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Osoby znaczące w rozwoju człowieka 

Nauczyciel 

 

1. Wprowadzenie 

Niniejszy artykuł jest już szóstym z serii Osoby znaczące w rozwoju człowieka. 

Bohaterowie kolejnych tekstów pochodzą z coraz dalszych kręgów osób znaczących w 

rozwoju człowieka. Po rodzicach, dziadkach, rodzeństwie i rówieśnikach przyszedł czas na 

rozważania dotyczące nauczycieli. 

W artykule otwierającym serię czytamy, że osoba znacząca jest w jakiś sposób 

wyróżniona z kręgu osób obecnych w życiu człowieka: stanowi swoisty wzór postępowania, 

przedmiot szczególnej więzi, odciska trwały ślad w doświadczeniu (por. Brzezińska, 2004). 

Nie musimy się zastanawiać czy i kiedy nauczyciel spełnia wymienione kryteria, ponieważ 

jest on osobą powołaną przez społeczeństwo do przekazywania wiedzy i umiejętności innym 

ludziom, do wywoływania zmiany w ich funkcjonowaniu. Bycie osobą znaczącą w życiu 

człowieka stanowi centralny sens działań podejmowanych przez nauczyciela. W odróżnieniu 

od rodziców, dziadków, rodzeństwa i rówieśników, którzy mniej lub bardziej świadomie 

wpływają na życie człowieka, jego zadaniem jest podejmowanie świadomych działań 

pozostawiających w tym życiu trwałe ślady. Nauczyciel więc z definicji zawsze jest osobą 

znaczącą.  

Zwróćmy jednak uwagę, że w relacji z osobą znaczącą często powstaje szczególna 

więź, jakieś emocjonalne nastawienie, które zwiększa siłę oddziaływania na rozwój 

człowieka. Można powiedzieć, że osoba znacząca w jakiś sposób fascynuje i przyciąga. 

Zatem jej znaczenie zależy również od subiektywnego ustosunkowania rozwijającej się 

osoby. Dobry nauczyciel potrafi oprócz stosowania odpowiednich technik nauczania 

wykorzystać również i emocje jakie wzbudza u uczniów do osiągania celów wychowania. W 

dalszej części artykułu spróbuję wskazać warunki w jakich podczas przechodzenia przez 

różne okresy rozwoju pojawia się owo emocjonalne ustosunkowanie do nauczyciela. 

2. Rola nauczyciela a rola dorosłego 

Te same fakty mają różne znaczenie dla człowieka w zależności od okresu rozwoju, w 

którym się znajduje. Gdy u niemowlęcia chwilowa nieobecność matki wywołuje niepokój, u 

nastolatka nawet kilkudniowe rozstanie z rodzicami nie wzbudza silnych emocji. Podobnie w 

przypadku nauczyciela rodzaj jego profesjonalnych oddziaływań, które powodują powstanie 
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emocjonalnego ustosunkowania, zmienia się w zależności od tego w jakim wieku jest uczeń. 

Inaczej mówiąc, wraz z przechodzeniem człowieka poprzez kolejne stadia własnego rozwoju 

zmienia się rodzaj działań, który w jego oczach będzie czynił nauczyciela osobą znaczącą. 

Najłatwiej jest prześledzić te zmiany kiedy zauważymy, że nauczyciel obok funkcji 

nauczającej występuje jednocześnie w roli osoby dorosłej.  

Oddziaływanie nauczyciela w roli zawodowej i w roli osoby dorosłej tworzą dwa 

praktycznie nierozerwalne wątki w budowaniu jego pozycji jako osoby znaczącej w rozwoju 

człowieka. Względne zmiany znaczenia obu ról w różnych momentach ludzkiego życia 

przedstawia Rysunek 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nauczyciel jako silny i fascynujący dorosły 

Nauczyciel pojawia się zwykle po raz pierwszy w życiu dziecka kiedy zaczyna ono 

chodzić do przedszkola. Dziecko nie rozumie jeszcze w pełni funkcji edukacyjnej pani w 

przedszkolu, ponieważ zawód przedszkolanki nie posiada wyraźnych zewnętrznych 

atrybutów, które dziecko mogłoby łatwo zidentyfikować. Widać to wyraźnie w zabawach 

dzieci, które chętnie odgrywają dobrze znane im z codziennego życia role rodziców, dzieci, 

lekarzy, sprzedawczyń itp., role o łatwych do określenia zadaniach (strażak gasi ogień, 

policjant łapie złodziei, nauczycielka w szkole uczy dzieci) czy też role znane z bajek (król, 

księżniczka, smok). Dla dziecka znaczenie zawodowej roli przedszkolanki jest dużo mniejsze 

przede wszystkim dlatego, że dziecko w tym wieku nie jest jeszcze na tyle rozwinięte by brać 

udział w edukacji polegającej na wypełnianiu złożonych poleceń nauczyciela. Wiek 

przedszkolny jest w życiu dziecka okresem przejściowym pomiędzy dominacją uczenia 

spontanicznego, a dominacją uczenia reaktywnego, pomiędzy realizacją tzw. „programu 

wewnętrznego”, a realizacją tzw. „zewnętrznego programu” uczenia się (zob. Brzezińska, 

1992, s. 65-66). Oznacza to, że dziecko potrafi już angażować się w wykonywanie zadań 

proponowanych przez panią w przedszkolu, ale jeszcze ciągle czyni to chętniej jeżeli są one 

okres przedszkolny 
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rola nauczyciela 

rola dorosłego 

okres szkolny 
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powyżej 20 lat 

Rys. 1. Względne znaczenie ról pełnionych przez nauczyciela w różnych okresach rozwoju człowieka. 
Źródło: opracowanie własne 



Sławomir Jabłoński, Osoby znaczące w rozwoju... 

 3

zgodne z aktualnie atrakcyjnymi dla niego treściami lub z niezbyt trwałymi 

zainteresowaniami oraz jeżeli wykonywanie owych zadań sprawia dziecku satysfakcję (por. 

Debesse, 1996, s. 49). 

„Pani” z przedszkola staje się osobą znaczącą dla rozwoju dziecka przede wszystkim 

dlatego, że jest osobą dorosłą. Należy więc do grupy posiadającej, jak się dziecku zdaje, 

nieograniczone przywileje i władzę. Świadome tej przewagi dziecko, z jednej strony, 

odczuwa wobec dorosłych respekt i zwykle podporządkowuje się im. Z drugiej strony dzieci 

są zafascynowane możliwościami dorosłego i próbują stawać się takimi jak on (oczywiście 

pani z przedszkola będzie stanowiła wzorzec do naśladowania głównie dla dziewczynek). 

Mądra przedszkolanka potrafi umiejętnie wykorzystać respekt jaki wzbudza i zachęcić 

podopiecznych do realizacji zadań, które początkowo nie wywołują u nich większego 

zainteresowania. Stopniowo zwiększana w ten sposób skłonność dziecka do ulegania 

sugestiom nauczyciela przygotowuje je do nauczania szkolnego. Zafascynowane dorosłymi 

przedszkolaki próbują ponadto naśladować sposoby zachowania swojej pani w różnych 

sytuacjach społecznych np. podczas rozwiązywania konfliktów między dziećmi, które w 

przedszkolu są na porządku dziennym. Naśladując określone zachowania lub 

podporządkowując się konkretnym wymaganiom nauczyciela, dziecko wchodzi powoli w 

świat reguł społecznych, które stanowią fundament życia szkolnego w kolejnym etapie 

rozwoju. Dzieci polubią jednak przede wszystkim panią, która ukierunkowując ich działania 

pozwoli im jednocześnie realizować spontaniczne tendencje. Np. zaspokajanie naturalnej w 

tym wieku ciekawości poznawczej objawiającej się stawianiem całego mnóstwa pytań można 

wykorzystać do kształtowania umiejętności systematycznej obserwacji (Debesse, 1996, s. 49). 

Jak widzimy sama „dorosłość” nauczyciela w przedszkolu wywiera przemożny wpływ 

na dziecko, dlatego łatwo tutaj o nadużycia. Dzieci bardzo chętnie mogą angażować się w 

różnego rodzaju działania, które potraktują jako przybliżające je do bycia dorosłymi. Np. 

wykorzystanie naturalnej w tym wieku tendencji do rywalizacji w kształtowaniu bardzo 

cennej w życiu dorosłym postawy współzawodnictwa może niszczyć kiełkującą dopiero w 

wieku przedszkolnym umiejętność współpracy1 (por. Debesse, 1996, s. 52). 

4. Nauczyciel jako skarbnica nieograniczonej wiedzy 

Erik Erikson (2004, s. 79) pisze, że „(...) dzieci w tym wieku l u b i ą  być łagodnie, 

lecz stanowczo zmuszane do przygody odkrywania, że można się uczyć zdobywania rzeczy, o 

których nigdy by się nie pomyślało, że są tego warte – rzeczy, których atrakcyjność polega na 

                                                 
1 O kształtowaniu umiejętności współpracy pisał Błażej Smykowski (2005) we wcześniejszym artykule z tej 

serii. 
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tym, że nie są produktem zabawy i fantazji, lecz rzeczywistości, praktyczności i logiki, a 

zatem rzeczy będących źródłem znaczącego poczucia partycypacji w rzeczywistym świecie 

dorosłych”. Dobrze wiemy z jaką niecierpliwością dzieci wyglądają swojego pierwszego dnia 

w szkole, pierwszego dnia zajmowania się naprawdę „poważnymi” zadaniami. Wiek szkolny 

jest jedynym okresem rozwojowym, w którym nauczyciel pełni jedną z centralnych ról w 

życiu dziecka. Rozwój jego osobowości koncentruje się w tym czasie wokół kształtowania 

poczucia pracowitości. Sprawą najwyższej wagi staje się dla dziecka odpowiedź na pytanie 

czy jestem użyteczny?, czy potrafię robić jakieś rzeczy dobrze, a nawet perfekcyjnie? (por. 

Erikson, 2004, s. 81). Nic więc dziwnego, że w oczach dziecka najważniejsza w 

funkcjonowaniu nauczyciela staje się jego wiedza i umiejętności oraz fakt, że można ich od 

niego się nauczyć. Uczący jest traktowany jako źródło kompetencji, których opanowanie 

przybliża dziecko do świata dorosłych i do pełnego udziału w życiu społecznym. O tym jak 

bardzo znaczącą jest osoba nauczyciela świadczy dobrze znany rodzicom pierwszoklasistów 

fakt przedkładania przez dzieci wagi jego wypowiedzi nawet ponad zdanie własnych 

rodziców. Nierzadko uczniowie zafascynowani „panią” w szkole (która przecież w nauczaniu 

początkowym prowadzi wszystkie „przedmioty”) uznają ją za „najmądrzejszą osobę na 

świecie”. 

Nauczyciel dziecka w wieku szkolnym z jednej strony jest więc obiektem uwielbienia 

swoich uczniów, z drugiej strony niesie na swych barkach ogromną odpowiedzialność, 

bowiem w jego rękach leży przyszłość całego dalszego rozwoju dziecka. Korzystając z 

silnego emocjonalnego nastawienia swoich uczniów kształtuje ich umysły, wyposażając je w 

podstawowe narzędzia zdobywania wiedzy: znajomość pisma, rachunku matematycznego, 

zasad logiki itp. Kształtuje również samoocenę dzieci nagradzając lub bagatelizując efekty ich 

pracy. Sukcesy lub porażki w pierwszych klasach szkoły podstawowej nierzadko decydują o 

przebiegu całej kariery szkolnej, a nawet pracy zawodowej u dorosłego już człowieka. 

5. Nauczyciel jako lustro społeczne 

Przyglądając się Rysunkowi 1 zauważyć możemy, że w okresie dorastania nauczyciel 

podobnie jak w wieku przedszkolnym staje się osobą znaczącą przede wszystkim ze względu 

na to, że jest osobą dorosłą. Oczywiście młodzi ludzie w dalszym ciągu chodzą do szkoły i 

wypełniają swoje obowiązki lecz główny nurt ich rozwoju nie dotyczy już realizacji zadań 

edukacyjnych. Konieczność rozwiązania problemu własnej tożsamości czyli rozpoznania 

własnych predyspozycji oraz zaprojektowania własnego miejsca w świecie dorosłych 

sprawia, że nauczyciel interesuje młodych przede wszystkim jako reprezentant grupy, do 

której aspirują. Jego pozycja jako dorosłego jest o tyle dogodna dla młodzieży, że zapewnia 
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dużo większy zakres swobody w eksperymentowaniu z relacjami z dorosłymi niż np. dom 

rodzinny. Relacje z rodzicami są w dużej mierze „obciążone” doświadczeniami z 

wcześniejszych okresów dzieciństwa oraz stanowią zwykle najważniejsze źródło 

zaspokajania ważnych potrzeb (np. kontaktu emocjonalnego, bezpieczeństwa, doznawania 

opieki). W stosunku do nauczyciela dorastający ma szansę zająć bardziej równoprawną i 

autonomiczną pozycję, która pozwala mu uzyskiwać ważne informacje zwrotne dotyczące 

oceny różnych jego zachowań, tak ważne w procesie formowania tożsamości. Wykorzystując 

znaczenie swojej osoby nauczyciel może wspierać młodzież w zaspokajaniu ważnych potrzeb 

okresu dorastania: akceptacji, bezpieczeństwa i samorealizacji2. 

6. Nauczyciel jako ekspert i powiernik 

Ludzie dorośli nawiązują relacje z nauczycielami na dwa różne sposoby. Po pierwsze, 

sami angażują się w różne szkolenia, podnosząc własne kwalifikacje i wchodząc w role 

uczniów, po drugie, częściej lub rzadziej korzystają z porad zawodowych i życiowych 

różnych osób, które możemy nazwać mentorami, tutorami lub mistrzami. Osoby w roli 

nauczyciela są więc dla dorosłych znaczące zarówno jako inni dorośli jak i jako nauczający 

(por. Rys. 1). 

Bycie uczniem w wieku dorosłym różni się zasadniczo od realizacji tej roli w wieku 

szkolnym lub dorastania. Dorosły dysponuje już ustrukturowaną, dobrze rozbudowaną wiedzą 

oraz jest bardzo wrażliwy na kontrolę i ocenę, ponieważ ma wyraźne poczucie odrębności i 

godności jako osoby. Dlatego, aby zaangażować emocjonalnie osobę dorosłą w proces 

uczenia nauczyciel musi pamiętać o dokładnym rozpoznaniu zakresu jej aktualnej wiedzy, 

gdyż tylko treści rzeczywiście nowe będą stawać się przedmiotem zainteresowania. Dobrze 

również jeżeli informacje zwrotne o postępach dorosłego ucznia nie opisują tylko jego 

aktualnych kompetencji, ale również zawierają wskazówki dotyczące ich doskonalenia. W ten 

sposób nauczyciel ogranicza możliwość potraktowania przez dorosłego oceny jako 

określającej jego osobistą wartość (por. Brzezińska, Wiliński, 1995, s. 88-91). 

W życiu dorosłego człowieka pojawiają się również momenty załamania jego 

dotychczasowej linii rozwoju, w których szczególnie przydatna jest osoba powiernika 

pełniącego funkcję mediatora między dorosłym, a jego problemami i pozwalającego 

zdystansować się do przeżywanych trudności. Można wskazać przynajmniej dwa takie 

momenty: 1) we wczesnej dorosłości (20-35 lat) – kiedy młody dorosły potrzebuje 

                                                 
2 Badania Niny Olszewskiej potwierdzają znaczącą rolę wychowawcy szkolnego dla młodzieży w wieku 16-19 

lat. Jego postać wyraźnie polaryzuje postawy młodzieży: jedna część badanych osób twierdzi, że nigdy się 
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przewodnika pomagającego w uporządkowaniu i podjęciu wielu pojawiających się 

jednocześnie nowych zadań dorosłości i ról społecznych (życie zawodowe, role rodzicielskie, 

kontakty z instytucjami); 2) w okresie tzw. „kryzysu środka życia” (40-50 lat) – kiedy osoba 

dokonuje bilansu swojego życia i uświadamia sobie, że niektórych celów nie zdoła już 

osiągnąć. Powiernik może stać się osobą znaczącą, jeżeli jego pomoc w przezwyciężaniu 

opisanych wyżej i wielu innych, często zaskakujących trudności życiowych, polega przede 

wszystkim na wspieraniu osoby dorosłej w samodzielnym dochodzeniu do najlepszych 

rozwiązań (por. Brzezińska, Wiliński, 1995, s. 84). 

7. Zakończenie 

Nawet dokonane wyżej krótkie i pobieżne prześledzenie wagi roli nauczyciela w życiu 

człowieka pozwala stwierdzić, że staje się on osobą znaczącą w każdym okresie ludzkiego 

życia. Specyfika siły tego oddziaływania ulega jednak zmianie wraz z wchodzeniem rozwoju 

jednostki w kolejne stadia. Nauczyciel świadomy przemian sposobu w jaki „jest znaczący” 

będzie potrafił skuteczniej pełnić powierzone mu misje. Najważniejsze jednak, aby sami 

ludzie dorośli potrafili chronić i podtrzymywać znaczenie roli nauczyciela w świadomości 

społecznej. 
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nie zaprzyjaźni z wychowawcą, ponieważ jest dorosły; druga część badanych ma wobec niego pozytywny 
stosunek (por. Olszewska, 2002, s. 177-179). 


