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DONIESIENIE Z BADAŃ NAD PRZEJAWAMI PRZEMOCY 

SYMBOLICZNEJ W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NA UKRAINIE 

Wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, 

a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje, przeżyje wraz z dzieckiem wiele na-

tchnionych chwil, łzawym wzrokiem nieraz patrzeć będzie na walkę anioła z szatanem, 

gdzie biały anioł tryumf odnosi.  

- Janusz Korczak 

Wprowadzenie 

Zjawisko przemocy podobnie jak każde znaczące doświadczenie odciska swój ślad 

w psychospołecznym funkcjonowaniu dziecka. Dodatkowo istotnym okazuje się fakt, że 
jego sprawcami często stają się rodzice, opiekunowie, nauczyciele, czyli osoby, od których 

oczekuje się zapewnienia dziecku bezpieczeństwa bardziej, niż od innych dorosłych. Z tego 

powodu sytuacja dziecka źle traktowanego jest trudna w dwójnasób: nie tylko przez przeży-

wanie przykrych doświadczeń, ale dodatkowo, ze względu na odczuwaną bezradność i osa-

motnienie. Zjawisko przemocy jest czymś bolesnym, dotkliwym. Pojęcie to wywołuje zwy-

kle jedynie pejoratywne asocjacje. Jednostka zetknięta z takim przejawem wrogości odczuje 
jego piętno w późniejszym życiu, do końca pozostając obarczona lękiem i emocjami wyzwo-

lonymi w obliczu niepokoju o swe bezpieczeństwo.  

Praca jest doniesieniem z badań nad przejawami przemocy w edukacji wczesnoszkol-

nej na Ukrainie. W jaki sposób nauczyciele traktują zjawisko przemocy symbolicznej? Kim 

w tym wszystkim jest uczeń: nieświadomą ofiarą czy po prostu uczestnikiem życia społecz-

nego? Próba odpowiedzi na te pytania w odniesieniu do ukraińskiego systemu edukacji sta-
nie się przyczynkiem do dalszych rozważań na temat ewolucji habitusów i ciągłego nakła-

dania się na siebie warstw subiektywizmu i zbiorowości.  

Badania przeprowadzone zostały przez autorkę artykułu, a asumptem do ich realizacji 

stała się wstępna obserwacja przejawów przemocy symbolicznej w środowisku ukraińskim 



98   Klaudia Bączyk-Lesiuk 

(podczas pracy badaczki w okresach: 1.09.2011-31.08.2012; 1.09.2013-31.08.2015), a następ-

nie jej pogłębienie na przełomie lat 2017/2018. Ze względu na obszerność tematu w pracy 

pominięto prezentację samych wyników badań, zmienne w nich zawarte stanowią jednak 
przedmiot przedstawionej analizy i interpretacji. 

Habitus uwikłany - współczesna definicja przemocy 

Przemoc jest zjawiskiem powszechnie spotykanym w życiu społecznym oddziaływu-

jącym, na szereg decyzji związanych z życiem, zdrowiem, a także z prawidłowym rozwojem 

fizycznym i psychicznym dziecka. Potoczne rozumienie tego terminu nadal niesie ze sobą 

szereg skojarzeń negatywnych, wielokrotnie zestawiając samo istnienie przemocy ze zjawi-

skiem ściśle fizycznym, namacalnym. To niepełne rozumienie powoduje, iż często potrzeby 

najmłodszych pomijane są również w środowisku szkolnym. 
Teoretycy i praktycy zajmujący się badaniem przemocy, w obszarze zainteresowań 

najczęściej uwzględniają trzy zasadnicze kryteria: rodzaj zachowania sprawcy, jego intencje 

oraz skutki przemocy u ofiary1. Całościowa analiza ma pomóc w stworzeniu jak najpełniej-

szej definicji tego zjawiska, jednakże jego złożoność powoduje, iż nadal spotkać można się 

z synonimicznymi, aczkolwiek nie do końca zbliżonymi opisami. Zdaniem Z. Kwieciń-
skiego: „przemoc bezpośrednia (osobista) jest odczuwalna przez podmiot jako czynność 

użycia przeważającej siły fizycznej, bądź jako agresja psychiczna czy jako stan zależności re-

alizacji elementarnych potrzeb i interesów od podporządkowania się innemu podmiotowi 

indywidualnemu lub pośredniczonemu przez organizację”2. Według I. Pospiszyl przemoc 

to: „wszelkie nieprzypadkowe akty godzące w osobistą wolność jednostki lub przyczyniające 

się do fizycznej, a także psychicznej szkody osoby, wykraczające poza społeczne zasady wza-
jemnych relacji”3. Dalej uznaje ona, iż: „przemoc to wszystkie nieprzypadkowe akty godzące 

w osobistą wolność jednostki lub przyczyniające się do fizycznej lub psychicznej szkody 

osoby, wykraczające poza społeczne zasady wzajemnych relacji”4. Podając natomiast za 

A. Rosiano, przemoc należy rozumieć jako: „wszelkiego rodzaju uszczerbek fizyczny bądź 

psychologiczny, jakiego w sposób nieprzypadkowy doznało dziecko przed ukończeniem 

osiemnastego roku życia, spowodowany przez osoby lub instytucje, mogący być skutkiem 
czy to działania fizycznego, seksualnego lub emocjonalnego, czy też zaniedbania, a który 

zagraża normalnemu rozwojowi zarówno fizycznemu, jak i psychologicznemu dziecka”5. 

Przytoczone definicje ukazują szerokie rozumienie przemocy, uwzględniając zarówno in-

tencjonalność, rodzaj zachowania i jego skutki. 

Od kilku lat następuje wzrost zainteresowania przemocą symboliczną, zjawiskiem, 

zdefiniowanym przez P. Bourdieu. Autor określa, że: „istnieje ona […] dzięki szczególnemu 

                                                            
1 W. Badura-Madej, A. Dobrzyńska-Mesterhazy, Przemoc w rodzinie, interwencja kryzysowa i psychoterapia, 

Kraków 2000, s. 12. 
2 Z. Kwieciński, Socjopatologia edukacji, Olecko 1995, s. 125. 
3 I. Pospiszyl, Przemoc w rodzinie, Warszawa 1994, s. 14. 
4 Tamże, s. 21. 
5 A. Rosiano, Przemoc wobec dzieci, Kraków 2002, s. 41. 
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typowi posłuszeństwa, którego zdominowany nie może wypowiedzieć dominującemu”6. 

Przemoc ta według definicji:  

realizuje się w aktach poznania i nierozpoznania, pozostających poza kontrolą 
świadomości i woli, w mrokach schematów wpisanych w nawyki. To nie natura 

jest podstawą porządku politycznego, ale strategia polityczna zawsze interpretuje 

i przepracowuje dane naturalne, np. polityka płci jest wynikiem wolności w inter-

pretacji bez znaczących różnic między płciami i uregulowaniem relacji między 

nimi. Przeistoczenie układu sił w prawomocny autorytet (system znaczeń) sta-

nowi, z tego punktu widzenia, istotę wszelkich działań kulturotwórczych. Nie ist-
nieje układ sił, który nie wywoływałby efektu symbolicznego. Działanie tego sys-

temu zawsze obiektywnie mieści się między dwoma nieosiągalnymi biegunami - 

czystej mocy i czystego rozumu, co oznacza, że system ten musi tym bardziej ucie-

kać się do bezpośrednich środków przymusu, im mniej umocowane przez niego 

znaczenia, narzucają się mocą natury biologicznej bądź rozumu logicznego7.  

Przemoc symboliczna przygotowuje młode jednostki do życia w panującym systemie, 
ale często ma także za zadanie utrwalić wśród uczniów ukryty program, narzucając im ste-

reotypowe role społeczne. Tego rodzaju działania mają bowiem na celu kształtowanie spo-

łeczeństwa tak, by elity, zarządzające pewnym kapitałem np. edukacyjnym, mogły realizo-

wać swoje cele8. Zagrożenia związane z jej (często nieświadomym) stosowaniem analizo-

wane są także w kontekście ukraińskim. Autorzy coraz częściej podejmują próbę 

zestawienia jej przejawów, wskazując na istotność tematu przemocy symbolicznej: 

The relevance of this topic is evident. In modern Ukraine the escalation of physical 

violence in the struggle for political, economic, ideological, and other powers takes 

place. Symbolic violence is another «space»of confrontation, factor of transfering 

the forces collision from the phase of direct physical interaction to phase mediated 

by signs and symbols. The process of formation of a «new order»involves the for-

mation of new power relations, new forms of subordination, coercion and hegem-
ony, new methods of regulation and legitimation (the «new», at least, for the 

Ukrainian society). And one of the key instruments of this process is namely sym-

bolic violence. This process is the key means of symbolic struggle by using stigma-

tization, (re)symbolization, symbolic deconstruction and other facilities of sym-

bolic violence9. 

                                                            
6 P. Bourdieu, w: Socjologia. Lektury, P. Sztompa, M. Kucia (red.), Kraków 2007, s. 504. 
7 Słownik Filozofii, A. Aduszkiewicz (red.), Warszawa 2004, s. 419. 
8 Jak podkreśla P. Bourdieu: „Jako przemoc symboliczna DP może wytwarzać typowe dla niego efekty, to zna-

czy efekty czysto pedagogiczne, jedynie w określonych warunkach społecznych narzucania i wdrażania, to 
znaczy w układach sił, do których nie odwołuje się formalna definicja komunikowania” (P. Bourdieu, J. Pas-
seron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, tłum. E. Neyman, Warszawa 2006, s. 79.). 

9 D. Boiko, Символічне насильство як об’єкт соціологічного дослідження: між Бурдьє та Жижеком. 

Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, 

теорія, методи», https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/6537, s. 58. [dostęp: 1.02.2019]. 



100   Klaudia Bączyk-Lesiuk 

W jaki zatem sposób objawia się ona w ukraińskich placówkach oświatowych? Czy jej 

działania przynoszą jedynie straty oraz czy zjawisko przemocy symbolicznej pojawia się 

w ogóle w dyskursie nauczycieli i osób powiązanych z edukacją? 

Założenia metodologiczne 

Cel badań 

Podstawowy problem badawczy dotyczy poszukiwania odpowiedzi na pytanie zwią-
zane z przejawami przemocy symbolicznej w edukacji wczesnoszkolnej na Ukrainie. Kwe-

stia ta zostaje poddana analizie na trzech płaszczyznach: oceniania ucznia, przestrzeni dy-

daktycznej oraz komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Dodatkowo istotnymi okazują się 

być: znajomość zagadnienia przez nauczycieli, a także świadome bądź nie wykorzystywanie 

przemocy w celach edukacyjnych i wychowawczych.  

Techniki badań pedagogicznych 

Podczas badań zastosowano dwie techniki badawcze: ankietowanie wśród nauczycieli 
edukacji wczesnoszkolnej oraz obserwację lekcji, która miała stanowić uzupełnienie badania 

ilościowego, wskazując na ukryte przejawy przemocy symbolicznej (ukazujące się chociażby 

poprzez komunikację niewerbalną)10. 

Badania ankietowe i ogólna charakterystyka respondenta 

W badaniach nad świadomością przemocy symbolicznej w edukacji zastosowano ano-

nimowe ankiety środowiskowe11. Łącznie przeprowadzono sto ankiet, z których połowa re-

spondentów zatrudniona była w Iwano-Frankiwsku (dawnym Stanisławowie), natomiast 
pozostałe osoby jako miejsce pracy wskazywały mniejsze miasta znajdujące się w obwodzie 

iwanofrankiwskim. Pod uwagę brano jedynie szkoły publiczne funkcjonujące w ukraińskim 

systemie edukacji (a zatem wśród respondentów nie znaleźli się nauczyciele kierowani do 

pracy z innych krajów, w tym również i Polski).  

  

                                                            
10 Odwołując się do T. Pilcha, ankietowanie i obserwacja jako jedne z czynności poznawczych, należą do technik 

badań pedagogicznych. Jak zauważa bowiem A. Kamiński są to: „czynności praktyczne, regulowane starannie 
wypracowanymi dyrektywami, pozwalającymi na uzyskanie optymalnie sprawdzalnych informacji, opinii, 
faktów”. (A. Kamiński [cyt. za:] T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1998, s. 76.). 

11 Pojęcie za: Wstęp do metod i technik badań społecznych, J. Sztumski (red.), Katowice 2005, s. 72.  
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Wykres nr 1. Miejsce pracy respondentów 

 

źródło: ankieta 

Badanymi były tylko kobiety12, w większości posiadające ogólny staż pracy w szkole 

powyżej 15 lat. 

Wykres nr 2. Staż pracy w szkole respondentów 

 

źródło: ankieta 

                                                            
12 W badanych szkołach nie zastano mężczyzn, którzy pracowaliby jako nauczyciele w klasach 1-3. Na Ukrainie 

nadal zdaje się panować przekonanie, jakoby był to zawód przeznaczony tylko dla kobiet.  
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Ankieta rozdawana była nauczycielom osobiście przez badającego za zgodą dyrekcji 

w poszczególnych szkołach. Jednocześnie zapewniano respondentów o zachowaniu anoni-

mowości udziału w badaniu. Ankieta składała się z 12 pytań dotyczących kilku obszarów 
związanych z przemocą symboliczną (komunikacja werbalna i niewerbalna, ocenianie, 

przestrzeń dydaktyczna) i przeprowadzana była w języku ukraińskim. Przeważającą więk-

szość stanowiły pytania zamknięte, aczkolwiek z możliwością udzielenia wypowiedzi w polu 

„Inne” w przypadku, gdy dana kafeteria nie dostarczała dopasowanej do sytuacji odpowie-

dzi. Początkowa część ankiety zawierała podstawowe informacje na temat badanego: wiek, 

płeć, staż zawodowy, miejsce pracy (tak zwane pytania metryczkowe). W pierwszej kolejno-
ści istotne było poznanie kwestii samego zagadnienia i jej świadomości wśród nauczycieli. 

Chciano także poznać powody stosowania przemocy i jej nadużywania. W celu pełnego zde-

finiowania problemu, dopytywano również o poszczególne elementy lekcji i zachowania na-

uczycieli, by następnie sprawdzić, które z uzyskanych danych można zaklasyfikować jako 

przemocowe. Pytano więc między innymi o sposoby oceniania i nierówności w traktowaniu 

uczniów. Co ciekawe respondenci chętnie podejmowali tematy związane z ich relacjami 
z uczniami i rodzicami (często o podłożu finansowym) oraz naciskiem ze strony dyrekcji. 

Ponadto umożliwiono nauczycielom przedstawienie własnych uwag dotyczących stosowa-

nia w edukacji wczesnoszkolnej przejawów przemocy symbolicznej. 

 

Obserwacja jako technika badawcza 

Podczas badań przeprowadzono trzydzieści obserwacji zajęć lekcyjnych w edukacji 

wczesnoszkolnej na Ukrainie. Połowa z nich odbyła się w Iwano-Frankiwsku, mieście-sto-
licy obwodu (ok. 220 tys. mieszkańców), kolejne miały miejsce w mniejszych miejscowo-

ściach: Rohatyn, Tyśmienica i Kałusz (w których przedział mieszkańców wynosi od ok. 

9 tys. do 70 tys.). Przyjęta rozbieżność miejsc pozwoliła na dokładne zapoznanie się ze szko-

łami, które nie mają wystarczającego wsparcia ze strony władz i rodziców dzieci. Należy bo-

wiem dodać, iż na Ukrainie to właśnie rodzice zaopatrują szkołę w niezbędne materiały, 

a także samodzielnie wykonują prace remontowe w salach lekcyjnych, w których uczą się 
ich dzieci13. Przyjmując obserwację jako technikę badawczą14, uznano, iż będzie ona: jawna 

(nauczyciele wiedzieli, że zajęcia będą hospitowane, jednakże samo zagadnienie przemocy 

symbolicznej nie zostało im przedstawione, by nie wpływać na wyniki badań), bezpośrednia 

z ograniczonym stopniem uczestnictwa (dokonywana przez badacza, który nie wykazywał 

swej aktywności podczas lekcji, przyjmując pozycję bierną) i niekontrolowana (choć była 

                                                            
13 W szkołach panuje zwyczaj, iż na koniec czwartej klasy (edukacja wczesnoszkolna na Ukrainie trwa cztery, 

a nie trzy lata, jak to ma miejsce np. w Polsce – przyp. autora), remontowane są sale lekcyjne, a dla szkoły 
kupuje się jakiś prezent (np. telewizor czy magnetofon). 

14 T. Pilch wskazuje, iż w związku na złożoność i wszechstronność obserwacji często bywa nazywana metodą 
badawczą. Dodaje przy tym, iż: „nie jest to tendencja słuszna, zważywszy, że obserwacja swe naczelne miejsce 
wśród sposobów poznania zawdzięcza konieczności łączenia w niej wielu technik pomocniczych”. (T. Pilch, 
dz. cyt., s. 76.). 
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dokonywana w oparciu o określone narzędzie systematyzujące jakim są arkusze obserwa-

cji15 to jednak miała charakter swobodny, a wszystkie spostrzeżenia, które nie zostały ujęte 

w arkuszu, zapisywane były w dzienniku obserwacji16). 

Raport z badań 

Wobec przemocy symbolicznej nauczyciele przyjmowali dwie dominujące postawy: 

indyferentną bądź fatalistyczną17. Osoby świadome istnienia tego zjawiska zdawały się być 

przekonane jego o nieuchronności, co często uzasadniały wiarą w istniejący system edukacji 

i niemożnością dokonania jakichkolwiek zmian. Nauczyciele fataliści zaznaczali, iż ich 
praca wiąże się z wykonywaniem poleceń przełożonych czy też osób z większym stażem, oni 

sami natomiast są jedynie „marionetkami”, które nie mają wpływu na cokolwiek18. Z drugiej 

strony w ankietach zarysowuje się obraz pedagogów, którzy zdają się być obojętni na zjawi-

sko przemocy symbolicznej. Swoje zachowanie usprawiedliwiają brakiem wystarczającej 

wiedzy na dany temat i ilością własnych obowiązków, w natłoku których nie mają czasu na 

dogłębne zaznajamianie się z przejawami przemocy19. 

Komunikacja werbalna i niewerbalna 

Najsilniejszym przejawem przemocy symbolicznej zdaje się być komunikacja, w której 
wiele zależy od intencji narzuconych przez nadawcę (to on świadomie kieruje językiem, 

piętnując przy tym odbiorców). Tymczasem należy pamiętać, iż język winien być: „dla nas 

baśniowym mechanizmem pozwalającym wyrazić nieskończoną liczbę myśli lub rzeczy za 

pomocą skończonej liczby znaków, ponieważ znaki te zostały tak dobrane, by mogły odtwo-

                                                            
15 Podczas obserwacji wykorzystano istniejące już scheduły obserwacyjne, które kolejno zostały dostosowane do 

lokalnych warunków życia szkoły. Za najważniejsze kategorie uznano między innymi: reakcje werbalne i nie-
werbalne nauczycieli, zachowanie się dzieci ze specjalnym uwzględnieniem ich odpowiedzi na dominację pro-
wadzącego, atmosfera klasy jako bezpośrednie następstwo zachowania się nauczyciela, przejawy różnorodnej 
aktywności prowadzącego i uczniów, styl nauczania na lekcji. 

16 Dziennik uwzględniał następujące dane: „nazwisko i imię obserwowanego, klasa, do której uczęszcza, data 
dokonywanych spostrzeżeń, opis zachowujących się uczniów, warunki i sytuacje w których wystąpiło zaob-
serwowane zachowanie się, próba interpretacji, sugestie i zalecenia” (B. Schertzer i H. J. Peters, w: M. Łobocki, 
Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2000, s. 66.). Całość wzbogacono także o następujące infor-
macje: staż pracy nauczyciela, opis warunków szkolnych/klasowych (widoczne przejawy przemocy symbo-
licznej w zakresie organizacji przestrzeni).  

17 Zob. P. B. Horton i G. R. Leslie [cyt. za:] Wstęp do metod i technik badań społecznych, dz. cyt., s. 48.  
18 Kilkakrotnie powtarzają się zdania typu: „Jestem nowym nauczycielem, co ja mogę zrobić?”, „Dyrektorka 

zabrania mi dokonywania jakichkolwiek zmian”, „Skoro coś istnieje od wielu lat to po co to zmieniać?!”, „Kie-
dyś powiesiłam prace dzieci na gazetce, usłyszałam od dyrekcji i rodziców, że są nieestetyczne i pokazują złe 
wzorce. Po co zatem próbować?” (tłum. K. Bączyk-Lesiuk). Wypowiedzi dotyczące dyrekcji pokazują tylko, 
iż przemoc symboliczna w szkole, związana jest z władzą, a zatem jest zależna od sytuacji społeczno-politycz-
nej w kraju. 

19 Charakterystycznymi wypowiedziami w ankietach zdają się być: „Dzisiaj jest przemoc symboliczna, jutro coś 
innego. Kto by za tym nadążył?!”, „Mam pracę, później korepetycje, dom i rodzinę, kiedy mam czytać o jakiejś 
przemocy”, „Przemoc oglądam codziennie, dzieci mają naprawdę poważniejsze problemy niż jakaś symbo-
lika”, „A co to w ogóle jest ta przemoc symboliczna?” (tłum. K. Bączyk-Lesiuk). 
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rzyć dokładnie to wszystko, co może okazać się nowym znaczeniem, i powierzyć mu oczy-

wistość pierwotnych oznaczeń rzeczy”20. Język jako kod nie jest bowiem bytem samym w so-

bie, stając się nieodzownym elementem procesu komunikacji. Jak ukazuje M. Falkiewicz-
Szult: „Rozwijające się kompetencje językowe dzieci, w tym także rozumienie mowy, spra-

wiają, że komunikacja werbalna jest jedną z najważniejszych form wzajemnych oddziały-

wań między nimi a osobami dorosłymi”21. Wrodzona naiwność dziecka powoduje, że bez 

jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje ono przekazywane treści oraz w sposób naturalny 

uczy się interpretować sam sposób ich przekazywania. J. Ziółkowski pokazuje bowiem, iż: 

dziecko uczy się języka w ramach uporządkowanych, celowych interakcji z doro-
słymi; gesty wokalne, a potem znaczące słowa pełnią tu istotną rolę w zaspokajaniu 

potrzeb i wzajemnym przystosowywaniu, a dziecko jest stymulowane do używania 

słów we właściwych znaczeniach22.  

Następstwa nadużywania błędów wynikających z kategorii aktów języka mogą być tra-

giczne i na stałe wpłynąć na rozwój danych jednostek. Zdaje się, że jednym z najistotniej-

szych błędów komunikacyjnych na płaszczyźnie nauczyciel-uczeń jest nadużywanie wła-
dzy23. Zdaniem P. Bourdieu zjawisko to staje się powszechne, kiedy dotyczy osób zajmują-

cych „asymetryczne pozycje w dystrybucji odpowiedniego kapitału językowego”24. 

Podobnego zdania jest także B. Bernstein, uznając, iż to właśnie „ określony charakter sto-

sunków społecznych wpływa w sposób selekcjonujący na to, co, kiedy i jak się mówi”25. Cią-

głe podkreślanie własnego autorytetu jedynie potęguje podział między dominującym a do-

minowanym, wyznaczając barierę nie do pokonania. Powtarzając za W. Żłobickim: 

osoba Y panuje potencjalnie nad osobą X wtedy i tylko wtedy, gdy Y jest w stanie 

stworzyć stany rzeczy, na które X odpowiada zniewoleniem, a więc skłonnością do 

realizacji preferencji Y-a. Jeżeli Y rzeczywiście takie stany rzeczy stwarza, a więc 

doprowadza faktycznie do zniewolenia X-a, mówimy, że panuje nad X efektyw-

nie26.  

                                                            
20 M. Merlau-Panty, [cyt. za:] M. Mądry-Kupiec, Komunikacja werbalna nauczyciela i ucznia na lekcji, Kraków 

2011, s.14. 
21 M. Falkiewicz-Szult, Przemoc symboliczna w przedszkolu, Kraków 2006, s. 67. 
22 J. Ziólkowski, [cyt. za:] Tamże, s. 56. 
23 A. Janowski podkreśla nadmierną władzę nad porozumiewaniem się w klasie jako jeden z istotnym elemen-

tów, które należy brać pod uwagę, chcąc lepiej poznać swoich uczniów. Wskazuje: „Sprawować władzę nad 
ludźmi to sprawować władzę nad porozumiewaniem się ich między sobą. Wyrazem władzy nauczyciela nad 
uczniami jest fakt, że tylko on ma w klasie prawo do wypowiedzenia komunikatów na temat wypowiedzi, czyli 
tzw. metakomunikatów. Są to wypowiedzi mające na celu ukierunkowanie uwagi, nadzorowanie tego, co jest 
mówione, potwierdzenie zrozumienia, poprawianie itp.”.  
(A. Janowski, Poznawanie uczniów jako podstawa indywidualizacji kształcenia, http://www.ptde.org/plugin-
file.php/13/mod_page/content/6/Archiwum/XIII/03.A.Janowski_poznawanie_uczni_w.pdf, s. 4. [dostęp: 
2.05.2019]). 

24 P. Bourdieu, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa 2001, s. 136.  
25 B. Bernstein, Socjolingwistyczne ujęcie procesu socjalizacji: uwagi dotyczące podatności na oddziaływania 

szkoły, w: Badania nad rozwojem języka dziecka, G. W. Shugar, M. Smoczyńska (red.), Warszawa 1980, s. 55.  
26 W. Żłobicki, [cyt. za:] M. Falkiewicz-Szult, dz. cyt., s. 69. 
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W ankietach często powtarzaną okazała się wypowiedź dotycząca używania na lek-

cjach języka specjalistycznego, który na Ukrainie bywa utożsamiany z językiem lepszym, 

jedynym słusznym. Wielu nauczycieli zdaje się traktować język oficjalny jako jedyny słuszny 
język instytucji oświatowych, zapominając, iż najważniejszym elementem komunikacji jest 

zrozumienie. Ponad 90% respondentów przyznała, że domaga się używania gotowych sfor-

mułowań (wyuczonych odpowiedzi), które traktowane są jako synonim szacunku dla nau-

czyciela i szkoły27. Dodatkowo nauczyciele uzasadniali swoje postępowanie, wskazując na 

pozytywny aspekt (samo)edukacji: „po wielokrotnym powtarzaniu danego zdania, jego sens 

staje się dla ucznia oczywisty i nie wymaga już dodatkowych tłumaczeń”28. Narzucanie dzie-
ciom słownictwa specjalistycznego nie sprzyja jednak optymalnemu rozwojowi jednostki, 

powodując, że uczniowie jedynie powtarzają słowa bez ich zrozumienia. Zgodnie ze spo-

strzeżeniami M. Falkiewicz-Szult: 

Jeśli więc stale lub przez dłuższy czas będziemy przymuszać dziecko do zapamię-

tywania zbioru znaczeń przypadkowych, to istnieje zagrożenie, że uzna ono ich 

przyswojenie za naturalne zjawisko, a nawet konieczność, mimo iż nie daje się ono 
racjonalnie uprawomocnić. Ten przymusowy proces przyswajania przypadko-

wego języka będzie się odbywać machinalnie, bez rozumienia znaczeń, przy usta-

wicznej dominacji nauczyciela29.  

Nie oznacza to jednak, iż nie należy dzieciom proponować pojęć specjalistycznych, 

winno się jednak pamiętać o dostosowaniu ich trudności do danego etapu rozwoju, Jak pod-

kreśla M. Falkiewicz-Szult: „Stymulując rozwój poznawczy dziecka poprzez wprowadzenie 
nowych pojęć w kierowanych do niego komunikatach, trzeba pamiętać, że muszą to być 

pojęcia nowe, ale dające się wytłumaczyć na bazie już posiadanego przez dzieci aparatu po-

jęciowego”30.  

Kolejnym przejawem przemocy symbolicznej wyrażanej w procesie komunikacji wer-

balnej jest traktowanie wszystkich uczniów jak dzieci, co wielokrotnie uwidacznia się w ję-

zyku za pomocą zbyt prostych konstrukcji składniowych oraz w formie komunikatów 
zdrobniałych. Wbrew pozorom z posługiwaniem się tego typu językiem spotkać można się 

nie tylko w przedszkolach. Nauczyciele, często chcąc nawiązać lepszy kontakt z uczniem, 

starają się złagodzić swoje wypowiedzi, stosując zdrobnienia. Ich używanie wielokrotnie 

związane jest z segregacją uczniów, kiedy to w klasie pojawiają się: Maria/Mariczka, Zofia 

(Sofia/Sofijka). W tym przypadku nazewnictwo staje się przejawem kategoryzowania 

uczniów, wyrażając przy tym emocjonalny stosunek nauczyciela do poszczególnych osób. 
Przekłada się ono również na stopień zaangażowania jednostki, która także chce czuć się 

wyjątkową, a doznając odrzucenia, zaczyna negatywnie postrzegać nie tylko nauczyciela, ale 

                                                            
27 Właściwe, dostosowane do wymogów prowadzącego, odpowiadanie, to taktyka polegająca na adekwatnej in-

terpretacji oczekiwań nauczycieli. W strategii tej liczy się nie tylko treść wypowiedzi, ale przede wszystkich 
szybkie reagowanie na zachowania odpytującego (a więc obserwacja jego zachowań, ze szczególnym uwzględ-
nieniem gestów i mimiki). (Zob. J. Holt, How Children Fail, Harmondsworth 1970.). 

28 Ankieta. 
29 M. Falkiewicz-Szult, dz. cyt., s. 77. 
30 Tamże. 
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także prowadzący przez niego przedmiot. Upraszczanie słownictwa bądź posługiwanie się 

tzw. językiem dziecięcym na Ukrainie zdaje się nie istnieć. W szkołach nauczyciele starają 

się uczyć odpowiadania zgodnie z ustalonym schematem, nawet jeśli sens wypowiadanych 
słów nie jest dla ucznia jasny. Wszyscy respondenci zgodnie podkreślili, że nigdy nie zda-

rzyło im się używać zdrobnień w odniesieniu do otaczającej rzeczywistości (jedynym wyjąt-

kiem stają się uczniowie)31, uzasadniając to tym, że mowa dziecięca na etapie wczesnoszkol-

nym jest zjawiskiem nie tyle niewłaściwym, co wręcz odgórnie niepożądanym, a błędy nau-

czycieli mogą prowadzić do często nieodwracalnych nawyków (jak np. infantylizacji języka). 

Świadomość roli zawodowej nauczyciela oraz właściwa ocena umiejętności uczniów 
mogą przyczynić się do tego, że w komunikacji nie tylko werbalnej, ale i niewerbalnej wi-

doczne będą przejawy przemocy symbolicznej. Akty kinetyczne takie, jak: gestykulacja, mi-

mika czy intonacja głosu wymuszają odpowiednie reakcje wśród odbiorców. Dzieci bardzo 

szybko odczytują stany emocjonalne z zachowania swych nauczycieli. Już nawet: „z wyrazu 

oczu uczestnicy interakcji mogą odczytać cechy charakteru, inteligencję, wzajemne zainte-

resowanie, szacunek, życzliwość czy obojętność, lekceważenie i wrogość”32. Także podnie-
siony głos nauczyciela odgrywa istotną rolę w procesie komunikacyjnym. W świecie dzieci 

każdy ruch lub gest stają się odpowiednikiem danego słowa, dlatego tak istotne jest ich od-

powiednie wykorzystanie. Oto niektóre przykłady unaoczniające złe wykorzystanie komu-

nikacji niewerbalnej: 

Sytuacja 1 – Na sygnał nauczycielki dzieci miały się ustawić w parach. Niezrozu-
mienie przez uczniów znaczenia słowa „para” spowodowało, że niektóre z nich 

stanęły w rzędzie, inne natomiast ustawiły się w trójki. Zdenerwowana nauczy-
cielka nie próbowała dociekać, dlaczego dzieci źle wykonały polecenie. Ekspresyw-

nie gestykulując, „na siłę” ustawiła uczniów. 

Sytuacja 2 – Dzieci siedziały w ławkach i przepisywały zdania. Nagle jedna z uczen-
nic powiedziała, że musi wyjść do toalety. Nauczycielka stwierdziła, że musi pocze-

kać do przerwy. Dziewczynka zaczęła się odwracać i kręcić, nie mogła się skoncen-

trować, w następstwie czego nauczycielka zaczęła na nią krzyczeć, nakłaniając do 

wykonania zadania33. 

M. Falkiewicz-Szult słusznie stwierdza, iż: „za pomocą wymienionych środków komu-

nikacji, będących formami przemocy symbolicznej, nauczyciel może wpływać na zachowa-

nie dziecka, nie zdając sobie z tego sprawy”34. Nagroda za ciszę, słuchanie poleceń i przy-

trzymywanie palca na ustach u dzieci, choć są codziennością, także wpisują się w rytuał 

umacniający władzę nauczyciela. Uświadomienie sobie siły komunikacji niewerbalnej może 

                                                            
31 Stosowanie zdrobnień (np. Nastia - Nastunia, Ihor - Ihorczyk, Julian - Julik, Ola - Oliczka) w kontekście na-

zywania uczniów uzasadniane jest próbą ich rozróżniania. Nauczyciele przekonywali, iż nie ma to żadnego 
związku z oznakami przywiązania bądź niechęci w stosunku do konkretnych dzieci. 

32 Tamże, s. 87. 
33 Obserwacja. 
34 M. Falkiewicz-Szult, dz. cyt., s. 89. 
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pozwolić prowadzącemu zajęcia uniknąć tworzenia sztucznych barier, utrzymywania prze-

starzałych schematów, często ograniczających rolę ucznia35. 

Ocenianie 

Przemoc symboliczna w placówkach oświatowych przejawia się także w formie oce-

niania. Zdaje się, iż proces ten jest już na tyle wrośnięty w system oświaty, że nikt nawet nie 
zauważa jego negatywnych skutków. Uczeń podlega ocenie w sytuacjach edukacyjnych. Nie 

oznacza to jednak, iż przejawem konieczności oceniania jest jedynie stosowanie not, ale 

także oceny opisowej, a nawet komunikatów werbalnych, które same w sobie zawierają 

wiele sądów. Co zatem podlega ocenie? Z jednej strony analizuje się wytwory ucznia, jego 

prace, osiągnięcia edukacyjne, z drugiej natomiast patrzy się na jego zachowanie zgodne 

z przyjętą normą. W odniesieniu do niej patrzy się także na wygląd zewnętrzny ucznia i czę-
sto nie tyle istotna jest jego schludna prezencja, co sztywne dopasowanie się do pewnych 

reguł. W badanych szkołach na etapie edukacji wczesnoszkolnej dzieci muszą zachować tzw. 

formę, co stanowi niejako odpowiednik polskiego stroju galowego: dziewczynki mają mieć 

założone białe bluzki i granatowe spodnie bądź spódnice, a chłopcy granatowe spodnie 

i białe koszulki lub granatowe swetry. Za przestrzeganie obowiązujących zasad odpowiada 
wychowawca klasy, który poddawany jest ocenie zarówno przed dyrekcją szkoły, jak i in-

nymi nauczycielami. Strój wraz z naszytym emblematem szkoły jest powodem do dumy, 

dlatego też tak ważne jest przestrzeganie jednakowego ubrania, a wszelkie przejawy indywi-

dualizmu poddawane są krytyce i jawnej negacji. Odstępstwa od normy określane są przy-

miotnikami nacechowanymi pejoratywnie, takimi jak: brzydki, zły, gorszy, których stoso-

wanie przyczynia się do obniżenia samooceny dziecka36. W tym ciągu ocen dziecko zetknąć 
może się z istotnym przejawem przemocy symbolicznej, którym jest niesprawiedliwość. 

Częstokrotnie powierzchowna ocena, przejawiana wrogość bądź obojętność w stosunku do 

ucznia, mogą przynieść antyrozwojowe efekty. Jak pokazuje M. Falkiewicz-Szult: 

Odrzucanie wartości kulturowych domu rodzinnego, dyskryminacja dzieci słab-

szych, mniej zdolnych czy nieśmiałych mogą prowadzić do stopniowego wyalie-

nowania dziecka z grupy, a nawet z przedszkola, intensyfikowania agresywności, 
lęku, nieumiejętności radzenia sobie z konfliktami, problemami czy porażkami. 

Nie ulega wątpliwości, że są to ukryte próby wydobycia się dziecka z opresji, w któ-

rej się znalazło37.  

                                                            
35 Respondenci jasno jednak podkreślali, iż poprzez komunikację niewerbalną nie można zastosować przemocy. 

Dla nich oczywistym była asocjacja przemocy z jej fizycznym aspektem, od którego się odcinali, uznając, iż 
wykonują swoją pracę prawidłowo. 

36 Podczas jednej z obserwowanych lekcji nauczycielka zaczęła krzyczeć na dziecko w powodu jego nieodpo-
wiedniego stroju (dziewczynka miała różową spódniczkę). Jednocześnie skrytykowała ona rodziców uczen-
nicy, winiąc ich za brak gustu i nieznajomość podstawowych zasad. Może to nasuwać wniosek, jakoby stoso-
wanie krzyku i niechęć do rozmowy z uczniem pojawiały się często, stając się nieodzownym elementem ukra-
ińskiej edukacji (i tym samym przejawem przemocy symbolicznej). 

37 M. Falkiewicz-Szult, dz. cyt., s. 103-104. 
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Kategoryzowanie dzieci staje się poważnym problemem, jedynie podkreślającym dzia-

łanie przemocy symbolicznej. A. Suchocka dotyka zagadnienia, które pojawiło się także 

w przeprowadzonych ankietach: 

Nauczyciele różnicują uczniów nie tylko ze względu na płeć, ale również na ich 

status majątkowy (a raczej rodziców). W szkole występuje segregacja uczniów, jej 

kryteria to zamożność, miejsce zamieszkania, pozycje zawodowe rodziców. Przy-

czynia się ona do wykluczenia uczniów o stygmatyzujących cechach z życia klasy 

i szkoły. Do praktyk wykluczających zaliczyć można wycieczki szkolne, korzysta-

nie z darmowych obiadów, zbiórki ubrań dla dzieci ubogich, zajęcia wyrównawcze 
czy też korzystanie z pomocy dydaktycznych38.  

W stosunku do wszystkich uczniów stosuje się takie same kryteria oceniania, zapomi-

nając o ich indywidualnych predyspozycjach39. Na niepokojący proceder ustanawiania op-

tymalnych wskaźników do charakteryzowania poszczególnych kompetencji zwraca uwagę 

M. Nowicka, pisząc: 

Przyjmowanie narzucanych kanonów i mentalnych definicji tego, na czym polega 
istota kompetencji jest wyrazem bezrefleksyjności i nieświadomego służenia pro-

cesom normalizacyjnym. Blokuje też indywidualne rozumienie i interpretowanie 

kompetencji przez nauczycieli, co w praktyce edukacyjnej skutkuje naśladownic-

twem, a nie generowaniem własnych pomysłów na działania edukacyjne 

z uczniami40. 

Ponad 90% nauczycieli przyznała w ankietach, iż zdarza im się inaczej traktować bo-
gatszych uczniów. W szkołach na Ukrainie status majątkowy jest jawny, widać bowiem, kto 

finansuje remonty, kto organizuje wycieczki czy zabiega o nowy sprzęt elektroniczny. Dzieci 

takich rodziców mają lepsze oceny i częściej wysyłane są na konkursy, o czym czytamy 

w jednej z ankiet: „Dziewczynka brała udział w konkursie recytatorskim. Nie była najlepsza, 

ale powiedziano nam, że jeśli wygra to jej rodzice zawiozą mnie i kilkoro dzieci do innego 

miasta, gdzie odbywał się następny etap konkursu. Co miałam robić? W przeciwnym wy-
padku musielibyśmy jechać autobusem, co byłoby kosztowne i czasochłonne”41.  

                                                            
38 A. Suchocka, Przemoc symboliczna jako element ukrytego programu kształcenia polskiej szkoły, „Zeszyty Nau-

kowe Akademii Marynarki Wojennej” 2011, nr 4, s. 299. 
39  ak wskazuje M. Falkiewicz-Szult: „Tendencja do ujednolicania wymagań stawianych dzieciom niezależnie od 

ich doświadczeń, kondycji intelektualnej i pochodzenia społecznego oraz oczekiwanie od dzieci zachowania 
właściwego członkom klasy społecznej, do której należą sami nauczyciele, jest niewątpliwie przejawem spo-
łeczno-kulturowego wymiaru badanej przemocy. Nauczyciel jawi się zatem jako osoba arbitralnie narzucająca 
kulturę wyższych grup społecznych, pomijając kulturę grup o niższym statusie społeczno-ekonomicznym. 
W tej sytuacji trudno mówić o lepszym rozumieniu oczekiwań dzieci, ich zachowań i właściwym kreowaniu 
ich indywidualną linią rozwoju”. (M. Falkiewicz-Szult, dz. cyt., s. 103.). 

40 M. Nowicka, O niedostatkach uwzględniania perspektywy ucznia w szkolnym procesie rozwijania kompetencji, 
w: Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Teoria i badania, J. Uszyńska-Jarmoc, M. Bilewicz (red.), War-
szawa 2015, s. 42. 

41 Ankieta. 
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By uniknąć podobnych sytuacji, w których przejawia się przemoc symboliczna, nale-

żałoby dostosować wymagania do tego, ile dane dziecko: „potrafi z siebie dać, przy czym 

nauczyciel określa to na podstawie jego osobistych zdolności i indywidualnej historii życia, 
a nie na podstawie teoretycznych możliwości przeciętnego dziecka czy własnych intuicyj-

nych, subiektywnych odczuć”42. Konstruktywna ocena wkładu pracy ucznia, a następnie 

prawidłowo sformułowana informacja zwrotna, mogą zachęcić go do dalszej pracy, wysiłku 

i zaangażowania. Często przyjazne nastawienie nauczyciela powoduje, że uczeń chętniej 

uczestniczy w zajęciach, jego motywacja do uzyskania pochwały jest jeszcze większa, co 

z kolei przekłada się na poszerzenie jego potencjału43. Odpowiednie podejście prowadzą-
cego, szacunek dla dziecka, jego rodziny oraz wyznawanych przez nich wartości pozwalają 

zachęcić do siebie ucznia, zapewniając mu możliwość stymulującego rozwoju w poczuciu 

akceptacji i zrozumienia.  

Przestrzeń dydaktyczna 

Jak się okazuje, nie tylko poprzez bezpośrednie działanie można odczuć przejawy prze-

mocy symbolicznej. Równie istotnym jest przestrzeń dydaktyczna, w której dochodzi do 

procesu edukacyjnego44, a o czym, jak wynika z przeprowadzonej ankiety, często nauczy-
ciele zapominają. W odpowiedzi na pytanie: „W jaki sposób przemoc symboliczna może 

przejawiać się w zagospodarowaniu przestrzeni dydaktycznej?”, wszyscy respondenci od-

powiedzieli, że przemoc nie ma nic wspólnego z miejscem nauki. Jednocześnie trzy osoby 

podkreśliły, że negatywnym przejawem „grania terenem” okazuje się ostatnia, karna ławka, 

w której sadzani są niesforni uczniowie (nie łączono tego jednak z przemocą). Zdaje się, że 

dopiero obserwacja sal lekcyjnych pozwoliła dostrzec typowe, aczkolwiek często ukryte (dla 
nauczycieli, rodziców, jak i dzieci) akty przemocy symbolicznej. Na czym zatem polega 

przemoc symboliczna wpisana w przestrzeń dydaktyczną na Ukrainie? Pierwszym jej prze-

jawem jest wyraźne zaznaczenie grup: dominującej i dominowanej. Nauczyciel ma wygo-

spodarowane miejsce naprzeciw stolików uczniów z wyraźnym podkreśleniem, iż jest to 

tylko jego przestrzeń. Układ ten, jak podkreślają ukraińscy badacze, jest pozostałością ra-

dzieckiego systemu edukacji45. Zauważa to również, choć w odniesieniu do edukacji w Pol-
sce, K. Konarzewski, pisząc:  

                                                            
42 D. M. Wall, [cyt. za:] M. Falkiewicz-Szult, dz. cyt., s. 109. 
43 Jak zaznaczają E. Misiorna i A. Brzezińska: „miarę tego, jak daleko w rozwoju jest dziecko pod względem 

wymagań stawianych mu przez nauczyciela; wskaźnik tego, jak myśli o dziecku (odbiera je) nauczyciel; wskaź-
nik jakości zaangażowania wysiłku dziecka oraz jakości uzyskiwanych przez nie efektów; czynnik uruchamia-
jący samoocenę”. (E. Misiorna, A. Brzezińska, Ocenianie dziecka w młodszym wieku szkolnym, „Edukacja 
i Dialog” 1993, nr 5, s. 36.). 

44 F. Zaniecki ukazuje próbę wyzbycia się wśród uczniów jakichkolwiek przejawów indywidualizmu. Pisze: „ze-
społy ludzkie, zwłaszcza zespoły tworzące grupy zorganizowane, zwykle mają w sferze zbiorowego doświad-
czenia i działania pewne wartości przestrzenne, które traktują jako wspólną wartość nie w sensie czysto eko-
nomicznym, lecz w tym ogólniejszym znaczeniu, że nimi wspólnie władają, posługując się nimi dla wykony-
wania czynności zbiorowych lub upoważniając jednostki do posługiwania się nimi, przy wykonywaniu 
pewnych czynności indywidualnych”. F. Znaniecki, [cyt. za:] M. Falkiewicz-Szult, s. 91-94. 

45 W artykule poświęconym tematyce współczesnej szkoły na Ukrainie piszą: „Шкільний дизайн в Україні 
сьогодні не спирається на сучасні педагогічні вимоги, а являє собою еклектичну суміш радянських 
традицій з «євроремонтом». Можна стверджувати, що головні особливості предметно-просторової 
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na centralnym uświęconym miejscu, niby ołtarz – stolik nauczyciela, a za nim ta-

blica. Dalej – przestrzeń uczniów. Kilka rzędów stolików, pod ścianami jakieś szafy, 

zwykle zamknięte albo puste, na ścianach plansze z wyrazami na rz i wzorami na 
objętość graniastosłupa, na parapetach rachityczne paprotki. Kredowy pył po-

krywa klasę patyną powagi i nudy. Cała scenografia od pierwszego dnia nauki prze-

konuje dziecko iż klasa to miejsce, w którym się siedzi, że nawet gdyby można się 

było poruszać, nie odkryłoby się nic interesującego, że w klasie każdy pracuje 

z osobna nad tym samym, a o tym, co ma robić, decyduje nauczyciel46.  

W tym minipaństwie wyraźnie zaznaczona jest granica pomiędzy nauczycielem a jego 
podwładnymi, uczniami47. Wydzielone miejsce dla prowadzącego zajęcia podkreśla wagę 

jego osoby. Biurko urasta do symbolu władzy, który zdecydowanie nie należy do sfery 

uczniów. Pytani o biurko ukraińscy nauczyciele zgodnie przyznawali, że jest ono strefą nie-

dostępną dla ucznia, a próba zbliżenia się do niego przez dzieci jednoznaczna jest z brakiem 

szacunku dla prowadzącego (w ankietach odpowiada tak aż 100 % respondentów; potwier-

dzają to także obserwacje zajęć). Ten oto szkolny ołtarz ma pokazać świętość nauczyciela, 
ucząc tym samym hierarchii panującej w szkole. Należy zauważyć, iż zawsze miejsce prze-

bywania prowadzącego jest w znacznej odległości od uczniów, tak by mógł on kontrolować 

całą sytuację, ale jednocześnie, by nikt nie zapomniał, że to on jest w centrum. Ustalone 

miejsca (tzw. terytorializm) okazują się być niezwykle ważne w przestrzeni edukacyjnej. Raz 

ustanowiony porządek nigdy prawie nie bywa zmieniany, krzesła i stoły stoją na jednako-

wym miejscu. Można to było zauważyć także podczas obserwowanych zajęć, kiedy to nigdy 
nie łączono ani nie przestawiano stolików. W związku z tym dzieci pracowały indywidualnie 

(nigdy w grupach), nie opuszczając swojej przestrzeni. Nauczyciel także przebywał w jasno 

określonych miejscach: siedział przy biurku bądź stał obok tablicy, nigdy natomiast nie pod-

chodził do ostatnich ławek, cały czas będąc niejako na czele klasy. Zdaje się, iż jakiekolwiek 

zaburzenie tego porządku, równałoby się z upadkiem systemu, z włączeniem do życia zbęd-

nego chaosu. 

  

                                                            
організації школи мають підґрунтя у дуже спрощеній, примітивізованій концепції класно-урочної 
організації навчально-виховного процесу з використанням виключно методів фронтального 
навчання – тим часом як сучасна школа тяжіє до урізноманітнення форм та методів навчальної 
роботи. Школа сьогодні відмовляється від домінування фронтального навчання, доповнюючи його 
іншими організаційними формами (індивідуальні проекти, кейсові дослідження у малих групах, 
обговорення у колі тощо)”. (Косенко Д. Ю., Жембровська Т. Ю., Чебикіна М. В., Донець К. В. (2018). 
меблі для гнучкого навчального простору в умовах обмеженої площі класного приміщення. 
“технології та дизайн”, No1(26), https://www.researchgate.net/publication/323557558_Mebli_dla_ gnuc-
kogo_navcalnogo_prostoru_v_umovah_obmezenoi_plosi_klasnogo_primisenna,  
s. 1. [dostęp: 1.02.2019])). 

46  K. Konarzewski, [cyt. za:] M. Falkiewicz-Szult, s. 114. 
47 Należy jednak pamiętać, iż często sam prowadzący nie ma wpływu na układ mebli, stając się także ofiarą prze-

mocy symbolicznej.  
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Podsumowanie 

Ścieranie się habitusów w życiu każdego człowieka jest czymś naturalnym, choć nie 

zawsze jeszcze uświadamianym. Szczególny przejaw pierwszej styczności z cudzymi habitu-
sami daje środowisko szkolne. W ukraińskich placówkach oświatowych także jest ono co-

dziennością, chociaż zdaje się, iż wiedza na ich temat jest znikoma. Nauczyciele wielokrotnie 

nie zmieniają metod nauczania, wpisując się w stale obowiązujący system edukacji48. Efek-

tem takiego działania jest wykorzystywanie przemocy symbolicznej, częstokrotnie hamują-

cej dalszy rozwój jednostki. W związku z powyższym klasy nie są dostosowane do potrzeb 
edukacyjnych dzieci, a wychowawcy dalej utrwalają stereotypowe wizje świata. Takie rozu-

mienie przyczynia się do nietolerancji i nierówności społecznej, dzieci bardzo szybko po-

znają podział na silnych mężczyzn i słabe kobiety, na jednostki pracujące zawodowo i te, 

zajmujące się domem (uznawane za gorsze). Przemoc symboliczna w takim aspekcie przy-

nosi wiele szkód, które zdają się być niemożliwe do naprawienia. Analiza wyników badań 

utwierdza w przekonaniu o niechęci do zmian ukraińskich nauczycieli. Przyzwyczajeni do 
dawnych metod pracy, pokazują, że lepiej odwoływać się do tradycji aniżeli nowatorskich 

(o ile takimi można nazwać te odwołujące się do definicji przemocy symbolicznej) teorii. 

Nasuwa się zatem pytanie: czy możliwa jest zmiana w edukacji, jeśli sami nauczyciele nie 

zauważają jej potrzeby? 

  

                                                            
48 Niechęć do zmian w sposobach edukowania dzieci i młodzieży przejawia się także w zagospodarowaniu prze-

strzenią. Na frontalne metody nauczania panujące na Ukrainie uwagę zwraca д. ю. косенко, pisząc: „Проте 
активного використання у вітчизняній практиці подібні концепції досі не набули, відповідно, не 
змінюється і асортимент учнівських меблів. Перевага фронтальних методів навчання в українській 
школі не дозволяє в нашій країні сформуватись запиту на нові типи учнівських меблів”. (Косенко 
Д.Ю., Жембровська т. ю. (2016) організація гнучкого навчального простору в типовому класному 
приміщенні початкової школи. тези доповідей хv всеукраїнської наукової конференції молодих 
учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі» том І, 
221,http://biblio.knutd.edu.ua/conference/2016/NRMSE2016_T1.pdf, s. 259. [dostęp: 1.02.2019]). 
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Klaudia Bączyk-Lesiuk 

Doniesienie z badań nad przejawami przemocy symbolicznej w edukacji wczesnoszkolnej na 

Ukrainie 

Praca jest doniesieniem z badań nad przemocą symboliczną w edukacji wczesnoszkolnej. Od-

wołując się do trzech aspektów: komunikacji werbalnej i niewerbalnej, oceniania oraz przestrzeni dy-

daktycznej, stanowi próbę analizy i interpretacji zjawiska w realiach ukraińskiego systemu edukacji. 

Opracowane wyniki badań (ankiet i obserwacji zajęć lekcyjnych) staną się asumptem do pytania o po-

trzebę zmian w procesie edukacyjnym, będąc dodatkowym źródłem wiedzy na temat przemocy sym-

bolicznej dla rodziców, opiekunów (tu również: w żłobkach i klubikach dziecięcych), jak i nauczycieli 

(szkół i przedszkoli). 

Słowa kluczowe: przemoc symboliczna, Ukraina, edukacja wczesnoszkolna. 

Report from research on the symptoms of symbolic violence in early childhood education in 

Ukraine 

The work is a report from research on symbolic violence in early childhood education. Referring 

to three aspects: verbal and non-verbal communication, assessment and didactic space, it is an attempt 

to analyze and interpret the phenomenon in the realities of the Ukrainian education system. The de-

veloped research results (questionnaires and observation of classes) will become an answer to the ques-

tion about the need for changes in the educational process, being an important source of knowledge 

about symbolic violence for parents, carers (also in nurseries and children's clubs) and teachers 

(schools and kindergartens).  

Keywords: symbolic violence, Ukraine, early school education. 
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