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Jakość relacji nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic w 
budowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów

/konspekt wystąpienia/

Relacje  interpersonalne,  ich  jakość,  stanowią  istotny  element  w 
budowaniu  prawidłowego  rozwoju  i  funkcjonowania  człowieka,  i  całych 
społeczeństw.  Dobre  relacje  międzyludzkie,  dobra  komunikacja  to  połowa 
sukcesu  zarówno  osobistego,  jak  i  zawodowego,  i  rodzinnego.  To  ważne 
zagadnienie w kształceniu i wychowaniu młodego człowieka ma istotny wpływ 
na  jego  funkcjonowanie  nie  tylko  dziś,  ale  i  w  późniejszym  okresie  jego 
dorastania jak i nieraz w całym jego życiu.

Szkoła,  obok  domu  rodzinnego,  stanowi  drugie  środowisko  w  którym 
młody  człowiek  najwięcej  przebywa.  Dlatego  od  atmosfery  komunikacyjnej 
budowanej jakością relacji interpersonalnych w tym środowisku naprawdę wiele 
zależy. 

W niniejszym opracowaniu, zgodnie z tematem, skoncentrujemy się tylko 
na  relacjach  nauczyciel-uczeń,  nauczyciel-rodzic.  Nie  znaczy  to,  że  relacje 
między uczniami a rodzicami, czy między samymi uczniami są nie ważne. One 
równie  mają  istotny  wpływ  na  budowanie  właściwej  atmosfery  służącej 
osiągnięciom edukacyjnym uczniów i sądzę, że również i one staną się podstawą 
do szczegółowych, poszerzonych analiz.

Relacje pomiędzy nauczycielami a ich uczniami są jako „caeteris paribus, 
przyjazne lub wrogie – odpowiednio do tego, czy system nauczania wytwarza 
radość,  czy  niezadowolenie  […].  Codzienny  twórca  przykrości  musi  być 
narażony na traktowanie go z ukrytą niechęcią. Odwrotnie, ten, kto stale pomaga 
dzieciom w ich dążeniach, codziennie dodaje ducha wśród różnych trudności i 
wspólnie  cieszy  się  z  ich  powodzenia,  będzie  lubiany,  a  nawet,  jeżeli  jego 
postępowanie jest konsekwentne, musi być kochany”1.

1. Nauczyciel jako podstawa relacji  

W przestrzeniach szkolnych, to od nauczyciela tak bardzo dużo zależy jakie 
będą relacje między nim a uczniem i między nim a rodzicem ucznia. Nauczyciel 
jest  gospodarzem w szkole,  stąd  jego  zachowanie  powinno  być  wzorcowe i 
otwarte na innych. Od nauczyciela wymaga się więc,  by naprawdę był:

- kompetentny;
1 H. Spencer, za: A. Łaski, O wychowaniu. Sentencje – myśli – aforyzmy, Warszawa 1999, s. 40.
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- konkretny;
- komunikatywny.

Bez tej triady, niemożliwe jest zbudowanie poprawnych relacji wynikających 
z obowiązków zawodowych. Dla dobra sprawy tej triady nie można rozdzielić. 

1.1. Kompetentny 
Nauczyciel musi być ekspertem w tym czego naucza. Jeżeli nie czuje się on 

pewnie w przedmiocie, który wykłada, będzie unikał każdej sytuacji, w której 
uczniowie mogliby postawić pytania. Jeżeli uczniowie dostrzegą w nauczycielu 
człowieka z pasją, który żyje swoim przedmiotem, znacząco wpłynie to na ich 
wzajemne  relacje.  Również  bardzo  pozytywnie  wpłynie  to  na  jego  relacje  z 
rodzicami uczniów, którzy nie będą mieli cienia wątpliwości, że swoje dziecko 
oddali w ręce eksperta. Więcej, wówczas każdy sygnał o uczniu przyjmowany 
jest z należytą uwagą i należytym szacunkiem od takiego właśnie nauczyciela.

Dlatego  bardzo  trudno  jest  mi  zrozumieć,  jak  może  być  ekspertem 
nauczyciel,  który  prowadzi  zajęcia  z  historii,  wychowania  fizycznego, 
informatyki i przygotowania do życia w rodzinie. Rodzi się pytanie, w czym jest 
ekspertem???? Czy skończył ów nauczyciel studia na tych kierunkach, czy tylko 
kursy  dokształcające,  bo  zabrakło  godzin  do  etatu????  Przepraszam,  ale  ta 
patologia, której jesteśmy świadkami w polskiej rzeczywistości, wpływa istotnie 
na to, że nie mamy ekspertów, którzy potrafiliby nawiązać naukowy kontakt z 
młodym człowiekiem. 

W jednej ze szkół  nauczyciel  oznajmił uczniowi,  że nie może mieć bardzo  
dobrej oceny z wychowania fizycznego, bo nie wykonał kilku figur. Na pytanie  
ucznia  jak się  robi  te  figury,  ów nauczyciel  odpowiedział,  że  on nie  jest  od  
tłumaczenia  i  pokazywania  owych  figur.  Uczeń  raz  wysłuchawszy  instrukcji  
powinien  już  to  wiedzieć.  A  tak  naprawdę,  to  trzeba  być  bezczelnym  żeby  
zadawać nauczycielowi takie pytania.

Komentarz zostawiam Państwu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1.2. Konkretny
Ta  cecha  powiązana  jest  z  inną,  również  istotną  cechą,  a  mianowicie: 

konsekwencją. Nie może mieć miejsca sytuacja w której nauczyciel zapowiada 
uczniom sprawdzian na dany dzień, uczniowie się przygotowują, a nauczyciel 
go odwołuje stwierdzając, że uczeń ma być zawsze przygotowany do lekcji, a to 
on (nauczyciel) będzie decydował, kiedy zrobić sprawdzian.

Nic bardziej mylnego. To niepoważne traktowanie ucznia przez nauczyciela, 
przyczynia się do niepoważnego traktowania nauczyciela przez ucznia.

Więcej,  nauczyciel, który informuje uczniów, że przyniesie za tydzień ich 
poprawione  już  sprawdziany,  powinien  z  tego  zobowiązania  się  wywiązać. 
Uczniowie na to czekają i takiego zachowania uczą się od nauczyciela.
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Ponadto  nauczyciel  nie  może  wycofywać  się  z  raz  danej  obietnicy,  np. 
zachęcając  uczniów  do  wzięcia  udziału  w  olimpiadzie  z  danej  dziedziny, 
obiecuje wpisać dodatkową ocenę 6.0 i nagle wycofuje się z obietnicy, którą 
złożył zaangażowanym uczniom stwierdzając, że 6.0 otrzymają tylko ci, którzy 
zakwalifikują  się  do  dalszych  etapów.  Jeżeli  nauczyciel  uważa,  że  takie 
podejście ma motywować uczniów do gorliwego zaangażowania się, to jest w 
błędzie. Stres może sparaliżować ich zaangażowanie i wprowadzać atmosferę 
rywalizacji, walki a nie współzawodnictwa. 

1.3. Komunikatywny
Ten  obszar  zostawia  bardzo  wiele  do  życzenia.  Istotą  jest  tutaj  to,  by 

nauczyciel zwyczajnie kochał pracę z młodym człowiekiem. Ta praca nie może 
go nużyć. Uczeń nie może być ciężarem dla nauczyciela. Nauczyciel musi być 
nauczycielem z pasją.

Kiedy  spotykam  nauczycieli,  którzy  narzekają,  że  uczniowie  krzyczą  na 
przerwach, śmieją się, że są niepokorni, to ze zdumienia otwieram oczy i uszy. 
Wówczas chciałoby się zawołać a jak oni mają się zachowywać na przerwie???? 
Przecież oni są zdrowi i sprawni!!!! Na lekcji muszą milczeć, bo ma być cisza i 
spokój; na przerwie muszą milczeć. Czy można pokochać taką szkołę??? Tu nie 
chodzi  o  wychowanie  bezstresowe  w  wydaniu  patologicznym,  nie  jestem 
zwolennikiem takiego wychowania. Chodzi o to, by zdroworozsądkowo podejść 
do  rozwijającego  się  młodego  człowieka,  w  którego  rozwój  ruch  jest 
wpisany!!!!

1.3.1. „Zamykacze”, to słowa, którymi zrywamy komunikację z drugim 
człowiekiem. Inaczej mówiąc zamykamy go, nie umożliwiamy mu otwarcia się 
na  nas,  dystansujemy  go do siebie,  nie  wzbudzamy w nim zaufania  do nas. 
Wówczas  taka osoba czuje  się niezrozumiana i  coraz bardziej  zamyka się  w 
sobie pozostając ze swoim problemem.
Nie  można  powiedzieć,  że  nauczyciele  dzisiaj  potrafią  tylko  „zamykać” 
uczniów. Byłoby to bardzo krzywdzące. Nie można też powiedzieć, że jeśli już 
to się zdarzyło raz czy drugi, to na pewno było to świadomie, z premedytacją, 
by „ukarać” ucznia. Otóż trzeba wyraźnie powiedzieć, że wszyscy, bez wyjątku, 
mamy  wrodzone,  jeśli  można  tak  nazwać,  predyspozycje  do  „zamykania”. 
Każdemu  z  nas  przychodzi  to  z  niesamowitą  łatwością.  Pisząc  o  tym 
zagadnieniu  chciałbym tylko uwrażliwić wszystkich czytających,  na istnienie 
„zamykaczy”, które zdecydowanie obniżają jakość wzajemnego komunikowania 
się,  porozumiewania  się,  bądź  go  całkowicie  uniemożliwiają.  Na  wiele 
sposobów   można  „zamykać”  nie  tylko  uczniów,  ale  każdego  swojego 
rozmówcę.  Przedstawione  powyżej  treści  pośrednio  wskazały  nam te  formy. 
Spróbujemy jednak poniżej wyakcentować i omówić niektóre z nich.

W komunikacji międzyludzkiej dużo zależy od tego co do nas mówią i co 
my  mówimy do drugich.  Język odgrywa ważną rolę  w budowaniu kultury  i 
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właściwych relacji interpersonalnych. Właśnie słowami można budować, jak i 
bardzo mocno zranić, czy wręcz zniszczyć.

• słowa „niby” właściwe
Jakże często w naszych rozmowach codziennych można usłyszeć słowa, 

które  uważamy  za  jak  najbardziej  właściwe.  Tymczasem jawią  się  one  jako 
typowe „zamykacze”, chociaż forma ich przekazu jest bardzo subtelna. Należą 
do nich, między innymi:

- weź się w garść,
- poradzisz sobie,
- zobaczysz, że będzie dobrze,
- głowa do góry,
- spręż się,
- to naprawdę jest łatwe, skup się,
- nie opowiadaj, darz radę,
- oddaj to wszystko Chrystusowi,
- pomódl się lepiej.
Rodzi się pytanie dlaczego zaprezentowane komunikaty odbierane są jako 

zamykacze?  Otóż   dlatego,  że  są  bardzo  często  wypowiedziane  już  po 
pierwszych  usłyszanych  przez  nas  słowach,  kiedy  jeszcze  nie  znamy  wielu 
istotnych  informacji  od  rozmówcy,  a  już  wysyłamy  zaprezentowane  słowa. 
Ponadto osoba, która przychodzi do nas i wypowiada takie słowa dobrze wie, że 
to trzeba byłoby zrobić, tzn. wziąć się w garść i tak dalej, ale jeśli przychodzi do 
nas, to znaczy, że nie wie jak to zrobić. I przychodząc do nas czego się wówczas 
dowiaduje, że znowu jest z tym sama, bo sama ma się wziąć w garść, sama ma 
się  sprężyć…  A  jej  potrzeba  zwyczajnej  pomocy.  Te  komunikaty  byłyby 
poprawne gdyby tam zaistniało my, a nie ty. 

• przerywanie wypowiedzi
Często  uczniowie   sygnalizują  ów  brak  wysłuchaniu  do  końca  ich 

wypowiedzi  przez  nauczyciela:  „Jak  ja  zaczynam  mówić  to  pani  od  razu 
przerywa i nigdy nie słucha do końca, tylko od razu mówi”. To rodzi w nich 
rozgoryczenie,  bezsilność,  zamykanie  się  w  sobie,  poczucie  lekceważenia, 
wewnętrzny bunt: „nie będę już się odzywał, bo to nie ma sensu”. 

• słowa oceniająco - poniżające
Każdy z nas jest wrażliwy na to, co mówią o nas, jak nas widzą, opisują, 

oceniają.  Młody  człowiek  jest  zdolny  przyjąć  krytyczną  uwagę,  pod  takim 
samym warunkiem jak my, to znaczy, kiedy nie jest poniżająca,  a zwłaszcza 
wypowiadana  publicznie.  Tymczasem  zdarza  się  usłyszeć  w  wypowiedzi 
nauczyciela: „Adrian jak zwykle pierwszy oddaje sprawdzian a na pewno  nic 
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mądrego nie napisał”, na co klasa często odpowiada śmiechem. I jak wówczas 
czuje się Adrian? – chciałoby się zapytać owego nauczyciela.

• mówienie krzykiem
To najczęstsza forma przekazu u znacznej grupy nauczycieli. Pamiętam 

spotkanie  z  Moniczką,  uczennicą  III  klasy  szkoły  podstawowej.  O  kontakt 
prosiła  wychowawczyni  sugerując  znaczne  problemy  rozwojowe  u  tej 
uczennicy. Prawdą jest, że obiektywnie mówiąc problemy były, ale prawdą jest i 
to, że gdyby owa wychowawczyni miała właściwe podejście do tego dziecka, 
tych  problemów  byłoby  znacznie  mniej,  a  wiele  można  by  było  skutecznie 
wyeliminować.  Kiedy  do  Moniczki  mówiło  się  spokojnie,  delikatnie,  to 
otrzymywało się odpowiedź, co prawda z opóźnieniem, ale jednak. Kiedy się 
tylko  krzyknęło,  następowała  całkowita  blokada.  Przykład:  Kiedy  Moniczka 
zapytała na pierwszej lekcji gdzie ma usiąść, usłyszała z krzykiem: „ty masz 
zawsze problem, siadaj gdzie chcesz”. Więc stała w tym samym miejscu przez 
całą lekcję. Nauczycielka zaś w ogóle na to nie zareagowała.  Problem widziała 
tylko w dziecku. 

• słowa ironiczne
Dzieci bardzo dobrze orientują się kiedy i  do kogo nauczyciel mówi z 

życzliwością,  a kiedy i  do kogo mówi z lekceważeniem, ironią, dając wyraz 
braku sympatii dla danej osoby. Nie umiem zrozumieć również przedrzeźniania 
przez  nauczyciela  sposobu  zachowania,  wypowiedzi  ucznia.  Nauczycielka 
wspomnianej  już  Moniczki  relacjonując  mamie  zachowanie  córki,  dokładnie 
przedrzeźniała jej styl konkludując, że „ryczy jak krowa”. 

• komplementowanie słowne i krytyczne słowa
Pełniąc tak wyjątkowy zawód bycia nauczycielem, można przyzwyczaić 

się  do  tego,  że  jego  głównym  zadaniem  jest  zwracanie  uwagi.  Tymczasem 
ograniczanie się do tak surowego zachowania wywołuje odwrotną reakcję. Dla 
pełnej równowagi psychicznej w rozwoju dziecka potrzeba norm, zasad, reguł, 
które powinny być egzekwowane, ale potrzeba też i pochwał, i nagród.

Bardzo uważnie słuchają  dzieci  jak nauczyciel  zwraca się  do nich czy 
zdrobniale czy nie, czy do wszystkich dzieci z tą samą sympatią, życzliwością, 
czy dzieli je na te, które lubi i na te które toleruje. Kasia uczennica V klasy 
szkoły  podstawowej  wracała  biegiem  do  domu  po  zajęciach  szkolnych.  W 
drzwiach domu oznajmiła,  że  otrzymała  4.o  z  wypracowania,  które  pisali  w 
szkole,  bo wójt napisała przez „u” otwarte. Kiedyś płakałaby, że nie 5.0, ale 
dzisiaj  opowiadała,  że  pani  zaraz  jej  poprawiła,  bo  oddała  pierwsza  i 
powiedziała:  „Kasiu,  gdyby  nie  ten  błąd”.  Najistotniejsze  w  całym  tym 
wydarzeniu jest słowo: „Kasiu”, bo dotychczas słyszała tylko: „Kaśka”.

Wiele  razy  dzieci  podejmują  jakieś  szkolne  wyzwania,  czasem wbrew 
sobie,  po to,  by być pochwalonym przez nauczyciela.  Jakże  wielkie  jest  ich 
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rozczarowanie, gdy doświadczają,  że tylko wybrani mogą być pochwaleni za 
wykonanie trudnego zadania, że tylko wybrani są wyjątkowo zauważeni, a dla 
nich pozostaje tylko: „no dobrze to zrobiłeś”.

Przejrzyste zasady bardzo ułatwiają życie i budują właściwą atmosferę. 
Zaś  ocenianie,  nagradzanie,  wyróżnianie  przez  pryzmat  sympatii,  bardzo 
dystansuje  uczniów,  wywołując  równocześnie  poczucie  niesprawiedliwości, 
wręcz  krzywdy.  Takie  zachowania  rodzą  w  uczniach  wrogość  wobec 
nauczyciela  i  wobec  uczniów,  którzy  są  lubiani  przez  niego,  i  nieuczciwie 
faworyzowani.

- Brak czasu by wysłuchać
Patrząc na zachowania współczesnych ludzi, wszystkich profesji, na ich 

tempo  życia,  można  zauważyć  jedna  wspólną  cechę,  a  mianowicie,  że 
wszystkim się  śpieszy.  Pośpiech  towarzyszy  wszystkim.  To  sprawia,  że  nie 
mamy dla siebie wzajemnie czasu. Wykonujemy jedną czynność a już myślimy 
o drugiej. Wszystko jest zaplanowane, wyliczone, wymierzone od – do. Jeśli coś 
zaistnieje  niespodziewanie,  natychmiast  nas  rozdrażnia,  irytuje.  Dlatego 
problemy, które mamy rozwiązać, rozwiązujemy bardzo szybko. Ileż to razy nie 
wysłuchamy do końca,  tylko przerywamy, sądząc, że znamy już istotę sprawy. 
Ten brak wysłuchania, staje się przyczyną wielu nieprawidłowych decyzji. Nie 
zadając dodatkowych pytań, nie jesteśmy w stanie właściwie zorientować się w 
danej sytuacji. 

Cierpliwe  słuchanie  to  cecha  tak  bardzo  dziś  oczekiwana  przede 
wszystkim u  rodziców,  nauczycieli,  wychowawców,  katechetów.  Problem w 
tym, że bardzo rzadko dziś w tok studiów włączone są warsztaty z komunikacji 
interpersonalnej, z nastawieniem na umiejętność słuchania. Ileż to razy można 
byłoby uniknąć różnych uczniowskich tragedii, gdyby dorośli umieli nie tylko 
słyszeć młodych ludzi, ale przede wszystkim tak słuchać, by usłyszeć z czym 
naprawdę  uczniowie  do  nich  przychodzą.  U  wielu  dorosłych  osób,  w  tym 
również u nauczycieli, panuje przekonanie, że o poziomie komunikowania się 
decyduje tylko zdolność mówienia, elokwencja. Nic bardziej błędnego. Skarbem 
jest człowiek, który potrafi słuchać. To istotna droga do prawdziwego usłyszenia 
człowieka,  a  przez  to  poznania  go,  nawiązania  z  nim  kontaktu,  udzielenia 
właściwej  pomocy,  właściwego  rozwiązania  problemu,  właściwego 
towarzyszenia. 

- Zmęczenie
Praca z ludźmi,  a zwłaszcza z dziećmi,  tak jak przynosi wiele radości, 

satysfakcji, tak też przynosi wiele zmęczenia, wyczerpania. Prowadzone przez 
psychologów badania nad wypaleniem zawodowym nauczycieli poszczególnych 
specjalizacji,  pokazują  jak  wiele  czynników  ma  wpływ  na  zmęczenie,  a  w 
konsekwencji na wypalenie. Warto by temu zagadnieniu przyjrzeć się z większą 
uwagą.
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Zmęczony  nauczyciel  z  łatwością  „zamyka”  pytającego  ucznia, 
przerywając  rozmowę,  by  nie  musieć  myśleć  nad  postawionym przez  niego 
pytaniem, zagadnieniem. To właśnie zmęczenie,  wiele razy, stało u początku 
wyartykułowania słów, które potem po prostu zawstydzały. Zdarza się bowiem 
usłyszeć: ja tak powiedziałem? 

W dobie stawiania na ekonomię działania, liczy się ten, który najwięcej 
daje z siebie, pracuje na kilku obszarach, by zmniejszyć liczbę zatrudnionych. 
Może ten styl, przez jakiś krótki czas ale nie na stałe,  funkcjonować tam, gdzie 
praca dotyczy rzeczy, przedmiotów, ale nie do przyjęcia jest ten styl w sytuacji 
pracy z ludźmi, z młodym człowiekiem. Ta praca bardzo mocno absorbuje. 

Dlatego ważny jest tutaj również element wypoczywania, regenerowania 
swoich sił, jeśli chcemy budować prawdziwe, twórcze relacje interpersonalne.  

- Presja autorytetu
Zawód  nauczyciela  w  wielu  środowiskach  cieszy  się  ogromnym 

zaufaniem.  Zdanie  nauczyciela  jest  bardzo  ważne.  Stąd  u  wielu  nauczycieli 
rodzi się przekonanie, że powinni oni zawsze znać odpowiedź na każde pytanie. 
Jeżeli tej odpowiedzi nie znają, to czują się co najmniej niezręcznie, żeby nie 
powiedzieć, że koszmarnie zmęczeni taką sytuacją. Takie zachowanie wywołuje 
u nich reakcję lęku przed wykazaniem, jakby, ich „niekompetencji”. Wówczas 
mechanizmem obronnym często  staje  się  wysłanie  „zamykacza”,  ucinającego 
dalszą rozmowę, pozornie tylko zakrywającego brak odpowiedzi. Tymczasem 
czymś jak najbardziej naturalnym i przede wszystkim uczciwym jest przyznanie 
się  do  tego,  że  nie  zna  się  odpowiedzi  na  jakieś  pytanie,  niż  udzielanie 
odpowiedzi  nie  wiedząc  samemu  o  czym  się  mówi,  czy  też  „zamykając” 
słuchaczy.  Dużo jest  w tym zachowaniu,  egoistycznego  koncentrowania się 
znowu tylko na sobie,  że ja muszę znać odpowiedź,  że ja  muszę  się  dobrze 
zaprezentować, że ja nie mogę pokazać swojej luki w wykształceniu, że to mnie 
nie  wypada.  Takie  koncentrowanie  się  tylko  na  sobie,  niczego  dobrego  nie 
wnosi w relacje miedzy nauczycielem a uczniem. 

- Brak empatii
Komunikacja  bez  tej  umiejętności  jest  wręcz  niemożliwa.  Jak  można 

zrozumieć drugą osobę, kiedy się nie potrafi wczuć w jej stan ducha? Trudno 
wyobrazić sobie ludzi wychowujących młode pokolenia bez tej  umiejętności. 
Przeżycia młodych są zdecydowanie odmienne od przeżyć ludzi starszych, ale 
to wcale nie musi ich na siebie zamykać. Kiedy spotyka się osoby potrafiące 
właściwie  podejść  do  usłyszanych  treści,  wówczas  wiek  nie  stanowi  żadnej 
przeszkody  komunikacyjnej.  Tam  gdzie  empatia  jest  czymś  naturalnym, 
głównym sposobem rozumienia nie tylko ucznia, ale i każdego człowieka, znika 
wiele  problemów. 
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2. Obecność rodziców  

Jeżeli  dzisiaj  narzekamy  na  brak  zaangażowania  się  rodziców  w  rozwój 
intelektualny i wychowawczy dzieci i młodzieży, to dlatego, ze sami ich tego 
nauczyliśmy. Kiedy próbowali podpowiedzieć rozwiązania, nowe perspektywy 
przedstawić wiele razy byli atakowani przez nauczycieli, którzy odbierali owe 
zachowania jako atak na ich pedagogiczne kompetencje.  Ich rolę ograniczono 
więc tylko do spraw organizacyjnych szkoły: pomoc w przygotowaniu zabawy 
choinkowej, zebranie składki na komitet rodzicielski, przygotowanie studniówki 
itp. Tak być nie powinno. 

Jeżeli rodzic ma brać czynny udział w wychowaniu młodego pokolenia, musi 
być też poważnie traktowany przez nauczycieli. A z tym w wielu szkołach jest 
poważny problem. Nauczyciel nie ma czasu dla rodziców, aby porozmawiać o 
ich dzieciach jako uczniach na osobności. Często publicznie, przy całej klasie, 
mówi  się  o  indywidualnych  zachowaniach  czy  problemach  poszczególnych 
uczniów.  To  zawstydza  rodziców,  którzy  pomimo  porażki  podejmują  szereg 
prac na rzecz właściwego wychowania swojego dziecka. 

Ponadto wywiadówki organizowane są w godzinach popołudniowych (14.00-
16.00) gdzie jeszcze większość rodziców jest w pracy. Czemu ma służyć taka 
pora????????

Wielu rodziców ma żal, że ich uwagi wobec poszczególnych nauczycieli, a 
zwłaszcza  ich  kompetencji,  zachowania  nie  są  serio  brane  pod uwagę  przez 
dyrekcję szkoły. Odbierane są jako atak na nauczyciela. A może ten nauczyciel, 
zapewne cudowny człowiek, po prostu nie powinien być nauczycielem, bo nie 
ma  do  tego  predyspozycji?????  Tak  jak  nie  każdy  ksiądz  powinien  być 
księdzem, nie każdy lekarz powinien być lekarzem ….tak nie każdy nauczyciel 
powinien być nauczycielem!!!!!

Kolejny aspekt,  to wspólne szukanie rozwiązań, wspólne dyskutowanie na 
tematy ważne, dotyczące uczniów, a nie stawianie rodziców w sytuacji kiedy tak 
naprawdę nie mają już wiele do powiedzenia, gdyż decyzje zapadły bez nich, w 
pokoju nauczycielskim.

*******************

„Bycie nauczycielem nie jest proste. Trzeba radzić sobie w tym zawodzie 
z wieloma zjawiskami i ograniczeniami wynikającymi z naszej natury, kultury 
czy  wychowania.  Każdy,  kto  uprawia  ten  zawód,  musi  się  liczyć  z 
koniecznością ciągłego podnoszenia kompetencji.  Bardzo wielu dydaktyków i 
pedagogów  ma  problemy  z  przekazywaniem  swojej  wiedzy  i  umiejętności, 
ponieważ zbagatelizowali oni zagadnienia z zakresu komunikacji”2.

Komunikacja  międzyludzka  nie  jest  prosta,  ale  nie  jest  niemożliwa. 
Wymaga zaangażowania, wysiłku, który zawsze przynieść może tylko radość, 
2 K. Bocheńska, Szach-mat, czyli o komunikacji w rzeczywistości szkolnej, Warszawa 2006, s. 9.
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osobistą  satysfakcję  a  nigdy  znużenie.  To  bardzo  wycinkowe  spojrzenie  na 
komunikację  między  nauczycielem  a  uczniem,  między  nauczycielem  a 
rodzicem,  nie  wyczerpuje  całości  zagadnienia,  jest  przede  wszystkim 
zaproszeniem  do  twórczego  pochylenia  się  z  troską  nad  sobą  i  młodym 
człowiekiem,  przygotowując  dla  niego  takie  warunki  edukacyjne  i 
komunikacyjne, by nigdy one nie zamykały go na osobisty rozwój, na twórcze 
budowanie  relacji  międzyludzkich,  na  życie,  lecz  „otwierając”  dodawały  mu 
odwagi do Bycia…

Jak dodać odwagi do Bycia…?

Aby komunikacja dawała satysfakcję trzeba się o nią zatroszczyć. Trzeba 
się  ciągle  uczyć zarówno siebie  jak i  drugiego człowieka.  Ta nauka nie  jest 
prosta, ale i życie nie jest proste, i my sami prości nie jesteśmy. 

Oto kilka propozycji dla tych, którzy pragnął prywatnie, z troską pochylić 
nad sztuką komunikowania się3:

1. Nie  „zamykaj”  innych.  Wykreśl  „zamykacze”  ze  swojego 
prywatnego i zawodowego słownika;

2. Po prostu bądź blisko. Miej czas by być, towarzyszyć, wysłuchać.
3. Nie  śpiesz  się  z  udzielaniem rad,  z  pouczaniem.  Nie  każdy tego 

oczekuje;
4. Miej  szacunek  dla  każdego  z  czymkolwiek  przychodzi.  Każdy 

człowiek jest darem dla nas;
5. Bądź otwarty na drugich. Zaakceptuj, że są inni. Nikt nie jest taki 

sam jak Ty;
6. Dbaj o to, by każdy odchodził od Ciebie z nadzieją;
7. Bądź  godny  zaufania.  Największe  tajemnice  powierzone  ci  w 

zaufaniu pamiętaj tylko dla siebie;
8. Nie używaj wielkich kwantyfikatorów:  nigdy, zawsze, wszyscy, nie  

wyobrażam sobie. Nikt z nas nie jest przecież aniołem;
9. Dostrzegaj  nie  tylko  błędy,  ale  przede  wszystkim  dobre  strony 

drugiego;
10. Nie wstydź się powiedzieć coś miłego, ciepłego. Przecież sam tego 

potrzebujesz;
11. Każdemu daj szansę, ale nie bądź naiwny;
12. Pamiętaj o gestach, nawet bez słów;
13. Odpoczywaj, by nie irytowały, nie rozdrażniały cię byle głupstwa.

3 Por. J. Smoleń, Formacja ludzka katechetów, „Paedagogia Christiana”, 2(2009), s. 151-162.
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