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ZAUFANIE I ODPOWIEDZIALNE ZAANGAŻOWANIE 
SZKOLNYCH PODMIOTÓW W EDUKACJĘ DLA 

LEPSZEGO JUTRA

WPROWADZENIE

Od niemal zawsze edukacja miała ambitne założenia i cele. Już od starożytności była 
traktowana jako droga rozwoju jednostek, grup i społeczeństw. Do dziś sens edu-

kacji pozostał tak samo głęboki i niezmienny, choć zmieniały się oczekiwania społeczne, 
jak też założenia i programy reformatorskie elit rządzących. Głównie jednak zmienia-
ły się warunki systemów edukacyjnych poszczególnych państw i regionów. W czasach 
minionego ustroju w krajach Europy Środkowej i Wschodniej edukacja miała jednak 
adaptacyjny i bardziej urzędniczy charakter. Dziś, po ponad ćwierć wieku doświadczeń 
związanych z  budowaniem demokracji, proces kształcenia i  wychowania w  polskiej 
szkole przybrał bardziej podmiotowy charakter. Odzyskanie autonomii i uspołecznie-
nie polskiej szkoły postawiło przed jej podmiotami nowe zadania i wyzwania. Dało też 
wiele praw i możliwości realizacji potrzeb społeczeństwa obywatelskiego, które musi 
być zaangażowane w kreowanie warunków edukacji dla rozwoju. 

Od ponad ćwierć wieku uczeń, nauczyciel i rodzice są w szkole partnerami i pro-
wadzą dialog i współpracę w tworzeniu warunków służących efektywnej nauce. Co 
to zatem oznacza? Jakie postawy sprzyjają ich edukacyjnemu partnerstwu? Czy au-
tonomia podmiotów szkolnej edukacji spowodowała odpowiedzialne zaangażowanie 
w  ealizację jej szczytnych celów? Nie dla sztucznych procedur i teatralnych zachowań 
(Janowski, 1998), ocen i dyplomów, ale dla nabywania kompetencji i, jak głosił te-
mat IX Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego (2016), dla życia wartościowego? 
Czy zagwarantowana ustawowo wolność i demokracja w szkole uruchomiły szczerość 
i krytykę budującą, działania kreatywne i  twórcze edukacyjnych partnerów? Pyta-
nia te nurtują od wielu lat. W tym tekście nie jest możliwe ich szerokie opisywanie 
i uzasadnianie, stąd ograniczono się do szkoły i czynników, które tkwią w uczniach, 
rodzicach i  nauczycielach. Chodzi o szukanie odpowiedzi na pytanie: jakie cechy 
i  zachowania szkolnych podmiotów warunkują edukację dla rozwoju? Czy można 
mówić o ich szczerości i zaufaniu, odpowiedzialności i zaangażowaniu w edukację dla 
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lepszego jutra i wyższej jakości życia społeczeństw? W podjętych rozważaniach będą 
analizowane ich sens teoretyczny i rzeczywisty stan w szkole.

EDUKACJA DLA LEPSZEGO JUTRA W WYMIARZE 
INDYWIDUALNYM I SPOŁECZNYM

Edukacja jest dziś traktowana jako proces bardzo złożony – wielopłaszczyznowy, 
wielopodmiotowy i całożyciowy, począwszy od edukacji małego dziecka, po edukację 
człowieka starszego. Różni autorzy w różny jednak sposób (węższy i szerszy) charak-
teryzują edukację (szeroki zakres temu pojęciu nadaje m.in. Z. Kwieciński (1996)). 
Może ona mieć charakter formalny lub nieformalny, podający lub poszukujący, a za-
tem odtwórczy lub twórczy. Zasadniczym ogniwem systemu edukacji jest szkoła jako 
grupa społeczna oraz instytucja edukacji i  rozwoju dzieci, młodzieży i  dorosłych. 
Tworzy ją zespół różnych typów szkół i  placówek edukacyjnych funkcjonujących 
w danym miejscu i czasie, ale też może być to konkretna szkoła podstawowa, gimna-
zjum czy liceum mieszczące się w dzielnicy danego miasta lub w małej wsi w Polsce. 

Na proces edukacji składa się kształcenie, wychowanie i  aktywność własna jed-
nostki jako samokształcenie i  samokształtowanie. W odniesieniu do szkoły proces 
edukacyjny powinien być adekwatny do potrzeb i możliwości uczniów. Bezpośred-
nim efektem edukacji jest przyrost ich wiedzy, umiejętności, pożądanych postaw i za-
chowań, a pośrednim – wysoka jakość życia. Trudne jest jednak rozgraniczenie, które 
postawy i zachowania są efektem oddziaływań szkoły, które zaś rezultatem socjalizacji 
rodzinnej, rówieśniczej, przez mass media czy też ich spójnych działań systemowych.

Można więc mówić o bezpośrednich i  pośrednich skutkach edukacji skierowa-
nej na rozwój. Oddziaływanie szkoły może być bezpośrednie – skierowane na wie-
dzę, umiejętności i postawy uczniów; a także pośrednie – na społeczeństwo, którego 
członkowie są aktywni, kreatywni i odpowiedzialni jako byli uczniowie i członkowie 
innych środowisk. Zatem edukacja ma prowadzić do rozwoju, który jest gwarantem 
lepszej rzeczywistości – to jest jej sens głęboki. Wykształceni obywatele i społeczeń-
stwo stają się gotowi do zmian i rozwoju, podejmują mądre decyzje i ponoszą od-
powiedzialność za nie. Szkoła ma zaspokajać potrzeby społeczne. Wówczas można 
mówić o edukacji dla lepszego jutra, czyli dla rozwoju oraz wysokiej jakości 
życia jednostki i społeczeństwa. 

Nawiązując do literatury zagadnienia, warto przypomnieć relacje edukacji do 
zmiany społecznej, które mogą mieć trzy formy. Pierwszą z  nich jest stan, kiedy 
edukacja nie nadąża za zmianami i  za rozwojem, jaki dokonuje się poza murami 
szkoły. Drugi typ relacji odnosi się do adaptacyjnej roli szkoły wobec istniejącej rze-
czywistości i jest to rola odtwórcza. Natomiast trzeci sposób pełnienia roli społecznej 
edukacji oznacza kształcenie światłych obywateli, którzy byliby inicjatorami zmian 
rozwojowych (zob. Kwieciński, 1995). Wtedy mówimy o edukacji jako katalizatorze 
postępu. Inwestując w wykształcenie człowieka, uruchamiamy jego twórczy poten-
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cjał. Tak rozumianej edukacji dla lepszego jutra potrzeba dzisiejszej szkole, by była 
czynnikiem sprawczym zmian rozwojowych oraz pomyślnych losów jednostki, rodzi-
ny i społeczeństwa.

W warunkach ustroju demokratycznego edukacja w  szkole jest z  założenia, jak 
już wspomniano, oparta na dialogu i partnerstwie uczniów, nauczycieli i rodziców. 
Ten ład demokratyczny ma służyć wysokiej jakości działań edukacyjnych i  dobru 
ich uczestników. Czym jednak to dobro i rozwój przez edukację są uwarunkowane? 
Poszukiwaniem odpowiedzi na to pytanie zajmę się nieco dalej. W głównej mierze 
uwagę chciałam poświęcić czynnikom podmiotowym odnoszącym się do postaw 
i zachowań szkolnych podmiotów, w szczególności ucznia i nauczyciela. W nich bo-
wiem ujawniają się pewne stereotypy i paradoksy wskazujące, że zmiany demokra-
tyczne w  szkole zastały jej uczestników mentalnie nieprzygotowanych na głęboką 
zmianę. Nie chodzi bowiem o wolność dla wolności, o demokrację dla demokracji, 
ale o świadome i odpowiedzialne zaangażowanie szkolnych podmiotów w edukację 
dla rozwoju i wyższej jakości życia.

Warto też mieć na uwadze czynniki pozapodmiotowe tkwiące w instytucjonalnym 
charakterze edukacji i jej urzędniczej roli, która ma ścisły związek z polityką zmian, 
z prawem oświatowym, z gospodarką i nakładami finansowymi na edukację. Nie wy-
starczą jednak piękne budynki, bogato wyposażone sale, wysokie pensje nauczycieli 
i stypendia dla zdolnych uczniów, jeśli nie będą oni mieć wewnętrznego przekonania 
do edukacji dla kreowania lepszej rzeczywistości i nie będzie klimatu sprzyjającego 
aktywnemu i odpowiedzialnemu uczeniu się i pracy. Mając to na uwadze, analizie 
zostaną poddane postawy i zachowania tych podmiotów z akcentem na szczerość, 
zaufanie, zaangażowanie, odpowiedzialność za edukację opartą na podmiotowości.

PODMIOTOWE UWARUNKOWANIA EDUKACJI SZKOLNEJ DLA 
ROZWOJU

Czym zatem jest oparta na podmiotowości edukacja dla rozwoju jednostkowego 
i  społecznego? Jakie czynniki ją warunkują w  szczególności? Pytaniem tym moż-
na rozpocząć charakterystykę założeń własnych analiz i badań prowadzonych wśród 
uczniów i nauczycieli dotyczących autorytetu wewnętrznego, z którym w szczegól-
ności wiążą się cechy takie jak szczerość, zaufanie, zaangażowanie i odpowiedzial-
ność. Można je analizować dla trzech podmiotów: tak ucznia, jak też nauczyciela 
i rodzica. Z racji ograniczeń tekstu skupiono jednak szczególną uwagę na postawach 
ucznia i nauczyciela oraz na ich wzajemnym zaufaniu. Jakie ono jest, gdy zachodzi 
potrzeba wsparcia w trudnych sytuacjach? Aby szukać odpowiedzi na pytania o za-
ufanie i odpowiedzialne zaangażowanie w edukację dla lepszego jutra, należy wskazać 
ich sens, posiłkując się literaturą naukową i własnymi przemyśleniami na ten temat. 

W zagadnienie poczucia odpowiedzialności i klimatu emocjonalnego w szkole 
duży wkład mają koncepcje K. Denka (np. 1994, 1999), A.M. de Tchorzewskiego 
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(1998), jak też interesujące badania nad poczuciem odpowiedzialności przedsta-
wione w  książce J. Madalińskiej-Michalak (2003) i  nad kierowaniem emocjami 
opisane wspólnie z R. Góralską (2012). Szersze ujęcie czynników edukacji dla roz-
woju tkwiących w podmiotach szkolnych znajdzie Czytelnik w pracach A. Kargu-
lowej (1991), S. Mieszalskiego (1997), A. Janowskiego (1998), M. Dudzikowej 
(1996, 2001), E. Petláka (2007), M. Frąckowiak (2010) i innych autorów. O pod-
miotowych i pozapodmiotowych uwarunkowaniach edukacji w szkole traktuje też 
M. Kocór (2013, 2016).

Aby jednak mówić o odpowiedzialności szkolnych podmiotów w  aspekcie ich 
zaangażowania w edukację dla lepszego jutra, należy uświadomić sobie, że nie ma 
odpowiedzialności bez przekonania o jego potrzebie, bez poczucia sprawstwa, szcze-
rości i  zaufania w  szkole. Z  tego względu można dostrzec powiązania tych cech, 
które warunkują się nawzajem w drodze do wartościowej edukacji opartej na part-
nerstwie. Czym jest zatem partnerstwo w  edukacji? To posiadanie równych praw 
w  ustalaniu celów i  treści edukacji oraz sposobów ich realizacji. To prowadzenie 
merytorycznego dialogu w  trosce o wysoką jakość. Partnerami oddziałującymi na 
siebie dla spójności wychowania są nauczyciele i  rodzice, którzy współpracują ze 
sobą w  trosce o dobro i  wszechstronny rozwój uczniów. Wymaga ono określenia 
zasad i  obszarów współpracy, podziału ról i  zadań. Partnerstwo polega na wielo-
stronnych relacjach, poszanowaniu, dobrowolności, wzajemnej pomocy i  odpo-
wiedzialności. W  edukacji opartej na partnerstwie mówi się o triadzie: zaufanie, 
zaangażowanie, odpowiedzialność. Ich współzależność przedstawiono na Ryc. 1. 

Ryc. 1. Triada czynników podmiotowych edukacji w szkole dla lepszego jutra
Źródło: opracowanie własne.

Pojęcie odpowiedzialności ma wymiar etyczny i prawny, ale też psychologiczny, 
socjologiczny i  pedagogiczny. W  odniesieniu do podjętego tematu bardziej cho-
dzi o poczucie odpowiedzialności niż o jej egzekwowanie i wymuszanie zarówno 
u ucznia, rodzica, jak i nauczyciela. Poczucie odpowiedzialności za edukację oznacza 
świadomość jej zagrożeń oraz czynników sprzyjających, ale też troskę i zaangażowa-
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nie w  kreowanie warunków dobrej szkoły i  edukacji. W  związku z  tym w  tytule 
artykułu akcentuję nie samą odpowiedzialność, ale odpowiedzialne zaangażowanie 
szkolnych podmiotów w edukację dla rozwoju. Aby jednak angażować się odpowie-
dzialnie w edukację, trzeba mieć świadomość jej założeń i celów, a także przekonanie, 
że są wartościowe i ważne dla każdego z osobna (ucznia, rodzica i nauczyciela) i dla 
nich razem jako edukacyjnej wspólnoty, bo się rozumieją, są wobec siebie szczerzy 
oraz ufają sobie. Wierzą też w swoją sprawczą moc i w konstruktywną rolę edukacji.

Zanim jednak przejdziemy do poszukiwania odpowiedzi na pytanie: jakie są – 
w  świetle prowadzonych badań – zaufanie i odpowiedzialne zaangażowanie szkol-
nych podmiotów w indywidualnie i społecznie wartościową edukację, warto zasta-
nowić się nad fenomenem zaufania. Bowiem odpowiedzialność i szczerość są ściśle 
związane z zaufaniem, bo ufamy temu, kto jest prawdomówny i odpowiedzialny, kto 
nie udaje, ale zachowuje się autentycznie. W tym momencie dotykamy zagadnienia 
partnerstwa edukacyjnego i podmiotowości, bo nie można ze sobą współpracować 
bez szczerości, poszanowania, zaufania i polegania na sobie. 

W pedagogice zagadnienia te są eksponowane przy tematyce autorytetu wewnętrz-
nego opartego na niewymuszonym przekonaniu, że ktoś nam imponuje i jest godny 
zaufania, liczymy się z jego zdaniem, mamy szacunek do niego i dobrowolnie pod-
dajemy się jego wpływowi. Zaufanie w edukacji to przekonanie o zbieżnych warto-
ściach i celach, w kierunku których należy zmierzać, to świadomość, że możemy na 
kimś polegać w trudnych sytuacjach. Z zaufaniem wiąże się też poczucie akceptacji, 
poszanowania, zrozumienia i  bezpieczeństwa, wysokich kompetencji emocjonal-
nych, moralnych i komunikacyjnych u osób, którym się ufa.

Mówiąc zatem o uwarunkowaniach podmiotowych można myśleć o cechach i za-
chowaniach osób bezpośrednio i pośrednio związanych z edukacją, nie tylko uczniów, 
nauczycieli i rodziców, ale też współpracujących ze szkołą specjalistów – psychologów, 
pedagogów, terapeutów, decydentów lokalnej oświaty. Jednak początkiem wszyst-
kiego w wartościowej indywidualnie i społecznie edukacji, która jest skierowana na 
rozwój i lepsze jutro jest przedstawiona triada warunkujących się cech ucznia i na-
uczyciela, co zaznaczono na schemacie. W związku z tym w dalszych rozważaniach 
skupiono się na ich doświadczeniach. 

CZY MOŻNA MÓWIĆ O ZAUFANIU I ODPOWIEDZIALNOŚCI 
W ŚWIETLE PROWADZONYCH BADAŃ?

Do badania zaufania i odpowiedzialnego zaangażowania w edukację jej podmio-
tów zastosowano wskaźniki werbalne. Taką możliwość dała metoda sondażu diagno-
stycznego i technika ankiety, która zapewniła badanym anonimowość oraz pozwoli-
ła na szybkie zbadanie grup terytorialnie. Badania empiryczne zrealizowane zostały 
w latach 2007-2008 wśród 250 nauczycieli, w latach 2012-2013 wśród 150 nauczy-
cieli oraz w  latach 2012-2014 wśród 292 uczniów szkół różnego typu na terenie 
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województwa podkarpackiego. Badania dotyczyły stresu szkolnego i radzenia sobie 
z nim, wsparcia uczniów i nauczycieli w trudnych sytuacjach (Kocór, 2016). 

Badania zrealizowane zostały na terenie: Rzeszowa, Tarnowa, Dębicy, Jasła, Sa-
noka, Krosna, Przeworska, Jarosławia, Przemyśla i w innych okolicznych miejscowo-
ściach, w których funkcjonują szkoły podstawowe, gimnazja oraz średnie szkoły ogól-
nokształcące i zawodowe. Zadawane były pytania o napotykane w szkole trudności 
i sposoby radzenia sobie z nimi, jak też o źródła wsparcia oczekiwanego, oferowanego 
i otrzymywanego. W niniejszym artykule nie jest możliwe przedstawienie wyników 
całego badania, stąd wybrano dane, które wiążą się z zaufaniem i wsparciem ucznia 
i nauczyciela, następnie krótko je przedstawiono. Wychodząc z założenia, że w sytu-
acjach trudnych nauczyciel powinien ucznia wspierać, ale też sam powinien w szkole 
tę pomoc otrzymywać, gdy sobie nie radzi z klasą albo ze współpracownikami czy 
z sobą samym. Dlatego istotne było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: czy te pod-
mioty sobie ufają? Czy czują się odpowiedzialne za siebie i wspierają się nawzajem?

Nawiązując do wskazanych problemów w podjętych badaniach pytano nauczycie-
li: jak często zwierzają się innym ze swoich problemów w szkole? Dane z badań suge-
rują, że mniej niż połowa (41,3%) uczących często rozmawia z swoich o kłopotach. 
Co drugi (52,0%) jednak rzadko otwiera się przed innymi w trudnych sytuacjach. 
Kilku respondentów twierdzi, że zamyka się w sobie i nie rozmawia z nikim. Taka 
postawa może grozić osamotnieniem, a nawet załamaniem. Istnieje więc potrzeba 
rozwijania kompetencji komunikacyjnych i inteligencji emocjonalnej, by byli otwar-
ci, bardziej ufni i mogli kierować swoimi emocjami.

Dalej interesowało mnie poczucie bezpieczeństwa nauczycieli w szkole i świado-
mość, że są osoby, na które zawsze mogą liczyć. Zapytano badanych o te kwestie. 
Z deklaracji słownych respondentów wynika, że mogą oni liczyć (tzw. wsparcie od-
czuwane) na niewielką grupę osób. Tak wskazało ponad trzy czwarte badanych wy-
chowawców. Kilku uczących (6,0%) przyznało się do poczucia osamotnienia lub 
wahało się w wyrażeniu opinii (14,7%). Byli to ci sami nauczyciele, którzy twierdzili, 
że zamykają się w sobie i nie zwierzają nikomu ze swoich problemów. Ich pesymi-
styczna postawa może wynikać z małego zaufania, niskiej samooceny lub przykrych 
doświadczeń w kontaktach międzyludzkich w szkole lub poza nią. 

Najczęstszymi źródłami wsparcia, głównie emocjonalnego są najbliżsi członko-
wie rodziny, a wartościującego i instrumentalnego – przyjaciele, koleżanki i koledzy 
z pracy. W latach wcześniejszych (2007-2009) wsparcie rodziny deklarował mniejszy 
odsetek osób, aniżeli w 2012-2013 roku. Zwiększył się też odsetek osób mających 
wsparcie innych nauczycieli, którzy z nimi pracują w tej samej szkole i spotykają się 
z  sobą, rozmawiają, doradzają. Jest to pozytywne zjawisko mimo coraz częstszych 
sygnałów o różnych konfliktach, nieporozumieniach między nauczycielami, którzy 
rywalizują o stopnie awansu, nadgodziny, nagrody, pozycję w szkole itp. Wiele jest 
bowiem biurokratycznej pracy, która nauczycielom utrudnia bezpośredni kontakt 
z uczniem i rodzicem, budowanie ich zaufania.
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Różnice pojawiły się też w stosunku do przełożonych czy krewnych, którzy mniej 
lub bardziej wspierają nauczycieli w trudnych sytuacjach. W badaniach z poprzed-
nich lat nauczyciele wskazywali dyrektora szkoły i władze lokalne, z czasem jednak 
ta rola się zmniejszyła i w późniejszych latach częściej akcentowano krewnych, ich 
zrozumienie i wsparcie. Także w znikomym stopniu nauczyciele mogli liczyć na spe-
cjalistyczną pomoc, do której nie jest łatwy dostęp w wielu małych szkołach i śro-
dowiskach. Akcentowane badania i ich wyniki ujawniły od lat niepokojące zjawisko 
osamotnienia nauczyciela. Dotknęło ono co jedenastego badanego, który nie ma 
wsparcia znikąd! Tu też można mówić o braku otwartości, szczerości i zaufania w od-
niesieniu do ucznia i nauczyciela jako edukacyjnych partnerów, którzy mają prowadzić 
dialog i współpracę, a przez to rozumieć się i wspierać.

Powyższe dane skonfrontowano z pytaniem skierowanymi do 292 uczniów róż-
nych typów szkół z województwa podkarpackiego. Pytano o najczęstsze źródła ich 
wsparcia w trudnych sytuacjach. Interesujące było, jak częste jest wskazanie na na-
uczyciela jako udzielającego wsparcia uczniowi, który w pierwszej kolejności – jako 
adresat działań edukacyjnych – powinien być wspierany i otaczany opieką ze strony 
wychowawców, jak też specjalistów. 

Dane z  badań informują, że większość uczniów w  trudnych chwilach, gdy 
pojawia się stres i apatia, oczekuje wparcia najbliższej rodziny. W tym przypadku 
również jest to wsparcie emocjonalne dające zastrzyk energii w  radzeniu sobie 
z problemami w wyrażaniu tego, jakie mają przeżycia, rozterki i dylematy itp. 
Również większość, choć już nieco mniejszy odsetek młodzieży, wskazało rówie-
śników, którzy im doradzają, podtrzymują na duchu, gdy doświadczają frustracji. 
W trudnych chwilach związanych z konfliktami z nauczycielami, kolegami czy 
rodziną zawsze mogą liczyć na ich zrozumienie i wsparcie. Młodzież ma wspólne 
tematy, cele i priorytety, dlatego wspiera się w dążeniu do ich realizacji, powie-
rza sobie tajemnice, przekazuje doświadczenia związane z pierwszym związkiem, 
z uczeniem się, z zaliczaniem sprawdzianów, z wymaganiami nauczyciela, opusz-
czaniem zajęć.

Po przeanalizowaniu danych nasuwa się ten sam niepokojący wniosek o niskim 
zaufaniu ucznia do nauczyciela. Bowiem na pytanie: do kogo najczęściej zwracasz 
się z prośbą o wsparcie w  trudnych sytuacjach; tylko czterech na 292 ankietowa-
nych uczniów wskazało wsparcie nauczyciela! Ten wynik wydaje się być mocnym 
argumentem przemawiającym za dalszą penetracją zjawiska. Ograniczone zaufanie 
do nauczyciela i szkoły potwierdzają bowiem koleje wyniki odnoszące się do oceny 
wsparcia rodziny i szkoły. Tu również na pytanie: jak oceniasz rolę rodziny i szko-
ły w organizowaniu dla Ciebie wsparcia w  trudnych sytuacjach; młodzież częściej 
wskazywała rodzinę, aniżeli szkołę. Pozytywne zdanie o rodzinie wyraziła większość. 
Pod względem zrozumienia i wsparcia krytykowało jednak szkołę 67,1% badanych 
uczniów. Wiele wątpliwości mieli wobec środowiska szkolnego i  nauczycieli, wy-
chowawców, którzy w niej pracują. Co dwunasty ankietowany wyrażał zadowolenie 
wobec wspierającej roli szkoły.
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Podjęte badania traktują o niskim poziomie wzajemnego zaufania uczniów 
i nauczycieli, którzy w sytuacjach trudnych w śladowym stopniu liczą na siebie. 
Jako źródło wsparcia wskazują głównie koleżanki, kolegów i  członków najbliższej 
rodziny. Bowiem na pytania: na kogo możesz liczyć w trudnych sytuacjach; po czyje 
wsparcie Pan/Pani sięga/sięgasz; do kogo najczęściej Pan/Pani zwraca się/zwracasz 
się z prośbą o pomoc, wsparcie w sytuacjach trudnych; kto Panu/Pani/Ci pomaga; 
komu Pan/Pani ufa/ufasz; zarówno badani uczniowie, jak i nauczyciele wskazywali 
w większości członków najbliższej rodziny oraz rówieśników czy współpracowników.

Badania dowodzą, że zarówno uczeń, jak i nauczyciel w znikomym stopniu wska-
zują siebie jako źródło zaufania i wsparcia. Sądzę, że jest to najważniejszy powód 
tego, że dla wielu uczniów i nauczycieli szkoła jest źródłem stresu, który działa 
destruktywnie na samopoczucie i  zaangażowanie w  realizację cenionych wartości, 
w edukację dla rozwoju. Dlatego najwyższy czas, aby ten stan zmieniać, by szkoła nie 
tworzyła mitu własnego funkcjonowania w wielu obszarach, ale by stała się bardziej 
życzliwa, elastyczna, rozumiejąca i atrakcyjna dla swoich podmiotów (Kocór, 2016), by 
była przez nich ceniona i poważana przez społeczeństwo. I o tym w poszukiwaniu war-
tościowych zmian w szkole i w tworzeniu warunków sprzyjających bardziej radosnej 
i satysfakcjonującej edukacji dla lepszego jutra społeczeństw należy pamiętać.

W TROSCE O LEPSZY KLIMAT I ODPOWIEDZIALNE 
TRAKTOWANIE SZKOŁY

Jakiej więc szkoły i  klimatu edukacji potrzeba naszemu społeczeństwu, by od-
budować zaufanie ucznia do nauczyciela, a  może też i  odwrotnie: nauczyciela do 
ucznia? Odpowiedzi na te pytania należy szukać w pedagogice serca Marii Łopatko-
wej (1992), której nam dziś tak bardzo brakuje w wyniku biurokratycznych i mało 
udolnych zmian oraz reform szkolnych. Wiele czasu i miejsca w edukacji poświęca 
się naśladowaniu tego, co jest urzędowe i mało wartościowe dla każdego podmiotu 
z osobna, przesadnie troszcząc się o różne notatki, sprawozdania, podpisy, kontrole 
i oceny, zaświadczenia i dyplomy. Dążmy do edukacji opartej na lepszym klimacie 
emocjonalnym, na wewnętrznej motywacji i wolności do, a nie wolności od, na posza-
nowaniu ludzkiej godności i odmienności, na zrozumieniu zasad edukacyjnej współ-
pracy, wzajemnym uznaniu, miłości i życzliwości. 

Uczmy podmioty szkoły świadomości skrywanych emocji, artykułowania wła-
snych pragnień i celów, ale też rozumienia uczuć innych ludzi. Stawiajmy w kreowa-
niu szkoły lepszego jutra na umiejętności kierowania emocjami tak ucznia, rodzica, 
jak i  nauczyciela, by mieli wewnętrzną motywację czynienia dobra i  szukania go 
w drugim człowieku. Dbajmy o wysoką samoocenę i satysfakcję z edukacji opartej na 
odpowiedzialnym zaangażowaniu we własny rozwój i kreowanie środowiska. W war-
tościowej indywidualnie i społecznie edukacji konieczne jest zaufanie i odpowiedzial-
ne zaangażowanie jej podmiotów w realizację cenionych wartości.
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Na końcu rozważań warto szukać dróg prowadzących do większej powagi i uzna-
nia dla edukacji, szkoły i zawodu nauczyciela, ale też dla dokonań ucznia i odpowie-
dzialnego zaangażowania rodziców w edukację swojego dziecka. Istnieje więc pilna 
potrzeba bardziej priorytetowego traktowania szkoły jako środowiska społeczno-kul-
turowego niż instytucji, która wciąż stawia na urzędniczą rolę jej członków. Gdy in-
stytucja zastępuje człowieka, który nie ma poczucia wpływu na jej funkcjonowanie, 
napotyka liczne przeszkody w realizacji własnych dążeń i celów. Gdy wymogi eduka-
cji nie uwzględniają realiów środowisk lokalnych, a projektowane zmiany nie liczą się 
z rzeczywistymi możliwościami jej aktorów, wzmaga się kryzys stosunków między-
ludzkich, pogarsza się emocjonalny klimat edukacji i błędne koło się zamyka. Trudno 
zatem rozgraniczyć potrzebę zmiany klimatu szkoły od konieczności odpowiedzial-
nego traktowania edukacji dla rozwoju i lepszej przyszłości w każdym obszarze.

Zarysowane badania są tylko przykładem i głosem w dyskusji nad kształtem i sen-
sem lepszej szkoły i  wartościowej edukacji opartej na budowaniu wewnętrznego 
autorytetu, który oznacza dobrowolne poddawanie się wzajemnemu wpływowi jej 
podmiotów, by tworzyli system. Jednak bez akceptacji, zrozumienia, zaufania, za-
angażowania, poczucia odpowiedzialności i  wsparcia trudno zbudować szkołę, do 
której wszyscy będą przychodzić z  bez leku i  obaw (Kocór, 2016). Podjęty temat 
wymaga poszerzenia i priorytetowego potraktowania przez badaczy i praktyków, by 
przeprowadzić badania rozumiejące. Bowiem zbadanie przeżyć i  doświadczeń co-
dzienności podmiotów szkoły pozwoli zrozumieć ich wciąż małe zaufanie i zaanga-
żowanie w wartościową indywidualnie i społecznie edukację. Dopiero wtedy można 
mówić o duszy szkoły, która byłaby zaczynem zmian poza jej murami.
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ZAUFANIE I ODPOWIEDZIALNE ZAANGAŻOWANIE 
SZKOLNYCH PODMIOTÓW W EDUKACJĘ DLA LEPSZEGO 

JUTRA

Słowa kluczowe: szkoła, uczeń, nauczyciel, zaufanie, zaangażowanie, odpowiedzialność

Streszczenie: Artykuł wpisuje się w tematykę aksjologii edukacyjnej, pedagogiki szkoły i po-
lityki oświaty. Autorka zwraca uwagę na indywidualny i społeczny sens edukacji i  jej uwa-
runkowania. Szczególną uwagę przypisuje postawom ucznia i nauczyciela, którzy muszą mieć 
do siebie zaufanie i poczucie sprawstwa, by edukacja była wartościowa i  skuteczna. Bada-
nia empiryczne prowadzone w ostatnich latach w szkołach głównie na terenie województwa 
podkarpackiego ujawniają bowiem niepokojące zjawisko oddalania się szkolnych podmiotów 
(osamotnienia w swoich dążeniach i problemach) i małego zaufania do siebie. Należy szukać 
dróg prowadzących do klimatu szkoły opartego na szczerości, zaufaniu i odpowiedzialności 
jej podmiotów, by edukacja stała się katalizatorem lepszego jutra i wyższej jakości życia.
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RELIANCE AND RESPONSIBLE ENGAGEMENT OF SCHOOL’S 
SUBJECTS IN EDUCATION FOR A BETTER TOMORROW

Keywords: school, student, teacher, reliance, engagement, responsibility

Abstract: The article talks about educational axiology, school pedagogy and education policy. 
The author pays attention to individual and social sense of education and its conditions. 
Particular attention is given to students’ and teachers’ attitudes, who must have trust towards 
each other and a feeling of perpetration in order for education to be valuable and effective. 
Empirical research conducted in recent years in schools mainly in the area of Carpathian 
Voivodeship reveals disturbing phenomenon of receding of school subjects (isolation in own 
aspirations and problems) and little self-trust. One should seek ways that lead to school 
environment which is based on sincerity, trust and responsibility of its subjects for education, 
for it to become a catalyst for a better tomorrow and a higher quality of life.


