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Pojêcie reputacji

  Szko³a codziennie prze¿ywa sytua-
cje, które mo¿na okreœliæ zdarzeniami 
kryzysowymi. Uczeñ spad³ ze scho-
dów i zrobi³ sobie krzywdê. Na ucz-
nia spad³a Ÿle zamocowana bramka 
na boisku. Uczniowie pobili siê miê-
dzy sob¹. Inni napili siê lub naæpali… 
Uczeñ targn¹³ siê na swoje ¿ycie… 
Uczeñ pobi³ nauczyciela albo nauczy-
ciel pobi³ ucznia… Sytuacji, z których 
wypada³oby siê wyt³umaczyæ mo¿e 
byæ wiele. Jak sobie z tym radziæ. 
W jaki sposób je przedstawiaæ, komen-
towaæ, upubliczniaæ? I czy w ogóle 
trzeba to wszystko robiæ? Czy nie 
lepiej po prostu zamieœæ niewygodne 
informacje pod dywan i udawaæ, ¿e 
przecie¿ nic strasznego siê nie wyda-
rzy³o?
  Tymczasem coraz wa¿niejszym 
czynnikiem, który decyduje o powo-
dzeniu szko³y jest jej reputacja. Repu-
tacja jest tym czynnikiem, który mo¿e
pomagaæ, ale i przeszkadzaæ w bu-
dowaniu oczekiwanych relacji danej 
organizacji ze œwiatem zewnêtrznym. 
Bardzo ³atwo j¹ straciæ, a trudn¹ zbu-
dowaæ czy nawet odbudowaæ. Repu-
tacjê szko³y buduj¹ przede wszystkim
bezpoœredni udzia³owcy – uczniowie, 
ich rodzice oraz nauczyciele. Ka¿da
z tych grup ma swój udzia³ w kszta³-
towaniu wizerunku szko³y. Ucznio-
wie przede wszystkim przez jakoœæ 
uzyskiwanych wyników – po czêœci 
osi¹gniêæ sportowych lub naukowych, 
ale – w chwili obecnej przede wszyst-
kim – wyników uzyskiwanych w ra-
mach tak zwanych egzaminów ze-
wnêtrznych.  
  Rodzice buduj¹ reputacjê szko³y 
przede wszystkim przez swoje wybo-
ry – albo decyduj¹ siê pos³aæ swoje 
dziecko do danej placówki, albo nie. 
Rodzice stanowi¹ te¿ niekiedy Ÿród³o 
informacji dla innych, którzy w mniej 
lub bardziej œwiadomy sposób buduj¹ 
w sobie obraz danej placówki. Formo-
wanie tego typu pogl¹dów mo¿e siê 
dziaæ w ka¿dym miejscu i o ka¿dej 
porze. Mo¿e mieæ miejsce u fryzjera 
ale i u cioci na imieninach, podczas 
podró¿y poci¹giem jak w czasie przy-
padkowych rozmów prowadzonych 
w warzywniaku. 
  Kolejnym wa¿nym podmiotem bu-
duj¹cym reputacjê szko³y s¹ nauczy-
ciele. To jacy s¹ i to w jaki sposób wy-
powiadaj¹ siê na temat innych nauczy-
cieli oraz na temat swojego miejsca
pracy. Przywi¹zani do znaczenia s³ów 
przede wszystkim dostrzegamy war-
toœæ opinii. Je¿eli nauczyciel Ÿle mówi 
o szkole i o swoim zawodzie, to na 
ogó³ rozumiemy, ¿e mamy tu do czy-
nienia z jakimœ problemem. Kiedy na-
uczyciel Ÿle mówi o innych nauczy-
cielach odbieramy to na ogó³ jako oce-
nê znacz¹c¹. Tak wiêc jednej z przy-
czyn upadku reputacji szko³y upatry-
waæ mo¿na w negatywnych opiniach 

jakie na jej temat wyra¿aj¹ nauczy-
ciele. 
  Istnieje jednak jeszcze jeden kana³ 
przekazu jaki generuj¹ ucz¹cy – to ich 
codzienne postawy i zachowania. A 
nauczyciele zachowuj¹ siê ró¿nie. I nie 
chodzi tu wcale o to, by ich oceniaæ, 
ani tym bardziej krytykowaæ. Chodzi 
o to, ¿e czêœæ zachowañ nauczyciel-
skich ma charakter nieuœwiadomiony 
i nie wiadomo, czy mo¿na to uznaæ 
na ich obronê, czy raczej potraktowaæ 
jako zarzut.

Jak siê zachowuj¹ uczniowie

  Swego czasu Dariusz Chêtkowski, 
jeden z nauczycieli publicystów, przy-
toczy³ w swoim felietonie wypowiedŸ 
jednej ze swoich kole¿anek; „…w ogó-
le nie mam czasu dla siebie, a ucznio-
wie i tak obwiniaj¹ mnie za wszystkie 
niepowodzenia na sprawdzianach. Nie 
wiem co bêdzie dalej.” Nie wie, bo nie 
wie sk¹d mia³aby wiedzieæ. Od na-
uczycieli coraz czêœciej oczekuje siê, 
by ich uczniowie spe³niali w mo¿liwie 
wysokim stopniu wymagania stawia-
ne im podczas egzaminów. W efekcie 
ucz¹cy skupiaj¹ siê na dzia³aniach 
maj¹cych przynieœæ im optymalne 
wyniki podczas testów egzaminacyj-
nych. Poniewa¿ najwiêcej szans na 
wyniki daj¹ najlepsi uczniowie wiele 
uwagi poœwiêcaj¹ tym „dobrym”. Po-
niewa¿ najwiêkszym zagro¿eniem s¹ 
dla nich najs³absi uczniowie, równie 
wiele uwagi, choæ w zupe³nie innym 
celu, poœwiêcaj¹ tym „s³abym”. Tym-
czasem, ¿eby by³o œmieszniej, naj³at-
wiej podnieœæ efekty testów pracuj¹c
ze œredniakami, którymi jednak na-
uczyciele zajmuj¹ siê w mniejszym 
stopniu licz¹c na to, ¿e ogólne uwagi 
o potrzebie kszta³cenia czy argumenty 
mówi¹ce o znaczeniu iloœci punktów 
z egzaminu na skutecznoœæ dostania 
siê do wymarzonej szko³y podzia³aj¹ 
na nich w wystarczaj¹cym stopniu i 
kiedy siê skupi¹, to sobie jakoœ pora-
dz¹. W efekcie najlepsi, którym nie-
kiedy przekazujemy sygna³, ¿e bardzo 
na nich liczymy, ¿yj¹ w coraz wiêk-
szym przekonaniu, ¿e poniewa¿ tak 
wiele od nich zale¿y, ¿e byæ mo¿e wy-
starczy, ¿e bêd¹, by mieæ zagwaranto-
wany sukces. Ci najs³absi z kolei s³y-
sz¹c nieustannie, ¿e tak ma³o znacz¹ 
i ¿e tak niewiele przed nimi perspek-
tyw i ¿e musieliby wykonaæ heroicz-
na pracê, by wyrwaæ siê nad poziom 
swoich organicznych niemo¿noœci, 
mówi¹c kolokwialnie „odpuszczaj¹ 
sobie” i z regu³y rzeczywiœcie kiepsko 
wypadaj¹ na egzaminach, co jedynie 
potwierdza w ich mniemaniu zarówno 
diagnozê nauczyciela, jak i s³usznoœæ 
ich decyzji, by nic specjalnego w tej 
sprawie nie robiæ. Co robi¹ œredniacy? 
Ró¿nie, w zale¿noœci od rodzaju oraz 
poziomu swojej samooceny mniej lub 
bardziej pracuj¹ nad sob¹. Kiedy im 
wyjdzie mówi¹: „Patrzcie jacy jesteœ-

my wspaniali”. Kiedy im nie wyjdzie 
mówi¹: „Wszystkiemu winna jest 
szko³a i nauczyciele”. Bardzo podob-
nie zachowuj¹ siê zreszt¹ równie¿ ich 
rodzice.

Jak siê zachowuj¹ rodzice

   Rodzice na ogó³ maj¹ wobec szko³y 
bardzo jednoznaczne i bardzo konkret-
ne oczekiwania. Chc¹, ¿eby ich dzieci 
odnosi³y sukcesy na miarê ich oczeki-
wañ, a przede wszystkim, ¿eby szko³a 
absorbowa³a ich w mo¿liwie jak naj-
mniejszym stopniu. Oznacza to, ¿e wo-
leliby nie pomagaæ dzieciom w ucze-
niu siê czy tym bardziej w odrabianiu 
lekcji, rzadko goœciæ w szkole na spot-
kaniach z rodzicami, nie anga¿owaæ 
siê w ¿adne dzia³ania spo³eczne na 
rzecz klasy i raczej nie ponosiæ ¿ad-
nych dodatkowych op³at. 
  Bywa jednak, ¿e rodzice s¹ zapra-
szani do szko³y. Pierwszy powód to 
standardowe „wywiadówki” a nawet 
prawny obowi¹zek powiadomienia 
rodziców o szkolnym systemie oce-
niania czy o realizowanych w szkole 
programach. Rodzice musz¹ siê rów-
nie¿ wypowiedzieæ na temat zajêæ 
z przygotowania do ¿ycia w rodzinie, 
a niekiedy odnoœnie religii. Rodzice 
generalnie s¹ szkole potrzebni. Przede 
wszystkim stanowi¹ jedno z pewniej-
szych Ÿróde³ finansowania. St¹d tak 
wa¿ny kontakt i st¹d koniecznoœæ wy-
boru ró¿nych cia³ przedstawicielskich, 
które umiejêtnie prowadzone mog¹ siê
³atwo staæ skutecznym narzêdziem 
wywierania wp³ywu na pozosta³ych 
w celu realizacji okreœlonych potrzeb 
szko³y czy nawet poszczególnych na-
uczycieli.
  Rodzice s¹ potrzebni równie¿ po to, 
by móc dzieliæ siê z nimi odpowie-
dzialnoœci¹ za ró¿ne niepowodzenia, 
których Ÿród³o umieszcza siê najczêœ-
ciej w niew³aœciwych postawach b¹dŸ
zachowaniu uczniów. St¹d podczas 
rozmaitych spotkañ rodzice maj¹ oka-
zjê us³yszeæ, ¿e ich dzieci musz¹ wiê-
cej pracowaæ, ¿e dom w wiêkszym 
stopniu powinien wspieraæ wycho-
wawcze oddzia³ywanie szko³y i ¿e naj-
lepiej by³oby, gdyby rodzice przejêli 
nieco wiêcej odpowiedzialnoœci za
efekty uczenia siê oraz za postawy 
swoich dzieci. W potocznych rozmo-
wach prowadzonych w pokoju nauczy-
cielskim czy nawet podczas rad peda-
gogicznych rutynowym wyjaœnieniem
braku sukcesów uczniów bardzo czês-
to jest równie¿ stwierdzenie dotycz¹-
ce negatywnego wp³ywu œrodowiska, 
z którym musi wspó³pracowaæ szko³a. 
  Problem polega na tym, ¿e rodzice 
nie lubi¹ takich komentarzy. Co z tego, 
¿e bosy skoro w ostrogach. Poziom 
nieadekwatnoœci oczekiwañ wielu do-

ros³ych Polaków w stosunku do ich 
mo¿liwoœci jest tak wysoki, ¿e proste 
stwierdzenie, i¿ rodzice powinni wiê-
cej z siebie daæ w odniesieniu do wy-
chowania czy kszta³cenia swoich dzie-
ci, bywa najczêœciej odbierane jako 
osobisty atak na œwiête prawa rodzi-
cielskie i uto¿samiane z arogancj¹ 
szko³y i nauczycieli. Nawiasem mó-
wi¹c nauczyciele te¿ nie zawsze s¹ 
bez winy.

Jacy s¹ nauczyciele

  Pierwsza sprawa to cele jakie sobie 
stawiamy: uczyæ czy nauczyæ. Je¿eli 
tylko uczyæ, to mo¿e siê zdarzyæ, ¿e 
czêœæ uczniów nie bêdzie umia³a tego, 
czego siê od nich oczekuje na egza-
minie. Je¿eli „nauczyæ”, to znaczy, ¿e 
zrobimy wszystko, by uczniowie znali, 
rozumieli i umieli zastosowaæ to, cze-
go ich uczymy nie tylko na sprawdzia-
nie, ale równie¿ w innych sytuacjach, 
w których ta wiedza, czy te umiejêtnoœ-
ci bêd¹ im przydatne. Druga sprawa to 
kwestia zakresu kompetencji oraz od-
powiedzialnoœci. Je¿eli uznamy, ¿e 
podstawowym zadaniem nauczyciela 
jest sprawdzanie czego uczniowie siê 
nauczycieli, a zadaniem ucznia jest na-
uczenie siê okreœlonych partii wiedzy 
na sprawdzian, to znowu siê pomyli-
liœmy. Je¿eli natomiast uznamy, ¿e 
zadaniem nauczyciela jest skuteczna
pomoc uczniom w uczeniu siê, rozu-
mieniu i praktycznym stosowaniu wie-
dzy i umiejêtnoœci, wówczas oka¿e siê, 
¿e robimy to, co do nas nale¿y. Zja-
wisk tego typu mo¿na by wymieniæ 
wiele i zawsze wi¹¿¹ siê z tym samym, 
z nieadekwatnym lokowaniem oczeki-
wañ i odpowiedzialnoœci zwi¹zanych 
z wybranym obszarem naszej aktyw-
noœci. A tymczasem sprawa jest bar-
dzo prosta. To nie uczniowie maj¹ siê 
nauczyæ, ale to nauczyciele maj¹ na-
uczyæ uczniów. Je¿eli tego nie robi¹, 
to albo trzeba zmieniæ metody, albo 
poœwiêciæ na dany temat wiêcej czasu, 
albo lepiej motywowaæ i bardziej sku-
tecznie wp³ywaæ na to, by uczniowie 
bardziej anga¿owali siê w pracê nad 
samym sob¹. 
  By tak siê dzia³o powinniœmy lepiej 
planowaæ, w szerszym zakresie, a jed-
noczeœnie bardziej precyzyjnie okreœ-
laæ efekty swojej pracy a przede wszys-
tkim w³aœciwie diagnozowaæ mo¿li-
woœci nie tylko uczniów, ale równie¿ 
swoje w³asne. Nauczyciel, by by³ sku-
teczny musi dobrze znaæ cel, do któ-
rego zamierza dotrzeæ. W efekcie mu-
si dok³adnie opisaæ jakie efekty powin-
ni osi¹gn¹æ uczniowie. I powiedzmy 
sobie szczerze, ¿e coraz czêœciej do-
k³adnie tak siê dzieje. Nauczyciele 
skrupulatnie planuj¹ co, dlaczego,  
w jaki sposób i kiedy zamierzaj¹ osi¹g-

n¹æ. Swoje plany wi¹¿¹ z ogólnymi 
oczekiwaniami jakie nak³adaj¹ na nich 
zarówno wymogi formalne (podstawa 
programowa), jak i specyficzne uwa-
runkowania reprezentowane przez 
uczniów oraz szko³ê (realne mo¿liwoœ-
ci intelektualne uczniów i ich dotych-
czasowe osi¹gniêcia oraz wyposa¿e-
nie i tradycja szko³y). Co wiêcej, na-
uczyciele znaj¹ coraz wiêcej coraz 
bardziej atrakcyjnych metod pracy 
z uczniami a tak¿e sposobów diag-
nozowania mo¿liwoœci oraz badania 
osi¹gniêæ uczniów. Wydawaæ by siê 
mog³o, ¿e jest nieŸle, ale niestety bywa 
ró¿nie.

Jak dzia³aæ

  Œwiadomoœæ celów oraz optymal-
nych sposobów ich realizacji jest bez 
w¹tpienia jednym z wa¿niejszych as-
pektów pracy nauczycielskiej. Kolej-
nym s¹ konkretne postawy i sposób 
budowania relacji z uczniami. Planu-
j¹c pracê z uczniami winniœmy opie-
raæ siê na dobrej diagnozie ich po-
trzeb oraz wiedzy dotycz¹cej zakresu 
ich potencjalnego zaanga¿owania we 
wspó³pracê z nami albo dzia³añ pode-
jmowane pod naszym kierunkiem. Nie 
mo¿na bazowaæ na swoich, choæby i
najbardziej ugruntowanych przekona-
niach. Trzeba po prostu ustaliæ konkret-
ne granice. To muszê, do tego pozio-
mu mogê byæ jeszcze skuteczny, tym 
warto siê zaj¹æ, choæ wyniku nie mo-
¿emy byæ pewni, a to, choæ s¹ to rze-
czy mi³e i ideologicznie z wszech miar 
s³uszne, to jednak na razie, tu i teraz 
chyba za trudne do przeprowadzenia. 
To co wydaje siê byæ szczególnie wa¿-
ne dla nauczyciela, który chce skutecz-
nie osi¹gaæ zamierzone cele, to przede 
wszystkim umiejêtnoœæ zachowania 
samodyscypliny i konkretnego dopa-
sowania siê do sytuacji okreœlaj¹cej 
rzeczywiste mo¿liwoœci uczniów. Na-
le¿y jednak pamiêtaæ, by wspomniana
samodyscyplina nie ogranicza³a jedno-
czeœnie dzia³alnoœci edukacyjnej na-
uczyciela, który dostrzegaj¹c takie czy 
inne ograniczenia zbyt szybko decy-
dowa³by siê rezygnowaæ z kolejnych 
prób, by na koniec powiedzieæ: „Có¿, 
próbowa³em, ale co ja mogê”. Mó-
wi¹c o samodyscyplinie warto przyj¹æ 
równie¿ zasadê, ¿e wspomniana dys-
cyplina dotyczy³aby równie¿ konsek-
wencji w kontynuowania pracy, a¿ do 
momentu, kiedy bêdziemy wiedzieli 
na pewno, dlaczego dany proces nie 
mo¿e byæ kontynuowany. Inna spra-
wa, ¿e kiedy wiemy co nam utrudnia 
skuteczne dzia³anie w okreœlonym za-
kresie, wówczas mo¿emy podj¹æ rów-
nie skuteczne dzia³ania, by dok³adnie 
ten czynnik z naszej drogi usun¹æ. 
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