 (swobodnym; Stemplewska-Żakowicz, 2005, s. 53) czy 
inaczej – pogłębionym (Konecki, 2000, s. 169) z dziewiętnastoma nauczycielkami 
szkół różnego szczebla (podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego), pra-
cującymi w małych i dużych miastach oraz w szkołach wiejskich na terenie wojewódz-
twa śląskiego i małopolskiego, uczącymi różnych przedmiotów oraz nauczycielkami 
zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. O wielkości próby badawczej zdecydowało 
osadzenie prowadzonych badań w paradygmacie interpretatywnym i płynąca z niego 
specyfi ka związana z wyczerpywaniem się w trakcie eksploracji pola wynikowego 
(Hammersley, Atkinson, 2000, s. 52). To z kolei przejawia się w wysycaniu pojawia-
jących się w trakcie analiz kategorii i doprowadza do zakończenia gromadzenia da-
nych w momencie, kiedy nie pojawiają się nowe – nie tylko kategorie, ale przypadki 
wymagające wprowadzenia odmiennych kierunków analiz w wyszczególnionych ob-
szarach badawczych lub nowe wyjaśnienia. Dobór osób badanych odbywał się meto-
dą kuli śnieżnej i polegał początkowo na tym, że po wywiadzie rozmówczynie wska-
zywały kolejną osobę (Babbie, 2008, s. 213), która zgodzi się wziąć w nim udział. 
Ten sposób pozwalał na częściowe ograniczanie mojej obcości jako badacza wywo-
dzącego się spoza zawodowego kręgu rozmówczyń, a dzięki rekomendacjom – pozy-
skiwać początkowe zaufanie. Z czasem, chcąc dotrzeć do różnorodnych doświadczeń 
nauczycielek, prosiłam, aby kolejne rozmówczynie odróżniały się od poprzednich 
pewnymi cechami (np. stopień awansu zawodowego, miejsce zamieszkania lub szko-
ła, w której uczą). Trzeba zaznaczyć, że było to podyktowane intencją możliwie jak 
najpełniejszego wysycanie kategorii, a nie przypisywaniem cechom osób badanych 
mocy wyjaśniającej.

Analiza materiału badawczego rozpoczęła się już w trakcie transkrypcji przepro-
wadzanych wywiadów i wiązała się z tworzeniem przeze mnie uporządkowanych, 
komputerowych plików tekstowych (Lofl and i in., 2006, s. 158). Przebiegała ona 

1 W prezentowanym tekście ogląd gromadzonych przez nauczycieli doświadczeń osadzam w obranym kontek-
ście, związanym głównie z rekonstruowanym na ich podstawie wzorcem ucznia, dlatego przedstawiam jedynie 
wyimek z analiz i interpretacji danych zgromadzonych w trakcie realizacji obszerniejszego projektu badawcze-
go. Natomiast ich całościowe przedstawienie znalazło swoje miejsce w: Zalewska-Bujak (2017).
2 Wybór wywiadu jakościowego wiązał się z uznaniem, że ten sposób gromadzenia danych umożliwia dostęp do 
świata przeżywanej (Lebenswelt) codzienności oraz jego opis (Kvale, 2004, s. 63).
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głównie z zastosowaniem zalecanych przez Grahama Gibbsa (2011) narzędzi anali-
tycznych i sprowadzała się do trzech zasadniczych etapów, a mianowicie: kodowania 
znaczeń, ich kondensacji, a na koniec interpretacji (Kvale, 2004, s. 171), w której 
wykorzystałam wybrane elementy aparatury pojęciowej stworzone przez Pierre’a Bo-
urdieu. Jak już wcześniej zaznaczyłam, kierując się obraną problematyką tego opra-
cowania, przedstawiam w nim jedynie wycinkowy fragment całościowych analiz, 
którym przyświecał ogólny cel opisania, analizy i interpretacji znaczeń, jakie nauczy-
ciele nadają swoim doświadczeniom zawodowym.

W tym miejscu warto dodać, że źródłem intencjonalnego wnikania w nauczy-
cielskie doświadczenia było zwrócenie uwagi na ich znaczenie dla ludzkich działań 
oraz na rolę pełnioną w konstruowaniu ich modeli. Wiązało się z przyjęciem tezy, że 
w nich to właśnie kumuluje się ludzka wiedza odnosząca się do określonych działań 
oraz aktualna relacja jednostek z fi zycznym i społecznym wymiarem egzystencji. Jak 
to określają Krzysztof T. Konecki i Marek Gorzko (2015, s. 8), świat zewnętrzny 
„[…] wkracza do działań człowieka i podlega w ten sposób zmianom”, dlatego wnik-
nięcie w nauczycielskie doświadczenia umożliwia nie tylko unaocznienie i opisanie 
tego, jakie codzienne sytuacje są udziałem nauczycieli, lecz także pokazanie z ich 
perspektywy, jak doświadczają oni szkolnego świata, jaki stosunek mają do innych 
oraz jakie jest ich zaangażowanie w zawodowe działania i praktyki (Gallagher, Zaha-
vi, 2015, s. 40).

Wiążąc wgląd w zawodowe doświadczenia nauczycieli z dotarciem do tworzonej 
na ich podstawie wiedzy dotyczącej znaczeń, jakie im nadają, zasadniczą wagę przy-
pisuję tym, które powstają w toku wzajemnych stosunków między ludźmi. W myśl 
Wilhelma Diltheya, ich gromadzenie przyczynia się do przejmowania przekonań 
i uznawania za własne poglądów społeczeństwa, w którym osadzone są jednostki 
(Kuderowicz, 1967, s. 71). Proces kumulowania się doświadczeń związany jest także 
z ich rozciągnięciem w czasie, co pociąga za sobą przenikanie się przeszłości z te-
raźniejszością3 i określa podatność na nowe doświadczenia (Mills, 2007, s. 302). 
W wyniku tego procesu powstają coraz bardziej złożone konceptualne konstrukcje, 
na podstawie których budowany jest osobisty system przekonań, wartości i sposobów 
postępowania (Stemplewska-Żakowicz, 1996).

3 O podobnym wymiarze doświadczenia pisze Danuta Waloszek. Ludzie sięgają do przeżytych, zapamiętanych 
momentów z przeszłości z intencją rozpoznania i rozwiązania napotkanych nowych sytuacji. Mają tendencję do 
stosowania przeszłych zachowań w teraźniejszości, kalkowania ich w sytuacjach podobnych. Doświadczenie tkwi 
w człowieku, pełniąc funkcje regulacyjne. Korzystając z teorii regulacji Tomasza Tomaszewskiego, przywołana 
autorka stwierdza, że stanowi ono ślad pamięciowy tego, co jednostka uczyniła w przeszłości. Tworzy się za po-
średnictwem powtarzania i utrwala przez system wzmocnień, a aktualizuje sytuacyjnie. Sięgając zaś do ustaleń 
Ernsta Cassirera, o doświadczeniach Waloszek mówi jako o „zbiorze różnych odosobnionych momentów poznania 
zmysłowego, bezpośredniego, przywoływanych pamięciowo, zapisanych najczęściej emocjonalnie, jako swoiste 
wewnętrzne bogactwo odniesień i wniosków empirycznych umożliwiających kroczenie od jednego momentu do 
następnego tak, by w końcu zbudować coś na kształt systemu” (Waloszek, 2015, s. 95). Waloszek przyjmuje także, 
że doświadczenia są źródłem wiedzy człowieka, który na tej podstawie tworzy nowe struktury, schematy, plany 
programy, kategorie czy wzorce.
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Podążając za teoretycznymi ustaleniami Bourdieu związanymi z istotą ludzkich 
doświadczeń, można powiedzieć, że w ich kumulowaniu uobecnia się pasywna stro-
na ludzkiego habitusu – ustrukturowana struktura, która w ramach socjalizacji (El-
liott, 2011, s. 175) powstaje w toku wcielania zewnętrznych struktur otoczenia. Na 
ogół jednostki wzrastają w określonej kulturze, która wpaja m.in. specyfi czne normy, 
wartości, zasady postępowania, a nawet myślenia. Posiada więc moc modelowania 
ludzkiej percepcji, zachowań i działań. Pierwotnym środowiskiem formowania się 
habitusu jest rodzina, w której przez codzienne praktyki odtwarzany jest istniejący 
porządek społeczny wraz z właściwymi mu podziałami. Więzi emocjonalne obecne 
w rodzinie przyczyniają się do ukształtowania pewnego rodzaju kanonu bezpiecznego 
funkcjonowania (Jacyno, 1997, s. 28), dlatego habitus stanowi jedynie częściowo mo-
dyfi kowalną ustrukturyzowaną strukturę. Zdaniem teoretyka dochodzi do jej zmiany 
w wyniku potrzeby dostosowania indywidualnych dyspozycji do wymogów środowi-
ska, w którym jednostka jest osadzona (Strzyczkowski, 2011, s. 96).

Będąc strukturą strukturującą, habitus ma również charakter aktywny i twórczy. Czło-
wiek ma możliwość jego nieustannego konfrontowania w toku nowych doświadczeń, 
jednak przy udziale kategorii wcześniej ustrukturyzowanych (Bourdieu, Wacquant, 2001, 
s. 122). Przyczyną tego jest fakt, że w habitusie uobecnia się zarówno przeszłość, teraź-
niejszość, jak i przyszłość (Bourdieu, 2006, s. 301). Mówiąc językiem Bourdieu, to, co 
zostało w niego wpisane przez minione doświadczenia, pozwala na tworzenie dopasowa-
nych i nieustannie odnawianych strategii. Dokonuje się to jednak w granicach przymusu 
strukturalnego, w warunkach którego powstaje i który go określa.

Mówiąc o habitusie, Bourdieu przekonuje, że będąc wzorcem ludzkiej percepcji 
i działania, jest on pewnego rodzaju zmysłem praktycznym4, stanowiącym „nabyty 
system preferencji, zasad postrzegania i podziału (co potocznie nazywa się «gu-
stem»), trwałych struktur poznawczych (które w istocie są rezultatem uwewnętrz-
nienia struktur obiektywnych) oraz schematów działania, określających sposób wi-
dzenia sytuacji i adaptacyjną reakcję” (Bourdieu, 2009, s. 34). Zmysł praktyczny 
ciągle podsuwa człowiekowi codzienne praktyki, improwizacje, postawy itd. Pod-
powiada także strategie działań w różnego rodzaju sytuacjach (Baert, Carreira da 
Silva, 2013, s. 38).

Opierając się na tych ustaleniach, przyjęłam, że nauczyciele jako członkowie spo-
łeczeństwa obdarzeni habitusem są jednostkami działającymi w szkolnej przestrzeni 
i wyposażonymi w tzw. zmysł praktyczny (inaczej określany przez teoretyka jako 
wiedza praktyczna, praktyczne wyczucie czy uczona niewiedza), a więc posiada-
jącymi własny system preferencji, zasad postrzegania, struktur poznawczych oraz 
schematów działania. Są także posiadaczami wiedzy związanej z własnym umiej-
scowieniem w przestrzeni edukacyjnej, znają zasady w niej obowiązujące i sposoby 
postępowania. Dzięki nim potrafi ą utrzymywać swoją pozycję.

4 Socjolog używa również określenia „wiedza praktyczna” (Bourdieu, 2006, s. 265).
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W prezentowanym tekście przychylam się również do tezy, że w obszarze na-
uczycielskiej wiedzy praktycznej umiejscawiają się tzw. zdroworozsądkowa wiedza 
i spontaniczne teorie badanych, zwane przez jednych „osobistymi teoriami działania” 
(Kwiatkowska, 2008, s. 110), przez innych zaś „osobistymi teoriami pedagogiczny-
mi” (Klus-Stańska, 1995, s. 139–142; Dylak, 2000, s. 177–178). Józefa Bałachowicz 
mówi natomiast o „teoriach indywidualnych nauczycieli”, w których odnajduje sze-
rokie instrumentarium zarówno ich przekonań potocznych5, jak i pedagogicznych 
oraz system wartości etycznych, poznawczych i działaniowych. Struktura „indywi-
dualnych teorii” zdaniem autorki obejmuje takie wzorce, jak: wzorzec świata życia 
człowieka, wzorzec umysłu dziecka, wzorzec uwarunkowań jego zmian rozwojo-
wych (rola podmiotu w rozwoju), wzorzec roli ucznia (wraz z przypisanymi do niego 
oczekiwaniami), wzorzec aktywności i komunikacji dziecka na zajęciach szkolnych, 
wzorzec relacji interpersonalnych między dziećmi, wzorzec roli nauczyciela i zarzą-
dzania przez niego wiedzą oraz czasem na zajęciach, wzorzec kontroli i oceny efek-
tów (Bałachowicz, 2015, s. 186–187). Ujmując wymienione elementy jako pewnego 
rodzaju wzorce, mówi o swoistych modelach poznawczych i działaniowych, „które 
w odniesieniu do określonego obszaru rzeczywistości wyznaczają sposoby naszego 
spostrzegania, nazywania, myślenia, zapamiętywania i działania” (tamże, s. 187). 
Bałachowicz podkreśla dyskursywny i dynamiczny charakter treści indywidualnej 
teorii nauczyciela. Podlega ona bowiem zewnętrznym i wewnętrznym uwarunkowa-
niom, „służy nauczycielowi jako złożony, dynamiczny instrument tworzenia praktyki 
edukacyjnej i konstruowania potencjału socjalizacyjnego dziecka. […] Zawiera się 
w niej modus operandi tworzenia świata szkolnego dyskursu, który dostarcza obra-
zów, schematów, kategorii refl eksji, klasyfi kacji, norm, reguł, wzorów komunikacji 
i działania, rozumienia siebie i innych” (tamże, s. 188).

Stawiając w kręgu swoich dociekań badawczych wiedzę praktyczną nauczycieli (ha-
bitus), postanowiłam poszukiwać pewnych struktur pojęciowo-teoretycznych, które nie 
były bezpośrednio ujmowane przez badanych, ale odsłaniały się w toku prowadzonych 
analiz i interpretacji przywoływanych podczas wywiadu doświadczeń nauczycielskich 
z ich bliższej bądź dalszej codzienności. Można powiedzieć (językiem Bourdieu), że moje 
eksploracje nastawione były na posiadane przez nauczycieli wzorce (habitusy) percepcji 
i działania oraz na konstruowane na podstawie posiadanego zmysłu praktycznego działa-

5 Stanisław Dylak mówi o tzw. wiedzy potocznej nauczycieli, która zasadza się na przekonaniach ukształtowa-
nych w rodzinie, szkole (w wyniku uczenia się poprzez obserwację swych nauczycieli), czy też na uczelni. Obec-
ne realia sprawiają, że człowiek styka się od początków nauki szkolnej z wzorami pedagogicznego działania, 
może je obserwować i oceniać (Dylak, 2000, s. 176). Wiedza, o której mowa, może okazać się niezwykle trwała 
i silniejsza od tej zdobywanej na studiach. Z uwagi na to, że jest już przetworzona, przeżyta, doświadczona 
i sprawdzona (Dylak, 2010, s. 177), towarzyszy jej tendencja do sięgania po nią jako do najbliższej warstwy 
wiedzy. Wysoki wskaźnik „skuteczności stosowania” (Dylak, 2007, s. 43) uzyskuje dzięki kształtowaniu się 
w toku indywidualnych doświadczeń oraz ich interpretacji. Wiedza potoczna, traktowana często jako zdrowo-
rozsądkowa wiedza milcząca (Klus-Stańska, 2001, s. 193), stanowi często budulec zasad porządkujących dzia-
łania jednostek.
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nia. Jeden z wyodrębnionych w drodze analiz zgromadzonego materiału badawczego (w 
formie transkrypcji wywiadów) obszarów badawczych dotyczył więc tego, jakim habitu-
alnym wzorcem ucznia dysponują nauczyciele. Poszukiwania z tego zakresu pozwoliły 
także na ustalenia, jak na ich podstawie nauczyciele konstruują realizowane przez siebie 
działania edukacyjne i jak dzięki nim spoglądają na ucznia. Reasumując, zmierzając do 
identyfi kacji habitusów pojedynczych nauczycieli, poddałam rekonstrukcji zbiór dyspo-
zycji działających jednostek wytworzony w procesie ich socjalizacji.

Dzieciństwo nauczycielek i ukształtowany habitualny wzorzec ucznia

W toku przeprowadzonych analiz pozyskanego drogą wywiadu jakościowego mate-
riału badawczego wyłoniona została kategoria dzieciństwa. Swoją treść zawdzięcza 
ona retrospektywnemu powracaniu rozmówczyń do tego okresu, wspominaniu i przy-
woływaniu przeżytych wówczas doświadczeń – głównie szkolnych. Ten czyniony 
przez nie w różnych momentach narracji zabieg w mojej optyce doprowadził do od-
słony ich habitualnego wzorca postrzegania i działania ukształtowanego w toku gro-
madzenia doświadczeń socjalizacyjnych w przeszłości. Na taką interpretację nauczy-
cielskiej retrospekcji pozwoliło mi przyjęcie przekonania, że dzieciństwo to nie tylko 
fakt biologiczny, lecz także okres kształtujący człowieka, modelujący jego wzorce 
na podstawie bezpośrednich i osobistych doświadczeń, tworzący pierwotny i silnie 
oddziałujący system percepcyjnych i działaniowych dyspozycji indywidualnych na 
bazie wcielania tego, co społeczne i znamienne dla danej grupy (Bourdieu, 2006, 
s. 237). Za pośrednictwem tak ukształtowanego habitusu cele, nadzieje i oczekiwania 
jednostki będą się z nim zazębiać, pozostawać „w zgodzie” z tymi już napotkanymi 
w jej środowisku wychowawczym. Ukształtowane wzorce podpowiadają zasady sza-
cowania późniejszych doświadczeń oraz modelują sposób postępowania człowieka. 
Prezentowana optyka daje mi możliwość odczytywania przywoływanych przez ba-
dane nauczycielki doświadczeń – głównie ze szkoły – w postaci faktów i wydarzeń 
w kontekście kształtujących się w tym okresie wzorców widzenia i działania. Zgodnie 
z podjętą problematyką tego opracowania skupiam się tu na rekonstrukcji habitualne-
go wzorca ucznia, jaki odsłoniły rozmówczynie.

Dokonując przekrojowej analizy fragmentów narracji badanych poświęconych ich 
szkolnym doświadczeniom z dzieciństwa, mogę stwierdzić, że powszechnie ich so-
cjalizacja naznaczona była doznaniami dyscypliny doświadczanej przez nie w rozma-
itych okolicznościach wchodzenia w interakcje ze swoimi nauczycielami.

Ja miałam na przykład taką nauczycielkę muzyki, która czuwała nad dyscypliną 
i wszyscy byli tak wygimnastykowani i wyćwiczeni, że nawet wchodząc na muzykę, 
staliśmy przed klasą w parach i nie daj Boże, żeby ktoś był poza. Wchodziliśmy do 
klasy bardzo cichutko, bardzo spokojnie […] każdy był podporządkowany jednak 
tej dyscyplinie i jaką ona sobie lekcję… jaką sobie atmosferę na lekcji stwarzała. 
[nauczycielka języka polskiego w gimnazjum]
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A kiedyś było inaczej – to co powiedział nauczyciel, to było, tak miało być. Jak 
się przychodziło do domu, to było to potwierdzone przez rodziców […]. [nauczy-
cielka języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum]

Przytoczone cytaty z wypowiedzi rozmówczyń6 pozwalają unaocznić, że spotkały 
się one w dzieciństwie z autokratyzmem pedagogicznym swych nauczycieli, z wyko-
rzystywaniem narzędzi o behawioralnej naturze w celu utrzymania hierarchicznego 
układu nauczyciel–uczeń, w którym pierwsza osoba (nauczyciel) mogła dominować 
nad drugą (uczniem), egzekwować posłuszeństwo i oczekiwane przez siebie zacho-
wania i działania. Same, ukierunkowane na realizację odgórnie stawianych im ce-
lów (przy czym za najważniejszy postrzegają przekaz wyznaczonej i ustrukturowa-
nej wiedzy), wykazują chęć posługiwania się dyscypliną w kształtowaniu gotowości 
uczniów do uginania się pod naciskiem zewnętrznie ustalanych norm, reguł szkolnej 
normalizacji, wśród których znaczącą pozycję zajmuje przyswajanie sobie wiedzy 
przekazywanej przez nauczycieli. Dyscyplinę postrzegają więc jako coś niezbędne-
go i pożądanego w oddziaływaniach własnych i szkoły – do utrzymania istniejącego 
hierarchicznego ładu, na mocy którego możliwe staje się modelowanie postrzegania 
(chociażby koniczności opanowywania ściśle nakazanych treści czy samych nauczy-
cieli jako posiadających władzę i możliwość decydowania o różnych przestrzeniach 
szkolnego funkcjonowania uczniów), myślenia, zachowania i działania uczniów.

Dyscyplina jest potrzebna do prowadzenia zajęć. Nie przeprowadzimy zajęć, 
jeśli jest 27 dzieci i każdy może zrobić, co chce, no nie ma szans. [nauczycielka 
zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej]

No myślę główny cel – przekazanie wiedzy, przekazanie wiedzy i… takie pro-
wadzenie lekcji, żeby, żeby uczeń słuchał i był zajęty uczeniem się. [nauczycielka 
języka angielskiego w gimnazjum]

[…] najlepiej usadzić w ławce, to jest najprościej utrzymać ciszę wtedy, praw-
da, przepisujemy coś, układamy wtedy itd. [nauczycielka zintegrowanej edukacji 
wczesnoszkolnej]

Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że ja tłumaczę coś bardzo ważnego i ktokol-
wiek inny w tym czasie mówi […]. Zdarza się, że ktoś jest nieskupiony na tym, co ja 
przekazuję. No nie ma takiej możliwości, jak ja coś tłumaczę, żeby ktoś nie słuchał, 
bo nie jest w stanie tego zrozumieć. Ja sobie nie wyobrażam przeprowadzenia lekcji 
yyy jeżeli każdy uczeń robi co chce […]. [nauczycielka matematyki w gimnazjum]

Przeprowadzone analizy pokazują, że habitualny wzorzec ucznia ukształtowany 
w okresie dzieciństwa badanych nauczycielek wydaje się nieść ze sobą pasywną kon-

6 W doborze fragmentów wypowiedzi badanych kierowałam się ich transparentnością w kontekście omawia-
nych kategorii.
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cepcję umysłu ucznia, w której (jak przekonuje Bałachowicz, 2015, s. 194), jest on 
rozumiany jako osoba „[…] receptywna, przyswajająca (pozbawiona intencji pod-
miotowych swych działań), w klasycznym rozumieniu tabula rasa, a w każdym razie 
niezdolna do ponoszenia odpowiedzialności, istota, która wymaga bezwzględnie kie-
rowania oraz przekazu wiedzy i określonej hierarchii wartości. […] Młody człowiek 
jest poddawany dyscyplinującemu treningowi, nie ma miejsca na interpretację roli, 
norm i oczekiwań, a ich przekaz jest jednoznaczny. […] Rozumienie, jako proces po-
znawczy, nie ma tu specjalnego znaczenia, raczej oczekuje się zapamiętywania okre-
ślonych zachowań w określonych sytuacjach. Sytuacje edukacyjne faktycznie pełnią 
rolę «pasa transmisyjnego», polegającego na powielaniu wzorów osobowych, celów 
i środków do nich prowadzących”. Na odnajdywanie rozmówczyń w kręgu reprezen-
tantów pasywnej koncepcji umysłu dziecka pozwala także ich odsłonięte silne przy-
wiązanie do posługiwania się głównie podającymi metodami nauczania wraz z ten-
dencją do nauczania „dyscyplinującego”. Przejawem osadzenia rozmówczyń w tym 
modelu jest również ich ujawione ograniczanie się do zewnętrznego, w większości 
behawioralnego motywowania uczniów do nabywania ustrukturowanej wiedzy za 
pośrednictwem różnych sposobów wywierania zewnętrznego nacisku (niezapowie-
dziane kartkówki, roztaczana perspektywa/groźba zbliżającego się testu, egzaminu 
zewnętrznego) lub zachęty w postaci np. dobrej oceny. Daje to podstawy do stwier-
dzenia, że w szkole reprodukuje się hierarchiczny porządek znamionujący utrzymy-
wanie konserwatywnego paradygmatu jej funkcjonowania. Doświadczenia badanych 
osób związane z dyrektywną postawą i tak nacechowanymi działaniami nauczycieli 
z ich uczniowskiej przeszłości stanowią matrycę i wzorzec ich obecnych nauczyciel-
skich działań, co skutkuje tym, że u kolejnych generacji nieprzerwanie kształtuje się 
habitus podpowiadający uprzedmiotowioną egzystencję, pasywną i zewnątrzsterow-
ną, w którą wpisane jest podporządkowanie, a nie pożądane dziś i podkreślanie m.in. 
przez przedstawicieli konstruktywizmu pełnoprawne i aktywne konstruowanie siebie 
przez młodych ludzi w drodze interakcji społeczno-kulturowych oraz swej wiedzy 
i relacji ze światem.

Potrafi ę wypracować dyscyplinę w klasie, nawet jeżeli mam trudnych uczniów. 
Raz, że mam silny charakter, to pierwsza rzecz. Druga, że jestem konsekwentna 
i mam mocny głos. Ja na dzieci nie lubię krzyczeć i robię to bardzo rzadko. Na-
tomiast konsekwentnie mają robić to, czego ja od nich oczekuję. Choćbym miała 
paść i przestać mówić, to po prostu… po prostu tego wymagam, bo konsekwencja 
to jest najważniejsza rzecz. One wiedzą, co mogą, czego nie mogą, są jasne reguły 
[…]. [nauczycielka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej]

[…] w momentach takich lekcyjnych ja jestem bardzo zasadnicza i bardzo kon-
kretna, i bardzo trzymam dyscyplinę, […] jestem taką osobą, która, która ich mo-
bilizuje do tego, żeby znali granice, kiedy […] kiedy się mamy skupić na zadaniu 
to, to bardzo, bardzo egzekwowałam od nich. [nauczycielka zintegrowanej eduka-
cji wczesnoszkolnej]



„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 3, 2019, s. 48–6356 DOI: 10.5604/01.3001.0013.2267

MAŁGORZATA ZALEWSKA-BUJAK

W kształtowanym wzorcu percepcji i działania uczniów nie uwzględnia się rozu-
miejącego, partycypacyjnego i zaangażowanego poznania oraz wzmacniania kompe-
tencji związanych z umiejętnością dokonywania słusznych ze swej perspektywy wy-
borów wraz z równoczesnym ponoszeniem za nie odpowiedzialności, z kierowaniem 
swoim działaniem (stawianie sobie celów, wyznaczanie zadań, kontrola ich realizacji 
itd.) (Bałachowicz, 2015, s. 194–195). Tymczasem uczeń ma asymilować panujące 
reguły szkolnej egzystencji. Zdaje się, że stawiany pod presją konieczności przysto-
sowania się do wytworzonych warunków, przygotowywany jest do tego typu egzysto-
wania w szerszych strukturach społecznych o określonym ładzie.

Zrekonstruowany obraz ucznia

W trakcie analiz wypowiedzi badanych nauczycielek jako jedna z kategorii została 
wyłoniona kategoria: uczeń. Dzięki niej staje się możliwa m.in.. rekonstrukcja obrazu 
ucznia, który w świetle nauczycielskich narracji wydaje się nie tyle stanowić jednolitą 
i zwartą kompozycję, co raczej w niektórych miejscach kontrastującą mozaikę.

W wywiadach nauczycielki ujawniły, jak spoglądają na uczniów oraz jak ich klasyfi -
kują (dzielą) nie tylko ze względu na posiadane habitualne wzorce podporządkowania się 
temu, co społecznie usankcjonowane, lecz także z uwagi na uczniowski stosunek do za-
dań stawianych przez szkołę i nauczycielki, na posiadany kapitał społeczny, ekonomiczny 
i kulturowy oraz na występowanie u nich wrodzonych braków (defi cytów rozwojowych, 
zaburzeń itp.) przysparzających na co dzień wielu problemów7. Klasyfi kowanie uczniów 
i etykietowanie daje podstawę do mówienia o ich uprzedmiotawianiu. Badane odsłoniły, 
że nie ogranicza się ono jedynie do ich werbalnych zachowań, ale stanowi pewnego ro-
dzaju katalizator czy odniesienie do podejmowanych przez nie konkretnych działań.

Z uwagi na posiadany habitualny wzorzec ucznia, większość nauczycielek mówi 
o doznawanym dysonansie między wcielonym wzorem a dzieckiem czy młodym 
człowiekiem, z którym na co dzień się spotyka w swej pracy. Na skutek rozmijania 
się realnie napotykanego ucznia z ukształtowanym „archetypem” część narratorek 
przyznaje się do doznawanego poczuciu rozczarowania – samym uczniem oraz wyko-
nywaną profesją. Stosując kryterium przystawalności a właściwie nieprzystawalności 
wielu uczniów do owego wzorca, rozmówczynie mówią o uczniach innych, niż my-
śmy byli, często określając ich mianem niezmotywowanych do nauki, leniwych, którzy 
choć zdolni, to (mimo różnych behawioralnie nacechowanych wysiłków ze strony 
nauczycielek) nie wykazują chęci do przyswajania oferowanej im wiedzy.

Ja im zawsze powtarzam: „– Taki zdolny, a taki leń”. [nauczycielka matema-
tyki w gimnazjum]

7 Analiza postrzegania uczniów przez badane nie ujawniła jego różnicowania z uwagi na takie cechy nauczycie-
lek, jak np. staż czy miejsce pracy itd.
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No nie wiem, wydaje mi się, że jest takie nastawienie, że jeżeli jest coś zadane, 
jeżeli to się w szkole robi, to jest już z natury nieciekawe. [nauczycielka języka 
polskiego w szkole ponadgimnazjalnej]

Uczniowie, którzy nie mieszczą się w nauczycielskiej matrycy, to niejednokrotnie 
osoby ukierunkowane na uzyskiwanie szybkich efektów bez podejmowania wysiłków 
związanych z nabywaniem wiedzy, chętnie posługujące się w zamian cwaniactwem 
i kombinatorstwem. Badane postrzegają tych uczniów jako utrudniających im wywią-
zywanie się z obowiązków formalnie na nich nakładanych (głównie związanych z prze-
kazywaniem wiedzy z reguły weryfi kowanej na drodze egzaminów zewnętrznych).

[…] zawsze ten przykład to był uczeń może nie idealny, ale bardzo dobry, 
z którym nie ma problemów wychowawczych, który się będzie uczył, który będzie 
przyswajał wiedzę. Natomiast rzeczywistość szkolna jest taka, że nie ma takich 
uczniów, a jeżeli są, to jest ich niewielu […]. Natomiast większość uczniów to są 
uczniowie, którzy nie są zainteresowani tematem, a jeżeli są, to w bardzo wąskim 
stopniu […]. [nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum]

Wśród uczniów innych, niż myśmy byli są również dzieci bezczelne i łobuzerskie 
– wymykające się narzucanej dyscyplinie, niejednokrotnie naruszające obowiązujące 
normy szkolnego funkcjonowania. W oczach nauczycielek jedną z form tego typu 
zachowań i działań są podejmowane przez nich próby przekraczania budowanego 
dystansu pomiędzy uczniem a nauczycielem.

Uczeń na wiele sobie pozwala yyy co jeszcze było nie do pomyślenia jeszcze 
parę lat temu. Powie wiele rzeczy, […] nie myśląc np. o konsekwencjach. [nauczy-
cielka języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej]

[…] dziecko powinno wiedzieć, co można powiedzieć dorosłemu, bo jeszcze mię-
dzy sobą, prawda, ale też że nie mają tego dystansu do nauczyciela, że jednak nie 
wolno tego powiedzieć. [nauczycielka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej]

Mówiąc o uczniach, nauczycielki często określają ich jako uczniów z problemami. 
Źródła tych problemów upatrują w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości oraz 
w towarzyszącym jej szybkim rozwoju i rozpowszechnianiu technologii, których nie-
właściwe wykorzystywanie u młodych ludzi skutkuje pojawianiem się owych proble-
mów. W oczach badanych w dużej mierze generują je także rozmaite dysfunkcje lub 
patologie domu rodzinnego uczniów oraz ich indywidualny potencjał, dlatego często 
oceniane jako negatywne postawy i działania uczniów tłumaczą ich złym stanem psy-
chofi zycznym czy zaobserwowanymi lub zdiagnozowanymi defi cytami rozwojowy-
mi. Tej optyce nie towarzyszy autorefl eksja, namysł nad istotą własnych oddziały-
wań – tylko niektóre wspominają o potrzebie szukania nowych sposobów dotarcia do 
uczniów z programową wiedzą.
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Uczniowie z problemami mają trudności z opanowaniem wymaganych od nich na 
danym etapie umiejętności i z przyswajaniem wyznaczonej wiedzy, co nauczycielki 
traktują jako utrudnienie w pracy związane z pozostawaniem tych dzieci w tyle i spo-
walnianiem przez nie procesu transmisji wiedzy u innych. Ponadto generują potrzebę 
większego zaangażowania w motywowanie ich do uczenia się oraz wyrównywania 
ich niedostatków i braków.

Te dzieci coraz gorzej sobie radzą z nauką i pochłanianiem wiedzy. Program 
jest lżejszy, a dzieci umieją dużo mniej, jakby cofały się. [nauczycielka zintegrowa-
nej edukacji wczesnoszkolnej]

W przestrzeni narracyjnej badanych osób obok uczniów z problemami pojawiają 
się uczniowie słabi. W ich optyce są to jednostki mniej zdolne i pozbawione zainte-
resowania nauką. Podobnie jak uczniowie z problemami, utrudniają oni wypełnianie 
obowiązku wyuczenia wszystkich zadanej wiedzy – zwykle w jednakowy sposób 
i w jednakowym czasie. Nie pozwalają również nauczycielkom wykazać się takimi 
spektakularnymi osiągnięciami, jak chlubienie się olimpijczykami czy wysokimi wy-
nikami uczniów w egzaminach zewnętrznych.

W oczach nauczycielek uczniom słabym zwykle brakuje odpowiedniego wspar-
cia rodzinnego. Nie są w stanie ukończyć dobrych szkół i uczelni. Żywiąc takie 
przekonanie, moje rozmówczynie nie dostrzegają sensu podejmowania daremnego 
trudu męczenia takich uczniów, którzy i tak nie są w stanie sprostać stawianym im 
szkolnym wymaganiom edukacyjnym. Narratorki wykazują skłonność do przyjmo-
wania pobłażliwej postawy wobec nich. Uważają, że należy im udogodnić ukończe-
nie szkoły. Jednocześnie zaprzestają prób pobudzania ich ciekawości poznawczej, 
takiej organizacji ich aktywności edukacyjnej, która pozwala nie tylko zaznajamiać 
się z zastanymi narzędzi kultury, lecz także umożliwia ich aktywne odkrywanie, ro-
zumienie i wartościowanie. Pozornie ułatwiając szkolne funkcjonowanie uczniom 
słabym, nauczycielki zdają się wzmacniać opisywany przez Bourdieu (2009, s. 37) 
„efekt przeznaczenia”, polegający na naznaczaniu i wykluczaniu tych, którzy w opar-
ciu o zbiorowo akceptowane kryteria uznawani są za niedostatecznie inteligentnych, 
niezdolnych sprostać stawianym im wymaganiom. 

[…] ono będzie takie słabiutkie i w tym ogonie się będzie wlokło. […] Albo są 
takie dzieci, i to ta moja koleżanka zawsze powtarza, które nigdy nie skończą śred-
niej szkoły, które z biedą zrobią jakąś szkołę zawodową, będą pracowały gdzieś 
w takich tych zawodach najprostszych, no i po co od nich wymagać, po co ich zo-
stawiać np. 8 lat w podstawówce, prawda. No i co? [nauczycielka zintegrowanej 
edukacji wczesnoszkolnej]

W mojej interpretacji uwidaczniają się tu także osobiste teorie nauczycielek na 
temat uczniów, które (jak się okazuje na podstawie analiz) podpowiadają im nie tylko 
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postrzeganie i klasyfi kowanie uczniów, lecz także modelują (różnicują) stosunek do 
nich oraz podejmowane działania i decyzje.

Inaczej pracuje się z uczniami słabymi, inaczej z uczniami o szerokich jakichś 
tam horyzontach myślowych […]. [nauczycielka języka polskiego w szkole pod-
stawowej i gimnazjum]

Ewidentnym tego przejawem jest brak chęci ze strony nauczycielek do angażo-
wania uczniów z problemami oraz uczniów słabych w przedsięwzięcia typu: przedsta-
wienia i konkursy, w których to one i uczniowie mają możliwość osiągnięcia „sukce-
su” czy „wykazania” się. Stanowi to ilustrację wysuwanej przez Bałachowicz (2015, 
s. 191) tezy, że obraz ucznia „[…] ma zasadnicze znaczenie dla określania przez 
nauczycieli reguł interakcji i działania w środowisku edukacyjnym oraz planowania 
zajęć i ich realizacji”. W omawianym przypadku stanowi fundament dla tworzenia 
podstaw interpretacji możliwości dziecka8, które u osób badanych przekładają się na 
ich realne oddziaływania (anty)pedagogiczne.

I myśmy się przygotowywali do konkursu gwarowego […]. Ja tam przygotowa-
łam troszeczkę tych wierszy gwarą napisanych i to dawałam dzieciom. U nas jest 
czwórka takich dzieci, które bardzo ładnie recytują, chodzą na kółko teatralne, no 
i które nie mają problemów i szybko się tego nauczą […]. No i Hania przyszła, 
jak ja te wiersze miałam, i ona by też chciała taki wierszyk. Ja mówię: „Słuchaj 
Haniu, ja się przyznam szczerze, że ja tobie nie przygotowałam takiego wierszyka, 
dlatego że ty kochana masz inny problem, że ty nie masz czasu na to”. Wiadomo, 
z czytaniem jest nadal problem i ona nadal czyta tymi sylabami, no słabo, ciągle 
słabo i, i, i generalnie nie czyta – bym mogła powiedzieć. Myślę, że ona ma, że to 
będzie problem, że to będzie dyslektyk. No i tak jej powiedziałam. Ona by jednak 
chciała. Ja mówię: „Haniu popatrz, do piątku się tego musisz nauczyć, nie zdążysz 
się tego nauczyć. Poza tym, no widzisz, rozdałam tym dzieciom, które chodzą na 
kółko teatralne”. [nauczycielka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej]

Wśród postrzeganej jako liczna zbiorowość uczniów z problemami i uczniów sła-
bych badane osoby odnajdują uczniów dobrych, określanych przez niektóre spośród 
nich mianem perełek.

Perełki to te uzdolnione, takie bardzo uzdolnione w jakichś tam kierunkach. 
[nauczycielka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej]

8 Autorka obok tego wskazuje również na istnienie innych elementów nauczycielskiego obrazu dziecka, które 
stanowią m.in. podstawę: przypisywania mu określonych ról na zajęciach, interpretacji podejmowanych przez 
nie działań, dostosowywania szkolnych zadań do subiektywnie ocenianych jego możliwości, oceny jego osią-
gnięć, interakcji edukacyjnych, rozmów z dziećmi itp. (Bałachowicz, 2015, s. 191).
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W opinii narratorek są to głównie mocno zmotywowani młodzi ludzie, posiada-
jący wysokie i sprecyzowane ambicje edukacyjne. Dostrzegają w nich także większe 
zdolności i predyspozycje (które przy wsparciu rodziny są w stanie rozwijać) oraz in-
teligencję, przy czym ich rozumienie zdolności intelektualnych okazuje się dość wą-
skie i przejawia się w tym, że za uczniów uzdolnionych intelektualnie i odnoszących 
sukcesy uznaje się tych, którzy sprawnie opanowują określone umiejętności – np. wy-
sławiania się oraz logicznego i abstrakcyjnego myślenia. Podejmując próby przewi-
dywania tak zawężonego pojmowania zdolności intelektualnych, trudno nie zgodzić 
się ze stanowiskiem Janiny Uszyńskiej-Jarmoc, mówiącym o tym, że skutkuje ono za-
wężaniem się predyspozycji dziecka do osiągania sukcesu. „W konsekwencji tego już 
w pierwszych latach szkoły następuje wyłonienie dzieci rzekomo niezdolnych, które 
mają trudności z nauką. Tymczasem trudności te są najczęściej pozorne, ponieważ 
nie wynikają z braku zdolności dziecka, ale nieadekwatnego podejścia nauczyciela” 
(Uszyńska-Jarmoc, 2007, s. 123).

No czasem się złościmy, że trochę nam stawia tą poprzeczkę taką, że czasem 
nie do przeskoczenia, bo to zależy od dzieci, od środowiska, od rodziców, prawda, 
no, ale czasem się trafi  taka perełka, no tak jak mówię, ja mam tego Kacpra i on 
jest w stanie osiągnąć wiele, niewielkim wysiłkiem, no dziecko ma w sobie samą 
taką inteligencję, naprawdę duży jakiś iloraz inteligencji musi mieć, bo wszystko 
zapamiętuje, co mówię, a inni gorzej, ma pamięć niesamowitą. No i rodzice z nim 
pracują, jak powiedziałam mamie, żeby troszkę więcej… no to wiem, że na blachę 
to zrobi […]. [nauczycielka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej]

Nauczycielki zdają się również z perełkami utożsamiać te jednostki, które wpaso-
wują się w ich habitualny wzorzec ucznia. Transparentnie ukazują to cytowane słowa 
jednej z nich:

Generalnie, że tak powiem, uczniowie są różni. Są wśród nich takie perełki, dzięki 
którym po prostu warto być w tym miejscu i którzy dają, że tak powiem, światełko w tu-
nelu ciemnym. Przede wszystkim to są tacy uczniowie, w których widać entuzjazm, za-
angażowanie, zainteresowanie do nauki. To są też tacyyy uczniowieee, że tak powiem, 
ułożeni w sensie takim, że poddają się eee akceptują yyy starają się po prostu, że tak 
powiem yyy być pro tego nauczyciela i w ogóle wszystkiego, co się wokół nich dzieje, 
a nie stać okoniem. [nauczycielka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej]

Praca z tymi dziećmi przynosi nauczycielkom poczucie satysfakcji, w przeciwień-
stwie do tych, z którymi wszystko trzeba ciężko wypracowywać. Dzięki nim mogą 
się również „wykazywać”, a nawet chlubić zawodowymi „sukcesami”, np. w postaci 
posiadania wśród swoich wychowanków dobrze radzących sobie uczniów w różnych 
formach edukacyjnego współzawodnictwa (olimpiadach, konkursach czy chociażby 
egzaminach zewnętrznych). Uczniowie widziani jako zdolni to także jednostki praco-
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wite, gotowe ponosić trudy związane z opanowaniem wyznaczanej wiedzy i umiejęt-
ności, ze sprostaniem oczekiwaniom nauczycieli i szkoły. W mojej interpretacji roz-
mówczynie odsłaniają tu instrumentalne podejście do uczniów, związane z postrze-
ganiem ich jako środków do realizacji własnych celów. Zaś ich zawodowa tożsamość 
nosi tu znamiona anomijnej (Kwiatkowska, 2005, s. 157), przejawiającej się w chęci 
osiągania zewnętrznego uznania dla ich pracy i podnoszenia swej profesjonalnej war-
tości za pośrednictwem „sukcesów” tychże uczniów przy jednoczesnej tendencji do 
redukowania własnego wkładu i wysiłku.

Podsumowanie

Przedstawione tu analizy w mojej opinii pokazują, że pierwotny wzorzec ucznia, który 
rozmawiające ze mną nauczycielki nabyły w dzieciństwie, stanowi ciągle aktualny sza-
blon postrzegania uczniów i konstruowania podejmowanych przez nie działań zawodo-
wych. Ten uwewnętrzniony niegdyś w atmosferze autorytarnej organizacji przestrzeni 
szkolnych doświadczeń archetyp badanych sprawia, że obecnie one także wykazują 
tendencję do tworzenia podobnie nacechowanych (hierarchiczną dominacją nauczycieli 
a podporządkowaniem uczniów) edukacyjnych reguł interakcji i działania, które wy-
dają się eliminować szanse na obopólne uzgadnianie zrównoważonego egzystowania 
nauczycieli i uczniów oraz redukować możliwości samookreślania się młodych ludzi 
w roli ucznia, podejmowania prób samostanowienia o sobie i brania za to odpowiedzial-
ności czy wreszcie bycia podmiotem negocjującym swoje racje (Stemplewska-Żako-
wicz, 1996, s. 23) jako ważnych i potrzebnych komponentów indywidualnego rozwoju 
jednostek. W odsłoniętej przez narratorki chęci utrzymania tradycyjnego układu na-
uczyciel–uczeń dostrzegam więc blokowanie procesów związanych z kształtowaniem 
się samoświadomości i autonomii wzrastających jednostek, a wreszcie – możliwości 
uzyskania niezależnej tożsamości. Wysiłki i dążenia badanych nie są tak ukierunko-
wane. Wydają się raczej skutkować powielaniem u kolejnych generacji habitualnych 
wzorców podporządkowania się hierarchicznemu ładowi panującemu w szkole, zewną-
trzsterownego i przedmiotowego funkcjonowanie uczniów.

Rozmówczynie skłonne są także budować wizerunek uczniów z wykorzystaniem po-
siadanego archetypu i najwyżej cenić tych, którzy najlepiej wpasowują się w tę matrycę 
– posłusznie siedzących w ławce, poddających się woli nauczyciela, spełniających jego 
oczekiwania oraz wymagania szkoły. Natomiast ich postawy i działania wobec uczniów 
postrzeganych jako odbiegający od habitualnego wzorca noszą znamiona ich marginali-
zacji (czy wręcz selekcji) i ograniczania możliwości rozwojowych młodych ludzi.
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TEACHER’S CHILDHOOD AND HABITUAL PATTERN OF A PUPIL – BASED ON 
TEACHERS’ NARRATIVES

Abstract
The main goal of the problem presented in the paper is to show the pattern of a pupil emerging from 
the teachers’ narratives in reference to a category of childhood revealed during their analysis and 
interpretations. Retrospective return of teachers, who participated in the research, to this period is 
associated with the recall of experiences gathered both at family home and at school. Following 
Pierre Bourdieu I assume that the passive side of human habitus – as a structured and simultaneously 
a structuring pattern of action and perception – is hidden in the accumulated experiences. Analyzing 
the teachers’ childhood experiences, I decided to undertake an attempt to expose them and show the 
way how they build their educational activities (within some revealed spheres) and the manner they 
look at a student and what kind of student’s image they “paint” in their narratives.

Keywords: teacher, student’s pattern, experiences, childhood, habitus


