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wyzwania we wSpółczeSnej edUkacji – 
znaczenie wiedzy z zakreSU pSychologii 
rozwojowej, nowe role naUczyciela 
i kSztałcenie doroSłych

streszczenie

Celem artykułu jest pokazanie roli znajomości zagadnień z zakresu psy-
chologii rozwojowej w pracy nauczyciela, identyfikacja nowych ról nauczycieli 
oraz wskazanie znaczenia kształcenia dorosłych we współczesnej edukacji. 

Bazując na licznych źródłach udowodniono, że wyzwania związane ze 
współczesną edukacją są bardzo duże. W pierwszej części artykułu uzasadnio-
no, że wiedza z zakresu psychologii rozwojowej ma duży wpływ na właściwe 
postępowanie nauczyciela i budowanie relacji z uczniami. 

W dalszej kolejności wykazano, że odpowiedzialność za edukację ko-
lejnych pokoleń wymaga od nauczycieli występowania w  nowych rolach. 
Szczególnie istotne są role związane ze wspieraniem aktywności edukacyjnej 
uczniów, aby ich osiągnięcia były większe niż nauczycieli, wychodzenie poza 
schematy i dotychczasowe sposoby działania oraz myślenia. Zaangażowanie 
uczniów, ich chęć do zdobywania wiedzy powinna być wynikiem odpo-
wiedniego rozpoznania przez nauczycieli ich zdolności i zainteresowań oraz 
potrzeb i oczekiwań.

W ostatniej części artykułu podkreślono, że istotnym wyzwaniem we 
współczesnej edukacji jest także kształcenie dorosłych. Szybko zmieniająca się 
wokół nas rzeczywistość oraz konieczność podnoszenia kwalifikacji i rozwoju 
umiejętności wymuszają dużą aktywność w tym obszarze.

Na podstawie źródeł literaturowych udowodniono, że o sukcesie każdej 
współczesnej szkoły decydują przede wszystkim nauczyciele, którzy potrafią 
z pasją i  zaangażowaniem przekazywać uczniom wiedzę, inspirując ich do 
odważnego i kreatywnego poszukiwania nowych rozwiązań.

Słowa kluczowe: nauczyciel, edukacja, szkoła, psychologia rozwojowa, 
kształcenie dorosłych.
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znaczenie wiedzy z psychologii rozwojowej w pracy 
współczesnego nauczyciela

W. Strykowski (2005, s. 15) pisze, że „teoretycy kształcenia i wychowania 
są zgodni, że spośród różnych czynników, decydujących o jakości i efektyw-
ności pracy szkoły, najważniejszym jest niewątpliwie nauczyciel. Znaczącą rolę 
nauczyciela w zmieniającej się szkole współczesnej akcentuje wielu autorów”.

Współczesna szkoła, uczniowie i  edukacja stawiają przed nauczycielem 
szereg nowych wyzwań. Umiejętność poradzenia sobie w dynamicznie zmie-
niającym się środowisku wśród młodych ludzi, kolejnych, jakże innych pokoleń, 
wymaga od nauczyciela bycia osobą elastyczną, szybko adaptującą się do zmian, 
ukierunkowaną na potrzeby i oczekiwania ucznia, rozumiejącą zmiany zacho-
dzące w społeczeństwie, przede wszystkim w kontekście różnic pokoleniowych. 

Nauczyciel w  XXI wieku powinien posiadać aktualną, uzupełnianą na 
bieżąco wiedzę na temat skutecznych sposobów komunikowania się, motywo-
wania uczniów, rozwiązywania sytuacji trudnych (konfliktowych), zarządzania 
stresem (swoim i  uczniów). Wiele problemów, z  którymi styka się w  swojej 
codziennej pracy wymaga posiadania wiedzy z  zakresu psychologii, w  tym 
szczególnie (w zależności od miejsca pracy danego nauczyciela – rodzaj szkoły 
czy uczelnia) – wiedzy z psychologii rozwojowej.

Warto przypomnieć, że „psychologia rozwoju, rozwojowa jest jedną z dys-
cyplin psychologicznych. Zajmuje się głównie „rozwojem psychicznym czło-
wieka, zmianami zachodzącymi w  psychice w  ciągu całego jego życia oraz 
czynnikami, które warunkują owe zmiany” (Przetacznik-Gierowska, Makiełło-
-Jarża 1985, s. 3).

Podstawowym zadaniem psychologii rozwojowej jest dążenie do poznania 
istoty rozwoju psychicznego jednostki. Wiedza z zakresu psychologii rozwo-
jowej w pracy nauczyciela daje możliwość analizy, oceny i interpretacji zjawisk 
rozwojowych. Nauczyciel, bazując na wiedzy z szeroko rozumianej psychologii 
rozwojowej (mając na względzie okres rozwojowy, w którym znajduje się dany 
uczeń) oraz uwarunkowania mające istotny wpływ na rozwój w danym okresie 
czy też ewentualne nieprawidłowości, jest w stanie szybko i skutecznie reagować 
oraz podejmować właściwe działania, dostosowane do potrzeb i możliwości 
ucznia, poziomu jego motywacji, a przede wszystkim wrażliwości.

S. Kierkegaard stwierdza, że „nauczanie zaczyna się wtedy, kiedy Ty – na-
uczyciel – uczysz się od ucznia, stawiasz się w Jego położeniu tak, abyś mógł 
zrozumieć, co On rozumie i poznać sposób, w jaki to czy owo pojmuje” (Glińska 
2010, s. 7). Taka postawa (postawienia się w położeniu ucznia i poznanie jego 
sposobu myślenia i działania) wymaga właśnie posiadania wiedzy z zakresu 
psychologii rozwojowej i  zrozumienia, że rozwój psychiczny człowieka na 
każdym etapie tego rozwoju charakteryzują pewne określone zachowania, 
postawy, sposoby komunikowania się, zdobywania wiedzy, dostosowywania 
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się do otoczenia czy wyrażania swojego sprzeciwu wobec nawet powszechnie 
akceptowanych norm i wartości.

Wiedza z zakresu psychologii rozwojowej jest nie tylko użyteczna, ale ab-
solutnie niezbędna do sprawnego, skutecznego i przede wszystkim otwartego 
wykonywania zawodu nauczyciela. Wiedza z zakresu psychologii rozwojowej 
i umiejętność praktycznego jej wykorzystania stwarza możliwość budowania 
odpowiedzialnego środowiska szkolnego, w którym połączenie szeroko rozu-
mianych kompetencji nauczyciela (szczególnie kompetencji psychologiczno-pe-
dagogicznych) z wyrozumiałością oraz tolerancją wobec różnych uczniów jest 
podstawą do „pełnego” wykorzystania potencjału ucznia czy klasy oraz szkoły.

Warto przypomnieć, że „funkcje, które pełni nauczyciel nie ograniczają 
się tylko do wzbogacania sfery poznawczej uczniów. Jest on, bowiem jednym 
z  „rzeźbiarzy” osobowości wychowanków. Obok domu rodzinnego i  grup 
rówieśniczych szkoła zdaje się być istotnym terenem porażek lub sukcesów 
pedagogicznych. Problematyka powodzeń i  niepowodzeń szkolnych może 
być rozpatrywana w aspekcie procesu nauczania (osiągnięcia szkolne ucznia 
uzależnione są od umiejętności dydaktycznych nauczyciela), jak i uczenia się. 
Podjęcie nauki oraz uzyskanie pozytywnych wyników nauczania może być 
związane np. z dojrzałością szkolną dziecka (ucznia, przyp. aut.), która polega 
na osiągnięciu takiego rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, który 
umożliwia przystosowanie się do wymagań szkoły” (Danieluk 2016). Wiedza 
z zakresu psychologii rozwojowej w dużym stopniu może po prostu ułatwić 
wczesne rozpoznawanie problemów związanych z  danym uczniem, rozwią-
zywanie trudności czy wspieranie w różnych sytuacjach, a przede wszystkim 
zrozumienie określonych postaw czy zachowań. Jak pisze M. Danieluk (2016), 
wiedza psychologiczna ma wiele walorów:
– „ułatwia refleksję nad postępowaniem swoim i innych ludzi (w kontekście 

szkoły nad postępowaniem nauczyciela i uczniów),
– umożliwia świadome kierowanie własnym rozwojem i rozwojem osobowo-

ści uczniów w różnych okresach rozwojowych;
– wskazuje na różne możliwości rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych 

i konfliktów międzyludzkich;
– wpływa na dostosowanie aspiracji i planów życiowych do możliwości inte-

lektualnych i zdrowotnych;
– pozwala na samokrytycyzm w stosunku do siebie i na tolerancję w stosunku 

do innych”. 
Współczesny nauczyciel musi posiadać aktualną wiedzę z zakresu psycho-

logii rozwojowej, bowiem stanowi ona fundament i jest niezbędna do prawi-
dłowego rozpoznania możliwości i potencjału ucznia, ułatwia pracę w różnych 
wiekowo grupach, daje możliwość poprawnej analizy i oceny trudnych sytuacji 
oraz elastycznego, umiejętnego dostosowania się do oczekiwań uczniów.
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W. Strykowski (2005, s. 20) stwierdza, że „nauczyciel musi posiąść wiedzę 
z zakresu psychologii rozwojowej i wychowawczej, a także umiejętności wyko-
rzystania tej wiedzy dla poznawania uczniów, organizowania procesu kształ-
cenia i wychowania w szkole oraz kontrolowania i oceniania uczących się (…) 
Nie można przecież wyobrazić sobie profesjonalnej działalności edukacyjnej 
nauczyciela bez kompetencji psychologiczno-pedagogicznych (…)”. 

Nauczyciel, który chce być „sprawny” i „skuteczny” w życiu zawodowym 
i  umieć sobie radzić z  różnymi problemami, musi po prostu szukać odpo-
wiednich rozwiązań właśnie w wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej. Żeby 
pomóc uczniowi, nauczyciel powinien właściwie identyfikować przyczyny jego 
zachowania. Mając wiedzę psychologiczną zdecydowanie prościej jest rozwią-
zywać problemy czy reagować na postawy i zachowania uczniów adekwatnie 
do określonej sytuacji.

Wagę i znaczenie wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej (czy szeroko 
rozumianej psychologii) w  pracy nauczyciela podkreśla również H. Hamer 
(1994, s. 36) pisząc „w zakresie kompetencji psychologicznych, obok wiedzy 
o prawidłowościach rozwoju dzieci i młodzieży, wiedzy o osobowości, znaleźć 
się powinny umiejętności diagnozowania, prowadzenia negocjacji, rozwiązy-
wania konfliktów (…)”. 

Wiedza z  zakresu psychologii rozwojowej jest niezbędna, aby właściwie 
diagnozować postawy i zachowania uczniów, na które wpływ ma współcześnie 
wiele różnych uwarunkowań. 

T. Lewowicki stwierdza, że „kompetencje ogólnopedagogiczne i metodycz-
ne, obok wiedzy o prawidłowościach rozwoju i sposobach sprzyjania rozwojowi 
człowieka oraz wiedzy o koncepcjach edukacji i tym, co uznane zostanie za „ka-
non” wiedzy ogólnopedagogicznej, powinny objąć między innymi umiejętność 
stawiania pytań o istotę zachowań wychowanków i przyczyny uwarunkowania 
tych zachowań; umiejętność (opartą na wiedzy teoretycznej) ewaluacji zadań, 
treści, metod, środków i form działań edukacyjnych; umiejętność tworzenia 
„mikrosystemów” kształcenia i wychowania, poznania uczniów i ich środowi-
ska” (Sikorski 2006, s. 133).

Spełnienie zadań w zakresie kształcenia uczniów, ich wychowania i kształ-
towania ich postaw wymaga właściwego przygotowania zawodowego nauczycie-
la. Musi on posiadać odpowiednią wiedzę o uczniu, jego rozwoju psychofizycz-
nym, środowisku rodzinnym i innych uwarunkowaniach, które mają istotny 
wpływ na jego wyniki w nauce, osiągnięcia i zachowanie.

Autorka artykułu zgadza się z Dereniem (2016), który pisze, że „poznanie 
i rozumienie rzeczywistości wychowawczej i dydaktycznej powinno być oparte 
na wiedzy psychologicznej, socjologicznej i pedagogicznej. Na podstawie tej 
wiedzy przebiega proces tworzenia różnych rozwiązań praktycznych, oceny 
stopnia ich użyteczności, oryginalności i adekwatności, to znaczy dostosowa-
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nia do realnych warunków i do zamierzonych celów”. Wiedza psychologiczna, 
szczególnie z zakresu psychologii rozwojowej jest w pracy każdego nauczyciela 
fundamentalna, jeśli nauczyciel chce odnosić sukcesy pedagogiczne. 

nowe role nauczyciela we współczesnej edukacji
„Patrząc w oczy dziecka widzimy w nich ciekawość

świata, wrażliwość i inteligencję, którymi jest ono obdarzone
niewątpliwie szczodrzej od nas – dorosłych.

Jeśli budujemy dla takiego dziecka szkołę, w której czuje
się ono znudzone i traci właściwą mu radość oraz

spontaniczność, to na pewno coś robimy źle”
(Szymiec 2011, s. 175).

Należy odważnie stwierdzić, że postęp w edukacji będzie możliwy wówczas, 
gdy uczniowie nie tylko nauczą się odtwarzać to, co im przekazano w szkole, ale 
będą sięgać dalej i wyżej oraz osiągać więcej, jeśli chodzi o szeroko rozumiane 
kompetencje niż osiągnęli ich nauczyciele. 

Jak piszą Okleja i Szpakowska (2013, s. 5) „w dobie reform dokonujących 
się w polskiej szkole nie ma miejsca na pełnienie przez nauczyciela tradycyj-
nej roli, która gwarantowała mu centralną i dominującą pozycję w procesie 
nauczania, tzn. przekazywania wiedzy i kontrolowania uczniów. Nauczyciel 
musi zmienić swoje myślenie na temat roli, jaką pełni. Z pozycji osoby będącej 
głównym źródłem wiedzy i kontrolerem, powinien zająć pozycję organizatora 
procesu uczenia się i animatora działań grupy. W szkole przyjaznej dla ucznia 
nauczyciel jest osobą wspierającą aktywność edukacyjną uczniów”. 

Zmiany we współczesnej edukacji wymagają od nauczycieli umiejętności 
radzenia sobie w  dynamicznie zmieniającym się środowisku szkoły, szcze-
gólnie mając na uwadze potrzeby i  oczekiwania nowych pokoleń uczniów. 
W przekazywaniu wiedzy niezbędna jest dziś duża elastyczność, sprawność 
komunikacyjna, ukierunkowanie na ucznia, który dziś różni się bardzo od 
poprzednich pokoleń.

Podkreślono już, że nauczyciel w XXI wieku powinien posiadać aktualną, 
uzupełnianą na bieżąco wiedzę, ale równie istotna jest umiejętność budowania 
pozytywnych relacji z uczniami, wpływania na ich poczucie przynależności do 
szkoły i klasy, zachęcanie i inspirowanie do podejmowania nowych wyzwań, 
poszukiwania a  nie odtwarzania wiedzy, motywowania do realizacji celów 
i osiągnięć.

D. Nowacka (2015, s. 105) stwierdza, że „nauczanie – uczenie się powinno 
następować w rezultacie aktywności obu zaangażowanych stron (nauczyciela 
i uczących się). Nauczyciel powinien dołożyć starań, by tworzyć jak najlepsze 
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warunki do aktywności uczących się dzięki konstruowaniu inspirujących 
zadań, pobudzających kreatywność, także poprzez utrzymywanie partner-
skich, opartych na otwarcie artykułowanych normach, relacji z uczącymi się. 
Prowadzący zajęcia powinien korzystać z  różnych metod nauczania, w  tym 
w szczególności z metod aktywizujących”. Taka aktywność nauczyciela może 
zaowocować zaangażowaniem ucznia w  sięganie po dodatkową wiedzę, po-
szukiwanie nowych rozwiązań, chęć bycia lepszym od „mistrza” (nauczyciela), 
a nie odtwarzaniem tylko treści przekazywanych w ramach zajęć.

Jak piszą B. Okleja i M. Szpakowska (2012, s. 5), współczesny nauczyciel 
występuje w szkole i w klasie w wielu rolach: 
– „W roli osoby organizującej proces uczenia się, rozpoznającej i badającej 

potrzeby, oczekiwania, zainteresowania i możliwości swoich uczniów; 
– w roli osoby integrującej wewnętrzne racje (potrzeby) uczniów z wyma-

ganiami programu, który ma prawo wybrać lub którego sam może być 
autorem; 

– w roli osoby kreującej warunki do uczenia się, poszukiwania, odkrywania, 
myślenia, komunikowania, a także działania i współpracy w grupie; 

– w  roli osoby uczestniczącej w  wymianie emocjonalnej, która zachodzi 
między nim a uczniem, między nim a grupą lub zespołem klasowym; 

– w roli opiekuna, przy pomocy którego uczniowie mogą uczyć się aktywnie 
i samodzielnie. Jednak zbyt daleko idąca pomoc nauczyciela skierowana jest 
w rzeczywistości przeciw uczącemu się, ogranicza jego inwencję twórczą 
i wiarę we własne możliwości, a w konsekwencji uczy bezradności i braku 
samodzielności”. 
Wszystkie powyżej wymienione role są bardzo ważne we współczesnej 

szkole i edukacji. Organizator uczenia się, osoba integrująca potrzeby i wyma-
gania, osoba kreująca odpowiednie środowisko do zdobywania i pogłębiania 
wiedzy, uczestnik wymiany emocjonalnej i  opiekun w  procesie pobudzania 
aktywności i samodzielności uczniów – to nauczyciel XXI wieku. Wszystkie 
opisane role wymagają od nauczyciela zdolności komunikacyjnych, umiejęt-
nego dostosowywania się do potrzeb i oczekiwań uczniów reprezentujących 
różne pokolenia, a więc mających inne wymagania.

Współczesny nauczyciel to przede wszystkim osoba, która powinna być 
właśnie bardzo „sprawna” komunikacyjnie. E. Matyjaszczyk stwierdza, że 
w przypadku współczesne problemy komunikacyjne w szkole mają niewątpliwie 
ogromny wpływ na efektywność nauczania. B. Gołębniak (1996, s. 103-110) 
doszukuje się przyczyn kryzysu komunikacji między nauczycielem a uczniem 
w przestarzałym modelu edukacji, który razi swą formalnością i położeniem 
zbytniego nacisku na słowny przekaz wiedzy oraz oparciem się w  procesie 
dydaktyczno-wychowawczym w głównej mierze o pedagogikę posłuszeństwa” 
(Matyjaszczyk 2002). Takiego rozwiązania nie można po prostu współcześnie 
stosować, jest ono nieskuteczne w stosunku do nowych pokoleń. Pedagogika 
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posłuszeństwa to przede wszystkim odtwarzanie wiedzy, a  nie sięganie po 
więcej czy rozwijanie umiejętności uczniów i  poszerzanie dotychczasowych 
horyzontów.

Praktyka szkolnej edukacji wygląda jednak bardzo różnie we współczesnej 
szkole. W wielu szkołach jest tak, jak pisze R. Szymiec (2011, s. 193-194): „Jaki 
jest bardzo często w edukacji tradycyjnej końcowy efekt narzucania uczniom 
schematów i materiałów, których jedyne uzasadnienie do zaistnienia w klasie 
to numer dopuszczenia programu? Kontakt z przedmiotem kończy się jedno-
cześnie z kontaktem ze szkołą i oba nie są kontynuowane”. R. Szymiec (2011, s. 
194) akcentuje również, że „sensowność tak pojętego nauczania na przyszłość 
jest wątpliwa, gdyż, jak pisze Mager: Prawdopodobieństwo, że uczeń zastosuję 
swoją wiedzę jest uzależnione od jego postawy za lub przeciw przedmiotowi; 
rzeczy nielubiane mają tendencję bycia zapominanymi (Mager 1968, s. 10)”. 

Niezbędne więc wydaje się, aby nauczyciele występowali w  dzisiejszych 
szkołach w  rolach przywódców. Przywództwo „polega na wyznaczaniu kie-
runku, budowaniu zespołów oraz inspirowaniu innych do działania słowem 
i przykładem” (Adair 2008, s. 91). Przywództwo w szkole może być rozumiane 
jako umiejętność przekonywania uczniów do wspólnej wizji kształcenia, zdo-
bywania wiedzy, rozwoju kompetencji. Powinno polegać na tworzeniu klimatu 
zaufania i współpracy, kreowaniu sukcesu ucznia, klasy czy szkoły przez dzie-
lenie się wiedzą i doświadczeniem, motywowanie wszystkich uczniów do efek-
tywnych działań, poszukiwania i tworzenia nowych rozwiązań. Przywództwo 
w szkole powinno koncentrować się również na umiejętności mobilizowania 
uczniów do osiągania wspólnych celów i pokonywania trudności oraz budo-
wania otwartości na wyzwania przyszłości (Knap-Stefaniuk 2015).

Należy podkreślić, że to przede wszystkim od nauczycieli zależy jakość 
procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz czy i w jakim stopniu ma miejsce 
wspieranie psychofizycznego rozwoju uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 
odpowiednie rozpoznanie ich potrzeb i oczekiwań.

Wspomniane już wcześniej autorki, B. Okleja i M. Szpakowska (2013, s. 6) 
stwierdzają, że „w dzisiejszych czasach główne zadanie szkoły, przede wszyst-
kim nauczycieli, to nauczyć uczniów uczyć się skutecznie (…) nauczyciel po-
budza uczniów do samodzielnego myślenia i działania, rozwija ich zaintereso-
wania i zamiłowania, udziela rad i wskazówek oraz śledzi indywidualny postęp 
każdego ucznia (…) Poziom kompetencji nauczyciela, od tego, co nauczyciel 
przekazuje uczniom i w jaki sposób dokonuje przekazu wpływa na możliwość 
uczenia się i sukces lub jego brak”.

Na efektywność pracy szkoły w dużym stopniu wpływa również to, w jaki 
sposób nauczyciel potrafi oddziaływać na zaangażowanie się ucznia w proces 
uczenia się. Nauczyciel powinien wykształcić u ucznia uczucie aprobaty i uzna-
nia, poczucie wiary w  jego możliwości i  osiągnięcia oraz poczucie sukcesu, 
który jest wynikiem pracy ucznia i jego motywacji do zdobywania wiedzy. 



204 Agnieszka Knap-Stefaniuk

Jak podnieść efektywność nauczania we współczesnej szkole? Według Ali-
staira Smitha, skuteczność tych działań można osiągnąć wykorzystując między 
innymi następujące metody: 
– „(…) Całkowite wykorzystanie możliwości intelektualnych uczniów. 
– Trafne dobieranie strategii nauczania i uczenia się.  
– Tworzenie środowiska, które zapewnia wysoką samoocenę i wiarę w siebie. 
– Próbowanie, testowanie i weryfikowanie różnych metod nauczania” (Okleja, 

Szpakowska 2013, s. 10). 
O krok dalej idzie w swoich rozważaniach R. Szymiec (2011, s. 175-176) 

pisząc o nauczaniu responsywnym. Zdaniem tego autora, „nauczaniem respon-
sywnym jest każde zachowanie i działanie nauczyciela, w którym dostraja się 
on do aktualnych potrzeb, zainteresowań i trudności ucznia, w przeciwieństwie 
do nauczania planowego, w którym centralne miejsce zajmuje rozkład mate-
riału z planem wynikowym (…) W nauczaniu responsywnym należy przede 
wszystkim słuchać ucznia i rozbudzać jego zainteresowania”.

R. Szymiec (2011, s. 177) dodaje również, że „tradycyjnie edukację jako 
system planowych działań tworzymy, aby przekazać wiedzę i  umiejętności 
z pewnej z góry określonej dziedziny i określonego jej zakresu (…) Edukację 
opartą na z góry określonym rozkładzie materiału, podręcznik i materiały po-
mocnicze tworzy się na potrzeby odbiorcy masowego – osoby o uśrednionych 
zainteresowaniach, zdolnościach i potrzebach komunikacyjnych”.

W procesie uczenia się, zdobywania przez uczniów wiedzy, na skuteczność 
i efektywność komunikowania się ogromny wpływ mają postawa i kompeten-
cje komunikacyjne nadawcy (nauczyciela). Decydują one w znacznym stopniu 
o tym, jakie będą reakcje na przekazany komunikat. Wiarygodność nadawcy 
wzrasta również, gdy nie przypisuje się mu intencji manipulowania i gdy darzy 
się nadawcę (nauczyciela) sympatią, bądź przekaz jest ważny i interesujący. 

Zdolności komunikacyjne (np. zdolność rozpoznawania sygnałów nadawcy 
– ucznia, wczucia się w rolę słuchacza) są szczególnie ważne w przypadku braku 
zgodności treści przekazu z przekonaniami odbiorcy – a  tak właśnie często 
jest w  przypadku różnic pokoleniowych, widocznych aktualnie w  szkołach 
w relacjach nauczyciel-uczeń. 

Autorka zgadza się z E. Jarmolińską-Jagodzik, która stwierdza, że „proces 
komunikacji międzypokoleniowej musi zostać przyjęty na podstawie nowych 
standardów porozumiewania się. Autokratyczne i dyrektywne negowanie mło-
dego pokolenia, żyjącego w kulturze zmiany, jest przez młodzież nie do przy-
jęcia. (…) – negowanie, krytykowanie i osądzanie może prowadzić jedynie do 
większej spójności wewnątrz młodego pokolenia, które (…) będzie tworzyło 
nowe, nieznane i wyodrębniające się wzorce zachowań i komunikacji. Niezbęd-
ny jest nowy system znaczeń w  procesie komunikacji międzypokoleniowej” 
(2012, s. 205). 
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B. Okleja i M. Szpakowska (2013, s. 7) piszą z kolei, że „w dobie reformy 
nauczyciel musi przede wszystkim zmienić styl nauczania. (…) Tym lepszy 
będzie nauczyciel, im ciekawsze będzie potrafił stworzyć sytuacje dydaktycz-
ne. Nauczyciel chcąc być efektywnym w tym co robi, chcąc wpłynąć na jakość 
pracy musi poznać indywidualne potrzeby uczniów, dostosować umiejętnie do 
nich odpowiednie metody nauczania i  tak stworzyć środowisko dla procesu 
uczenia się, by było pomocne w osiąganiu zamierzonych efektów zajęć”.

Nie ma wątpliwości, co do tego, że „edukacja tradycyjna kładzie nacisk na 
przekazywanie wiedzy i umiejętności z przeszłości (Philips 1979, s. 316)” (Szymiec 
2011, s. 193). Podczas gdy „koncepcja edukacji progresywnej (…) kładzie nacisk 
na budowanie osobowości, spontaniczne działania uczniów, naukę poprzez do-
świadczenie i podkreśla wagę zrozumienia każdego zagadnienia w zmieniającym 
się świecie (Phillips 1979, s. 316)”. Ponadto, współczesna edukacja powinna kłaść 
nacisk na takie poziomy kształcenia, jak: wiedza, umiejętności oraz krytyczne, 
refleksyjne myślenie w różnych kontekstach sytuacyjnych (Ambrozova i in. 2016)

W podsumowaniu tej części rozważań na temat wyzwań we współczesnej 
edukacji, należy pamiętać, że „twórcza praca nauczyciela powinna polegać nie 
na wiernym naśladowaniu szablonów metodycznych, lecz na odnajdywaniu 
własnych sposobów pracy. (…) Zróżnicowany dobór metod uchroni nauczyciela 
przed jednostronnością i  zubożeniem jego struktury działania. Kształcenie 
u  uczestników różnorodnych funkcji myślowych, jak i  wszechstronne ich 
rozwijanie wymaga stosowania różnych metod nauczania” (Bereźnicki 2001, 
s. 260, 265). Zróżnicowanie metod wykorzystywanych w procesie nauczania, 
w tym wykorzystywanie metod aktywnych, m.in. takich rozwiązań, jak: scenki, 
odgrywanie ról, praca grupowa, studia przypadków, debata, drama oraz wielu 
innych, istotnie wpływa na skuteczność kształcenia. Przede wszystkim angażuje 
uczniów, motywuje ich do działania, rozwija twórcze myślenie i kreatywność, 
umiejętność pracy w grupie, komunikowania się, rozbudza ich zainteresowania, 
a co bardzo ważne – wiedza i umiejętności zdobyte z wykorzystaniem aktyw-
nych metod są po prostu trwalsze.

kształcenie i dokształcanie się  dorosłych w polsce 
„W żadnym wieku nie powinieneś się wstydzić tego, czego nie wiesz,

ponieważ zamiłowanie do nauki i zajmowanie się nią nie ogranicza się
do czasów szkolnych, lecz kończy się z życiem”

(Marycjusz 2011, s. 27).

Pod pojęciem „edukacja dorosłych”, lub równoważnie używanym w na-
szym kraju określeniem „oświata dorosłych” należy rozumieć „(…) całokształt 
formalnych i nieformalnych procesów kształcenia, stanowiących przedłużenie 



206 Agnieszka Knap-Stefaniuk

lub uzupełnienie wykształcenia nabytego w szkołach, jak również kształcenie 
praktyczne, któremu dorośli zawdzięczają rozwój umiejętności, wzbogacenie 
wiedzy, doskonalenie kwalifikacji zawodowych czy nabycie nowych kwalifi-
kacji oraz wzbogacenie życia osobistego, a zarazem możliwość brania udziału 
w  socjalnym, ekonomicznym i  kulturalnym rozwoju społeczeństwa” (Okoń 
1981, s. 217).

Warto przypomnieć, że kształcenie i dokształcanie się dorosłych jest ele-
mentem promowanej już od lat koncepcji uczenia się przez całe życie. „Uczenie 
się przez całe życie (lifelong learning – LLL) pozwala jednostkom i  społe-
czeństwom sprostać wyzwaniom współczesności: gwałtownemu rozwojowi 
technologicznemu, procesom globalizacyjnym oraz przemianom społeczno-
-ekonomicznym i kulturowym (…) Inne, niż w Unii Europejskiej, było w Polsce 
rozumienie kształcenia ustawicznego, które identyfikowano jedynie z formalną 
edukacją, głównie młodszych dorosłych. Sytuacja ta jednak zmienia się powoli 
(…)” (Serwis HR 2012).

W artykule pt. Lifelong learning – niedoceniania w Polsce droga do społe-
czeństwa wiedzy czytamy, że w początkowym okresie kształcenie ustawiczne 
koncentrowało się głównie na przygotowaniu do konkretnego zawodu, bądź 
przekwalifikowaniu czy doskonaleniu zawodowym. Znaczenie tego pojęcia 
z  czasem uległo zmianie, rozszerzeniu. Dziś chodzi już nie tylko o  proces 
ukierunkowany na rozwój zawodowy, ale również taki rozwój, który umożliwia 
i ułatwia adaptację jednostki (ucznia) do zmieniających się warunków otocze-
nia, w których funkcjonuje. Natomiast w naukach pedagogicznych, w których 
edukacja ustawiczna wykracza poza kształcenie szkolne czy uniwersyteckie, 
jest ona utożsamiana przede wszystkim z edukacją, kształceniem dorosłych 
oraz samokształceniem (Serwis HR 2012).

Trzeba również podkreślić, że „Kształcenie ustawiczne rozumiane jest 
w Polsce jako formalna edukacja zawodowa i/lub oświata dorosłych, podczas 
gdy europejska koncepcja LLL dotyczy osób w każdym wieku, w  tym także 
najmłodszych dzieci i nie jest ograniczona do instytucji systemu oświaty oraz 
instytucji rynku pracy (…) specyficznie polskim paradoksem jest to, że będąc 
jednym z  najbardziej przedsiębiorczych narodów świata, nie dostrzegamy 
potrzeby uczenia się przez całe życie. Pomimo wieloletniej aktywnej polityki 
unijnej w kierunku LLL w Polsce w zasadzie dopiero w ostatnich latach uświa-
domiono sobie zasadność kompleksowego i spójnego podejścia do uczenia się” 
(Serwis HR 2012).

Wiadomo, że „polityka na rzecz uczenia się przez całe życie dotyczy także 
uczenia się dorosłych. Pojęcie „uczenie się dorosłych”, zdefiniowane wcześniej 
w UE i OECD, nie zostało dotychczas określone w polskim prawie, ani w doku-
mentach programowych. Występuje natomiast pojęcie „kształcenie ustawiczne”, 
którego zakres różni się istotnie od zakresu „uczenia się dorosłych” (Załącznik 
do Uchwały Rady Ministrów 2013, s. 17). 
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Tabela 1. Zakres pojęć „kształcenie ustawiczne” i „uczenie się dorosłych”
„Kształcenie ustawiczne” zdefiniowane 

w Polscea
„Uczenie się dorosłych” promowane  

w UEb 
Dotyczy osób, które: 
–  spełniły obowiązek szkolny i uczą się 

w placówkach kształcenia ustawicznego, 
praktycznego, ośrodkach dokształcania 
i doskonalenia zawodowego 

–  uczęszczają do szkół dla dorosłych 

Dotyczy osób, które: 
–  ukończyły kształcenie uprawniające 

do wejścia na rynek pracy (inicjalne), 
niezależnie jak długo ono trwa, tj. łącznie 
z kształceniem wyższym 

Uwaga skoncentrowana jest na: 
–  młodszych osobach, często do 24. roku 

życia, 
–  uczęszczaniu do placówek systemu oświaty 

Uwaga skoncentrowana jest na: 
–  osobach od 25. do co najmniej 65. roku 

życia, 
–  uczeniu się w różnych formach i miejscach 

a Definicja kształcenia ustawicznego określona jest w ustawie o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572, z późn. zm., art. 3 pkt 17). Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nawiązuje 
do tej definicji. Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym nie definiuje kształcenia ustawicznego (Załącznik 
do Uchwały Rady Ministrów 2013).
b W UE definicja uczenia się dorosłych została zaproponowana w Komunikacie Komisji Europejskiej 
z 23 października 2007 r. – Uczenie się dorosłych. Nigdy nie jest za późno na uczenie się (Załącznik do 
Uchwały Rady Ministrów 2013).

Źródło: Załącznik do Uchwały Rady Ministrów (2013, s. 18).

Z wyników różnych badań jasno jednak wynika, że dorośli Polacy kształcą 
się i doszkalają, dbają o rozwój zawodowy zdecydowanie rzadziej niż obywatele 
pozostałych państw Unii Europejskiej. Sytuacji przez lata nie zmieniły nawet 
ogromne środki, które otrzymujemy na ten cel z Unii Europejskiej. W publi-
kacji Kształcenie ustawiczne w Polsce i w Europie – wiadomości podstawowe 
czytamy, że „z badań prowadzonych zarówno na poziomie europejskim, jak 
i krajowym wynika wyraźnie, że w porównaniu z innymi krajami europejski-
mi Polacy cechują się stosunkowo wysokim poziomem wykształcenia, jednak 
po opuszczeniu ławy szkolnej stosunkowo rzadko starają się uzupełniać swoją 
wiedzę” (Świt 2016, s.25).

W tej samej publikacji czytamy, że „według wskaźnika lifelong learning, 
pracujący Polacy w wieku 25–64 lata przeciętnie dwukrotnie rzadziej uczestni-
czą w kształceniu ustawicznym niż obywatele UE (4,7% wobec 9,3% dla UE-15 
w 2009 roku). Różnica wzrasta w porównaniu z wybijającymi się w Unii Euro-
pejskiej krajami – Danią, Szwecją czy Finlandią, w których wskaźnik lifelong 
learning sięgał nawet 31,6%. Również w porównaniu z krajami naszego regionu, 
zwłaszcza Słowenią i Estonią, wskaźnik ten jest nawet trzykrotnie niższy. Niższy 
niż w Polsce poziom wskaźnika odnotowano w 2008 roku jedynie na Litwie 
(4,5%), w Grecji (3,3%), Słowacji (2,8%), na Węgrzech (2,7%), Rumunii (1,5%) 
i Bułgarii (1,4%) (Wiktorowicz 2010)” (Świt 2016, s. 25-26). 

Jakie są tego przyczyny? W  Załączniku do Uchwały Rady Ministrów 
z  sierpnia 2013 roku pt. Perspektywa uczenia się przez całe życie, wskazano 



208 Agnieszka Knap-Stefaniuk

różne czynniki wpływające na niską wartość wskaźnika uczestnictwa dorosłych 
w kształceniu i szkoleniu w Polsce. Poniżej przedstawiono niektóre z nich: 
– „europejski wskaźnik uczestnictwa dorosłych w LLL dotyczy osób od 25. 

roku życia, gdy tymczasem polską specyfiką w kształceniu i szkoleniu do-
rosłych są dobre wyniki w edukacji osób młodszych – do 24. roku życia;

– prawdopodobne jest, że w  badaniach europejskich (LFS i  AES1) nie 
uwzględnia się w pełni specyficznego podejścia do kształcenia w Polsce, 
w którym kształcenie identyfikuje się głównie z edukacją formalną (sam 
zwrot – edukacja pozaformalna nie jest jeszcze powszechnie rozpoznawany); 
w takim odchylonym w kierunku edukacji formalnej podejściu do edukacji 
mogą być niedoceniane zróżnicowane postacie edukacji pozaformalnej, np. 
krótkoterminowe przeszkolenia, instruktaże do danego stanowiska pracy 
organizowane przez pracodawców; 

– niski poziom zaangażowania pracodawców w szkolenia i kursy dokształcają-
ce realizowane w Polsce może być podyktowany nadmierną liczbą zawodów 
regulowanych uprawniających korporacje zawodowe do prowadzenia szko-
leń i wydawania zaświadczeń uprawniających do wykonywania określonego 
zawodu (…); 

– niska aktywność zawodowa osób powyżej 45. roku życia; osoby, które mniej 
i krócej pracują, mają mniejszą motywację do podnoszenia lub zmiany 
kwalifikacji zawodowych (…); 

– skoncentrowanie uwagi jedynie na wybranych grupach dorosłych, w tym 
osobach bezrobotnych i niektórych kategoriach osób poszukujących pracy; 

– niskie wskaźniki uczestnictwa w kształceniu i szkoleniu osób nisko wykwa-
lifikowanych (…);

– dość słabo rozwinięty, według oceny UE, system potwierdzania kompetencji 
nabytych poza obszarem edukacji formalnej” (Świt 2016, s. 18-20).
Za K. Januszkiewicz (2009, s. 7) należy podkreślić, że „rozwój zawodowy 

pracowników stanowi obecnie jedno z najchętniej podejmowanych zagadnień 
merytorycznych. Rozważania na ten temat absorbują uwagę przedstawicieli 
wielu dziedzin nauki. Teoretyczne i praktyczne wskazania dotyczące podno-
szenia kwalifikacji zawodowych formułują zarówno reprezentanci organizacji 
i zarządzania, socjologowie, jak i psychologowie (…)”. Szczególnie rozwój za-
wodowy, kształcenie się i dokształcanie się dorosłych to temat bardzo aktualny 
we współczesnej edukacji.

1 Wskaźnik ten pochodzi z badania Labour Force Survey (LFS). W Polsce badanie to realizuje GUS pod 
nazwą Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Badanie to prowadzone jest stale i pod-
sumowywane kwartalnie. Pomiar uczestnictwa osób w kształceniu i szkoleniu odnosi się jedynie do 4 
tygodni przed badaniem. Wyników z tego badania nie należy mylić z wynikami innego europejskiego 
badania koncentrującego się wyłącznie na uczeniu się dorosłych – Adult Education Survey (AES). 
W Polsce badanie to także realizuje GUS pod nazwą Kształcenie dorosłych. Jest ono prowadzone 
w cyklu 5-letnim. Pomiar uczestnictwa w kształceniu i szkoleniu odnosi się do dłuższego okresu – 12 
miesięcy przed badaniem (Załącznik do Uchwały Rady Ministrów 2013, s. 17
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Uczenie się osób dorosłych ma współcześnie bardzo duże znaczenie dla 
jakości ich życia, codziennego społecznego funkcjonowania oraz możliwości 
podejmowania różnych (często nowych ról) na rynku pracy. Edukacja jest dziś 
inwestycją, niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia, nabytych umiejętno-
ści i dotychczasowego doświadczenia zawodowego. Rynek pracy i pracodawcy 
wymagają doskonalenia się przez całe życie (Kształcenie ustawiczne… 2011, s. 7). 

Z. Popławski (2016) stwierdza, że edukacja dorosłych jest siłą twórczą. 
Swoją dynamiką ożywia procesy życia społecznego, ma wpływ na zaspokajanie 
indywidualnych i zbiorowych potrzeb edukacyjnych, rozwija kulturę ogólną 
i zawodową społeczeństwa, zmienia warunki życia.

Edukacja dorosłych jest po prostu wymogiem współczesności. To koniecz-
ność ze względu na bardzo szybki rozwój nauki, przyrost wiedzy oraz zmiany 
zachodzące w otoczeniu. Dynamicznie zmieniająca się wokół nas rzeczywistość 
wymusza wręcz aktywność osób dorosłych w podnoszeniu swoich kwalifikacji 
i rozwoju umiejętności.

Współcześnie myślenie o zasobach ludzkich nie powinno ograniczać się do 
inwestowania tylko i  wyłącznie w  młodych pracowników. Powinno koncen-
trować się na szukaniu skutecznych działań i  sposobów zarządzania wiedzą 
w przypadku każdej grupy pracowników. Edukacja dorosłych odgrywa tu więc 
wyjątkowo istotną rolę. Należy podkreślić, że często właśnie wiedza, kompetencje 
i doświadczenie szczególnie tzw. pracowników dojrzałych są po prostu nieoce-
nione. Postawa tych pracowników, ich pracowitość, lojalność, zaangażowanie 
i osiągnięcia mogą stanowić inspirację dla młodszych pokoleń. Kształtowanie 
odpowiedzialnych zachowań młodych pracowników, promowanie wspólnych 
przekonań i wartości niezbędnych do realizacji celów każdej firmy jest łatwiejsze, 
gdy można oprzeć się na wzorcach, czyli starszych i bardziej doświadczonych 
pracownikach (Knap-Stefaniuk 2016). Motywowanie do ciągłego uczenia się, 
stymulowanie pracowników do rozwoju ich kompetencji, niezależnie od wieku 
jest dziś niezbędne, jeśli firma myśli długofalowo o swojej przyszłości.

 „Kształcenie ustawiczne staje się współczesnym modelem edukacji, wyni-
kającym z konieczności stałej adaptacji do szybko zmieniających się warunków 
technologicznych, ekonomicznych, bytowych i gospodarczych (…)” (Świt 2016, 
s. 34).

podsumowanie
Współczesna edukacja podlega ciągłym zmianom. Zdobywanie wiedzy 

nie kończy się w momencie podejmowania aktywności zawodowej, ale trwa 
całe życie i nabiera zupełnie nowego wymiaru. Praca zawodowa, o czym wie 
dzisiejsza młodzież wymaga ciągłego uczenia się, poszerzania horyzontów, 
aktualizowania i zdobywania nowej wiedzy oraz rozwoju kompetencji. 
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Podsumowując opisane w artykule wyzwania we współczesnej edukacji, 
należy podkreślić, że często „źródłem słabości pracy dydaktyczno-wychowaw-
czej szkoły bywa najczęściej brak wiedzy o psychologicznych prawidłowościach 
nauczania i wychowania:
– niedostateczna wiedza z psychologii utrudnia nauczycielom formułowanie 

wniosków i opinii o uczniach oraz analizowanie i rozwiązywanie problemów 
wychowawczych;

– nieznajomość pojęć i  terminów współczesnej psychologii przeszkadza 
w korzystaniu z literatury, co wpływa na brak zrozumienia mechanizmów 
zachowania się uczniów i ogranicza prawidłowe kierowanie procesem ich 
rozwoju;

– w codziennej pracy intuicyjne zachowanie nauczyciela, stosowanie „naiwnej 
psychologii”, korzystanie jedynie z wyrywkowej, pobieżnej wiedzy psycho-
logicznej” (Danieluk 2016).
Ponadto, postęp w edukacji będzie możliwy wówczas, gdy uczniowie nie 

tylko nauczą się odtwarzać to, co im przekazano w  szkole, ale będą sięgać 
dalej i  osiągać więcej niż osiągnęli ich nauczyciele. Do tego niezbędna jest 
określona postawa nauczyciela, wysoki poziom jego kompetencji komuni-
kacyjnych, wiedza dotycząca potrzeb i oczekiwań nowych pokoleń uczniów, 
zdolności motywacyjne, otwartość i duża elastyczność, ale przede wszystkim 
pasja i zaangażowanie. 

Ponadto, współczesny nauczyciel powinien działać w klasie, w szkole jak 
skuteczny menadżer, a więc szybko podejmować decyzje, sprawnie zarządzać 
trudnymi sytuacjami, organizować przyjazne uczniom środowisko nauki i efek-
tywnie nim zarządzać. (Ambrozova i in. 2015).

W  tym miejscu warto raz jeszcze odwołać się do Strykowskiego (2005, 
s.15), który pisze, że „spośród różnych czynników, decydujących o  jakości 
i  efektywności pracy szkoły, najważniejszym jest niewątpliwie nauczyciel”. 
Mazurkiewicz (2014, s. 9) natomiast dodaje „nauczyciele, czyli najważniejsza po 
uczniach grupa decydująca o tym, jak wyglądają nasze szkoły i w konsekwencji 
jak wyglądają nasze społeczeństwa. Nauczyciele, od których zależy sukces (lub 
porażka) szkół, uczniów i obywateli (…)”. W dobie innowacyjnej gospodarki, 
opartej na zarządzaniu wiedzą, wysoka jakość edukacji, w tym kompetencji 
nauczycieli jest jednym z podstawowych warunków sprostania wymaganiom 
rynku, pracodawców, wymaganiom przyszłości. 
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challenges in the contemporary education 
– importance of knowledge in the area of 
developmental psychology, new roles of the 
teacher and adult education

summary

An aim of the article is to show the role of knowledge of the issues in 
the area of developmental psychology in the work of teacher, to identify new 
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roles of teachers as well as to indicate the importance of adult education in 
the contemporary education. 

Based on numerous sources, the author proved that the challenges related 
to the contemporary education are very big. In the first part of the article, 
she justified that the contemporary education in the area of developmental 
psychology has a great impact on the proper conduct of the teacher and 
building their relations with pupils/students. 

Further on, she showed that responsibility for education of next 
generations requires from teachers playing new roles. Particularly important 
are the roles connected with the support provided for pupils’ educational 
activity in order to make it their achievements could be greater than those of 
teachers, exceeding the schemes and the hitherto ways of acting and thinking. 
Pupils’ commitment, their desire to acquire knowledge should be a result 
of a proper recognition by teachers of their abilities as well as needs and 
expectations.

In the last part of the article, the author emphasised that a crucial 
challenge in the contemporary education is also adult education. The quickly 
altering reality around us and the need to raise one’s qualifications and the 
level of skills force a great activity in this area.

Based on the literature sources, the author proved that the success of every 
contemporary school is determined, first of all, by teachers who are able with 
passion and commitment convey knowledge to pupils inspiring them to seek 
in a courageous and creative way new solutions.

Key words: teacher, education, school, developmental psychology, adult 
education.
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