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Streszczenie

W artykule rozpatrzono właściwości wartościowo-pojęciowego stosunku nauczyciela do zawo
du pedagoga i jego miejsca w systemie jego orientacji pojęciowo-życiowych. Pokazano, że 
przekształcenie stosunku wartościowo-pojęciowego nauczyciela do swojego zawodu w skład
niki hierarchii sensu życia staje się ważnym czynnikiem i składnikiem jego pozycji zawodowo- 
pedagogicznęj, napełniając ją  szczególną treścią i ukierunkowaniem.

PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL POSITION OF A TEACHER IN TERMS 
OF VALUED AND SENSE ATTITUDE TOWARD THE PROFESSION

Summary

The article deals with the peculiarities of the valued and significative teacher’s attitude toward 
the pedagogical profession and its place in the system of its sense and vital orientations. It is 
shown that the transformation of the valued and significative teacher’s attitude toward the peda
gogical profession into the hierarchy components of the sense of life becomes an important fac
tor and component of the professional and pedagogical position fulfilling it with the special 
maintenance and direction.

Przedstawienie problemu

Jakość kształtowania osobistości nauczyciela, jej udana samorealizacja w działalności zawo- 

dowo-pedagogicznej w dużej mierze zależy od głębokiej interpretacji i dokonania przez niego 

emocjonalnie-wartościowej oceny swojego zawodu, poznania je j subiektywnego sensu. N ikt 

nie ma wątpliwości, że efektywność pracy pedagoga jest wprost proporcjonalna do odpowie

dzi na pytania, dotyczące tego, na ile uświadamia on sobie wagę społeczną swojej pracy pe

dagogicznej? Czy zawód pedagoga zajmuje w jego  życiu duże znaczenie i jak ie  miejsce jest 

mu wyznaczone przez nauczyciela wśród innych dziedzin jego życia, takich jak  rodzina, czas
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wolny, zdrowie, życie osobiste itd.? Te i podobne pytania aktualizują konieczność kształto

wania w nauczycielu aktywnej pozycji zawodowo-pedagogicznej, co jest bezpośrednio zwią

zane z realizacją aspektów wartościowo-pojęciowych jego życia zawodowego.

Powyższe dotyczy zwłaszcza współczesnego nauczyciela, który pracuje w warunkach 

dynamicznych społeczno-kulturowych zmian, kiedy praca zawodowa wymaga od niego stałej 

twórczej gotowości do adekwatnej osobistej oceny ciągle zmieniających się pedagogicznych 

sytuacji, do poszukiwania i podejmowania głębokich zawodowych decyzji, do stałego du

chowego samodoskonalenia. W łaśnie pozycja zawodowa w tym kontekście stwarza warunki 

do pełnowartościowego zawodowego samookreślenia i samorealizacji twórczej pedagoga. 

W łaściwie pojęcie „pozycja” w ocenie szeregu badaczy (K. O. Abulchanowa-Sławśka,

H. I. Aksjonowa, M.H. Aleksjejew, M. M. Borytko, W.I. Słobodczykow i in.), jest odbierane 

jak  sposób realizacji bazowych, egzystencjalnych wartości osobowych i w ogólnym rozumie

niu jest interaktywną charakterystyką całego sposobu życia człowieka. Uważa się, że skutecz

ne ujawnienie treści i poziomu kształtowania się pozycji zawodowo-pedagogicznej nauczy

ciela należy rozpatrywać, przede wszystkim, we współrzędnych jego wartościowo- 

pojęciowego stosunku do wykonywanej profesji.

Celem artykułu jest poddanie analizie badawczej wartościowo-pojęciowego stosunku na

uczyciela do zawodu pedagoga i jego  miejsca w systemie orientacji pojęciowo-życiowych, 

jako ważnych części składowych rozwoju jego pozycji zawodowo-pedagogicznej.

Analiza najnowszych badań naukowych

Uwzględniając charakter postawionego celu, przed rozpatrzeniem wartościowo-pojęciowego 

stosunku nauczycieli do swojego zawodu, przedstawimy poglądy uczonych na kategorie po

zycji zawodowo-pedagogicznej. To pojęcie je s t dosyć często spotykane w literaturze nauko

wej i ma różne etymologiczne odcienie (pozycja pedagogiczna, pozycja zawodowa nauczy

ciela, indywidualnie-zawodowa pozycja nauczyciela). Do powszechnego naukowego obiegu 

weszło ono dzięki pracom B.H. Ananiewa, Ł.I. Bożowycz, W.M. Masyszczewa,

S.Ł. Rubinsztejna i innych. Dany problem był rozpatrywany w pracach takich uczonych jak:

O.H. Asmołow, N.P. Anikiejewa, i.D. Bech, I.A. Kołesnikow, Ł.W. Kondraszowa, A.K. Mar

kowa, Ł.M. Mitina, W.O. Słastionin, W.I. Słobodnikow, I.S. Jakinanśka i inni.

Istnieje szereg podejść do rozpatrywania terminu „pozycja osobista.” Często badacze ak

centują statusowo-zadaniowy składnik pozycji (H.M. Andrjejewa, D. Myers, O.W . Kyryczuk,

I.S. Kon, O.H. Asmołow, B.D. Ananjew, W.B. Olszankyj i inni.). Wielu badaczy analizuje to 

pojęcie na podstawie teorii stosunków: W.M. M iasyszczewa i okrela go przez całokształt sto
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sunków osobistości (K.O. Abulchanowa-Sławśka, Ł.I. Bożowycz, B.F. Łomow, S.Ł. Rubin- 

sztejn i inni.)· Powstała również tendencja naukowa, gdzie pozycja jest rozpatrywana zarów

no samodzielne, odmienne od statusu i roli pojęcia, jako głęboko indywidualistyczny wytwór 

własny, wynik osiągnięcia przez człowieka pewnego poziomu rozwoju moralnego i intelektu

alnego, pojawienia się stabilnego systemu wytycznych dotyczących wartości. Otóż, w pra

cach B.H. Ananiewa, O.H. Asmołowa, Ł.I. Bożowycz, M.J. Boryszewskiego, W.S. Bratusja, 

W.I. Bojtko, I.M. Michjejewej, R.S. Niemowa, pozycja występuje jako stabilny składnik 

struktury osobistości, jako jej jądro  i jest rozpatrywana w przekroju takich problemów jak  sto

sunek, aktywność, motywacja, osobista dojrzałość, samoświadomość, osobisty sens.

Pozycja zawodowo-pedagogiczna nauczyciela jest rozpatrywana przez uczonych jako 

nieodłączna część kompetencji zawodowych i warunek, konieczny do spełnienia w działalno

ści pedagogicznej. W edług W.O. Słastionina, pozycja nauczyciela to system tego intelektual

nego, emocjonalnie-wartościującego stosunku do świata, rzeczywistości pedagogicznej i dzia

łalności pedagogicznej, które są  źródłem jego aktywności. Jest ona wyznaczana, z jednej 

strony, przez te wymagania, oczekiwania i możliwości, które stawia i nadaje mu społeczeń

stwo. Z innej strony, działają wewnętrzne, osobiste źródła aktywności -  ambicje, przeżycia, 

motywy i cele pedagoga, jego  orientacje wartościowe, światopogląd, ideały1. Zgodnie z po

dejściem A.K. M arkowej2, pojęcie „zawodowo-pedagogiczna pozycja” oznacza odporne sys

temy stosunków nauczyciela do uczniów, do siebie, do kolegów, wyznacza jego  zachowanie, 

styl życia i działalności. Szczególnie ważna w kontekście naszego badania jest opinia

I.D. Becha, który wskazuje na unikalność pedagogicznej pozycji, ponieważ je s t ona jednocze

śnie zarówno indywidualna, jak  i fachowa. Uczony szczególnie podkreśla, że pedagog w swo

je j rzeczywiście pedagogicznej pozycji nigdzie i nigdy nie spotyka się z dzieckiem jako 

„obiektem” (jeśli je s t rzeczywiście pedagogiem); w indywidualnej pozycji zawsze spotyka się 

on z inną osobą, a we w łaśnie zawodowej - z warunkami jej kształtowania się i rozwoju3.

Zdaniem autora, dużą perspektywę posiada pojęciowe podejście do studiowania pozycji 

osobowości, według której to pojęcie jest interpretowane jako system uświadomionych ogól

nych tworów pojęciowych (O.H. Asmołow, B.S. Bratuś, O.K. Dusawyćkyj, I.M. M ichejewa, 

O.Ł. Podolaniuk), w które w chodzą wartości, motywy, potrzeby, interesy, przekonania, sto

sunek. Kategoria indywidualnego sensu, w opinii O.H. Asmołowa, jest indywidualizowanym 

odzwierciedleniem rzeczywistości, które wyraża stosunek osobistości do tych obiektów, dla

1 Сластенин В. А. Педагогика: Учебное пособие / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко. 
-  М.: Школа-Пресс, 1997.-512  с.

2 Маркова А.К. Психология профессионализма / А.К. Маркова. -  М., 1996. -  308 с.
3 Бех 1.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 2. Особистісно оріентований підхід: теоретико- 

практичні засади / І.Д. Бех. -  Κ.: Либідь, 2003. -  344 с.
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których rozwija się jej działalność i komunikacja4. U podstawy indywidualistycznego sensu 

leży pozycja społeczna człowieka, zm iana której, jak  twierdzi I.N. Michejewa, ciągnie za so

bą reinterpretację stosunku do otaczającego świata. B.S. Bratuś podkreśla, że całokształt pod

stawowych stosunków do świata, do ludzi i do siebie, wyznaczanych dynamicznie- 

pojęciowymi systemami, stwarza w swojej jedności i głównej istocie w łaściw ą człowiekowi 

pozycję moralną5.

Analiza istniejącej na dzień dzisiejszy odpowiedniej literatury naukowej wykazała, że 

problem rozwoju zawodowo-pojęciowego zakresu osobowości przyszłego nauczyciela 

w kontekście kształtowania się jego pozycji zawodowej jeszcze nie został opracowany. Zda

niem autora, pełne spojrzenie na problem daje koncepcja hierarchii strukturalnej pojęciowo- 

życiowych orientacji osoby.

Treść główna materiału badania

W  kontekście koncepcji hierarchii strukturalnej pojęciowo-życiowych orientacji należy ko

niecznie uwzględniać, że sens życia, jak  fenomen psychologiczny, nie sprowadza się do jed- 

nej-jedynej idei, nawet niezwykle ważnej. Ten psychiczny twór składa się z „dużych” 

i „małych” sensów, które stanow ią dynam iczną hierarchię. Oprócz tego, w zależności od cha

rakteru współzależności czołowych i podporządkowanych komponentów tej struktury, ich 

wzajemnego wpływu i współzależności, można mówić o różnych typach struktur sensu życia: 

harmonijnych i dysharmonijnych. M ożna stwierdzać, że wartościowo-pojęciowy stosunek do 

zawodu pedagoga jest składnikiem hierarchii strukturalnej sensu życia i jako  składnik wpływa 

na całą strukturę w ogóle i, z kolei, zaznaje je j wpływu. Z tego powodu W.E. Czudnowśkyj 

w swojej pracy wyróżnia, że sens życia, jak  szczególne psychiczny wytwór, nabywa 

„względnej trwałości i zwolnienia od wzbudzających go warunków, może istotnie wpływać 

na życie człowieka, jego los”6. Dany wpływ w dużej mierze zależy od tego, jak ie miejsce 

zajmuje działalność zawodowa w strukturze orientacji pojęciowo-życiowych danej osoby. 

Przedstawimy niektóre badania, dotyczące tego problemu.

Niektóre ogólne tendencje w wartościowo-pojęciowym stosunku uczni i studentów do 

zawodu, który wybierają, zaprezentowała w swoim badaniu D.N. Zawałyszyna. W szczegól

ności, stosunek uczniów klas starszych do przyszłego zawodu na ogół charakteryzuje się abs

4 Асмолов А.Г. Личность как предмет психологического исследования ! А.Г. Асмолов. -  М.: Наука, 
1984.- 182 с.

5 Братусь Б.С. Аномалии личности / Б.С. Братусь. -  М.: Наука, 1988. -  301 с.
6 Чудновский В.Э. Смысл жизни: проблема относительной эмансипированности от «внешнего» 

и «внутреннего» / В.Э. Чудновский // Психологический журнал. -  1995. -  Т. 16. -  С. 15-26.
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trakcją i romantyzmem. U studentów -  przyszłych nauczycieli stwierdzono cztery typy w aż

nego stosunku do zawodu: pasja, powołanie, rozczarowywanie i alienacja. W raz z początkiem 

działalności zawodowej dynam ika wartościowo-pojęciowego stosunku podmiotu do działal

ności zawodowej charakteryzuje się w ielowektorowością tego stosunku. „W ariantami gra

nicznymi są, z jednej strony, wzrost dla człowieka znaczenia pracy zawodowej, chęci konty

nuowania pracy w elitarnym zawodzie, z innej strony -  rozczarowanie zawodem aż do odej

ścia od niego”7. Dalej autor wyciąga ważny wniosek o tym, że w trakcie adaptacji do zawodu 

pozytywnie-pojęciowy stosunek do jego podmiotu staje się regulatorem działalności zawo

dowej: „dany stosunek powołuje do życia nowe „małe” sensy: uświadomienie wagi opano

wania środków działalności i dołożenia wszelkich starań do ich kształtowania”8.

W innym badaniu, prowadzonym przez T.W. Maksymową9, pokazano, że działalność 

pedagogiczna może zajmować różne miejsce w strukturze pojęciowo-życiowych orientacji 

nauczycieli: po pierwsze, może ona stanowić główny sens istnienia, po drugie, nie osiągając 

głównego sensu, stanowić „istotny” składnik tej struktury, i, po trzecie, znaczenie zawodu 

pedagoga może być składnikiem peryferyjnym hierarchii strukturalnej sensu życia. Zgodnie 

z wynikami badania T.W . Maksymowej sprzyjające warunki do przejawu indywidualizmu 

nauczyciela tw orzą się w tym wypadku, kiedy zawód okazuje się dominującym komponentem 

hierarchii strukturalnej sensu. W związku z tym wydaje się ciekawe zwrócić uwagę na współ

zależność różnych dziedzin życia nauczyciela w kontekście jego pomyślności w działalności 

zawodowej, rozpatrując wartościowo-pojęciowy stosunek do zwodu, rodziny, do swojego 

zdrowia, czasu wolnego, życia osobistego i hobby jako komponentów hierarchii strukturalnej 

sensu życia. W takim wypadku ważnym je s t uwzględnianie nie tylko dominanty kom ponen

tów i ich miejsca w strukturze, jak  to zostało zrobione w pracy T.W. Maksymowej, ale rów

nież sposobu i charakteru ich współdziałania. W artościowo-pojęciowy stosunek do zawodu 

może zajmować wyodrębnioną pozycję wśród wszystkich innych składników hierarchii, prak

tycznie się z nimi nie przecinając. N iektóre części składowe m ogą przeciwdziałać sobie na

wzajem, wchodzić w konflikty, przy czym nie je s t konieczne, aby w tym wypadku struktura 

była wyznaczana jako dysharmonijna. Nareszcie, wszystkie składniki, współdziałając, m ogą 

wzmacniać siebie wzajemnie.

7 Завалишина Д.Н. Динамика ценностно-смыслового отношения субъекта к профессиональной 
деятельности / Д. Н. Завалишина // Психологические, философские и религиозные аспекты смысла жизни. 
-М ., 2001.-С . 193-203.

* Tamże, str. 201.
9 Максимова Т В. Смысл жизни и индивидуальный стиль педагогической деятельности / Т.В. Ма

ксимова// Мир психологии. -  2001. -№  2. -  С. 114-117.
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Zwracając się do pojęć struktury harmonijnej i dysharmonijnej sensu życia, m ożem y wy

różnić, że w pierwszym wypadku działalność zawodowa napełnia życie sensem, ujawnia in

dywidualizm nauczyciela, sprzyja jego  samorealizacji. Cel nadaje sens procesowi, który pro

wadzi do jedności zadowolenia proceduralnego i rezultatywnego. W drugim wypadku na 

pierwszy plan wychodzi niezadowolenie ze swojej pracy i przeżywanie rutyny codziennych 

obowiązków. Nauczyciele podkreślają, że nie m ogą napełnić tej działalność sensem.

W ażną przyczyną niezadowolenia z pracy w szkole jest stan materialny nauczycieli 

i wysoka podatność na stres, poziom której zależy nie tylko od pracy z uczniami, ale i od sto

sunków z adm inistracją szkoły. Brak możliwości natychmiastowego stwierdzenia wyniku 

i jego długotrwałe odkładanie w czasie również obniżają atrakcyjność zawodu nauczyciela.

M ówiąc o kształtowaniu stosunku wartościowo-pojęciowego nauczyciela do swojego 

zawodu, należy wspomnieć pracę E.W. M artynowejl0, w której badaczka stwierdza 

w większości studentów uczelni pedagogicznych niegotowość osobowości do wykonywania 

przyszłego zawodu. Dzisiejsza sytuacja je s t taka, że wyższe szkoły pedagogiczne kształcą na

uczycieli przedmiotów nie przedstawiając im znaczenia kształtowania należytego stosunku do 

swojego zawodu. To jest jedna z przyczyn, przez które absolwenci uczelni pedagogicznych 

nie podejm ują pracy w szkole, innymi słowy -  zawód pedagoga nie znajduje miejsca wśród 

ich pojęciowo-życiowych orientacji.

Podniesienie znaczenia zawodu pedagoga do poziomu sensu życia odbywa się z ujaw 

nieniem indywidualnych właściwości nauczyciela w działalności pedagogicznej. 

W.E. Czudnowśkyj podkreśla, że u „podstawy wartościowo-pojęciowego stosunku do zaw o

du pedagoga leży swoisty charakter indywidualności, zdolności i skład osobowości człowie

ka, właściwości społecznego makro- i mikro środowiska, w którym on żyje i działa” 11. W i

docznym w stosunku do tego je s t fakt, że właśnie znaczenie pracy pedagogicznej pozwala 

nauczycielom profesjonalistom pokonywać różnego rodzaju trudności.

W ysoki poziom wartościowo-pojęciowego stosunku do zawodu, z kolei, w dużej mierze 

jest uwarunkowany tw órczością pedagogiczną. W łaśnie ona sprzyja powstaniu proceduralne

go i efektywnego zadowolenia, kiedy „nauczyciel uświadamia sobie, że wykorzystywane 

przez niego sposoby i działania m ają bezpośredni efekt „teraz”, w yw ołują em ocjonalny od

dźwięk i większe zainteresowanie uczniów” 12.

111 Мартынова E.B. Роль смысложизненных ориентаций в системе профессиональной подготовки 
студентов педвузов / Е.В. Мартынова // Мир психологии. -  2001. -  № 2. -  С. 109-113.

11 Чудновский В.Э. О некоторых прикладных аспектах проблемы смысла жизни / В.Э. Чудновский 
// Мир психологии. -  2001. - №  2. -  С. 181-188.

12 Tamże, str. 201.
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Jednak, zwracając uwagę na znaczenie zawodu dla nauczyciela, ważnym jest. aby pam ię

tać, że, kiedy staje się on jedynym  sensem, który przejął pod sw oją kontrolę wszystkie inne, 

to taka sytuacja może okazać się destruktyw ną zarówno dla procesu pedagogicznego, jak  i dla 

całego życia nauczyciela. „Obecność tylko jednego wyizolowanego zainteresowania, które 

wchłania w siebie całe ukierunkowanie osobistości i nie ma poparcia ani w światopoglądzie, 

ani w prawdziwej miłości do życia w całym bogactwie jej przejawów, nieuchronnie pozbawia 

człowieka wewnętrznej woli i uśmierca duchb . Sens życia, u podstawy którego leży jedna, 

może nawet bardzo ważna idea, lecz izolowana od wszystkich innych, nie potrafi być pozy

tyw ną podstawą efektywnej, udanej działalności pedagogicznej.

Podjęto próbę em pirycznego zbadania niektórych psychologicznych właściwości stosun

ku wartościowo-pojęciowego nauczyciela do zwodu pedagoga. W szczególności, dla określe

nia miary w łączenia działalności zawodowej w system orientacji pojęciowo-życiowych peda

goga, przeprowadzono sondaż wśród nauczycieli szkół średnich Tarnopola 

i obwodu. W badaniach wzięło udział 67 pedagogów, wśród których byli zarówno początku

jący  z małym doświadczeniem zawodowym, jak  i profesjonaliści z dużym stażem pracy. N a 

potrzeby badania została opracowana i wykorzystana ankieta „Sens życia i zawód nauczycie

la”, skierowana na ujawnienie zarówno ogólnego pojęcia pedagoga o sensie życia, jak  i treści 

sensu ich własnego życia i jego związku z zawodem pedagoga.

Analiza uzyskanych danych wykazała, że wśród młodych nauczycieli (wiek poniżej 30 

lat) zaledwie 3 z 20 w danej grupie (15%) w łączają działalność pedagogiczną w skład poję

ciowo-życiowych orientacji. Oni uważają, że pracują jako nauczyciele z powołania. N a ich 

wybór zawodu pedagoga wpłynęła miłość do dzieci. Do sensu życia odnoszą takie atrybuty 

jak  „przydatność i potrzeba ludziom ”, „osiągnięcie postawionych celów” , a sens własnego 

życia upatrują w tym, żeby „tworzyć dobro”, „stwarzać piękno”. Jednocześnie 11 responden

tów (55%) odpowiedziało, że nie rozpatrują pedagogicznej działalności jako  znaczącego sys

temu składowego swoich orientacji wartościowo-życiowych. Jedni z nich wskazali, że czoło

we miejsce w tym systemie zajmuje dla nich kariera, indywidualny rozwój, sam odoskonale

nie („nauczyć się czerpać przyjemność z życia, cieszyć się, być szczęśliwym, zrealizować 

siebie”), inni uw ażają za najw iększą wartość dzieci, rodzinną pomyślność („sens życia w sil

nej rodzinie”). W śród młodych pedagogów znalazło się 6 osób (30%), które w ogóle nie za

stanawiały się nad problem em sensu swojego życia.

W grupie respondentów ze średnim stażem (w wieku od 30 do 40 lat, zaledwie 22 oso

by), znalazło się znacznie więcej pedagogów (6 osób albo 27%  z tej grupy), które w łączają

13 Теплое Б.М. Заметки психолога при чтении художественной литературы / Б.М. Теплое // Избр. 
труды: В 2 т. -  М., 1985. T. 1 .-С . 309.
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sw oją działalność zaw odową w pojęciowo-życiowe orientacje. Formułując sens swojego ży

cia, uważają, że ich głównym zadaniem jest „realizacja swoich planów życiowych w działal

ności zawodowej, w życiu osobistym” . W odpowiedziach wyróżnia się również takie cele jak  

rodzina, dzieci, pomyślność. A najwyższym osiągnięciem w działalności zawodowej je s t dla 

nich „szacunek ze strony uczniów” . N a wybór zawodu w ich przypadku wpłynęła praca 

z dziećmi, wrodzone zdolności, rodzinna dynastia nauczycieli, przykład ich własnych opieku

nów itp. Należy również podkreślić, że w porównaniu z młodymi pedagogami znacznie więk

sza część respondentów z średnim stażem pracy -  16 osób (73%) -  nie odbiera działalności 

pedagogicznej jako znaczącej części składowej w systemie swoich orientacji pojęciowo- 

życiowych. Czołowe miejsce w tym systemie zajmuje rodzina, dzieci, stosunki międzyludz

kie, praca, przynoszące im zadowolenie i wysokie dochody. Sens swojego życia tacy respon

denci form ułują w następujący sposób: „sens mojego życia -  rodzina”, „wychować, wy

kształcić, urządzić dzieci”, „harm onia w relacjach w domu i w pracy” .

Nareszcie trzecia grupa respondentów (25 osób) zawierała starszych pedagogów 

(w wieku ponad 40 lat) z dużym stażem pracy. Wśród nich znalazło się 13 osób (52%), które 

wysoko oceniają znaczenie swojego zawodu i pewnie w łączają działalność pedagogiczną 

w system swoich orientacji pojęciowo-życiowych. Dla ich charakterystyczne są  takie cechy 

zawodowe, jak  miłość do dzieci, twórczość w pracy. Jednocześnie orientacjami budującymi 

sens życia pozostaje rodzina, dzieci. Najbardziej wyrazistymi sformułowaniami sensu życia 

i stosunku do pracy były dla nich: sens życia zawiera się -  w tym, żeby „uczyć dzieci pięk

na”, „w mojej pracy, w moich rodzicach, w moich przyjaciołach” itp. Podobnie jak  

i w innych grupach wiekowych, znaczna część doświadczonych pedagogów -  11 osób (48%) 

z grona ankietowanych, nie w łączają działalności pedagogicznej do systemu swoich pojęcio

wo-życiowych orientacji. Ich priorytetem jest kształcenie własnych dzieci czy wnuków, ro

dzina, dostojne życie, pragnienie poznania siebie. Formułując sens swojego życia, takie osoby 

często piszą: „postawić na nogi dzieci”, „wychować dzieci, wnuki na dobrych, uczciwych lu

dzi, wpajać im miłość do Boga i otoczenia”, „mój sens życia zawiera się w poznaniu siebie” .

Generalnie, w każdej z grup wiekowych nauczycieli, którzy wzięli udział w badaniu, 

znaczna ilość uczestników nie zaliczyła swojej działalności zawodowej jako części składowej 

o dużym znaczeniu do systemu orientacji pojęciowo-życiowych. Oczywiście, jednym  z wyja

śnień takiego stanu rzeczy może występować brak organizacji pracy, skierowanej na ujawnie

nie znaczenia działalności pedagogicznej i jej związków z sensem życia profesjonalisty. T aką 

pracę należy zaczynać, jak  pokazuje analiza wyników sondażu przeprowadzonego wśród 

młodych nauczycieli, jeszcze w okresie wyboru zawodu i je j opanowania na etapie kształce

nia na uczelniach pedagogicznych, a także stale kontynuować podczas samodzielnej działał-
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ności nauczyciela. N ależy uwzględnić również i to, że sens życia odbija się na sytuacji w kra

ju  i trudnościach materialnych. Zawód nauczyciela, wychowawcy staje się nieprestiżowy, 

a pieniądz rozwiązuje wszystkie problemy. O tym, w szczególności św iadczą typowe wypo

wiedzi respondentów podczas ankietowania: „chciałbym się rozwijać, kontynuować naukę, 

lecz nie mam takich możliwości m aterialnych”, „wokół jest dużo niesprawiedliwości”, „moje 

JA zostało zdominowane przez ubóstwo” itp.

Wnioski

Z powyższego wnika, że charakterystyki stosunku wartościowo-pojęciowego nauczyciela do 

swojego zawodu i miejsce, które zajmuje ten stosunek w systemie jego orientacji pojęciowo- 

życiowych, leżą u podstawy rozwoju i przejawów jego pozycji zawodowo-pedagogicznej na

pełniając j ą  szczególną treścią i ukierunkowaniem. Oznacza to, że jakość kształtowania tej 

pozycji, która jest ważnym warunkiem samorealizacji twórczej nauczyciela w zawodzie, jest 

uwarunkowana koniecznością głębokiej interpretacji i emocjonalnie-wartościującej oceny 

swojego zawodu, przedstawieniem je j subiektywnego sensu, a także aktualizuje problem roz

woju fachowo-pojęciowego potencjału osobistości nauczyciela na wszystkich etapach przygo

towania do zawodu.
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