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  Stosunki z innymi ludźmi s¹ jednym 
z najistotniejszych obszarów naszej 
satysfakcji lub braku satysfakcji ży-
ciowej. Zaliczamy do nich zarówno 
potrzebę akceptacji ze strony innych 
osób, czy wręcz potrzebę mi³ości, jak 
i potrzebę przyjaźni oraz w ogóle, po- 
trzebę porozumiewania się. Dla ich 
zaspokojenia jesteśmy w stanie dzia-
³ać nawet wbrew swoim w³asnym 
interesom. Widzimy to doskonale po 
zachowaniu naszych uczniów, szcze-
gólnie tych, dla których grupa staje 
się już wystarczaj¹co ważna, w więc, 
najogólniej mówi¹c dla nastolatków. 

Dlaczego młodzi sięgają po pistolet?

Wiele negatywnych zachowań jakie 
obserwujemy w szkole, to nic innego 
jak w³aśnie aktywna, często despe-
racka walka poszczególnych uczniów 
o szacunek czy choćby akceptację in-
teresuj¹cej ich grupy. Si³a koniecz-
ności zaspokojenia tej potrzeby jest
tak znacz¹ca, że nauczyciel w walce 
z tego typu postaw¹ na ogó³ nie ma 
szans. Dużo lepiej może mu się po-
wieść, kiedy skupi swoj¹ uwagę na 
wspieraniu uczniów w zaspokajaniu 
potrzeby uznania. Oscyluje ona w kie-
runku zyskania szacunku, sukcesu czy 
też uznania tak przez samego siebie jak 
i przez innych i realizuje się poprzez za-
biegi dotycz¹ce zaspokojenia potrzeb: 
niezależności, szacunku dla samego 
siebie oraz szacunku ze strony in-
nych. Nauczyciel może się doskonale 
w te potrzeby wkomponować. Przede
wszystkim może stać się dostawc¹ 
źróde³ zaspokojenia większości tych 
potrzeb. Dobrze formu³uj¹c polecenia, 
jednoznacznie określaj¹c kryteria oce-
ny osi¹gniętych efektów, udzielaj¹c 
wszechstronnych i pozbawionych ele-
mentów oceny informacji zwrotnych. 
Uczeń, który wie czego się od niego 
oczekuje, który otrzymuje zadania 
możliwe dla niego do wykonania, i 
który wreszcie systematycznie zysku-
je pozytywn¹ informację zwrotn¹ 
o efektach swojego zaangażowania, 
musi po prostu otworzyć się na wspó³
pracę z nauczycielem. Musi uznać, że 
nauczyciel nie jest jego wrogiem, ale 
źród³em buduj¹cej satysfakcji. Jedno-
cześnie warto jednak pamiętać, że to 
co może być uznawane za sukces 
przez nauczyciela, niekoniecznie musi 
być tak samo odbierane przez uczniów.
Trzeba również wzi¹ć pod uwagę i to, 
że dla większości bardziej istotne bę
dzie zdanie kolegów, niż nauczyciela 

czy rodziców. By osi¹gn¹ć sukces pe-
dagogiczny w pracy na rzecz zaspo-
kojenia potrzeby uznania u naszych 
uczniów, powinniśmy obraz poten-
cjalnego sukcesu dostosować do ich 
wyobrażeń o tym, co może dać im 
satysfakcję. By tak się sta³o trzeba 
pewnie więcej czasu poświęcić na 
obserwację oraz rozmowy ze swoimi 
uczniami. Wychowawcy maj¹ swoje 
godziny wychowawcze, a także inne 
okazje typu wspólne wyjazdy czy bi-
waki. Warto z tych możliwości ko-
rzystać. By jednak skorzystać z nich
w pe³ni trzeba się do nich dobrze 

przygotować. Rozmowa sama w so-
bie może być mi³a lub niemi³a. Może 
trwać godzinami, ale może też skoń-
czyć się po kilkunastu minutach. By 
przynios³a zamierzony efekt powinna
być nie tylko dobrze zaplanowana, ale 
również w należyty sposób przepro-
wadzona. Najlepiej, kiedy do jej reali-
zacji wykorzystamy rozmaite metody 
pracy aktywizuj¹ce uczestników spot-
kania. Najlepiej, kiedy powyższe me-
tody nie tylko aktywizuj¹, ale dodatko-
wo angażuj¹ emocjonalnie. Uzyska-
ne w ten sposób efekty będ¹ nie tylko
bliższe realnej prawdzie o tym jak 
rozmówcy widz¹ dany fragment rze-
czywistości, ale również g³ębiej za-
padn¹ w przekonanie, że wypracowa-
ne w ten sposób pogl¹dy czy zasady
s¹ wartościowe i że warto ich prze-
strzegać. 
  O naszych postawach i zachowaniu 
w znacznym stopniu decyduj¹ nasze 
relacje z innymi ludźmi. Szko³a nie-
stety nie dba zbyt aktywnie o ten ob-
szar edukacji. O kszta³towanie kom-
petencji spo³ecznych. O budowanie 
umiejętności komunikowania się i 
wspó³pracy czy nawet wspó³bycia 
z innymi. W szkole przeważa dydak-
tyka i przekazywanie wiedzy. Szczę-
śliwie ostatnio wiele się  w tym zakre-
sie zmienia. Wielu nauczycieli prze-
sz³o rozmaite szkolenia z zakresu ko-
munikacji interpersonalnej i nauczy³o 
się unikać niektórych barier komuni-
kacyjnych. Wielu też zaakceptowa³o 
przydatność stosowania na lekcjach 
aktywizuj¹cych metod nauczania, 
które nie tylko angażuj¹ uczniów do 
samodzielnoœci, ale przede wszystkim 
ucz¹ wspó³dzia³ania i wspó³pracy. 
Wci¹ż jednak jaskó³ki zmiany nie za-
powiadaj¹ wiosny, a – co tu dużo mó-
wić – ograniczone kompetencje na-

uczycieli i ich faktyczny brak profes-
jonalnego przygotowania do prowa-
dzenia dzia³ań wychowawczych, ro-
zumianych jako zmierzanie do kon-
kretnych efektów w postaci oczeki-
wanych kompetencji emocjonalnych 
uczniów, powoduje, że zamiast współ-
pracy i zaangażowania spotykamy się 
coraz częściej w szko³ach z niczym 
nie uzasadnion¹ agresj¹ i nadmierną 
rywalizacj¹. Przerost dydaktyki nad 
oddzia³ywaniem formatywnym po-
woduje, że nawet otwarci na kszta³to-
wanie kompetencji spo³ecznych oraz 
równowagi emocjonalnej swoich 
uczniów nauczyciele nie maj¹ na to 
po prostu czasu, gdyż musz¹ przede 
wszystkim zabiegać o to, by ucznio-
wie zapamiętali jak najwięcej. 
  Kolejny obszar, na który należy 
zwrócić uwagę to kwestia postaw 
doros³ych ho³duj¹cych zasadom tak 
zwanej „czarnej pedagogiki” zgodnie 
z któr¹ jedynym odpowiedzialnym za 
postawy i zachowania dzieci s¹ ich
rodzice. To daje im rzekomo prawo 
do podejmowania niemal bez ograni-
czeń dzia³ań s³uż¹cych ³amaniu wol-
nej woli dziecka i bezwzględnemu 
podporz¹dkowaniu go w³asnym de-
cyzjom czy priorytetom. Nawiasem 
mówi¹c dok³adnie taki stan rzeczy na-
k³ada na polsk¹ rzeczywistość obo-
wi¹zuj¹ce prawo. Od konstytucji po- 
przez szereg ustaw i pewnie część 
rozporz¹dzeń polskie ustawodawstwo
wyposaża rodziców w niemal nie-
ograniczone uprawnienia w stosunku 
do swoich w³asnych dzieci. Niezwyk-
le trudno też odebrać rodzicom ich 
prawa w stosunku do w³asnych dzie-
ci, a jedynym możliwym rozwi¹za-
niem jest prawny wyrok s¹du. W efek-
cie zdarzaj¹ się przypadki, że niektó-
rzy rodzice traktuj¹ swoje potomstwo 
jak specyficzn¹ w³asność – nie poczu-
waj¹ się do spe³niania swoich obo-
wi¹zków, oczekuj¹ natomiast, że dzie-
ci będ¹ świadczyć szereg us³ug w sto-
sunku do nich. Nawet jednak kiedy nie 
mamy do czynienia z tego typem pa-
tologii, niektórzy rodzice uważaj¹, że 
w miarę potrzeby mog¹ swoje dzieci 

bić, pozbawiać pożywienia, ograni-
czać ich wolność itd.  W tym momen-
cie dochodzimy do podstawowych za-
sad jakie g³osi³a „czarna pedagogika” 
podkreślaj¹cych prawo doros³ych do 
ca³kowitego podporz¹dkowywania 
sobie uzależnionych od nich dzieci: 
przywilej jednostkowego decydowa-
nia doros³ych o tym, co jest dobre, 
a co z³e, ślepe podporz¹dkowanie dzie-
ci wobec rodziców, ograniczania spon-
taniczności dziecka jako swoistego 
zagrożenia pozycji doros³ych. Jedn¹
z g³ównych zasad, które towarzyszy-
³y „czarnej pedagogice” by³o ponadto 
za³ożenie, że dzieciom od najwcześ-
niejszych lat należy odbierać w³asn¹ 
wolę i konsekwentnie podporz¹dko-
wywać je woli doros³ych (szerzej, in-
stytucji reprezentuj¹cych świat do-
ros³ych: szko³y, s¹dów, kościo³a itd.).
Czarna pedagogika d¹ży³a ponadto 
do zaszczepienia w dziecku specy-
ficznego spojrzenia na relacje z in-
nymi ludźmi:
• mi³ość rodzi się z poczucia obo-
wi¹zku; 
• można skutecznie zabronić nienawi-
ści;
• rodzice z tej w³aśnie racji, że s¹ rodzi-
cami, zas³uguj¹ na szacunek;
• dzieci z tej w³aśnie racji, że s¹ dzieć-
mi, na szacunek nie zas³uguj¹;
• pos³uszeństwo wzmacnia charakter 
dziecka;
• poczucie szacunku dla samego sie-
bie jest szkodliwe;
• surowość i ch³ód stanowi¹ dobre 
przygotowanie do życia;
• udawana wdzięczność jest lepsza, 
niż szczere okazywanie niewdzięcz-
ności;
• rodzice nie mog¹ ścierpieć żadnej 
obrazy;
• rodzice zawsze maj¹ rację.
  Zauważmy, że choćby ostatni z przy-

toczonych zapisów, przek³ada się na
wszelkie inne rozwi¹zania organiza-
cyjne i relacje, w których mamy do 
czynienie z chociażby hipotetycznym 
uk³adem „doros³y” – „dziecko” (przy-
k³ady: „Szef ma zawsze racje”, „Na-
uczyciele zas³uguj¹ na szacunek już 
przez sam fakt, że s¹ nauczycielami”).  
Co gorsza, mimo nag³aśnianej w wie-
lu miejscach krytyki tego typu postaw, 
wci¹ż jeszcze skutecznie się przeno-
sz¹ z pokolenia na pokolenie i odnaj-
duj¹ zwolenników zarówno w elitach 
w³adzy, koryfeuszach nauki polskiej,
jak i wśród przeciętnych zjadaczy chle-
ba. Stanowi¹ między innymi nagmin-
ne usprawiedliwienie dla przemocy 
stosowanej wobec w³asnych dzieci 
(„Mnie też bili, a proszę bardzo na 
jakiego porz¹dnego cz³owieka wy-
ros³em”). Co gorsza dzisiaj proble-
mem stosowania przemocy wobec 
dzieci, nie dotyczy jedynie bicia. To 
jest politycznie niepoprawne i zdecy-
dowanie źle widziane. Coraz więk-
szym problemem staje się przemoc 
psychiczna oraz molestowanie emoc-
jonalne. Dzieci s¹ szantażowane, sys-
tematycznie pozbawiane prawa do 
pozytywnej samooceny, ³amie się ich 
charaktery i woln¹ wolę. Z sytuacja-
mi tego typu spotykamy się niekie-
dy również w szkole. Wielokrotnie 
s³ucha³em wypowiedzi oburzonych, 
zw³aszcza m³odych nauczycieli, któ-
rzy maj¹c świadomość niemożności 
stosowania jakichkolwiek form prze-
mocy fizycznej wobec swoich uczniów,
przechwalaj¹ się niekiedy, w jaki to
wyrafinowany sposób „niszcz¹” ich 
s³owem, sarkazmem czy drwin¹. Świa-
domie i z dużymi sukcesami potrafią
też wykorzystać to, co dla m³odych
jest szczególnie ważne – opinię ich 
w³asnego środowiska koleżanek i ko-
legów.
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