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Abstrakt: podmiotowość jako atrybut człowieka może być również własnością relacji społecz-
nych. tak rozumiana podmiotowość odgrywa szczególną rolę w interakcjach edukacyjnych, 
regulując charakter wzajemnych stosunków poszczególnych osób procesu wychowawczego. 
celem artykułu jest ukazanie istoty i uwarunkowań podmiotowych interakcji w wychowaniu. 
przedstawiono wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania podmiotowości, a także omówio-
no rolę ucznia i nauczyciela w budowaniu relacji dwupodmiotowych. ukazano też możliwo-
ści doświadczania i rozwijania podmiotowości osób biorących udział w procesie edukacyjnym. 
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pojęcie podMiotoWości W WychoWaniu

„podmiotowość” jest terminem wieloznacznym i wielowarstwowym. W edukacji 
można ją interpretować co najmniej dwojako, tj. jako postulatywny, wartościowy 
stan, który jest celem zabiegów edukacyjnych lub też jako postać stosunków spo-
łecznych warunkujących ten stan (por. czerepaniak-Walczak 1987, s. 26). 

podmiotowość utożsamiana ze specyficznym celem wychowania sprowadza 
się do świadomego kształtowania orientacji podmiotowej, czyli poczucia spraw-
stwa dzieci i młodzieży. Wartościami, ku którym powinno zmierzać wychowanie, 
stają się wówczas oprócz podmiotowości także aspiracje podmiotowe i nastawie-
nie na wpływanie na swój los, zaufanie do siebie oraz gotowość budowania wła-
snych celów i programów działania. W takim ujęciu podmiotowość jest kojarzona 
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więc z działalnością własną jednostki, która jest rozwijana i inicjowana według jej 
własnych, osobistych wartości i standardów (kubiak-jurecka 1996, s. 36). 

o podmiotowości w relacjach wychowawczych można natomiast mówić w sy-
tuacji, w której podmiotem jest zarówno wychowawca, jak i wychowanek, a isto-
tę wychowania stanowią zachodzące między nimi stosunki, przepływ informacji 
i wzajemne komunikowanie się. podmiotowość w wychowaniu odnosi się zatem 
do relacji dwupodmiotowej (zob. gurycka 1989, s. 14). 

podmiotowość człowieka można rozpatrywać na trzech poziomach jego ak-
tywności, tj.: autorstwa i współautorstwa, realizacji i współrealizacji oraz kon-
troli i współkontroli linii działania (kida 2009, s. 96). rozważając o podmioto-
wości i podmiotach w procesie edukacyjnym, należy wyodrębnić: podmiotowość 
ucznia i podmiotowość nauczyciela. różne są bowiem zachowania tych podmio-
tów (tj. nauczycieli i uczniów), gdyż wynikają z odmiennego charakteru ich obo-
wiązków i uprawnień w systemie szkolnym. odmienności w zachowaniach ucznia 
i nauczyciela ujawniają się w: 

•	 inicjatywach i czynnościach, które dotyczą pracy szkoły, treści i metod 
realizowania założeń dydaktycznych i wychowawczych,

•	 udziale w podejmowaniu decyzji, dotyczących funkcjonowania szkoły, 
•	 posiadaniu prawa do wyboru treści i metod wychowawczych oraz po-

noszenia odpowiedzialności za ten wybór (Maciaszkowa 1990, s. 114).

podMiotoWość ucznia

podmiotowość ucznia wyraża się w posiadaniu prawa do tworzenia własnej oso-
bowości, wyboru systemu wartości oraz prawa do samorealizacji, która wynika 
z potrzeb i zainteresowań wychowanka, a nie z woli dorosłych. rozumiana w ten 
sposób podmiotowość ma konsekwencje w sposobie organizacji życia i pracy in-
stytucji wychowawczych. z podmiotowości ucznia wynika bowiem jego prawo do 
udziału w kształtowaniu tych instytucji w taki sposób, aby zaspokajały one jego 
potrzeby. prawo to obejmuje możliwość wydawania opinii na temat pracy szkoły 
lub innej instytucji oraz współdecydowania i ponoszenia współodpowiedzialno-
ści za jej funkcjonowanie (por. Maciaszkowa 1990, s. 114). 

traktowanie ucznia jako podmiotu oznacza uznanie, że jest on istotą rozumną 
i wolną, zdolną do intelektualnego poznania i swobodnego wyboru. należy jed-
nak przy tym pamiętać, że nie jest on zdolny ogarnąć wszystko, co chciałby poznać 
oraz zawsze dokonywać jedynie słusznych wyborów (zob. Łobocki 1997, s. 238).

podmiotowość ucznia przejawia się zatem w tym, że podejmuje on różno-
rodną aktywność zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i  potrzebami oraz 
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współuczestniczy w miarę możliwości w doborze celów, treści, metod i form pra-
cy na lekcji. jest on także osobą współkontrolującą i współoceniającą efekty wła-
snej pracy oraz pracy kolegów. upodmiotowiony uczeń potrafi formułować i roz-
wiązywać problemy oraz posiada możliwość zgłaszania własnych inicjatyw i po-
dejmowania decyzji. Ma również prawo wyboru partnerów relacji interpersonal-
nych (popławska 2001, s. 26; popławska 2007, s. 46).

podmiotowość ucznia jest uwarunkowana kilkoma czynnikami. oprócz we-
wnętrznych źródeł podmiotowości ucznia, obejmujących jego osobiste dążenia do 
ideałów, które wynikają z własnego postrzegania świata oraz obrazu samego siebie, 
można wyróżnić także zewnętrzne źródła podmiotowości. do źródeł tych nale-
żą: szkoła jako instytucja i nauczyciele. czynniki te mogą się przyczynić do prze-
żywania przez uczniów poczucia własnej podmiotowości lub je ograniczać. dzie-
je się tak dlatego, iż przynależność do instytucji stwarza szczególne warunki do 
przebiegu procesów umożliwiających tworzenie znaczeń dotyczących własnej oso-
by. specyfiką pracy w polskich szkołach jest niestety to, że nauczyciele często na-
rzucają uczniom gotowe znaczenia oraz przekazują swoje wymagania czy oceny 
(Malinowska 2008, s. 48).

podMiotoWość nauczycieLa

podmiotowość nauczyciela oznacza swobodę w działaniu, która wyraża się przez 
wyznaczenie osobistych celów, suwerenne podejmowanie decyzji, samodzielne   
wykonywanie działań i ocenianie wartości własnych osiągnięć. podmiotowość na-
uczyciela również podlega uwarunkowaniom zewnętrznym i wewnętrznym. uwa-
runkowania zewnętrzne są zależne od władzy politycznej kraju i administracji 
oświatowej, zaś do uwarunkowań wewnętrznych zalicza się kwalifikacje i czynni-
ki osobowościowe nauczyciela, jego zdolności i identyfikację z zawodem. podmio-
towość wychowawcy (nauczyciela) może się zwiększyć, gdy wybierając korzystne 
sytuacje dla swoich podopiecznych, będzie miał on duże pole do własnej aktyw-
ności (okoń 1991, s. 195–196). 

tylko taki wychowawca, który ma swobodę w określaniu celów i zadań oraz 
ich realizacji i kontrolowania, może pełnić rolę podmiotu. Wszystkie próby in-
gerencji z zewnątrz ograniczają podmiotowość nauczyciela i sprawiają, że zanika 
jego aktywność i twórczość, przez co staje się on przystosowany. taki wychowaw-
ca, który nie potrafi być podmiotem, nie będzie potrafił tworzyć sytuacji, w któ-
rych jego wychowankowie będą mogli być podmiotami, ponieważ będąc nastawio-
nym adaptacyjnie, w ten sam sposób oddziałuje na innych (Wojciechowska-char-
lak 1997, s. 63–67). 



44 barbara WojciechoWska-charLak, teresa zubrzycka-Maciąg

podstawę podmiotowości nauczyciela stanowią jego kompetencje aksjologiczne, 
które powinny łączyć się z rzetelną wiedzą wychowawcy o świecie, uczniach i so-
bie samym (kobyłecka 1999, s. 256). nauczyciela o wysokim poziomie podmioto-
wości charakteryzują ponadto:

•	 świadomość sytuacji wychowawczej lub dydaktycznej oraz jej uwarun-
kowań, w tym tych związanych z zespołem, którym kieruje,

•	 przekonanie, co i w jaki sposób chce osiągnąć w pracy z wychowankami,
•	 refleksyjny stosunek do własnych zamierzeń i dokonań oraz umiejętność 

i gotowość ich modyfikowania i doskonalenia,
•	 swoboda działania, która pozwala mu na realizowanie swoich pedago-

gicznych celów (zob. skrzypniak 2009, s. 390–391).

zarys ModeLu podMiotoWości ucznia i nauczycieLa 

W literaturze poświęconej problematyce podmiotowości można odnaleźć zarys mo-
delu normatywnego relacji pomiędzy podmiotowością nauczyciela i ucznia (zob. 
stech 1999, s. 187). podkreśla się w nim równoważność i równorzędność podmio-
towości ucznia i nauczyciela, jak również wzajemność i dwustronność ich oddzia-
ływań. Model ten zakłada też zgodność i harmonię między celami obydwu pod-
miotów relacji, przy czym podmiotowość nauczyciela jest traktowana jako czynnik 
warunkujący rozwój podmiotowości dziecka. Wysokie poczucie podmiotowości 
nauczyciela umożliwia docenienie podmiotowych dążeń wychowanków. im bar-
dziej wzrasta więc podmiotowość nauczyciela, tym większe są szanse na urzeczy-
wistnianie podmiotowości wychowanków.

o podmiotowości nauczyciela w relacji z wychowankami można mówić, gdy 
nauczyciel:

•	 czuje się sprawcą warunków, w jakich uczniowie podejmują aktywność, 
•	 czuje się odpowiedzialny za doświadczenia wyniesione przez uczniów 

z określonych sytuacji wychowawczych,
•	 dostrzega swój wpływ na samopoczucie swoich wychowanków i klimat 

panujący w grupie,
•	 jest w stanie przypisać sobie współudział w kształtowaniu postaw i aspi-

racji życiowych młodzieży,
•	 udaje mu się wywołać określone zmiany w aktywności uczniów na pod-

łożu doświadczanych przez nich pozytywnych emocji (stech 1999, s. 188). 
podmiotowość ucznia na lekcji w kontakcie z wychowawcą sprowadza się zwy-

kle do takich kategorii czynności, jak: zadawanie pytań, wyrażanie własnych są-
dów, opinii i ocen, jak również formułowanie wniosków czy wysuwanie propozycji. 
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Miarą szerzej rozumianej podmiotowości ucznia jest jednak to, na ile czuje się on 
dostrzeżony przez nauczyciela, obdarzony uwagą, zainteresowaniem i życzliwością 
oraz akceptowany i doceniany w grupie. poczucie podmiotowości ucznia kształ-
tuje się wówczas, gdy ma on przekonanie, że jest ważny dla nauczyciela jako osoba 
i jako członek grupy, gdy wymagania edukacyjne są dostosowane do jego rzeczy-
wistych możliwości, a ujawnienie zdarzających się kłopotów nie tylko nie spotka 
się z negatywną oceną, ale wywołuje u nauczyciela życzliwe zainteresowanie oraz 
chęć pomocy w ich przezwyciężeniu. W takiej przyjaznej atmosferze kształtuje się 
u ucznia poczucie zaufania do pedagoga i potrzeba kontaktów z nim, a instytucja 
szkoły nabiera waloru pozytywnego (zob. stech 1999, s. 189; zubrzycka-Maciąg, 
Wosik-kawala 2015, s. 23–27). 

podmiotowość ucznia zwiększa się w warunkach zapewnienia mu prawa do 
zajmowania własnego stanowiska w różnych sprawach (prawo do swobodnego 
wyboru), prawa do szukania na własną rękę możliwych sposobów rozwiązań (po-
czucie wpływu) czy też prawa do własnej oceny zarówno sposobu wykonania za-
dania, jak i osiągniętego wyniku (poczucie kontroli) (gurycka 1989, s. 15). uczeń 
doznaje podmiotowości, kiedy ma poczucie podejmowania działań z własnej woli, 
ma możliwość wyboru sposobu oraz środków, za pomocą których może wykony-
wać zadania, oraz poczucie, że określone zadania wykonuje dzięki swojemu wy-
siłkowi. podmiotowość ucznia nie jest zagrożona również wtedy, gdy sam decy-
duje o tym, czy zaakceptuje lub nie rezultat swojej działalności, sam ocenia lub 
współocenia efekt oraz przebieg własnej pracy. aby zatem uczeń mógł funkcjono-
wać podmiotowo w procesie edukacji, ważne jest uznanie go za jednostkę w pełni 
autonomiczną, która ma prawo do wewnętrznej niezależności i która ponosi od-
powiedzialność za swoje postępowanie (popławska 2007, s. 45). 

uczeń jako podmiot spełnia się przez świadome i odpowiedzialne działania 
obejmujące:

1) sferę aksjologiczną, inaczej nazywaną aktywnością aksjologiczną – jest 
ona związana z rozpoznawaniem, rozumieniem, akceptowaniem, two-
rzeniem oraz urzeczywistnianiem wartości;

2) sferę intelektualną, czyli aktywność intelektualną – wiąże się ona z prze-
twarzaniem informacji, budowaniem wiedzy, rozwiązywaniem proble-
mów oraz korzystaniem ze zdobytej wiedzy;

3) sferę intrapersonalną (aktywność intrapersonalną) – polega ona na świa-
domości własnego „ja”, rozumieniu i akceptowaniu swoich uczuć, moty-
wacji, dążeń i cech charakteru;

4) sferę interpersonalną, czyli aktywność interpersonalną – jest ona zwią-
zana z tym, w jaki sposób jednostka nauczyła się współistnieć z innymi 
ludźmi (popławska 2003, s. 76).
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podmiotowość ucznia obejmuje dwa poziomy: inicjalny i finalny. podmio-
towość inicjalną posiada każdy człowiek, natomiast podmiotowość finalną jed-
nostka może wypracować wieloletnią pracą nad sobą, opierając się na obiektyw-
nej hierarchii wartości. jeśli proces wychowania będzie miał charakter dwupod-
miotowy, wówczas wychowawca będzie tym, który pomaga wychowankowi uzy-
skać podmiotowość finalną. istotną rolę w procesie wychowania pełni bowiem 
usprawnianie się w poznawaniu prawdy, realizowaniu dobra oraz tworzeniu no-
wych dzieł. pomoc wychowawcy będzie zatem polegać na wspieraniu wychowan-
ka w rozwoju przez swój autorytet. tak więc należy uznać, że podmiotowość wy-
chowanka realizuje się w podejmowaniu zadań mających na celu uzyskanie pod-
miotowości finalnej, a nie w dopuszczaniu go do aktywności (kukołowicz, cał-
ka 2003, s. 119–121). 

podmiotowość ucznia i nauczyciela jest manifestowana przede wszystkim przez 
ich interaktywne zachowania. powinny się one opierać na wzajemnym zaufaniu, 
życzliwości, akceptacji oraz szacunku. każdy wychowanek jest indywidualnością, 
która stanowi niepowtarzalną istotę ludzką, charakteryzuje się swoistymi wada-
mi, zaletami, pragnieniami, potrzebami i emocjami. nauczyciel jako główny orga-
nizator procesu dydaktyczno-wychowawczego powinien tworzyć sytuacje, w któ-
rych wychowanek mógłby wnosić tyle samo do interakcji w wyniku wspólnej ak-
tywności, uwzględniające wszechstronny rozwój ucznia i przygotowujące go do 
samorealizacji w dorosłym życiu (Wojciechowska-charlak 2005b, s. 63; dyląg  
2010, s. 49).

W myśl powyższego podmiotowość w wychowaniu można interpretować jako 
rodzaj relacji zachodzącej między podmiotami, w której wychowawca przyłącza 
do swoich działań wychowanka oraz tworzy warunki, w których wychowanek bę-
dzie mógł wprowadzić wychowawcę do swojej linii działania. cechami tej relacji 
są równoważność i równoprawność podmiotów, równowaga między zadaniem 
koniecznym a kontrolą przez wychowanka tego zadania, a także zgoda na ograni-
czenie swojej podmiotowości podmiotowością innego człowieka (kubiak-jurecka 
1996, s. 36). 

podmiotowość warunkuje szczególnego rodzaju regulację stosunków jednostki 
z otoczeniem. W edukacji podmiotowość modyfikuje strategię kształcenia przez 
zmianę monologu w dialog, w którym uczeń i nauczyciel są partnerami. interak-
cja, dla której jest charakterystyczna aktywność biorących w niej udział podmio-
tów, jest nazywana dwupodmiotową. 
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dWupodMiotoWe interakcje WychoWaWcze 

pojęcie „interakcja” oznacza wzajemne oddziaływanie lub wzajemny wpływ. in-
terakcja społeczna określa natomiast sytuację, w której zachowanie jednej osoby 
działa jak bodziec na zachowanie drugiej i na odwrót. 

„interakcja społeczna jest dwupodmiotowa wówczas, gdy wszystkie uczestni-
czące w niej osoby mają przeświadczenie, że są sprawcami (współsprawcami) zda-
rzeń wynikających z ich preferencji oraz gotowe są ponieść konsekwencje owego 
sprawstwa. Wyraża się to w ich osobistym poczuciu wolności i odpowiedzialno-
ści” (czerepaniak-Walczak 1987, s. 27). 

Wychowanie jako układ dwupodmiotowych interakcji zakłada wzajemne uzna-
nie uczestników interakcji, respektowanie swoich praw i obowiązków, tworzenie 
warunków do wzajemnej aktywności obu podmiotów. 

relacja dwupodmiotowa jest szczególnym typem spotkania, w którym pod-
mioty pozostają w ciągłej interakcji i współzależnej aktywności, doświadczając 
przy tym poczucia podmiotowości. cechą charakterystyczną relacji dwupodmio-
towej jest wzajemny szacunek uczestników. Ważnym elementem tego typu relacji 
są bowiem osobiste doświadczenia podczas kontaktów z rozmówcą, gdyż nastę-
puje tu widoczne zetknięcie się własnego i cudzego sprawstwa, upodobań i odpo-
wiedzialności. rozumiana w ten sposób relacja dwupodmiotowa może być spo-
tkaniem podmiotów indywidualnych, zbiorowych oraz podmiotu indywidualne-
go i zbiorowego (czerepaniak-Walczak 1987, s. 27). W myśl powyższego można 
wyróżnić podstawowe cechy relacji dwupodmiotowej:

1. dwukierunkowość wpływów pochodzących od obu stron interakcji. 
oznacza to, że jednostki pozostające we wzajemnej interakcji wpływa-
ją na siebie nawzajem i spodziewają się tego, dlatego przygotowują się 
na odbieranie zachowań tej drugiej osoby i odpowiednio ustosunkowu-
ją się do nich. 

2. ustrukturalizowana forma relacji, która umożliwia koordynację zacho-
wań osób uczestniczących w interakcji. struktura ta jest czasowo-prze-
strzenna i mieszczą się w niej naprzemienne zachowania jednostek oraz 
ich wkład w interakcję. jest ona skutkiem działań dwóch podmiotów, 
dlatego ma charakter otwarty, ciągle się zmienia i nie da się przewidzieć 
jej wyników. 

3. specyficzna treść, która jest warunkowana aktywnością stron i która ma 
indywidualne znaczenie dla uczestników interakcji (zob. shugar 1989, 
s. 73). 

przekładając relacje międzyludzkie na wychowanie, można stwierdzić, że są one 
swoistą grą między dwoma podmiotami: nauczycielem i uczniem. podmiotowość 
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obu tych podmiotów wyraża się we wzajemnym zaufaniu, akceptacji i życzliwo-
ści, zaś podstawą funkcjonowania obydwu stron tej relacji są następujące zasady:

•	 nauczyciel wierzy w to, że tak samo jak on sam uczniowie również my-
ślą o sobie i uczą się dla siebie,

•	 nauczyciele, rodzice, uczniowie i władze szkolne podzielają odpowie-
dzialność za proces uczenia się i wychowania,

•	 nauczyciel zapewnia uczniom materiały do nauki, a uczniowie konstru-
ują własny program nauczania oraz wybierają własny kierunek nauki 
i mają pełną świadomość konsekwencji własnych wyborów,

•	 nauczyciel pozostawia uczniom maksymalny możliwy zakres swobody, 
unikając przy tym wymuszenia posłuchu,

•	 zarówno nauczyciel, jak i uczeń są autentyczni i otwarci, świadomi wła-
snych niedoskonałości i nie wstydzą się ich, starając się wspólnie je po-
konywać, 

•	 nauczyciel nie ocenia, nie komentuje i nie przybiera roli osoby wszyst-
kowiedzącej,

•	 uczeń ponosi odpowiedzialność za własne decyzje i wybory (kubiak- 
-jurecka 1997, s. 206–207).

uWarunkoWania dWupodMiotoWych interakcji

Wśród czynników, które mają wpływ na interakcje między nauczycielem i uczniem, 
można wyróżnić dwie kategorie. pierwszą stanowią czynniki społeczno-pedago-
giczne. zalicza się do nich m.in. sympatię ucznia wobec nauczyciela, warunki prze-
biegu interakcji, oceny, jakie otrzymuje uczeń z danego przedmiotu, zachowanie 
nauczyciela i styl kierowania wychowawczego. drugą grupę czynników mających 
wpływ na interakcje nauczyciela i uczniów stanowią cechy osobowości i właściwo-
ści podmiotów interakcji (Wojciechowska-charlak 2005a, s. 452). 

centralnym czynnikiem determinującym charakter relacji z uczniami jest jed-
nak osoba nauczyciela. jego postawa wobec uczniów bezpośrednio określa rodzaj 
wzajemnych stosunków oraz wpływa na poziom doświadczania podmiotowości 
przez uczniów. Wychowankowie akceptowani przez nauczyciela, pewni, że nie na-
rażą się na krytykę z jego strony, pełniej uczestniczą w zajęciach, chętniej podej-
mują trudne zadania i są bardziej w nie zaangażowani. doświadczanie osobistego 
wpływu i sprawstwa oddziałuje natomiast pozytywnie na poczucie własnej war-
tości i podmiotowości. z kolei uczniowie, którzy odczuwają obojętność lub nie-
chęć ze strony nauczyciela, są przez niego ignorowani lub niedoceniani, nabierają 
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przekonania o własnej nieudolności i małej wartości, tracą motywację do aktyw-
ności i wycofują się z działania. takie nastawienie nauczyciela ogranicza więc roz-
wijanie podmiotowości uczniów. 

W klasie o pozytywnej, wyzwalającej, szanującej podmiotowość uczniów at-
mosferze wychowawczej występuje rywalizacja edukacyjna oparta nie tylko na 
jednostkowych potrzebach, lecz również na wartościach społecznych – jest w niej 
widoczna wzajemna koleżeńska pomoc i współdziałanie (cudak 2003). uczenie 
się i uczęszczanie do szkoły przestają być wówczas traktowane jako coś uciążli-
wego, a stają się przyjemne, dając uczniowi satysfakcję z dobrze spełnianych obo-
wiązków. W ocenie funkcjonowania szkoły nie bez racji podkreśla się, że ważne 
jest to, by uczeń ją lubił i chętnie do niej uczęszczał (Wall 1986).

aby była możliwa dwupodmiotowa interakcja między nauczycielem i uczniem, 
ich relacje powinny być oparte na wzajemnym braniu i dawaniu, uczestnicy rela-
cji powinni naprzemiennie zajmować pierwszą i drugą pozycję w parze przyległej, 
powinni wprowadzić zmienność ról pełnionych w danym układzie interakcyjnym 
oraz dochodzić do wspólnych znaczeń (szempruch 2001, s. 40–41). 

specyfiką interakcji zachodzących pomiędzy nauczycielem i uczniami pod-
czas lekcji może być: 

•	 „asymetria – nauczyciele z racji wieku, wiedzy, doświadczenia są wyżej 
sytuowani w interakcji niż uczniowie,

•	 kierowanie przez nauczyciela i samosterowanie – z jednej strony pedagog 
daje uczniom impulsy do działania, z drugiej zaś uczniowie jako pod-
mioty dążą w stronę samorozwoju,

•	 podmiotowość – partnerzy wnoszą swoje podmiotowe oczekiwania i po-
trzeby do powstających interakcji, co może niekiedy prowadzić do kon-
fliktów, które należy jak najszybciej rozwiązać, 

•	 zależność od uwarunkowań – uczenie i nauczanie jest skierowane na 
końcowy rezultat, który jest uzależniony od czynników czasowo-prze-
strzennych, organizacyjnych i materialnych,

•	 powiązanie systemowe – interakcja w czasie lekcji jest czymś więcej niż 
tylko spotkaniem podmiotów, jest ona częścią jednego wielkiego proce-
su, który jest odzwierciedleniem kultury i poziomu rozwojowego dane-
go narodu” (szempruch 2001, s. 453). 

dla interakcji między nauczycielami a uczniami w działaniach edukacyjnych, 
które są oparte na podmiotowym paradygmacie, znamienne są: symetryczność, 
dwupodmiotowość i nastawienie na uwzględnienie potrzeb ucznia. W relacjach 
tych struktura językowa ma formę rozmowy, dialogu między podmiotami, a styl 
pracy nauczyciela ma charakter negocjacyjny i delegujący. atmosfera opiera się 
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na współpracy, wymianie myśli, akceptowaniu indywidualnych potrzeb ucznia, 
jego tempa pracy oraz na możliwości wzajemnej pomocy między uczniami w kla-
sie (bałachowicz 2008, s. 12). 

Właściwą dla interakcji dwupodmiotowej komunikację pomiędzy nauczycie-
lem a uczniami charakteryzują natomiast: „motywacja (zaangażowanie, inicjaty-
wa i optymizm, dążenie do porozumienia); płynność (umiejętność podtrzymywa-
nia i pobudzania komunikacji, uspakajanie i pobudzanie uczestników dialogu); 
metakomunikacja (odzwierciedlanie uczuć i nastroju osób prowadzących dialog; 
umiejętność mówienia o uczuciach, skoncentrowanie na problemie, zaproszenie 
grupy do wspólnej pracy, wspólnego poszukiwania rozwiązania problemu); otwar-
tość (emanacja ciepła, przyjaźń, uczciwość, »bycie sobą«); brak egocentryzmu (wza-
jemne zrozumienie, dobry kontakt, swoboda, świadomość porozumienia); empatia 
(emocjonalne reagowanie na stan innej osoby, rozumienie uczuć, myśli, wspiera-
nie); adaptacja (dobór słownictwa, gestów, ubioru i zachowanie); odbieranie (słu-
chanie skuteczne – parafrazowanie, precyzowanie, informacja zwrotna; słuchanie 
aktywne, słuchanie świadome); komunikacja niewerbalna (gesty, mimika, kontakt 
wzrokowy i fizyczny, pozycja ciała); samokontrola emocjonalna (rozpoznawanie 
swoich emocji i umiejętność ich wyrażenia, poprawna samoocena, wiara w sie-
bie); tymczasowość (prezentowanie własnego stanowiska i jednocześnie postawa 
otwarta na sugestie innych; zaproszenie do stwierdzenia lub zbadania alternaty-
wy); równość (minimalizowanie różnic wynikających ze statusu; wypowiedź każ-
dej osoby jest wartościowa i cenna)” (popławska 2003, s. 181–182). 

odniesienia do praktyki pedagogicznej

charakter relacji i wynikająca stąd specyfika komunikacji pomiędzy nauczycielem 
i uczniem we współczesnej szkole niejednokrotnie jest zatem daleka od założeń 
podmiotowości. członkowie interakcji utrzymują w niej bowiem najniższy stopień 
psychologicznej bliskości, a sygnały niewerbalne zastosowane przez nauczyciela 
często służą podtrzymywaniu dystansu oraz umacnianiu chłodu emocjonalnego 
(zob. Marzec 2001, s. 54– 55). W przeciętnej polskiej szkole nauczyciel nie jawi się 
więc jako osoba życzliwa uczniowi, lecz jako ktoś oceniający go w pewien specy-
ficzny sposób. ocena ta sprowadza się głównie do wyszukiwania braków w wiedzy 
i umiejętnościach ucznia. Wpływa to na relacje między nauczycielem a uczniem, 
które są pełne zafałszowań, gdyż wychowanek robi wszystko, aby nauczyciel nie 
dowiedział się wszystkiego na jego temat, a w szczególności tego, co dotyczy jego 
trudności i braków. nauczyciel nie jest bowiem postrzegany jako sprzymierzeniec 
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młodego człowieka w procesie stawania się i rozwoju – z punktu widzenia dzieci 
i młodzieży to raczej ktoś, kto znajduje się po przeciwnej stronie (Łobocki 1998). 

przyczyną zakłóceń w interakcjach między nauczycielem i uczniami, a tym sa-
mym przeszkodą w rozwijaniu podmiotowości wychowanków mogą być dyspozy-
cje osobowościowe nauczyciela oraz braki w należytym przygotowaniu do zawo-
du składające się na jego postawę wobec pełnionej roli zawodowej i wychowanków. 

charakterystyczne dla interakcji dwupodmiotowych, sprzyjających kształto-
waniu poczucia podmiotowości nauczyciela i uczniów, są wzajemne więzi mię-
dzy podmiotami nacechowane akceptacją i szacunkiem. tworzywem tych więzi 
mogą być wspólne cele, pasje, sprawności lub rodzaj aktywności angażującej emo-
cje, umysł, zainteresowania dziecka. pożądanym przejawem dbałości o rozwijanie 
podmiotowości uczniów jest także uświadamianie im celów konkretnych zadań 
dotyczących inicjowanych i organizowanych w klasie działań. bez wytłumacze-
nia tego uczniom trudno mówić bowiem o konstruktywnej ich aktywności i sa-
modzielności. nie mając świadomości celów podejmowanych działań, uczniowie 
będą pozbawieni silniejszego oparcia w postaci odpowiednio przemyślanego pla-
nu działania i motywów skłaniających ich do działań efektywnych i mogą szybko 
się zniechęcać (Łobocki 1985).

prawidłowością rozwojową dzieci i młodzieży w wieku szkolnym jest wzrasta-
jące u nich dążenie do dojrzałości, wyrażającej się m.in. w autonomii i samodziel-
ności w myśleniu, przeżywaniu, działaniu, dokonywaniu wyborów. takie przy-
mioty nie rozwijają się jednak samoistnie i w sposób przypadkowy, lecz muszą być 
świadomie i celowo rozwijane we właściwym środowisku wychowawczym. zada-
niem nauczycieli jest zatem tworzenie warunków do rozwijania w uczniach poczu-
cia podmiotowości przez rozbudzanie ich aktywności, pomoc w budowaniu ade-
kwatnego poczucia własnej wartości, samokontroli i odpowiedzialności, a także 
w kształtowaniu umiejętności decydowania o sobie oraz nawiązywania pozytyw-
nych i pogłębionych kontaktów międzyludzkich (zob. zubrzycka-Maciąg, Wo-
sik-kawala 2015, s. 23–30). należy jednak pamiętać, że realizacja tych prioryteto-
wych zadań wychowawczych jest możliwa wyłącznie w sytuacjach dwupodmio-
towych, gwarantujących poszanowanie godności wszystkich partnerów interak-
cji edukacyjnych. 

Literatura

bałachowicz j. (2008). Edukacyjne wspieranie rozwoju podmiotowości człowieka. 
„problemy opiekuńczo-Wychowawcze” 6, s. 12.



52 barbara WojciechoWska-charLak, teresa zubrzycka-Maciąg

cudak h. (2003). Atmosfera wychowawcza. W: t. pilch (red.). Encyklopedia peda-
gogiczna XXI wieku. t. 1. Warszawa.

czerepaniak-Walczak M. (1987). Interakcja dwupodmiotowa w edukacji: fetysz czy 
realność? W: W. M. Wołoszyn (red.). Aksjolodeontologiczne aspekty relacji oso-
bowych w procesach edukacyjnych. bydgoszcz.

dąbrowska t. e., Wojciechowskiej-charlak b. (1997). Między praktyką a teorią wy-
chowania. Lublin.

dyląg j. (2010). Podmiotowość ucznia i nauczyciela a kształcenie emocjonalne i etycz-
no-moralne w edukacji zintegrowanej. W: i. adamek, M. grochowalska, e. Żmi-
jewska (red.). relacje i konteksty (w) edukacji elementarnej. kraków.

gurycka a. (1989). Podmiotowość – postulat dla wychowania. W: a. gurycka (red.). 
Podmiotowość w doświadczeniach wychowawczych dzieci i młodzieży. Warsza-
wa, s. 14–24.

kida j. (2009). Aspekty podmiotowości w szkolnej edukacji językowej i kultural-
nej. W: j. niemiec, a. popławska (red.). Podmiotowość we współczesnej eduka-
cji. Oglądy–intencje–realia. białystok. 

kobyłecka e. (1999). Aksjologiczne podstawy podmiotowości nauczyciela-wycho-
wawcy. W: e. kubiak-szymborska (red.). Podmiotowość w wychowaniu. Mię-
dzy ideą a realnością. bydgoszcz. 

kubiak-jurecka e. (1996). Podmiotowość w wychowaniu a demokratyzacja stosun-
ków edukacyjnych – szanse, ograniczenia, bariery. W: M. dudzikowa (red.). Na-
uczyciel–uczeń. Między przemocą a dialogiem: obszary napięć i typy interakcji. 
kraków. 

kubiak-jurecka e. (1997). Etyczne wymiary relacji między podmiotami w wychowa-
niu. W: W. M. Wołoszyn (red.). Aksjodeontologiczne aspekty relacji osobowych 
w procesach edukacyjnych. bydgoszcz. 

kukołowicz t., całka e. (2003). Podmiotowość wychowanka. W: j. kostkiewicz 
(red.). Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej. Zagadnienia wybrane. stalowa Wola. 

Łobocki M. (1985). Wychowanie w klasie szkolnej. Z zagadnień dynamiki grupo-
wej. Warszawa.

Łobocki M. (1997). Przygotowanie nauczycieli do osobowej relacji z uczniami. 
W: M. Wołoszyn (red.). aksjodeontologiczne aspekty relacji osobowych w pro-
cesach edukacyjnych. bydgoszcz. 

Łobocki M. (1998). Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą. Lublin.
Maciaszkowa j. (1990). Podmiotowość w kształceniu i wychowaniu, czyli współde-

cydowanie i współodpowiedzialność. „problemy opiekuńczo-Wychowawcze” 4.
Malinowska j. (2008). Kompetencje komunikacyjne nauczycieli jako wyznacznik 

poczucia podmiotowości uczniów w szkole. Diagnoza – biograficzny wymiar ich 
uformowania. Wrocław.



53podMiotoWe interakcje W WychoWaniu

Marzec d. (2001). Znaczenie dialogu w wychowaniu. W: s. badora, d. Marzec, j. ko-
smala (red.). Komunikacja i podmiotowość w relacjach szkolnych. częstochowa.

okoń W. (1991). Rzecz o edukacji nauczycieli. Warszawa.
popławska a. (2003). W drodze ku pełnej podmiotowości. Kompetencje podmioto-

we gimnazjalistów. białystok. 
popławska a. (2007). Multidyscyplinarne podstawy podmiotowości ucznia we współ-

czesnej szkole. „edukacja” 4, s. 38–46. 
shugar g. W. (1989). Małe dziecko w sytuacji dwupodmiotowej: jak powstaje i na 

czym polega struktura działanie wspólne? W: a. gurycka (red.). Podmiotowość 
w doświadczeniach wychowawczych dzieci i młodzieży. Warszawa.

skrzypniak r. (2009). Podmiotowość ucznia i nauczyciela w procesie wychowaw-
czo-edukacyjnym szkoły. W: s. popek, a. Winiarz (red.). Nauczyciel. Zawód, po-
wołanie, pasja. Lublin. 

stech k. (1999). Problem relacji między podmiotowością nauczyciela i ucznia w pro-
cesie wychowania. W: e. kubiak- szymborska (red.). Podmiotowość w wychowa-
niu. Między ideą a realnością. bydgoszcz.

szempruch j. (2001). Uwarunkowania podmiotowe źródłem wewnątrzszkolnych ini-
cjatyw edukacyjnych. W: s. badora, d. Marzec, j. kosmala (red.). Komunikacja 
i podmiotowość w relacjach szkolnych. częstochowa. 

Wall W. d. (1986). Twórcze wychowanie w okresie dzieciństwa. Warszawa.
Wojciechowska-charlak b. (2003). Podmiotowość w pracy opiekuńczo-wychowawczej. 

W: b. Wojciechowska-charlak (red.). Praca opiekuńczo-wychowawcza. kielce.
Wojciechowska-charlak b. (2005a). Podmiotowe aspekty interakcji wychowawczych. 

W: e. kozak-czyżewska, d. zdybel, b. kępa (red.). Współczesne tendencje roz-
woju pedagogiki wczesnoszkolnej. kielce. 

Wojciechowska-charlak b. (2005b). Podmiotowe interakcje w pracy opiekuńczo-wy-
chowawczej. W: c. kępski (red.). Praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole i in-
nych instytucjach oświatowych. Lublin. 

zubrzycka-Maciąg t., Wosik-kawala d. (2015). Wychowanie w szkole. Wskazówki 
dla nauczycieli. Lublin.

subjectiVe interactions in education

Abstract: as a human attribute, subjectivity may also be a feature of social relations. in this 
meaning, subjectivity plays a particular role in the educational interaction, as it controls the 
nature of the mutual relations among the individuals involved in the educational process. The 
aim of this article is to illustrate the nature and determinant qualities of subjective interac-
tion in education. presented here are internal and external factors of subjectivity. The role of 
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the student and the teacher in the building of double-subjective relationship is also discussed. 
Moreover, the article demonstrates the possibilities of experiencing and developing the sub-
jectivity of the persons participating in the process of education.

Keywords: subjectivity, student’s subjectivity, teacher’s subjectivity, subjective interaction, do-
uble-subjective relationship


