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Aktualnym problemem w dobie post puj cej komputeryzacji jest, czy preferowa
e-podr czniki, czy pozosta  przy tradycyjnych wersjach papierowych. Co o tym s dz  sami 
uczniowie, zawarte jest w opracowaniu Jana Rajmunda Pa ki i Bo eny Lazarowicz, zatytu-
owanym E-podr cznik czy podr cznik w wersji papierowej – w opinii uczniów.

Yurii Pelekh i Klaudia Sorys na podstawie przeprowadzonych bada  zajmuj  si  pro-
blematyk  zwi zan  z emitowaniem reklam telewizyjnych ogl danych przez dzieci. Pro-
blematyk  t  przedstawiaj  w opracowaniu Reklama telewizyjna i jej odbiór przez dzieci 
w wieku przedszkolnym.

Anna Wawrzonkiewicz-S omska i Paulina Cabak pokazuj , jakim zagro eniem dla 
wspó czesnego cz owieka s  sekty. Przedstawiaj  problemy zwi zane z powstawaniem sekt 
oraz werbowaniem do niej cz onków.  
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w percepcji uczniów i ich rodziców 

Michał Korbelak, Justyna Burkot1 
Wydział Nauk Społecznych, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie 

A b s t r a k t:  Prezentowany artyku  dotyczy autorytetu nauczyciela. Przedstawiono w nim jego 
definicj  w uj ciu kilku ró nych autorów ksi ek oraz badanej grupy osób. Wyró niono kilka 
rodzajów autorytetów nauczycieli: ze wzgl du na zakres wp ywu autorytetu, ze wzgl du na ro-
dzaj kwalifikacji nauczyciela oraz ze wzgl du na charakter stanów psychicznych, których wy-
st powanie uzale nione jest od poszczególnych kryteriów. Poruszone zosta o równie  zagad-
nienie dotycz ce roli, jak  pe ni autorytet nauczyciela w procesie nauczania oraz uczenia 
uczniów. W niniejszym artykule omówiono w skrócie grup  osób badanych, miejsce bada ,
a tak e przyj te na potrzeby prowadzonych bada : problem g ówny, hipotezy oraz zmienne. 
Ukazano, jakie znaczenie – zdaniem uczniów oraz rodziców – pe ni autorytet nauczyciela, jakie 
cechy wp ywaj  pozytywnie, a jakie negatywnie na jego posiadanie oraz jakie filary warunkuj
jego wyst powanie. Przytoczono cel bada  dla uzyskania niezb dnych informacji dotycz cych 
znaczenia autorytetu nauczyciela w badanym rodowisku szkolnym oraz roli, jak  odgrywa on 
w procesie nauczania, jak i uczenia si  poszczególnych uczniów. Ponadto przyj ty zosta  pro-
blem g ówny, sformu owano tak e hipotez  g ówn  oraz hipotezy szczegó owe. W podsumo-
waniu podano wnioski ko cowe, wynikaj ce z analizy przeprowadzonych bada .

S o w a  k l u c z o w e: autorytet, nauczyciel, ucze , edukacja, rozwój, wychowawca, moty-
wacja, szacunek, zaufanie 

1. Wprowadzenie 

Autorytet to z aciny ‘powaga’, ‘znaczenie’. Cz owiek z autorytetem jest powa ny, 
wiarygodny, znacz cy i godny zaufania. Autorytet nie zawiera w sobie adnego przymusu, 
a cz owiek z autorytetem poci ga innych swoj  ogromn  wewn trzn  si . Skuteczno
ka dej pracy wychowawczo-dydaktycznej nauczyciela z uczniami, jak równie  mo liwo ci
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e-mail: michal.korbelak@mwse.edu.pl. 
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wywierania na nich wp ywu i budzenia motywacji do nauki w du ej mierze uzale nione s
od tego, czy dany wychowawca cieszy si  w ród swoich uczniów autorytetem (Paszkie-
wicz, 2014). We wspó czesnej pedagogice poj cie „autorytet nauczyciela” rozumiane jest 
jako „szacunek, zaufanie i powa anie dla nauczyciela jako eksperta naukowego, doradcy, 
przewodnika w trudno ciach” (Ró ycka, 2004, s. 254). Autorytet nauczyciela definiowany 
jest równie  jako „zespó  wielu ró norodnych w a ciwo ci wychowawcy, dzi ki którym 
ucze  bez wyra nych zakazów i bez strachu przed kar  ulega wychowawczemu wp ywowi 
nauczyciela, a w szczególno ci ch tnie stara si  stosowa  do jego wymaga ” (Pomyka o, 
1993, s. 35). Nauczyciel z autorytetem to osoba ceniona i szanowana przez uczniów, sta-
nowi ca wzór do na ladowania. Posiada du y zasób wiedzy z przedmiotu, którego naucza, 
a tak e pozytywne cechy osobowo ci, które motywuj  uczniów do nauki oraz pomagaj
w obraniu dalszej drogi yciowej (Kaszubska, 2013, s. 34). Posiadany przez nauczyciela 
autorytet powinien ujawnia  si  przede wszystkim w atmosferze oraz szacunku dla 
uczniów. Na autorytet sk ada si : prawo  charakteru, wysoka kultura osobista (czyli kla-
sa), kapita  intelektualny, zaufanie innych, fachowo , a tak e odwaga cywilna. ród em 
autorytetu nauczyciela mog  wi c by  nie tylko jego umiej tno ci, wiedza oraz cechy oso-
bowo ciowe, ale tak e okre lony sposób dzia ania i post powania zgodny z takimi warto-
ciami jak: sprawiedliwo , uczciwo , prawdomówno  oraz szacunek do drugiego cz o-

wieka (Paszkiewicz, 2014, s. 112). 

2. Rodzaje autorytetu nauczyciela 

Autorytet nauczyciela nie jest wi c „zjawiskiem wyst puj cym samoistnie, lecz jest z o-
onym zjawiskiem spo ecznym, które wynika ze specyficznych stosunków interpersonalnych 

i stanowi istotny element niektórych dziedzin ycia spo ecznego” (Badura, 1981, s. 95). To od 
samych nauczycieli zale y, czy daj c przyk ad swoim post powaniem oraz podejmuj c wysi-
ek zwi zany z rozumieniem wiata, stan  si  dla uczniów autorytetem, czy jedynie zagubi

si  w chaosie informacji otaczaj cego wiata i jego z o ono ci (Le niak, 2008). Istnieje du a
rozbie no  mi dzy potrzeb  posiadania autorytetu a sposobem jego zdobywania. Potrzeba ta 
dotyczy g ównie nauczycieli, natomiast drogi prowadz ce do jej zdobycia s  zró nicowane. 
Powoduje to powstanie ró nego rodzaju autorytetów, których wyst powanie uzale nione jest 
od poszczególnych kryteriów (Jazkiewicz, 1999). 

Wyró ni  mo na nast puj ce rodzaje autorytetu nauczyciela (Szempruch, 2013): 
1. Ze wzgl du na zakres wp ywu autorytetu: 

a u t o r y t e t  r o d o w i s k o w y  – nauczyciel staje si  tutaj autorytetem dla ro-
dziców, innych podmiotów, a tak e partnerów procesu pedagogicznego 
w rodowisku, w zakresie programowania, organizowania, koordynowania oraz 
egzekwowania dzia a  wychowawczych;
a u t o r y t e t  s z k o l n y  – nauczyciel jest autorytetem przede wszystkim dla 
uczniów, z którymi prowadzi zaj cia w szkole.

2. Ze wzgl du na rodzaj kwalifikacji nauczyciela: 
a u t o r y t e t  n a u k o w y  (intelektualny) – oznacza dyspozycje instrumentalne 
z zakresu wiedzy oraz specjalno ci zawodowej nauczyciela. Wi e si  on z zaufa-
niem w prawdziwo  wypowiedzi, uzasadnie  oraz twierdze ;
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a u t o r y t e t  m o r a l n y  (wychowawczy) – dotyczy dyspozycji kierowanych 
w rozumieniu norm i zasad post powania wobec uczniów. Jest on rozpatrywany 
w kontek cie norm etycznych, które obowi zuj  w zawodzie nauczyciela, a tak e
w kategoriach obowi zków i powinno ci.

3.  Ze wzgl du na charakter stanów psychicznych: 
a u t o r y t e t  z e w n t r z n y – wynika z dzy w adzy i wygórowanych ambicji 
nauczyciela, d cego do podporz dkowania sobie uczniów poprzez stosowanie 
wobec nich przymusu oraz ustanowienie zakazów i nakazów, nie za  z osobistych 
jego zalet czy te  us ug. Nauczyciela takiego charakteryzuje wrogo  wobec in-
dywidualizmu ucznia oraz wymuszanie uleg o ci. Autorytet ten wykorzystywany 
jest w wychowaniu autorytatywnym;
a u t o r y t e t  w e w n t r z n y – intencj  dzia a  nauczyciela jest tutaj przede 
wszystkim dobro uczniów, a tak e pobudzanie ich energii twórczej, mobilizowanie 
do dzia ania i wysi ku oraz wytrwa o ci w realizacji przyj tych celów. Nauczyciel 
taki konstruktywnie wp ywa na post powanie swoich uczniów, mobilizuj c ich do 
samodzielnego dzia ania, poprzez stymulowanie ich wyobra ni oraz intelektu.

W rodowisku szkolnym, w którym przebywaj  uczniowie, mo na spotka  dwa pod-
stawowe typy autorytetu nauczyciela (Paszkiewicz, 2014): 

a u t o r y t e t  u j a r z m i a j c y  – oparty na bezwzgl dnym podporz dkowaniu si
wychowanków. Nauczyciel buduj cy swój autorytet w powy szej formie t umi sa-
modzielno  oraz inicjatyw  swoich uczniów, narzucaj c im z góry gotowe wzory, 
s dy i postawy. Zmusza on tym samym uczniów do zajmowania biernej postawy, 
która powoduje wywo anie w nich poczucia braku wiary we w asne mo liwo ci;
a u t o r y t e t  w y z w a l a j c y – polega na budzeniu przez nauczyciela inicja-
tywy w uczniach, a tak e kszta ceniu ich samodzielno ci. Nauczyciel sk ania tym 
samym uczniów do aktywnej postawy, budz c w nich wiar  we w asne mo liwo-
ci oraz rozwijaj c twórcze postawy, zdolne do samodzielnego doskonalenia w a-

snej osobowo ci.
W rodowisku szkolnym preferuje si  wyst powanie autorytetu nauczyciela, któremu 

uczniowie dobrowolnie si  podporz dkowuj  i wysoko sobie go ceni , nie czyni c tego jedy-
nie ze strachu, obowi zku czy te  podporz dkowuj c si  poleceniu. Autorytet wychowawcy 
nie powinien ogranicza  rozwoju intelektualnego oraz spo eczno-moralnego uczniów, lecz 
przede wszystkim winien go wspomaga , a tak e sk ania  do samodzielnego doskonalenia 
w asnej osobowo ci, rozwijania postaw twórczych i wiary we w asne si y oraz mo liwo ci. 
Nauczyciel swoj  postaw , cechami osobowo ci, a tak e sposobem dzia ania ma budzi
uznanie, podziw oraz ch  wspó pracy, a nie jedynie l k i strach. Autorytet nauczyciela powi-
nien dawa  wi c uczniowi szans  wyboru lepszej drogi rozwoju, a nie ogranicza  jego wol-
no  (Jazukiewicz, 1999, s. 71).  

3.  Rola oraz znaczenie autorytetu nauczyciela w rodowisku
szkolnym w oparciu o wyniki przeprowadzonych bada

Celem prowadzonych bada  ankietowych by o uzyskanie niezb dnych informacji do-
tycz cych znaczenia autorytetu nauczyciela w badanym rodowisku szkolnym oraz roli, ja-
k  odgrywa on w procesie nauczania, jak i uczenia si  poszczególnych uczniów. Badaniami 
zosta o obj tych 73 uczniów Zespo u Szkó  im. Jana Paw a II w Stró ówce, którzy dobro-
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4. Charakteryzuje si  wysokim  
poziomem wiedzy ogólnej 30 41% 

5.  Potrafi by  krytyczny wobec siebie 25 34% 

6. Jest zaanga owany w dzia alno  spo eczn ,
polityczn , religijn 22 30% 

7. Ci gle podnosi swoje kwalifikacje  
(studia podyplomowe, kursy itp.) 21 29% 

8.  Odznacza si  idealn  postaw  moraln  i etyczn  16 22% 

9.  Zachowuje dystans w relacjach z uczniami 16 22% 

* % nie sumuj  si  do 100, gdy  respondenci mogli wybra  wi cej ni  jedn  odpowied .

r ó d o: opracowanie w asne na podstawie wyników ankiety. 

Nauczyciel z autorytetem jest osob  obdarzon  przez uczniów wielkim szacunkiem. 
Stanowi on wzór warty na ladowania. Zdaniem uczniów nauczyciel z autorytetem to 
przede wszystkim nauczyciel z powo ania (46%), traktuj cy uczniów po partnersku (44%). 
Cechuje go wysoka kultura osobista (41%), wysoki poziom wiedzy ogólnej (41%) oraz 
krytycyzm wobec samego siebie (34%). Jest zaanga owany w dzia alno  spo eczn , poli-
tyczn , religijn  (30%). Ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje, realizuj c studia pody-
plomowe, kursy (29%). Odznacza si  idealn  postaw  moraln  i etyczn  (22%). Zachowuje 
dystans w relacjach z uczniami (22%). 

Tabela 2. Cechy negatywnie wp ywaj ce na sposób postrzegania nauczyciela 

Lp. Negatywne cechy nauczyciela Liczba
odpowiedzi 

Odsetek  
badanych*

1.  Niesprawiedliwo  wobec uczniów 62 84% 

2.  Surowo  41 56% 

3.  Brak zaanga owania w prac  z uczniami 39 53% 

4. Brak umiej tno ci zainteresowania  
uczniów tematem 35 48% 

5.  Dystans w kontaktach z uczniami 16 22% 

6.  Ci g a nieobecno  14 19% 

7.  Luki w wiedzy 13 18% 

8.  Niekonsekwencja 12 16% 

* % nie sumuj  si  do 100, gdy  respondenci mogli wybra  wi cej ni  jedn  odpowied .

r ó d o: opracowanie w asne na podstawie wyników ankiety.  
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Wed ug badanej grupy uczniów nauczyciela bez autorytetu wyró nia przede wszystkim 
niesprawiedliwo  wobec uczniów (84%), surowo  (56%), brak zaanga owania w prac
z nimi (53%), a tak e nieumiej tno  zainteresowania uczniów tematem zaj  (48%), dystans 
w kontaktach z uczniami (22%), ci g a nieobecno  (19%), luki w wiedzy (18%) oraz nie-
konsekwencja (16%). 

Nauczyciel bez autorytetu swoim przyk adem i postaw  nie motywuje uczniów do na-
uki oraz rozwijania i pog biania swoich zainteresowa . Prowadzi on cz sto swoje zaj cia
w ma o interesuj cy i atrakcyjny sposób, uczniowie ignoruj  jego polecenia i przeszkadzaj
w prowadzeniu zaj . Brak autorytetu nauczyciela wp ywa zatem w sposób negatywny na 
ogólny poziom edukacji. 

Natomiast z punktu widzenia rodziców nauczyciel z autorytetem wp ywa w znacz cy
sposób na proces kszta cenia. Zach ca on uczniów do nauki, staje si  dla nich wzorcem do 
na ladowania, mobilizuje do rozwijania i pog biania zainteresowa , poszerzania zakresu po-
siadanych umiej tno ci, jak równie  otwierania si  na to, co nowe, a dotychczas nieznane. 

Tabela 3. Istotne cechy charakteryzuj ce nauczyciela z autorytetem w opiniach rodziców 

Lp. Cechy
charakteryzuj ce nauczyciela z autorytetem 

Liczba
odpowiedzi 

Odsetek  
badanych*

1.  Jest nauczycielem z powo ania 45 83% 

2. Charakteryzuje si  wysokim poziomem wiedzy 
ogólnej 27 50% 

3.  Odznacza si  wysok  kultur  osobist  25 46% 

4.  Odznacza si  idealn  postaw  moraln  i etyczn  21 39% 

5. Ci gle podnosi swoje kwalifikacje (studia  
podyplomowe, kursy itp.) 21 39% 

6.  Traktuje uczniów po partnersku 19 31% 

7.  Potrafi by  krytyczny wobec siebie 13 24% 

8.  Zachowuje dystans w relacjach z uczniami 11 20% 

9. Jest zaanga owany w dzia alno  spo eczn ,
polityczn , religijn 10 19% 

* % nie sumuj  si  do 100, gdy  respondenci mogli wybra  wi cej ni  jedn  odpowied .

r ó d o: opracowanie w asne na podstawie wyników ankiety. 

Nauczyciel z autorytetem to przede wszystkim nauczyciel z powo ania (83%). Cechu-
je go wysoki poziom wiedzy ogólnej (50%) oraz wysoka kultura osobista (46%). Odznacza 
si  on idealn  postaw  moraln  oraz etyczn  (39%). Podnosi w asne kwalifikacje (39%), 
a ponadto traktuje uczniów po partnersku (31%). Potrafi by  krytyczny wobec siebie 
(24%), zachowuje dystans w relacja z uczniami (20%) i jest zaanga owany w okre lony ro-
dzaj dzia alno ci (19%).  
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Jak wynika z analizy bada  przeprowadzonych w gronie rodziców, nauczyciel winien 
posiada  autorytet, gdy  wzrasta wówczas poziom edukacji. Zdaniem rodziców uczniowie 
niech tnie ucz szczaj  na zaj cia do wychowawców, którzy budz  l k, niepokój, brak em-
patii, ignoruj  uczniów. 

Na potrzeby prowadzonych bada  przyj ty zosta  problem g ówny: Jaki wp yw na 
efektywno  nauczania ma autorytet nauczyciela? Na podstawie zgromadzonych odpowie-
dzi nale a o stwierdzi , i  autorytet nauczyciela wp ywa w pozytywny sposób na proces 
edukacji uczniów. Dzi ki swojej postawie, cechom osobowo ciowym, a tak e odpowied-
niemu przygotowaniu metodycznemu mobilizuje on uczniów do nauki oraz rozwijania 
i pog biania swoich zainteresowa . Potrafi w bardzo atwy, przyjemny i zarazem zrozu-
mia y sposób przekaza  dzieciom wiedz . Uczniowie bardzo ch tnie ucz szczaj  na jego 
lekcje i – co najwa niejsze – chc  si  uczy  i poszerza  swoje zainteresowania. Z problemu 
g ównego wynikaj  problemy szczegó owe: W jaki sposób brak autorytetu os abia proces 
nauczania oraz w jaki sposób nauczyciel z autorytetem motywuje uczniów do nauki, a tym 
samym pozytywnie wp ywa na proces nauczania i zwi ksza szacunek w ród uczniów? 

W odpowiedzi na postawiony problem g ówny sformu owano tak e nast puj c  hipo-
tez  g ówn , która brzmi: Przypuszcza si , i  na korzystne efekty w procesie nauczania 
wp ywa autorytet nauczyciela. Maj c na uwadze powy sze przypuszczenie, przyj to hipo-
tezy szczegó owe: 

1. Zak ada si , i  brak autorytetu nauczyciela os abia efektywno  procesu nauczania. 
2. Przypuszcza si , i  nauczyciel z autorytetem wp ywa pozytywnie na proces na-

uczania i motywuje uczniów do nauki. 
3. Uwa a si , i  nauczyciel z autorytetem ma wi kszy szacunek w ród uczniów.  
4. Przypuszcza si , i  brak autorytetu nauczyciela jest jednoznaczny z nieposiada-

niem szacunku w ród uczniów. 
Zgodnie z za o eniem (hipotez  g ówn ) autorytet nauczyciela wp ywa korzystnie na 

efektywno  procesu edukacyjnego uczniów. Hipotezy szczegó owe tak e okaza y si  praw-
dziwe. Nauczyciel z autorytetem nie tylko wp ywa pozytywnie na proces nauczania uczniów, 
ale tak e motywuje ich do nauki oraz pog biania i rozszerzania swoich zainteresowa , cieszy 
si  on wi kszym szacunkiem oraz uznaniem w ród wychowanków ni  zwyk y nauczyciel po-
zbawiony autorytetu. Brak autorytetu nauczyciela wp ywa zawsze negatywnie na proces edu-
kacji uczniów, os abiaj c jej efektywno . Wychowawca nie potrafi przekaza  uczniom wie-
dzy w prosty i zarazem zrozumia y sposób. Budzi on l k oraz niepokój, a tak e brak szacun-
ku, gdy  cechuje go cz sto wrogie nastawienie, ignorancja, surowo  i brak empatii. Ucznio-
wie nie s uchaj  jego polece , przeszkadzaj , rozmawiaj c z sob .

Posiadanie autorytetu przez nauczyciela uzale nione jest od ró nych czynników pe -
ni cych funkcj  zmiennych zale nych. Opinie uczniów s  w zasadzie zbie ne z pogl dami 
rodziców (tabela 4). Najwa niejszym czynnikiem kszta tuj cym autorytet nauczyciela s
jego cechy osobowo ciowe, wp ywaj ce na wspó prac  z uczniami. Dalsze miejsce zajmuj
posiadana wiedza oraz przygotowanie metodyczne.  
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Tabela 4. Filary warunkuj ce posiadanie przez nauczyciela autorytetu 

Filary warunkuj ce
posiadanie autorytetu 

Wskazania uczniów Wskazania rodziców 

N % N %

Cechy
osobowo ciowe 36 49 23 43 

Posiadana wiedza 27 37 21 39 

Przygotowanie  
metodyczne 10 14 10 18 

Razem 73 100 54 100 

r ó d o: opracowanie w asne na podstawie wyników ankiety. 

4. Podsumowanie 

Autorytet nauczyciela odgrywa ogromn  rol  w procesie edukacji uczniów, jest on 
przede wszystkim rodkiem prowadz cym do realizacji zada  wychowawczych. Pobudza 
inicjatyw  uczniów, kszta ci ich samodzielno  oraz aktywizuje do samokszta cenia 
i samowychowania, zapewniaj c im jednocze nie zadowolenie i szcz cie osobiste. 

Jak wynika z analizy literatury oraz prowadzonych w ród uczniów bada , niski po-
ziom autorytetu nauczyciela mo e tak e wp ywa  w sposób ograniczaj cy na wszechstron-
ny rozwój uczniów. W ród uczniów zdecydowanym poparciem cieszy si  autorytet na-
uczyciela, który pobudza ich inicjatyw , kszta ci samodzielno  oraz wp ywa mobilizuj co 
na proces samokszta cenia i samowychowania. Relacja ucze  – nauczyciel wynikaj ca
z posiadania autorytetu wskazuje na wspó zale no  obu stron, jest to wi  oparta na sza-
cunku i wzajemnym zaufaniu. 

Podsumowuj c przeprowadzone badania i zgromadzony dzi ki nim materia , mo na
stwierdzi , e autorytet nauczyciela pe ni znacz c  rol  w procesie edukacji. Wp ywa pozy-
tywnie na nastawienie uczniów wobec osoby wychowawcy oraz sposobu uczenia si . Jego 
oddzia ywanie jest zgodne z interesem drugiej osoby i jest przez ni  dobrowolnie przyjmo-
wane. Staje si  on dla nich wzorcem wartym na ladowania, a tak e osob , na któr  zawsze 
mog  liczy .

Nale y pami ta , e w procesie edukacji uczniów wa ne jest nie tylko to, co mówi 
nauczyciel-wychowawca, lecz tak e jak to robi, kiedy i gdzie wypowiada swoje zdanie oraz 
w jakim stopniu to, co mówi, zgadza si  z tym, co czyni w rzeczywisto ci. Je li oczekujemy 
czego  od uczniów, winni my tego samego wymaga  od siebie. Nauczyciel musi wi c post -
powa  zgodnie z uznanym przez siebie systemem warto ci. Je li chce, aby uczniowie byli do-
brze przygotowani do zaj , sam musi wywi zywa  si  w sposób nale yty z podejmowanych 
zada . Je li chce, aby uczniowie go s uchali, sam musi nauczy  si  ich uwa nie s ucha . Na-
uczyciel buduje swój autorytet w oczach uczniów zachowaniem i postaw  W budowanie au-
torytetu wychowawca powinien anga owa  si  we wszystkich obszarach ycia, nie tylko za-
wodowego i spo ecznego, ale tak e osobistego.  
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Je li nauczyciel nie b dzie wykonywa  swojej pracy z zami owaniem i pasj , kocha  te-
go, co robi, podnosi  swojej wiedzy i rozwija  zainteresowa , nie przyniesie to zamierzonych 
korzy ci w procesie edukacji. Osoba taka nie wp ynie równie  pozytywnie swoim post po-
waniem, cechami osobowo ci na proces nauczania oraz uczenia si  uczniów. Nauczyciel bez 
autorytetu nie jest osob  po dan  w rodowisku szkolnym, poniewa  wp ywa on negatywnie 
na proces edukacji uczniów. Autorytet nauczyciela zawsze kojarzony b dzie z osob  godn
zaufania, na której mo na polega , stanowi c  wzór dla innych. Ka da szko a powinna wi c
w swoim gronie pedagogicznym posiada  takich przedstawicieli. Dzi ki nim nauka staje si
dla uczniów czym atwym i przyjemnym, daj cym wiele rado ci i zadowolenia, a nie wynika 
jedynie z przymusu czy te  obawy i strachu przed kar .
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The teacher as a role model as perceived by pupils and their parents  

A b s t r a c t:  This article concerns the topic of the teacher as a role model, and presents the 
definition of this term based on the opinion of several different authors, and a studied group of 
people. This article addressed several types of “teacher as a role model” figures and further dis-
cusses the distinction, qualifications, and specific criteria of each category. Further, this article 
addresses the role of the teacher as a role model as it applies to the influence a teacher has in the 
teaching and learning process. This article shortly describes the group of studied people, the 
place of study, and the followings aspects adopted for the purposes of the conducted studies: the 
main problem, hypotheses and variables. Both pupils and parents’ views on the importance of 
the “teacher as a role model” have been shown, as well as the relation of positive and negative 
influence a teacher can have on the student body. The objective of the study was to gather nec-
essary information about the importance of the teacher as a role model in the school environ-
ment, the role played by the role model in the teaching process, as well as its impact on the  
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learning process of individual pupils. In addition to discussing the main problem, the main hy-
pothesis and specific hypotheses have been formulated. Final conclusions that result from the 
analysis of the conducted studies have been described in the conclusion. 

K e y  w o r d s: role model, teacher, pupil, education, development, tutor, motivation, respect, trust 


