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Zdobywanie kwalifikacji zawodowych młodych pracowników uczelni odbywa
się zw ykle pod okiem opiekuna naukow ego, na drodze kontaktów ze studentam i,
własnej pracy naukowej czy podpatrywania zachowań i postaw starszych kolegów.
Czy to wystarczy, by uform ow ać osobow ość m łodego naukow ca, by zaufać jego
kom petencji i jakości pracy dydaktycznej? Jak duży je st wpływ nauczycieli aka
demickich na studentów, a zwłaszcza przyszłych nauczycieli? Czy uczelnia potrafi
przygotować ich do sprostania potrzebom XXI wieku? Czy nauczyciele akadem ic
cy sami potrafią sprostać w ym aganiom współczesności? Okazuje się, że ilość pro
blem ów i pytań rośnie. K onieczność szukania na nie odpow iedzi, w ym óg form u
łow ania potrzeb, jakie przyniesie najbliższa przyszłość, leżały u podstaw decyzji
o organizacji konferencji naukow ej, m ającej pom óc w rozstrzygnięciu przynaj
mniej niektórych palących kwestii.
I oto ukazała się niezwykle interesująca, o imponującej objętości książka, plon
konferencji, jak a odbyła się w Łowiczu, siedzibie M azowieckiej Wyższej Szkoły
Hum anistyczno-Pedagogicznej, jesienią 1998 roku. Dzieło to, pod redakcją prof.
Krystyny Duraj-Nowakowej, nosi tytuł Nauczyciele akademiccy w procesie kształ
cenia pedagogów u progu reform y system u edukacji (Impuls, Kraków - Łowicz
1999). Książka cenna, ciśnie się na usta uw aga o je j aktualności, a rów nocześnie,
o paradoksie, o je j spóźnieniu.
Bo oto reform a szkolnictwa ju ż się stała. A uczelnie opuszczają przecież ab
solwenci, którzy niewiele zapewne o niej wiedzą, a prawdopodobnie też nie w szy
scy znajdą od zaraz zatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Ale książkę warto prze
czytać, bo porusza sprawy ważne nie tylko dla uczelni, nie tylko dla jej obecnych
absolwentów.
Jak pisze we w stępie prof. K rystyna D uraj-Nowakowa:
„Signum temporis roku 1998 nie w ymaga tu osobnego w yjaśnienia. W ystar
czy zaznaczyć, że całe ostatnie dziesięciolecie upływ a na rozstrzyganiu starych
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Por.: K rystyna D uraj-N ow akow a (red.), Nauczyciele akademiccy w procesie kształcenia p e
dagogów u progu reformy systemu edukacji, Wyd. M W SHP i O ficyna W ydaw nicza „Im puls” , K ra
ków - Łow icz 1999, ss. 474.

M o łg orzatg Kaliszewska —

N auczyciele akadem iccy na przełom ie tysiącleci_______ 227

problem ów — także pedagogicznych — w intensyw nie zm ieniających się w arun
kach społeczno-ekonom icznych, nie pom ijając ustrojow ych. Transform acje tych
warunków działalności szkolnictwa w ogólności, a szkolnictwa wyższego w szcze
gólności, w yw ołują konieczność sform ułow ania kolejnej tezy o tym , że zm iana
ustroju, polityki społecznej, stanu i typu gospodarki w państw ie nie je s t dość ko
rzystnie ani uwzględniana, ani spożytkowana w oświacie. W zm ożone utrudnienia
i kom plikacje działalności zawodowej nauczycieli nie znajdują w ystarczającego
ro zw iązan ia adekw atnie do zm ien ian y ch p otrzeb sp o łeczeń stw a, a głów nie
uczniów, studentów, ich rodziców i nauczycieli, w tym nauczycieli akademickich.
Ich zanurzenie w środow iskow e zm iany — gw ałtow ne i rozległe — pow oduje
pow stanie now ych pytań i z trudem form ułow anych odpow iedzi o treści i formy,
m etody i środki przygotowania do życia, przygotow ania do zawodu, przygotow a
nia do nauczycielskich funkcji. To bowiem, co zwraca uw agę szczególną w kształ
ceniu nauczycieli, to opieranie się na starych w zorcach literaturow ych, często
pozostających w jasnej sprzeczności z aktualną sytuacją człow ieka choćby tylko
w w ym ienionych rolach społecznych. Zatem pozostaje problem do rozwiązania:
ja k układać relacje nauczycieli akadem ickich m iędzy sobą, ja k budow ać związki
m iędzy nim i a studentam i, aby osłodzić tę kw aśną cytrynę kryzysu pedagogiki,
kryzysu szkoły, kryzysu zawodu nauczycielskiego na przełom ie epok, w obliczu
reform y system u edukacji” (s. 11).
Dzieło składa się z sześciu czytelnie zaplanowanych części. Pierwsza i ostatnia
część: jedna wybiegająca w przyszłość, a właściwie dotykająca spraw ponadczaso
wych, druga zwracająca się ku dorobkowi przeszłości, zam ykają jak klam ra pozo
stałe: niezwykle interesujące, bogate treściowo, oryginalne, nie wyczerpujące je d 
nak tematu, nie formułujące odpowiedzi na wszystkie ważne pytania. Stanow iąjednak na pew no, zgodnie z w olą organizatorów konferencji, „trw ały ślad i w kład
w rozstrzyganiu tych palących kwestii, pobudzając czytelników do autorefleksji” .
Pozycja (zaw ód?) nauczyciela akadem ickiego niesie z sobą bogactw o treści,
w ymaga odpowiedniej postawy moralnej, szerokiej gamy umiejętności. Postaw ie
nie zaw odu nauczyciela akadem ickiego w rozległym kontekście społecznym , cy
wilizacyjnym , filozoficznym, pozwoliło dostrzec praw ie wszystkie istniejące pro
blemy, nierozstrzygnięte zagadnienia, nieopisane jeszcze zadania, niezw erbalizowane dotąd pytania. Dodać trzeba, że w iele z tych zagadnień pokazanych przez
pryzm at dokonujących się w naszym kraju przem ian ustrojow ych i cyw ilizacyj
nych, rozpoczętych reform, w tym reform y edukacji, m oże być interesujących nie
tylko dla sam ych zainteresowanych pracow ników naukow ych, studentów uczelni
pedagogicznych, lecz rów nież dla nauczycieli innych szczebli. Bo przecież poję
cia odpow iedzialności czy tolerancji zw iązane były od zaw sze z tym zawodem.
Twórcze postawy nauczycieli, w yzwania w erze New Age, zagadnienie zapew nia
nia jakości w szkolnictwie (ISO 9000) to tem aty ważne, now oczesne i istotne.
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Jest to w ięc lektura tak pasjonująca przez sw ą aktualność i rzetelność, ja k
i pouczająca, budząca refleksję nad stanem zaw odu nauczyciela, statusem uczel
ni, ro lą nauczycieli akadem ickich w przygotow aniu św ietnie w yszkolonych, bo
gatych w ewnętrznie, tw órczych kadr godnych nowoczesnej szkoły.
Z agadnienie odpow iedzialności podejm uje kilka referatów zgrupow anych
w pierwszym rozdziale książki: Nauczyciele akadem iccy wobec wyzwań X X I w ie
ku. Warto pośw ięcić tem atow i więcej miejsca, gdyż odpow iedzialność jest chyba
fundam entalną w artością w stosunkach m iędzy ludźm i, a zw łaszcza gdy jeden
z nich ma status mistrza, a drugi ucznia. W obliczu coraz częstszej relatyw izacji
wartości m oralnych, refleksja naukow a i pryw atna nad m iejscem w artości w ży
ciu pow inna tow arzyszyć zawsze — zw łaszcza mistrzom.
Pojęcie to próbuje zdefiniow ać Tadeusz W. N owacki (s. 17) i napotyka przy
tym trudności w ynikające z niejasności definicji słownikowych i ubóstw a litera
tury przedm iotu. Czy słabe zainteresowanie pojęciem odpowiedzialności jest wy
nikiem polskiego „rozchełstania” i „skłonności do pewnej anarchii”, wynikającej
z uw arunkow ań historycznych, jak chce autor? U sytuow anie odpow iedzialności
w świecie wartości pozwala spojrzeć na nią od strony ludzkiej psychiki: ludzkiej po
trzeby pozytywnych odczuć dobra i piękna, potrzeby miłości, niechęci do destruk
cji, pokory wobec wielkości. Równocześnie istniejemy w sieci rozlicznych pow ią
zań społecznych, z których każde wymaga podejm owania odpowiedzialności. A u
tor porządkuje rodzaje odpowiedzialności ludzkiej w sposób następujący: m etafi
zyczna wobec idei i sposobu jej realizacji, religijna wobec Boga, społeczna wobec
państwa, organów samorządu, instytucji; wobec osób, z którymi zawarliśm y um o
wy; wobec świata i natury. W tej ostatniej grupie — pozwólmy sobie na osobistą re
flek sję— zapewne mieści się odpowiedzialność „za to, co się oswoi”...
Ostatni fragment referatu podejm uje zagadnienie odpow iedzialności pracow 
nika nauki. Zacytujmy: „[...] odpow iedzialność otacza gęstą siecią pow iązań każ
dego pracownika, że świat pracy to jest świat odpowiedzialności i wreszcie, że pra
cownicy nauki i tak samo nauczyciele jako ludzie podlegają w szystkim rodzajom
odpow iedzialności [...]. Natom iast, co jest sw oistością pracow nika nauki, to jest
poręczanie przez niego praw dziw ości i rzetelności w yników sw oich dociekań.
I choć filozofowie dostarczają wielu różnych definicji prawdy, to zgodnie z w cze
śniejszym i przedstaw ieniam i uważamy, że dążenie do praw dy stanowi społeczny
obow iązek pracow nika nauki. [...] W brew pospolitem u przekonaniu, odpow ie
dzialność nauczyciela jest o wiele bardziej złożona. W pływa na nią układ lub ukła
dy w artości, ja k to je st w społeczeństwie pluralistycznym , w izja, jak im pow inien
być wychowanek, relacja tej wizji z instrum entarium w ychow ania i trwałość na
szych działań w zm iennym św iecie”.
L ogiczną kontynuacją tem atu je st tekst Jolanty Łaskaw skiej Osoba ludzka
w centrum pola odpowiedzialności nauczyciela akadem ickiego, w którym w yja
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śnia odpow iedzialność m oralną i intelektualną nauczyciela akadem ickiego wobec
studenta pedagogiki. W polu odpowiedzialności Autorka wyróżnia: odpow iedzial
ność moralną, etyczną, polityczną, jurydyczną, intelektualną. Przedstaw ia problem
odpowiedzialności także (za A.E. Szołtysek) w trychotomii: intencja - czyn - kon
sekw encja. A kcentuje, że czym ś innym je s t od po w iedzialność in telektualna,
a czym innym — moralna, etyczna czy jurydyczna. W podsum owaniu pisze m.in.:
„O dpow iedzialny nauczyciel w ie, że w edukacji najbardziej pożądane je st, by
w osobie ludzkiej (jako wychowanku, uczniu) wolitywne dobro tworzyło parę z ro
zum ną praw dą, zaś najm niej pożądane jest, by w olityw ne zło tw orzyło parę z ro
zumnym fałszem ”.
R ozdział zamyka Stanisław Kowal artykułem Ethos człowieka odpowiedzial
nego Paula R icoeura — inspiracje odpowiedzialności nauczyciela akadem ickie
go, w którym om aw ia niektóre wątki koncepcji filozoficznej R icoeura na tle pi
śmiennictwa polskiego, związanego najogólniej mówiąc z etyczną kondycją w spół
czesnego człowieka. Stwierdza — za Ricoeurem — że „W ierność danem u słowu,
szacunek dla siebie, troska i dbałość, życzliwa spontaniczność, mądrość praktyczna
m ogą stanowić dobrą podstaw ę dla bardziej szczegółowych rozw ażań o odpow ie
dzialności nauczyciela akadem ickiego” .
W ydaje się, że to krótkie zreferowanie zawartości rozdziału wstępnego powin
no ju ż w ystarczyć za rekom endację książki. Bo przecież nie ma w zaw odzie na
uczyciela istotniejszych problemów do rozstrzygnięcia, ja k uporanie się z w łasny
m i postaw am i m oralnym i, u p o rządk ow anie o sobistego system u w arto ści,
w im ię uczciw ości osobistej i dobra pow ierzonych uczniów; w im ię — ja k napi
sał cytow any ju ż A utor — „trwałości naszych działań w zm iennym św iecie” .
N iektóre referaty pozostawiły niedosyt. Np. niezwykle interesujący i potrzeb
ny tekst A dam a Z am ojskiego P edagogiczne w yzw ania dla nauczycieli w Erze
Wodnika (s. 201) przynosi wprawdzie obiektyw ną charakterystykę filozofii New
Age oraz om ówienie pedagogicznej koncepcji Rudolfa Steinera, lecz nie odnosi
tych informacji do współczesnej szkoły, nie widzi wpływów filozofii N ew Age na
młodzież, nie werbalizuje, co jest tym wyzwaniem dla nauczycieli. A przecież ko
nieczność choćby przygotowania programu i treści ścieżek edukacyjnych prozdro
wotnej czy ekologicznej sprawia, iż otrą się oni o publikacje spod znaku W odni
ka, będ ą m usieli w ybierać rzeczy w artościow e i spójne z obrazem św iata, ja k i
buduje się u uczniów.
Z niektórym i stwierdzeniami nie m ożna się zgodzić. W referacie N auczyciel
akadem icki wobec tolerancji w procesie nauczania i wychowania, we fragm encie
dotyczącym masowości kształcenia na uczelniach i co za tym idzie złymi w arun
kami pracy i utratą kontaktu z m istrzem (s. 51) stwierdzono, że:
Tego typu dydaktyczne fu n kcjonow anie uczelni przypom ina lekcją w szkole
średniej, a nawet podstawowej, gdzie dominuje anonimowość nauczyciela i ucznia,
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sform alizow any typ stosunków społecznych, nastawienie na pospieszne, a często
byle ja k ie notowanie treści.
Trudno się z tym zgodzić. W dotychczasow ych szkołach podstaw ow ych, na
w et tych o niskim poziom ie nauczania, nie było anonim owości, dom inowała opie
kuńczość, czasem naw et nadopiekuńczość, w im ię której zaniżano w ym agania
wobec uczniów.
Dodajm y więc do tekstu refleksję, że nowe w yzw ania dla edukacji zm uszają
do w eryfikacji nauczycielskiego podejścia do w ym agań w obec uczniów i nie za
wsze dobrze rozum ianego pojęcia tolerancji. N a koniec ważny fragm ent zw iąza
ny z tym zagadnieniem:
„Z opublikowanej ostatnio Białej K sięgi E dukacyjnej Unii Europejskiej w y
nika, że przed w spółczesną m łodzieżą stale pogłębia się konieczność w ielokrotne
go zm ieniania zaw odu. B ez opanow ania p redyspozycji n iezbędnych do takiej
zm iany zaw odu w ielu m ilionom ludzi grozi m arginalizacja. Jej istota polegać m a
na pozbaw ieniu ich szansy pracy ze w szystkim i tego konsekw encjam i. D latego
powinno się w procesie kształcenia profesjonalnego przekazyw ać w iedzę ogólną,
m obilność osobow ościową, zdolność posługiw ania się najnow szym i technikam i
zdobyw ania i posługiw ania się inform acjam i” (Zdzisław K osyrz).
W ypada więc życzyć, aby postulaty dotyczące w ażnych zm ian w procesie
kształcenia nauczycieli, także nauczycieli akadem ickich, znalazły zrozum ienie
i przełożenie na decyzje praktyczne, abyśm y nie w kroczyli w now e tysiąclecie
z bagażem nierozw iązanych i stale narastających problemów.2

2
O m aw iany tu tom pokłosia ogólnopolskiej konferencji, zorganizow anej i przeprow adzonej
pod kierunkiem naukow ym Prof. dr hab. K rystyny D uraj-N ow akow ej, dedykow ano „Nauczycielow i
N auczycieli — K arolow i W ojtyle” i podarow ano G ościow i podczas Jego Pielgrzym ki w Ł ow iczu
14 czerw ca 1998 r.

