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Abstrakt
Cel badaÚ. Celem niniejszego artykuÙu jest przedstawienie, a takČe analiza badaÚ wÙasnych dotyczcych stanu Ja, prezentowanego przez nauczycielki pracujce
w przedszkolach, szkoÙach podstawowych, gimnazjach i liceach. Stany Ja, którymi
posÙuguj si¿ nauczyciele maj duČy wpÙyw na podejmowane przez nich dziaÙania
oraz sposób w jaki si¿ komunikuj.
Metoda badaÚ. Grupa badanych skÙadaÙa si¿ z 397 nauczycieli: 112 pedagogów
wychowania przedszkolnego, 98 uczcych w szkoÙach podstawowych, 94 nauczycieli
gimnazjów oraz 102 pracujcych w liceach. Badania opieraj si¿ na koncepcji analizy
transakcyjnej Erica Berna, który wyróČnia trzy stany ja – DorosÙy, Dziecko oraz Rodzic
oraz dwa podtypy dla stanu Rodzic – Rodzic OpiekuÚczy, Rodzic Normatywny, natomiast dla Dziecka – Dziecko Spontaniczne i Dziecko Przystosowane. NaleČy pami¿ta°, Če kaČda postawa posiada pewne pozytywne cechy, ale równieČ i te niepoČdane.
W badaniach wykorzystano kwestionariusz sÙuČcy do badania stanu Ego, zgodnie
z teori analizy transakcyjnej.
Wyniki. Okazuje si¿, Če stan Ego prezentowany przez nauczycieli, jest w pewnym
stopniu uzaleČniony od szczebla edukacji placówki, w której pracuj. Wi¿kszoï° nauczycieli pracujcych w przedszkolach przyjmuje postaw¿ Rodzica, zaï w szkoÙach
podstawowych osoby DorosÙej. OdwoÙujc si¿ do wyČszych szczebli edukacji moČna
zauwaČy°, Če wyniki ulegaj zmianie. Zarówno w gimnazjach jak i w liceach wi¿kszoï° nauczycieli utoČsamia si¿ z postaw Dziecka. Badania przedstawiaj równieČ
rozkÙad wyników w odniesieniu do podtypów stanu Ego Rodzic (Rodzic Normatywny i Rodzic OpiekuÚczy) oraz Dziecko (Dziecko Spontaniczne i Dziecko Przystosowane).
Wnioski. W zaleČnoïci od szczebla edukacji, nauczyciele prezentuj róČe stany
Ego. Maj one duČy wpÙyw na komunikacj¿ wyst¿pujc mi¿dzy trzema gÙównymi
podmiotami biorcymi udziaÙ w ksztaÙceniu, czyli uczniami, rodzicami oraz dydaktykami. WpÙywaj one nie tylko na mierzalne osigni¿cia uczniów, ale równieČ na
ksztaÙtowanie si¿ ich samooceny oraz wiary we wÙasne moČliwoïci.
SÙowa kluczowe: analiza transakcyjna, Stany Ja: Dziecko, DorosÙy, Rodzic, EricBerne
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Eric Bern's states of "I" and the aĴitude of teachers towards pupils
Abstract
Purpose of research. The purpose of this article is to present and analyze author’s
own research on the status of Self in teachers working in kindergartens, primary, middle and high schools. Ego states presented by teachers have a big impact on their actions and how they communicate.
Research method. The group of respondents consisted of 397 teachers: 112 pedagogue pre-school, 98 teaching in primary schools, 94 middle school teachers and
102who work in high school. The study is based on the concept of transactional analysis by Eric Berne, which distinguishes three states of Self - Adult, Child and Parent and
two subtypes for the state Parent - Nurturing Parent, Critical Parent and for Children
- Free Child and Adaptive Child. One has to keep in mind that each posture has both
wanted and unwanted features. The questionnaire used in the research is used to examine the state of Ego, according to the theory of transactional analysis.
Results. It turns out that the state of Ego presented by teachers depends, to some
extent, on a type of educational institutions in which they work. Most of the teachers
working in kindergartens assume the state of Parent, and those working in primary schools – of an Adult. In higher levels of education the situation changes. In both
middle and high schools most of the teachers identiÞed with the aĴitude of the Child.
Research also show the distribution of results for the subtypes of the state of Ego Parent (Critical Parent and Nurturing Parent) and Child (Free Child and Adaptive Child).
Conclusions. Depending on the various levels of education, teachers represent
diěerent states of ego. They have a great inßuence on the communication between
the three main actors involved in education, namely students, parents and educators.
They inßuence not only measurable students’ achievements but also development of
their self-esteem and self-conÞdence.
Key words: Transactional Analysis, States of Ego: Child, Adult, Parent, Eric Berne

„Wychowanie jest osobowym
dialogiem mistrza i ucznia,
prowadzcym ku horyzontowi
dobra, prawdy i pi¿kna”.
(Gadacz, 1991, str. 67)

Psychologia jest dyscyplin bardzo szerok, uwzgl¿dniajc sposoby nawizywania relacji pomi¿dzy osobami. Prognozuje mi¿dzy innymi, czy poszczególne jednostki o danym temperamencie bdĊ osobowoïci b¿d potraÞÙy ze sob wspóÙpracowa°,
aby osign° wczeïniej wyznaczony cel. Dziedzina ta wzbogaciÙa nauk¿ o wiele faktów, na bazie których moČna domniemywa° o zachowaniu innych osób bdĊ wyniku
zaprojektowanych badaÚ. Czasami okazuje si¿ jednak, Če mog one by° interpretowane na wiele sposobów.
Nauczyciele jako osoby wprowadzajce dzieci w proces edukacji, powinni by° doskonale przygotowani pod wzgl¿dem psychologicznym, pedagogicznym oraz mery276
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torycznym. MoČemy podejrzewa°, Če pierwsze dni w szkole, wraČenia, sposób post¿powania nauczycieli oraz rówieïników w duČym stopniu determinuje ich póĊniejsze
nastawienie do niej oraz poczucie bezpieczeÚstwa.
Obserwujc prac¿ szkoÙy moČna odnieï° wraČenie, Če duČo istotniejszym, przeznaczonym dla niej zadaniem jest stworzenie sformalizowanej struktury. B¿dzie ona
miaÙa na celu tworzenie procedur doprowadzajcych do realizacji zaÙoČonych wczeïniej celów. Zbudowanie wÙaïciwych relacji pomi¿dzy gÙównymi podmiotami procesu nauczania, czyli uczniem i nauczycielem, jest tutaj kwesti drugoplanow (G¿buï,
2015).
Czy moČna przekaza° dzieciom wiedz¿ merytoryczn, nie tworzc wczeïniej
z nimi relacji? Która z tych kwestii jest waČniejsza? Podejïcie, w którym gÙównym
celem jest przekazanie wiedzy, bardzo cz¿sto jest negatywnie odbierane, zwÙaszcza
przez pedagogów, którzy posiadaj bogate doïwiadczenie. NaleČy jednak zwróci°
szczególn uwag¿ na fakt, iČ w dzisiejszym spoÙeczeÚstwie duČ wag¿ przywizuje
si¿ do posiadania umiej¿tnoïci twardych. Psychologowie zauwaČyli, Če umiej¿tnoïci
mi¿kkie s równieČ niezb¿dnym atrybutem pracowników na niektórych stanowiskach. CzesÙaw Kupisiewicz w jednej ze swoich ksiČek zauwaČa, Če psychologowie
krytykuj szkoÙ¿ za to, Če korzysta ona z nieracjonalnych metod nauczania i uczenia si¿, w których bodĊce awersyjne odgrywaj rol¿ podstawow. Dlatego dla wielu
uczniów szkoÙa staje si¿ ïrodowiskiem nerwicogennym (Kupisiewicz, 2000).W literaturze naukowej krytykuje si¿ j równieČ za stosowanie nieadekwatnych sposobów
nauczania, które traktuj wszystkich uczniów w taki sam sposób. Czy to oznacza, Če
nauczyciele nie wiedz, jak powinni zachowywa° si¿ wzgl¿dem uczniów oraz w jaki
sposób prowadzi° proces edukacyjny?
KaČdy czÙowiek reprezentuje wÙasn osob¿, korzystajc co najmniej z trzech konstruktów teoretycznych, które znajduj odzwierciedlenie w jego postawach, zachowaniach bdĊ wyznawanych wartoïciach. Stanowi je system Ja, który jest struktur
caÙoïciow, natomiast elementy skÙadowe tworz trzy odr¿bne stany. KaČdy z nich
moČe by° opisywany w dwóch wymiarach: przedmiotowym oraz podmiotowym.
Pierwszy z nich tworzy Ja realne, kolejnymi s zaï Ja idealne i Ja powinnoïciowe
(Higgins, 1987).
Ja realne to wszystkie przekonania i wyobraČenia osoby na jej temat. Istotn rol¿
odgrywaj tutaj opinie innych, waČnych dla jednostki osób, np. rodziców, partnera,
przyjacióÙ itp. NaleČy jednak pami¿ta°, Če s one jedynie wyobraČeniami podmiotu
na temat tego, co o nim myïl inni. Jest to subiektywna ocena, która nie jest skonfrontowana z rzeczywistoïci. Warto równieČ zaznaczy°, Če nie kaČda osoba musi mie°
uksztaÙtowany kaČdy stan Ja(Higgins, 1987).
Wszystkie stany ja, zarówno wymiar podmiotowy jak i przedmiotowy, tworz
szeï° róČnych konstruktów Ja (MÙynarczyk, 2006, str. 190):
• Ja realne formuÙowane z wÙasnej perspektywy,
• Ja realne formuÙowane z perspektywy osób znaczcych,
• Ja idealne formuÙowane z wÙasnej perspektywy,
• Ja idealne formuÙowane z perspektywy osób znaczcych,
• Ja powinnoïciowe formuÙowane z wÙasnej perspektywy,
• Ja powinnoïciowe formuÙowane z perspektywy osób znaczcych.
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Wi¿kszoï° nauczycieli konfrontuje z rzeczywistoïci swoj idealistyczn wizj¿
szkoÙy oraz uczniów, któr posiadali od razu po studiach. Ich wizja idealnego dydaktyka, którym chcieli zosta°, oraz sposobu, w jaki powinien on pracowa° z uczniami,
zacz¿Ùa si¿ zmienia° w chwili rozpocz¿cia peÙnienia przez nich roli nauczyciela. Przez
pierwsze kilka miesi¿cy staraj si¿ oni walczy° z rzeczywistoïci tak, aby dopasowa°
j do swoich wyobraČeÚ. Z biegiem czasu zmienia im si¿ podejïcie, z Ja idealnego
transformuj swoj postaw¿ na Ja realne, które znacznie cz¿ïciej dostosowuje si¿ do
zastanej rzeczywistoïci. Cz¿sto w rozmowach, podkreïlaj, Če nie chc wpisywa° si¿
w wizj¿ idealnego Ja w roli nauczyciela.
WaČnym aspektem jest równieČ wytworzenie si¿ konstruktu Ja idealnego i Ja
realnego u uczniów. Wynika on z koniecznoï° Čycia w spoÙeczeÚstwie i obcowania
z innymi ludĊmi. Stanowi oni dla nich wzór bdĊ przestrog¿. NaleČy pami¿ta°, Če
proces komunikacji, który pojawia si¿ w tym czasie, nie jest prosty. Jest zÙoČony z wielu elementów, które determinuj sposób odbioru komunikatu, który zostaÙ przesÙany
przez nadawc¿, a odebrany przez odbiorc¿. Konkretny stan Ja, który prezentuj rozmówcy wpÙywa na sposób nadawania i odczytywania danego komunikatu. Obecnie
prowadzi si¿ wiele badaÚ nad procesem porozumiewania si¿ ludzi, gÙównie w uj¿ciu
metaÞzycznym. Skupia si¿ ono w gÙównej mierze na lingwistyce, psycholingwistyce, ÞlozoÞi lingwistycznej. Istotne jest równieČ analizowanie komunikatów z punktu
widzenia metaprzedmiotowego, który nacisk kÙadzie na dziedzin¿ socjologii oraz komunikologii (Przywara, 2012). WaČn kwesti jest aby nadawca komunikatu wiedziaÙ
w jakim celu go wysyÙa i jakiego rezultatu oczekuje. W zwizku z tym inna b¿dzie
forma komunikatu wysyÙana ze stanu Ego DorosÙego, Rodzica bdĊ Dziecka.
Proces komunikacji jest efektywny, gdy odbiorca rozumie przekazywane mu informacje zgodnie z intencjami nadawcy. Podczas komunikowania si¿ moČe dojï° jednak do
wielu znieksztaÙceÚ oraz powstania w kanale transmisji przekazu tzw. Szumów, które
równieČ mog wynika° z braku dostosowania treïci komunikatu do odbiorcy, który posÙuguje si¿ nieadekwatnym, w danej sytuacji, stanem Ja. NaleČy pami¿ta°, Če odpowiedzialnoï° za poprawne zrozumienie komunikatu jest taka sama po stronie nadawcy, jak
i odbiorcy. Oprócz komunikacji werbalnej, na Ùatwoï° odbierania informacji ma wpÙyw
równieČ komunikacja niewerbalna. Podczas pierwszej rozmowy bardzo cz¿sto rozmówca ulega psychologicznemu efektowi aureoli, bdĊ efektowi rogów (Cialdini, 2013). Stanowi one dla niego duČe uÙatwienie. NaleČy uwzgl¿dni° równieČ róČnice kulturowe,
które wyst¿puj podczas interpretowania komunikatów niewerbalnych. Ich niespójnoï°
z mow werbaln moČe cz¿sto prowadzi° do wywoÙania niepokoju u odbiorców.
PodČajc za Romanem Jakobsonem, naleČy wyróČni° kilka elementów skÙadajcych si¿ na schemat komunikacji. NaleČy wzi° równieČ pod uwag¿, Če skuteczne
komunikowanie nie zaleČy tylko od treïci, ale równieČ od sposobu, w jaki to przekaČemy (S¿kowska i Szymanowska, 2000). Bior w nim udziaÙ dwa gÙówne podmioty, nadawca komunikatu oraz jego odbiorca. Na informacj¿, która traÞa do odbiorcy,
wpÙyw ma bardzo duČo elementów, które na pierwszy rzut oka wydaj si¿ nieistotne.
Sposób sformuÙowania komunikatu oraz kod, w jakim jest on sformuÙowany, stanowi pierwsz barier¿, która moČe wpÙyn° na trudnoï° w rozumieniu i interpretacji
wypowiadanych zdaÚ. Istotny jest równieČ fakt, czy przekazywana informacja jest
znana obu podmiotom, biorcym udziaÙ w komunikacji oraz to, czy ma ona zwizek
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z wczeïniejszymi, ich wspólnymi doïwiadczeniami. Tutaj istotne jest równieČ dostosowanie stanu Ja z którego nadajemy komunikat oraz uwzgl¿dnienie czy b¿dzie
on dostosowany do odbiorcy. Kontekst, w jakim rozgrywa si¿ sytuacja, jest równieČ
znaczcy, tak samo jak kontakt bdĊ jego brak mi¿dzy nadawc i odbiorc komunikatu (DoliÚska, 2013). NaleČy uwzgl¿dni° równieČ sfer¿ psychologiczn, Þzyczn,
historyczn, kulturow (która odwoÙuje si¿ do wyznawanych wartoïci) oraz sfer¿ czasow (która wpÙywa w sposób znaczcy na cz¿stotliwoï° oraz jakoï° komunikacji).
Warto zwróci° uwag¿ na wyst¿pujce zakÙócenia w kanale transmisji przekazu oraz
na sprz¿Čenia zwrotne, które wyst¿puj podczas procesu komunikacji (N¿cki, 2005).
OdwoÙujc si¿ do procesu komunikacji mi¿dzy nauczycielem a uczniem, juČ na samym wst¿pie moČemy zauwaČy°, Če sposób odczytywania komunikatów wyraČanych
przez nauczyciela bdĊ uczniów nie zawsze musi by° rozumiany przez drug stron¿,
zgodnie z intencjami nadawcy. Jako przykÙad moČna zilustrowa°, nauczyciela komunikujcego si¿ ze stanu Dziecka z uczniem, podczas rozmowy na temat jego nagannego
zachowania. Przyj¿ta postawa nie b¿dzie adekwatna do wagi sprawy. DuČ rol¿ odgrywa tutaj umiej¿tnoï° odczytania relacji jakie panuj pomi¿dzy poszczególnymi stanami
Ja oraz przy pomocy którego z nich dana osób próbuje przekaza° informacj¿ drugiej.
Obserwujc wielu rodziców wybierajcych przedszkole bdĊ szkoÙ¿ dla swojego
dziecka, moČna zauwaČy°, Če bardzo cz¿sto kieruj si¿ oni licznymi opiniami znajomych, wiadomoïciami przeczytanymi na róČnych portalach internetowych bdĊ wÙasnymi wraČeniami, które dana placówka na nich wywarÙa. Dla kaČdego inny element
moČe by° waČniejszy. W duČej mierze jest to zwizane ze stanem Ja, który prezentuj,
ten zaï wyraČa oczekiwania rodziców wzgl¿dem instytucji. Tutaj znowu pojawia si¿
efekt aureoli bdĊ rogów. Kiedy placówka wywrze na rodzicach zÙe pierwsze wraČenie, b¿d jej przypisywa° same negatywne cechy, gdyČ b¿d one spójne z ich tokiem
myïlenia i oceny. JeČeli pojawiÙby si¿ element pozytywny b¿dzie im go duČo trudniej
zaakceptowa°, ze wzgl¿du na fakt, iČ nie b¿dzie on dla nich spójny z ich wczeïniejsz
ocen (Cialdini, 2013).
Ja idealne i ja realne stanowi konstrukty teoretyczne, które pomagaj czÙowiekowi
w ksztaÙtowaniu wÙasnej osoby. Analiza transakcyjna jest jednym z kierunków wspóÙczesnej psychologii i psychoterapii. Koncepcja ta si¿ga swoimi pocztkami lat pi¿°dziesitych XX wieku. Jej twórc byÙ amerykaÚski psychiatra i psychoanalityk Eric
Berne (1910 – 1970) (JagieÙa, 2012).
Warto zwróci° uwag¿, iČ tradycyjna koncepcja skÙada si¿ z czterech rodzajów analiz. Pierwsza z nich obejmuje analiz¿ struktury osobowoïci, czyli stanów Ja. Druga
cz¿ï° dotyczy analizy transakcji, czyli sposobu komunikowania si¿, który wyst¿puje
mi¿dzy ludĊmi. Kolejny rodzaj odwoÙuje si¿ do strukturalizacji czasu. MoČemy tutaj zaliczy° wszystkie gry psychologiczne. Ostatnim aspektem koncepcji jest analiza
skryptu, czyli ukrytego scenariusza Čycia kaČdej jednostki (JagieÙa, 2012).
Podstawowe zaÙoČenia koncepcji Erica Berna moČna zaliczy° do paradygmatu humanistycznego i egzystencjalnego, wyst¿pujcego w psychologii. ZakÙadaj one, Če
wszyscy ludzie s zdolni do racjonalnego myïlenia oraz dokonywania sensownych
wyborów (wyjtek stanowi grupa osób, które s gÙ¿boko zaburzone psychicznie). WedÙug powyČszych paradygmatów ludzie pod wpÙywem procesu uczenia si¿ maj prawo i s zdolni do zmiany swojego nastawienia wzgl¿dem poszczególnych wydarzeÚ.
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Uczenie si¿ jest tutaj równieČ interpretowane jako decyzja, któr podejmuje czÙowiek
(JagieÙa, 2015).
ZakÙada si¿, iČ kaČdy uczestnik procesu edukacyjnego moČe nauczy° si¿ przyjmowania odpowiedzialnoïci za swoje czyny i wybory. Istotne jest jednak, aby w procesie
pokonywania trudnoïci istniaÙa wspóÙpraca mi¿dzy trzema gÙównymi podmiotami,
zaangaČowanymi w proces edukacji, czyli nauczycielami, uczniami i ich rodzicami
bdĊ opiekunami (JagieÙa, 1997).
Literatura podmiotu opisujc kaČdy Stan Ja deÞniuje go jako spójny zbiór myïli,
uczu° i doïwiadczeÚ, które manifestuj si¿ w konkretnych zachowaniach (James,
Jongeward i SuchaÚska, 1994). W tak zwanej analizie pierwszego stopnia, moČemy
wyróČni° stany: Ja – Rodzic, Ja – DorosÙy i Ja – Dziecko. NaleČy pami¿ta°, Če Eric Berne
skupiaÙ si¿ w gÙównej mierze na uproszczeniu j¿zyka psychologicznego, dotyczcego
relacji mi¿dzyludzkich, na taki, który byÙby bardziej zrozumiaÙy i jednoznaczny dla
ludzi. W zwizku z tym, zdecydowaÙ si¿ na przeniesienie sformuÙowaÚ psychologicznych na j¿zyk informatyki, stosujc mi¿dzy innymi takie okreïlenia jak: transakcje,
skrypt, wzorzec, itp. (S¿kowska i Szymanowska, 2000). KaČdy stan Ja posiada swój
pozytywny i negatywny aspekt. Charakteryzuje si¿ on inn konstelacj i nasileniem
cech. PoniČej zostanie przedstawiony opis poszczególnych stanów Ja.
Stan Rodzica odzwierciedla utrwalone uczucia, myïli i dziaÙania, których kaČdy
czÙowiek uczy si¿, bdĊ przejmuje od rodziców lub osób, które peÙni ich rol¿. PosÙuguje si¿ on równieČ normatywnymi sdami dotyczcymi ludzi oraz otaczajcego
ïwiata. Stan ten moČe wyst¿powa° w dwóch wersjach. Pierwsz z nich jest Rodzic
Kontrolujcy, który okreïla normy i reguÙy uczenia si¿ oraz strukturalizuje sytuacj¿
dydaktyczn, dokonujc adekwatnej oceny i diagnozy efektów edukacyjnych. Z drugiej strony taka osoba moČe równieČ posiada° tendencj¿ do przewodzenia innym oraz
kontrolowania ich. Rodzic Kontrolujcy moČe równieČ przyjmowa° rol¿ krytyka, osoby pilnujcej porzdku, która charakteryzuje si¿ brakiem elastycznoïci w podejmowanych przez siebie zadaniach (JagieÙa, 2015). MoČemy wyróČni° równieČ typ Rodzica OpiekuÚczego (Wychowujcego), którego charakteryzuje postawa wspierajca
wzgl¿dem uczniów. MoČe ona jednak przejawia° si¿ równieČ w postawie nadopiekuÚczoïci, która wzmacnia u dzieci biernoï°. Ostatni typ, Rodzic Praktyczny, ujawnia
przepisy oraz pouczenia, które maj pomóc uczniom radzi° sobie ze sfer poznawcz
i pomóc im przeksztaÙci° otaczajc ich rzeczywistoï° (JagieÙa, 2012).
Stan Dziecka kojarzy si¿ czytelnikom w sposób negatywny, zwÙaszcza kiedy dotyczy on nauczyciela, osoby, która powinna by° odpowiedzialna, a proces nauczania powinna mie° dokÙadnie zaplanowany. Postawa ta charakteryzuje si¿ Ùatwoïci
w przejawianiu uczu°. Reprezentuje jednak archaiczne, instynktowne oraz utrwalone we wczesnym dzieciÚstwie doïwiadczenia Ego (KrzemiÚski, 1999). Warto jednak zwróci° uwag¿, Če posÙugiwanie si¿ pozytywnymi uczuciami w procesie nauki
jest bardzo istotne dla trzech gÙównych podmiotów, które bior w udziaÙ w procesie nauczania i uczenia si¿. Autentyczne i w peÙni przeČywane uczucia, pozwalaj na
doïwiadczanie emocjonalnych aspektów otaczajcego ïwiata (ZaczyÚski, 1990).
Stan Dziecko moČe równieČ wyst¿powa° w kilku odmianach. Postaw¿ Dziecka Przystosowanego prezentuje osoba potraÞca adaptowa° si¿ do otaczajcego j
ïwiata, zachowujc przy tym swoje oraz innych granice. Dziecko Podporzdkowa280
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ne przestrzega bezkrytycznie zasad, które zostaÙy mu przedstawione. Stan Dziecka
Zbuntowanego obrazuje postaw¿ osoby, która mimo tego, Če zgadza si¿ z racjami innych, chce post¿powa° w odwrotny sposób, aby skupi° na sobie uwag¿. Prowokuje
i prezentuje swoj pozorn niezaleČnoï°. Trzeci i ostatni odmian tego stanu jest
Dziecko Spontaniczne. Jest ono zdolne do wyraČania emocji i swoich potrzeb przez
zabaw¿, ale podejmuje si¿ równieČ zachowaÚ ryzykownych, irracjonalnych oraz egoistycznych (S¿kowska i Szymanowska, 2000).
Kolejny stan Ego-DorosÙy, prezentuje osob¿ najbardziej racjonaln, która potraÞ
myïle° samodzielnie, spostrzega° rzeczywistoï° w sposób obiektywny i racjonalnie oraz analizowa° sytuacje. S to wzory, które zostaÙy wypracowane samodzielnie
przez danego czÙowieka(KrzemiÚski, 1999).Nie zmienia to jednak faktu, iČ równieČ
ta struktura posiada swoje mankamenty. Przez swoj nadmiern rzeczowoï°, chÙód
emocjonalny i cz¿sto przeintelektualizowanie, stanowi ona gÙówn przyczyn¿ powstawania barier komunikacyjnych, wyst¿pujcych mi¿dzy osobami dorosÙymi
a dzie°mi, w tym przypadku uczniami. Dobrze funkcjonujca i zintegrowana struktura Ja – DorosÙy, w osobowoïci nauczyciela, ma bardzo duČe znaczenie w odwoÙaniu
do funkcji komunikacyjnych. To dzi¿ki takiej postawie nauczyciel ma moČliwoï° tworzy° pozytywne transakcje z uczniami, wspierajc je wÙasnym doïwiadczeniem, które
budzi zaufanie (JagieÙa, 2015).

Procedura badaҞ wҝasnych
W badaniu wzi¿Ùo udziaÙ 397 nauczycieli z województwa maÙopolskiego oraz
ïwi¿tokrzyskiego. Zmiennymi, które wzi¿Ùam pod uwag¿ przy realizacji badaÚ byÙa
pÙe°, typ szkoÙy oraz minimum roczne doïwiadczenie pracy w konkretnej placówce.
Ze wzgl¿du na rzetelnoï° badaÚ oraz liczebnoï° grupy badawczej nie poddaÙam analizie innych zmiennych. Grup¿ docelow stanowiÙy wyÙcznie kobiety ze wzgl¿du
na to, Če to one zdecydowanie cz¿ïciej podejmuj si¿ ksztaÙcenia innych w porównaniu do m¿Čczyzn. PosiadaÙy one minimum roczne doïwiadczenie w swoim obecnym
miejscu pracy. StanowiÙo to istotne kryterium ze wzgl¿du na fakt, iČ ci¿Čko ocenia°
postaw¿ nauczycieli wzgl¿dem uczniów (nawet jeČeli jest to autoocena), po krótszym
czasie. Grupa badanych skÙadaÙa si¿ ze 112 nauczycieli wychowania przedszkolnego,
98 nauczycieli uczcych w szkoÙach podstawowych, 94 nauczycieli gimnazjów oraz
102 nauczycieli licealnych.
Celem artykuÙu byÙo ukazanie cz¿stoïci pojawiania si¿ konkretnych Stanów Ego,
u nauczycieli pracujcych w placówkach edukacyjnych na róČnych szczeblach, poczwszy od przedszkola, szkoÙy podstawowej, gimnazjum oraz liceum. Problem badawczy
dotyczyÙ sprawdzenia, czy pojawiaj si¿ pewne tendencje u nauczycieli do przejawiania
coraz bardziej dojrzaÙych Stanów Ego wraz z wyČszym szczeblem edukacji.
W badaniu zostaÙ uČyty Kwestionariusz do badania Stanów Ego wedÙug Analizy
Transakcyjnej Erica Berna. SkÙada si¿ on z 40 stwierdzeÚ (S¿kowska i Szymanowska,
2000). Osoba wykonujca badanie ma za zadanie oceni°, na ile zgadza si¿ z danym
stwierdzeniem, posÙugujc si¿ skal czterostopniow, gdzie 0 oznacza, Če dane zdanie
w odniesieniu do jego osoby jest nieprawd, 1 jest to czasami prawda, 2 jest to zazwyczaj prawda, 3 jest to zawsze prawda.
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Tabela 1
Wyniki dotyczce przejawianego stanu Ja wïród nauczycieli pracujcych w placówkach
przedszkolnych, szkole podstawowej, gimnazjum i liceum
Stan Ego
Rodzaj SzkoÙy
Przedszkole
SzkoÙa podstawowa
Gimnazjum
Liceum

Rodzic

DorosÙy

Dziecko

Liczba nauczycieli

59
(52,6%)
29
(29,6%)
22
(23,4%)
40
(39,2%)

14
(12,5%)
44
(44,9%)
32
(34%)
16
(15,7%)

39
(34,9%)
25
(25,5%)
40
(42,6%)
46
(45,1%)

112
98
95
102

ródÙo: Opracowanie wÙasne

Analizujc wyniki badaÚ, które zostaÙy umieszczone powyČej (tabela 1), pragn¿
zwróci° uwag¿ na kilka interesujcych zaleČnoïci.
Na samym pocztku warto zaznaczy°, iČ struktura rozkÙadów wyników, prezentowanych przez nauczycielki pracujce w placówkach przedszkolnych, wyróČnia si¿
w sposób znaczcy na tle pozostaÙych trzech grup. Nauczycielki te najcz¿ïciej prezentuj postaw¿ Rodzica (52,6%). By° moČe jest to zwizane z relacjami jakie ÙczyÙy
ich ze swoimi opiekunami. MoČna domniemywa°, Če postawa ta zostaÙa wyksztaÙcona u nich w oparciu o teori¿ modelowania. Zwracaj one szczególnie duČo uwagi
na bezpieczeÚstwo dzieci, które stanowi podstawow ich potrzeb¿ wedÙug piramidy Abrahama Maslowa. Cz¿ï° z nich odzwierciedla równieČ styl pasujcy do stanu
Dziecka (34,9%). MoČemy domniemywa°, Če osoby te s bardzo spontaniczne, kieruj
si¿ emocjami i potraÞ je wyraČa°. Stwarzanie sytuacji, w której dzieci mog korzysta° z takiego schematu, jest dla nich bardzo waČne pod wzgl¿dem rozwojowym.
W opisywanej grupie pedagodzy najrzadziej prezentuj dominujcy stan Ego, który
jest przypisany do zachowania wedÙug stanu Ego DorosÙego (12,5%). Postawa taka
ïwiadczy o tendencji do racjonalnego analizowania kaČdej sytuacji, pod wzgl¿dem
pozytywnych i negatywnych jej aspektów.
Postawy prezentowane przez nauczycielki wychowania przedszkolnego odwzorowuj struktur¿ potrzeb dzieci w ich wieku. Potrzebuj one bezpieczeÚstwa, ucz si¿
rozpoznawania emocji i ich poprawnego wyraČania. Ze wzgl¿du na struktur¿ stanów,
jakie prezentuj nauczyciele na tym szczeblu edukacyjnym, ich postawa umoČliwia
dzieciom nabycie takich umiej¿tnoïci. Warto podkreïli° równieČ, Če grupy przedszkolne cz¿sto prowadzone s przez dwóch nauczycieli, których postawa nigdy nie
jest taka sama. By° moČe zachowania prezentowane przez dydaktyków b¿d si¿ wzajemnie uzupeÙniaÙy.
Nauczycielki szkoÙy podstawowej prezentuj odmienn struktur¿ stanów Ego
w porównaniu z pedagogami wczeïniejszego szczebla edukacji. Bardzo cz¿sto dzieci
idc do szkoÙy sÙysz od rodziców, Če zabawa w przedszkolu juČ si¿ skoÚczyÙa, a teraz
b¿dzie nauka. SÙowa te s bardzo cz¿sto powtarzane. Warto jednak zwróci° uwag¿,
Če nie przez nauczycieli. MoČna odnieï° jednak to stwierdzenie do wyników badaÚ
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prezentowanych w tym artykule. Rzeczywiïcie ta grupa nauczycieli najcz¿ïciej posÙuguje si¿ stanem Ego DorosÙego (44,9%), który zobowizuje ich do wprowadzania
norm i zasad oraz ich egzekwowania. Nieco rzadziej, ale porównywalnie wyst¿puj
u nich dwa pozostaÙe stany (Rodzic – 29,6%, Dziecko – 25,5%), dzi¿ki którym zostaj
wplecione w obowizki uczniów równieČ kwestie sprawowania opieki oraz rozluĊniania atmosfery przez nauczyciela, wprowadzania niespodzianek oraz nietypowych
i zaskakujcych zwrotów akcji podczas lekcji.
PodČajc za postawami prezentowanymi przez nauczycieli na wyČszych szczeblach edukacji, takich jak gimnazjum i liceum, naleČy zwróci° uwag¿ na rozwħajc
si¿ struktur¿ osobowoïci dziecka. Jego umiej¿tnoïci poznawcze s znacznie wyČsze,
kieruj nim pobudki racjonalne, emocjonalne i spoÙeczne. MÙodzieČy, w tym wieku,
zaczyna coraz bardziej zaleČe° na akceptacji przez rówieïników oraz podziwie z ich
strony (Harwas-NapieraÙa i TrempaÙa, 2017). Stosunek nauczycieli ulega diametralnej zmianie, która jest dosy° niespodziewana. Najwi¿cej z nich prezentuje postaw¿
Dziecka (42,6%). Wszystkie reguÙy, które miaÙy miejsce do tej pory, nadal obowizuj, jednak zmienia si¿ podejïcie do podmiotowoïci ucznia. Na bazie uzyskanych
wyników moČna interpretowa°, iČ na wczeïniejszych szczeblach edukacji, nauczyciele mieli wi¿kszy wpÙyw na uczniów. Starali si¿ nakierowa° i wyznaczy° im ïcieČk¿ edukacyjn, któr powinni podČa°. W gimnazjum mÙodzieČ dostaÙa wi¿ksz
swobod¿ – by° moČe jest to pocztek czasu, w którym to oni musz sami zacz° si¿
zastanawia°, w któr stron¿ chc podČa° po skoÚczeniu kolejnej szkoÙy. Nast¿pna
w kolejnoïci grupa nauczycieli prezentuje postaw¿ DorosÙego (34%), który nadaje
pewne ramy zachowaniom oraz prezentowanym postawom. Tylko u nieco ponad
1/5 (23,4%) nauczycieli przewaČa postawa Rodzica, który chce sprawowa° kontrol¿
nad uczniem.
Bardzo interesujce s równieČ wyniki, które uzyskaÙa grupa nauczycieli uczcych w szkoÙach ïrednich. Najwi¿ksza liczba pedagogów prezentuje postaw¿ Dziecka (45,1%). Obserwujc struktur¿ wyników dotyczc tylko i wyÙcznie tej roli moČna zauwaČy°, Če jest to drugi najwyČszy rezultat, uwzgl¿dniajc wszystkie szczeble
edukacji. Zastanawiajca jest taka pozorna regresja owego stanu Ja nauczycieli
w stosunku do swoich uczniów. By° moČe ïwiadczy ona o oddawaniu uczniom
coraz wi¿kszej odpowiedzialnoïci za ich przyszÙ edukacj¿, a nast¿pnie prac¿. By°
moČe wynik ten jest spójny z uïwiadomieniem sobie przez dydaktyków, Če kaČda
osoba koÚczca szkoÙ¿ ïredni jest juČ peÙnoletnia i moČe decydowa° o sobie. Pedagog moČe jedynie sprawowa° tutaj funkcj¿ doradcz, ale nie ma juČ prawa egzekwowa° ani wymaga°, aby post¿powali oni w taki, a nie inny sposób. Drugi z kolei
wynik dotyczy postawy Rodzica (39,2%). Najmniejsza liczba nauczycieli prezentuje
postaw¿ DorosÙego (15,7%), co równieČ jest interesujcym wynikiem. Zastanawiajc
si¿ nad uzyskanymi rezultatami, na samym pocztku moČna byÙo podejrzewa°, Če
nauczyciele uczcy na wyČszych szczeblach edukacji, b¿d przejawia° coraz bardziej dojrzaÙy stan Ego.
W celu przeprowadzenia szczegóÙowej analizy, poniČej zamieszczone zostaÙy wyniki dotyczce poszczególnych stanów Ja.
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Tabela 2
Wyniki dotyczce przejawianego stanu Ja – Rodzic, wïród nauczycieli pracujcych w placówkach przedszkolnych, szkole podstawowej, gimnazjum i liceum
Stan Ego
Rodzaj szkoÙy
Przedszkole
SzkoÙa podstawowa
Gimnazjum
Liceum

Rodzic
Rodzic Normatywny
25
(42,4%)
17
(58,7%)
17
(77,3%)
31
(77,5%)

Suma
Rodzic OpiekuÚczy
34
(57,6%)
12
(41,3%)
5
(22,7%)
9
(22,5%)

59
(52,6%)
29
(29,6%)
22
(23,4%)
40
(39,2%)

ródÙo: Opracowanie wÙasne.

OdwoÙujc si¿ do szczegóÙowych wyników ukazujcych liczb¿ osób, które prezentuj stan Ego Rodzic, moČemy zwróci° uwag¿ na ciekawe zaleČnoïci w odniesieniu do
poszczególnych szczebli edukacji. NaleČy pami¿ta°, Če kaČda postawa posiada swoje
pozytywne, ale i negatywne strony. W edukacji przedszkolnej nieco wi¿cej niČ poÙowa nauczycieli (57,6%) przejawia postaw¿ Rodzica OpiekuÚczego, który troszczy si¿
o swoich podopiecznych, ale moČe równieČ posiada° tendencj¿ do wyr¿czania ich,
co w efekcie moČe prowadzi° do pojawienia si¿ wyuczonej bezradnoïci i biernoïci.
Pozostali (42,4%) prezentuj postaw¿ Rodzica Normatywnego, który skupia si¿ na
wyznaczaniu zasad i ich egzekwowaniu. Ciemn stron¿ tej postawy moČna zauwaČy°
w ch¿ci sprawowania kontroli nad wszystkimi wydarzeniami.
Uwzgl¿dniajc caÙ struktur¿ prezentowanych powyČej wyników, warto zwróci°
szczególn uwag¿ na stopniow transformacj¿ postaw prezentowanych przez nauczycieli. Wraz z coraz wyČszym szczeblem edukacji wi¿kszoï° nauczycieli przejawia
postaw¿ Rodzica Normatywnego. W moim mniemaniu jest to zwizane z coraz wi¿ksz potrzeb ze strony uczniów, aby ktoï sprawowaÙ nad nimi opiek¿, wyznaczajc im
cele, na których powinni si¿ oni skupi°.
Tabela 3
Wyniki dotyczce przejawianego stanu Ja – Dziecko wïród nauczycieli pracujcych w placówkach przedszkolnych, szkole podstawowej, gimnazjum i liceum
Stan Ego
Rodzaj szkoÙy

Dziecko
Dziecko Przystosowane
Przedszkole
34
(87,2%)
SzkoÙa podstawowa 13
(52%)
Gimnazjum
24
(60%)
Liceum
28
(60,9%)

Suma
Dziecko Spontaniczne
5
(12,8%)
12
(48%)
16
(40%)
18
(39,1%)

ródÙo: Opracowanie wÙasne
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39
(34,9%)
25
(25,5%)
40
(42,6%)
46
(45,1%)

Przygldajc si¿ dokÙadnie wynikom uzyskanym przez nauczycielki, w odniesieniu do prezentowanego przez nie stanu Ego Dziecka, nie moČemy zaobserwowa°
staÙych tendencji uzyskiwanych wyników. W placówkach przedszkolnych nauczycielki duČo cz¿ïciej (87,2%) prezentuj postaw¿ Dziecka Przystosowanego. Zachowanie tych dydaktyków przejawia si¿ w Ùatwoïci adaptacji do otoczenia oraz podporzdkowywaniu si¿ panujcym zasadom. Z drugiej strony jest ono równieČ zwizane
z bezkrytycznym przestrzeganiem zasad, nawet w momencie, gdy nie maj one racji
bytu. Postaw¿ Dziecka Spontanicznego moČna równieČ zaobserwowa° u osób, które
posiadaj Ùatwoï° w wyraČaniu emocji i potrzeb. Ciemna strona zachowaÚ przejawianych przez takie jednostki moČe przejawia° si¿ w tendencji do post¿powania ryzykownego, irracjonalnego bdĊ egoistycznego. Uwzgl¿dniajc wyniki uzyskiwane
przez nauczycieli pracujcych w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, moČna
zaobserwowa° pewne tendencje w ich postawie. Wraz z coraz wyČszym szczeblem
edukacyjnym wzrasta nieznacznie liczba osób, które przejawiaj postaw¿ Dziecka
Przystosowanego. By° moČe wynik ten zwizany jest z inn specyÞk pracy na poziomach edukacji, w których nauczanie posiada pewne ïcisÙe ramy, poza które trudno
jest wyjï°. Inaczej wyglda edukacja w placówkach przedszkolnych.
W literaturze pojawia si¿ reßeksja, która ukazuje wciČ niedoceniany obszar oddziaÙywaÚ pedagogicznych, w postaci odnalezienia i analizy stanu Ja – DorosÙy u nauczycieli (JagieÙa, 2012). Jego rola i znaczenie w procesie edukacyjnym oraz w odniesieniu do ucznia, mogÙabym wprowadzi° bardzo wiele cennych rad dla pracy
dydaktyków. Ustalenie pozytywnych konsekwencji, które mog pojawia° si¿ w wyniku posÙugiwania si¿ tym stanem Ego w odniesieniu do wszystkich szczebli edukacji mogÙoby stanowi° inspiracj¿ do stworzenia systemu ksztaÙcenia, który byÙby bardziej dopasowany do kaČdej grupy uczniów. Ewentualne rozpatrzenie negatywnych
aspektów, które mogÙyby si¿ pojawi° w wyniku posÙugiwania si¿ przez pedagogów
Stanem Ja – DorosÙy, równieČ byÙyby bardzo cennymi wnioskami. Od razu moČna by
byÙo zastanowi° si¿ nad minimalizacj tych nieporzdnych aspektów. Proces dostosowywania postawy Ego nauczyciela oraz jego optymalizacji, stanowi bardzo waČny
element wpÙywajcy na jakoï° ksztaÙcenia uczniów.

Wnioski
Relacje, jakie panuj mi¿dzy trzema gÙównymi podmiotami zwizanymi z systemem ksztaÙcenia (dziecko – rodzic – nauczyciel), s bardzo waČnym elementem, majcym istotny wpÙyw na rozwój ucznia w kaČdej sferze. Przejawiane przez nauczycieli
Stany Ja w duČym stopniu ksztaÙtuj nastawienie czÙowieka do drugiej osoby bdĊ sytuacji. Warto zwróci° szczególn uwag¿ na cel i konsekwencje jakie moČe nieï° ze sob
dany sposób wypowiadania si¿. Nauczyciel musi dopasowa° styl porozumiewania
si¿ do wieku danej osoby tak, aby zaspokoi° jej potrzeby rozwojowe oraz psychiczne.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego, którzy podczas komunikacji
z uczniem przejawiaj postaw¿ Rodzica, w szczególny sposób zwracaj uwag¿ na
bezpieczeÚstwo dzieci oraz przygotowanie ich do Čycia w spoÙeczeÚstwie. Kwestie te s najwaČniejsze na tym etapie rozwoju dla dzieci. Dydaktycy, którzy post¿puj w zgodzie ze stanem Dziecka, duČo cz¿ïciej kieruj si¿ emocjami i traktuj je

Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7)

285

jako najwaČniejszy wyznacznik dalszych swoich dziaÙaÚ. Dzi¿ki takim praktykom,
u uczniów zostaje zaspokojona potrzeba bezpieczeÚstwa, która w póĊniejszym czasie wpÙywa na umiej¿tnoïci wchodzenia w relacje z innymi osobami. Dydaktycy
tym samym stwarzaj im okazj¿ do sprawdzenia, jak inni ludzie reaguj na ich zachowanie. Warto zaznaczy°, Če w tym wieku u dzieci przewaČa postawa emocjonalna. Nauczyciele przedszkolni, komunikujcy si¿ ze stanu Ego DorosÙego, zwracaj
w szczególnoïci uwag¿ na racjonalne przesÙanki, które towarzysz podejmowanym
przez nich decyzjom. W kaČdej postawie moČna odnaleĊ° pozytywne aspekty, które
mog wpÙyn° na rozwój dzieci. NaleČy jednak uwzgl¿dni° iČ kaČdy dydaktyk jest
inny i nie dla wszystkich uczniów dane jego zachowanie, b¿dzie najlepsze. Postawy
prezentowane przez nauczycielki wychowania przedszkolnego powinny stwarza°
dzieciom okazj¿ do rozwoju oraz uwzgl¿dnia° ich potrzeby psychiczne i rozwojowe, które posiadaj w danym czasie.
Dla dzieci w tym wieku najwaČniejsze jest zapewnienie im poczucia bezpieczeÚstwa, miÙoïci, relacji z bliskimi osobami, zabawy, relaksu oraz umoČliwienie poznawania ïwiata. W póĊniejszym wieku przedszkolnym waČne jest równieČ uwzgl¿dnienie
poczucia uznania. MoČemy wyróČni° kilka grup potrzeb, które dla dzieci w tym wieku s najistotniejsze. Zaliczamy do nich m.in.: potrzeby socjalne, rekreacyjno-zdrowotne, dydaktyczne, kreatywnoïci, socjalizacji oraz psychospoÙeczne (Bee, 2004).
Sposób porozumiewania si¿ nauczycieli pracujcych w szkoÙach podstawowych
z uczniami jest róČnorodny. Najcz¿ïciej komunikuj si¿ oni za pomocy sygnaÙów charakteryzujcych postaw¿ DorosÙego. Nasilenie pozostaÙych dwóch stanów Ego wyst¿puje na podobnym poziomie, ale znacznie niČszym od poprzedniego.
Dzieci w wieku szkolnym posiadaj inne potrzeby niČ ich mÙodsi koledzy.
W gÙównej mierze pedagodzy powinni skupia° si¿ na ksztaÙtowaniu u nich poczucia
zwizanego z ich pewnoïci siebie. WaČn kwesti jest równieČ okazywanie postawy tolerancji oraz akceptacji dla innych, potrzeby staÙoïci przynaleČenia (do rodziny,
przedszkola, grupy rówieïniczej). Potrzebuj oni równieČ pozytywnych wzorców
oraz moČliwoïci podejmowania wielu, róČnorodnych aktywnoïci. Nauczyciele w tym
czasie powinni zwróci° szczególn uwag¿ na dostarczanie dzieciom moČliwoïci przeČywania i doïwiadczania nowych oraz pozytywnych sytuacji, które b¿d wpÙywa° na
ich rozwój (Bee, 2004).
Nauczyciele, którzy skupiaj si¿ na uczeniu gimnazjalistów, w odmienny sposób postrzegaj ich potrzeby. W zwizku z faktem, iČ mÙodzieČ w tym wieku zwraca
szczególn uwag¿ na niezaleČnoï° oraz ch¿° bycia traktowanym jak osoby dorosÙe,
postawa pedagogów musi w pewnym stopniu im to zapewni°, w celu prawidÙowego
rozwoju. Postawa Dziecka, wyst¿pujca u nauczycieli na tym etapie ksztaÙcenia daje
moČliwoï° aby mÙodzieČ czuÙa, Če jest traktowana powaČnie. NaleČy jednak pami¿ta°,
Če mÙodzieČ w tym wieku musi równieČ posiada° pewne prawidÙowe wzory, które
b¿d dla nich wyznacznikiem, punktem odniesienia dla ich post¿powania. Najwi¿cej
nauczycieli w tej grupie prezentuje postaw¿ Dziecka, pozostawiajc w tym przypadku uczniowi wi¿ksz przestrzeÚ do decydowania o sobie i ponoszenia ewentualnych
konsekwencji za swoje poczynania. Ponad 1/3 dydaktyków, biorcych udziaÙ w badaniu, komunikuje si¿ ze swoimi uczniami z postawy DorosÙego. W ten sposób nadawane s pewne ramy oczekiwanych zachowaÚ. Warto zauwaČy° równieČ, Če coraz
286

Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7)

mniejsza liczba nauczycieli przejawia postaw¿ Rodzica, która prawdopodobnie moČe
ïwiadczy° o tym, Če wyst¿puje u nich coraz mniejsza ch¿° do kontrolowania swoich
uczniów we wszystkich aspektach.
Potrzeby gimnazjalistów, skupiaj si¿ gÙównie na sposobie, w jaki s oni odbierani przez rówieïników. Pedagodzy w szczególnoïci powinni pracowa° nad realizacj
potrzeb uczniów zwizan z samoakceptacj, poczuciem bezpieczeÚstwa i wÙasnej
wartoïci. Istotne jest, aby mÙodzieČ miaÙa dost¿p do konstruktywnych wzorców oraz
moČliwoï° ksztaÙtowania swojej autonomii i samodzielnoïci w dziaÙaniu. WaČne jest
wyposaČenie ich w umiej¿tnoï° radzenia sobie w trudnych i stresujcych dla nich
sytuacjach (Bee, 2004).
Nauczyciele uczcy w szkole ïredniej, w inny sposób komunikuj si¿ z uczniami niČ ci, którzy uczc na wczeïniejszych etapach edukacyjnych. Najwi¿ksza liczba
pedagogów prezentuje postaw¿ Dziecka. Taki wynik moČe ïwiadczy° o stopniowym oddawaniu uczniom coraz wi¿kszej odpowiedzialnoïci za ich przyszÙoï°.
Drugi z kolei wynik dotyczy komunikatów z roli Rodzica. Prawdopodobnie wynika on z obaw nauczycieli przed oddaniem mÙodzieČy odpowiedzialnoïci za ich
Čycie, z drugiej zaï strony ïwiadczy o cigÙej trosce. Najmniejsza liczba nauczycieli
prezentuje postaw¿ DorosÙego, który na samym pocztku odgrywaÙ rol¿ mentora.
NaleČy jednak podkreïli°, Če s to tylko podejrzenia, które mog stanowi° inspiracj¿
do dalszych badaÚ.
Potrzeby uczniów ze szkóÙ ïrednich stanowi kontynuacj¿ tych, które pojawiaÙy
si¿ na wczeïniejszych etapach. Skupiaj si¿ one na ksztaÙtowaniu poczucia bezpieczeÚstwa, realizacji swoich planów. Istotn rol¿ odgrywa tutaj równieČ zyskanie aprobaty spoÙecznej oraz moČliwoï° bycia autorytetem i osob docenian przez innych
(Bee, 2004).
Reasumujc poszczególne wyniki uzyskane w badaniach warto zwróci° szczególn uwag¿ na zaleČnoïci pojawiajce si¿ mi¿dzy konkretnymi szczeblami edukacji. Wraz z wiekiem uczniów nauczyciele przejawiaj postawy, które oddaj im wi¿cej odpowiedzialnoïci za wÙasn edukacj¿ i post¿powanie. DuČo osób zachowuje
si¿ w zgodzie z postaw Rodzica Normatywnego, którego gÙównym zadaniem jest
wskazywanie norm i zasad. W ten sposób przyczyniaj si¿ oni do stworzenia spójnego spoÙeczeÚstwa, które w mniejszym bdĊ wi¿kszym stopniu, b¿dzie si¿ wpisywaÙo w dany schemat post¿powania, obowizujcy w obecnym czasie. NaleČy jednak
zwróci° uwag¿ na fakt, iČ wraz z coraz wyČszym szczeblem edukacyjnym zwi¿ksza
si¿ równieČ liczba osób, które przejawiaj postaw¿ Dziecka Przystosowanego. By°
moČe wynik ten zwizany jest z inn specyÞk pracy na danym poziomie edukacji,
na którym nauczanie posiada pewne ïcisÙe ramy, poza które trudno jest wyjï°.
Umiej¿tnoï° dostrzegania wpÙywu sposobu komunikowania si¿ nauczycieli z uczniami jest bardzo istotn kwesti. To dydaktycy powinni by° dla swoich
podopiecznych przykÙadem, ukazujcym im, jak naleČy post¿powa° i Čy° w spoÙeczeÚstwie. Od nich w duČej mierze zaleČy przyszÙoï° oraz kierunek rozwoju ich
uczniów.
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