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R e c e n zj a
rozpraw doktorskiej mgr Joanny pgkali pt. ,,Etos wsp6lczesnegonauczyciela w opmii
dyrektor1w, nauczycieli oraz rodzic1w uczni6w szk6l i przedszkoli", w arszawa(Uniwersl.rer
Warszawski, Wydzial Pedagogiczny)2015, s. 160, bibliografia (9 stron) + spis rysunk6w,
spis tabel, Zalqczniki, jako odrgbny oprawiony wolumen, zawierai4cy wzory nnzEdzi
badawczych (ankiety, wywiadu) oraz zapis wywiad6w z dyrektorami badanych plac6wek
oSwiatowych.

Przedlo2ona do recenzji rozprawa doktorska ma charakter empiryczny. przedmiotem
analiz teoretycznych i badan uczyniono problem etosu nauczyciela w opinii gl6wnych
podmiot6w edukacyjnych: rodzic6w, dyrektor6w szk6l i przedszkoli oraz samych
nauczycieli.
Nalezy ju2 na wstqpie podkreslii wagg podiEtej tematyki, zar6wno w jej odslonie
teoretycznej,jak i empirycznej. Nieczpstobowiem problematykaetosunauczycieli, ale takze
i innych grup zawodowych, byla podejmowanaw ostatnichlatach w badaniachspolecznychi
pedagogicznych. czgsciej nawi4zywano do tej kategorii opisu zawodu nauczyciela w
pocz4tkowym okresie polskiej transformacji, gdy dyskurs spoleczny dotyczyl poszukiwania
adekwatnego modelu edukacji, a co za tyrn idzie tozsamosci osobowej i zawodowej
nauczycielawobec wyzwaf, jakie stwarzalnowy, otwarty, demokatyczny ustr6j.
w nowych realiach nastEpowaloszybkie odchodzenieod najbardziej charakterystycznego
dla polskiej tradycji kulturowej ujmowania zawodu nauczycielaw kategoriachroli spoiecznej,
wyrat2aiqcejglgboki spoleczny i kulturowy polski, inteligencki etos nauczyciela, jego
poczucie misji, siuZby spoleczneji powolania, a tak2e iwiadomosi przynaleznoscido grupy
spolecznozawodowej o elitarnej pozycji i prestiZu. pojecie roli spolecznejzast4pilo bliskie
jej angielskieprofession, ktore oznacza cos wigcej niz tylko zawod,zwiqzanyz nauczanrem!
jak to najczgsciejjest rozumiane. Profession oznacza,ze nauczyciel jest profesjonalistq a
zatem kim6 kto ma glqbsz4intelektualn4swiadomo66eryczn4i politycznq swej roli, poczucie
autonomii osobowej i zawodowej, wlasne przekonaniai wartodci, zgodnie z ktorymi dziala,
postawQslu2by spolecznej, nie zas tylko pracy dla pensji, gotowodi umyslu do ci4glego
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rozwoju, poczucie osobistej i grupowej odpowiedzialnolci za etycznestandardyswej pracy i
szereginnych.
Nie ulega w4tpliwosci, ze zaw6d nauczycielskipodlega wsp6lczedniesilnym napiEciomi
zmianom, co ma zwi4zek z r62nym| czQstosprzecznymi oczekiwaniami, jakie pa:istwo i
spoleczefstwo formuluje

wobec edukacji. czy edukacja ma sta6 na strazy kluczowych

wartosci spolecznych,humanistycznych i kulturowych oraz ich przekazywaniaz pokolenia
na pokolenie, w trosce o przyszlodi narodu, spoleczehstwa,paistwa, demokratycznei,
obywatelskiej wsp6lnoty, czy zas ma byi li tylko sferq uslug publicznych, zwiqzanych z
w4sko rozumianym nauczaniemi przygotowaniemjednostek do rynku pracy.
Powy2sze konteksty rzutui4 na kategorie pojgciowe, kt6re opisuiq zaw6d nauczyciela.
czgSciejw rozwazaniachi badaniachempirycznychwystgpui4pojpcia z dziedzinyekonomii i
biznesu,ni2 ze sfery humanistyki i pedagogiki. poi gcia takie j ak kariera, sukceszawodowy,
awans zawodowy, standardy i procedury jakodci, kultura organizacji, podzielanie wizji,
charakterystycznebardziej dla korporacji, niZ szkoly -

zd,aiqsiE zastEpowai tradycyjne

pojecie etosu, satysfakcji, zaangazowania,swiadomosciroli spolecznej. postaje pl,tanie czy
wobec dokonui4cych siE przemian cywilizacyjnych i spoleczno-kulturowych nauczyciele
stanowi4ieszczegrupg etosowfoczy i jok kwestie te wystEpui4w ich swiadomosci,jak tez w
swiadomoici rodzic6w uczni6w oraz wladz oswiatowych. Jest to interesuj4cepytanie oraz
nowatorskiepostawienieproblemu w recenzowanejdysertacji doktorskiej. Jej Autorka, pani
mgr Joanna PEkala postanowila kwestie te rozwazye tak na niwie teoretycznej, jak i
przeprowadzilana ten temat obszerneilosciowe,jak i jakosciowe badaniaempiryczne.
Podigty w dyserlacji problem naukowy ma wysok4 wafios6 poznawcz4oraz praktyczn4.
Przyblihenie bowiem wiedzy teoretycznej, jak i wynik6w badan na temat miejsca i
uwarunkowan etosu w Swiadomosci nauczycieli, jak i w odbiorze spolecznym, ma duZe
znaczeniezar6wno dla dalszegorozwoju tej problematyki na niwie pedeutologii,jak tez dla
praktyki ksztalcenia oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli z r62nego typu szk6l i
szczebliszkolnicrwa oraz samegofunkcjonowaniaszk6l i innych plac6wek oswiatowych.
Nale2y podkreslii, ze Doktorantka zastosowaladosyi nowatorskie podejsciebadawczew
dwojakim jakby ujEciu: z uwagi na zakresbadaf, objElanimi nauczycieli szk6l i przedszkoli,
rodzic6w uczni6w i wladz.eoswiatowe (dyrektor6w); nastppniez twagi na metody badan,
zastosowala kwestionariusz ankiety (podejscie ilosciowe, wzmocnione odpowiednimi
technikami statystycznymi), oraz podejscie jakosciowe, wywiady wraz z koncepci4 ich
interpretacji zgodniez zaloleniami teorii ugruntowanej.
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Badaniami kwestionariuszowymi obigto 132 nauczycieli ze szk6l podstawowych i
przedszkoli oraz 123 rodzic6w uczni6w w wielu przedszkolnym i szkolnym, a tak2e
przeprowadzonodwadziesciawywiad6w z dyrektorami szk6l (10) i przedszkoli (10).
Recenzowanarozprawajest opracowaniemobszemym.Sklada siQze wstgpu i piqciu (5)
rozdzialow oraz zakohczenia( potraktowanegojako kolejny rozdzial sz6sty). Dwa pierwsze
rozdzialy stanowie podstawQteoretyczn4pracy, kolejny rozdzial trzeci zawiera metodologip
badaf wlasnych, rozdzial czwarty i pi4ty obejmui4 prezentaciq i analizE wynik6w badari.
Rozdzial sz6styzatytulowanyj est etos wsp6lczesnychnauczycieli - refleksje podsumowuj4ce
i stanowi rodzaj jakby zakohczenia.Tu nasuwa sig uwaga, ze ujmowanie zakoirczenia
.jako
kolejnego rozdzialt jest niepotrzebne i myl4ce. zakoaczenie ponadto to nie
,,refleksje
podsumowuiqce", lecz podsumowanie wynik6w badari (uog6lnienia wynik6w) i wnioski
praktyczne.
Przedstawionapowyzej struktura wskazuje,ze recenzowanarozprawaJestopracowaniem
sp6jnym, logicznym, obejmui4cym cele badari, ich zalolenia teoretyczne, podstawy
metodologiczne,przyjgte metody badari,spos6bich statystycznegoopracowaniaoraz analizy
tresci wywiad6w. zwraca uwagEdobrze dobrana,przemyslanai umiejgtnie wykorzystanawe
analizach literatura, co zobrazowanejest w koncowej bibliografii. wszystko to swiadczy o
dobrej, teoretyczno-metodologicznejznajomosci przez Doktorantkg przedmiotu badaf, jak
r6wnie2 o tym, 2e potrafi ona zastosowai teoriE w badaniach empirycznych oraz w ich
interpretacji,co tym bardziej potwierdzajej kwalifikacje naukowe.
we wstgpie Autorka dokonuje uzasadnieniawyboru tematu badaf. Slusznie za'waza, ze
wobec wzrastai4cej tendencji do zwiqkszania sie spolecznych wymagaf wobec zawodu
nailczyciela, pojawiajq siQpltania o cechy wyr62niajqcedobrego nauczyciela,swiadczipe o
jakosci jego pracy. Autorka postanawiasiE zatem przyjrze( sig tym cechom, kt6re skladai4
siQ na etos nauczyciela. wychodzi przy tym z przeswiadczenia,ze etos stanowi rodzaj,
wypracowanego w

danych warunkach kulturowych,

grupowego wzoru zachowaf

nauczycieli. Jest on jednoczednie jakby rodzajem swoistego zabezpieczeniapodstawowych
wartoici zawodu, ich realizacji w zgod,ziez naczelnym idealem - dobrem dziecka oraz
kaZdegoucz4cegosig.
W rozdziale I, zatytuiowanym ,,Etos - r12norodnoit definicji i podeji6", poddano
analizie obszem4 literaturg naukow4 w celu wyjasnienia etymologii pojEcia, nastqpnie
dokonano przeglq&t ro2nych definicji etosu. w dalszych analizach om6wiono kolejno
nastgpui4ce odmiany postrzegania etosu: jako stylu 2ycia, jako zbiorowego dorobku
spolecznego,jako hierarchii warlosci i zbioru norm, etos - etyka , moralnosi, jako postawy,
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potrzeby' nawyku, jako wzoru osobowego, typu idealnego, jako sposobu organizowania
doiwiadczenia zbiorowego. wykorzystui4c bogat4 literaturg z r6hnych dziedzin: filozofii,
psychologii, socjologii, pedeutologii oraz jej analizE, Autorka na koniec konstruuje
wlasn4
definicje etosu, kt6rq przyjmuje w dysertacji, a w kt6rej dobrze, jak moZna by s4dzii,
eksponujegl6wne skladniki badanegofenomenuw odniesieniudo nauczycieli. przez po.;ecie
etosu rozumie: ,,zbi6r idealnych dla danej grupy spolecznejwzorc|w kulturowych, ktfirych
realizacja przejawia siQpoprzez orve ony styr 2ycia konrvetnej grupy sporecznej.postawy
poszczegdlnych czlonk'w grupy uwidoczniaiq wartoici bqdqce skladowymi etosu
tei
zbiorowo:ici." (s. 32).
Nasuwa sig uwaga, 2e w zbyt drobiazgowej analizie poszczeg6lnychaspekt6wetosu, za
malo jest (lub w og6le nie ma) odniesierido zawodu nauczyciela,pedagoga,wychowawcy,
gdzie uwidoczniona zostalaby specyfika wzorc6w kulturowych, stylu Zycia oraz wadosci
nauczycieli.
Drugi

rozdziaL teoretyczny zawiera rozwu2ania i

analizy ro2nych ,,zagaclnie{t

,,pozostaiqcychw obszarzetematycznymetosu nauczycielskiejprofesji",jak brzmi tyul tego
rozdzialu'. Nale2y zauwazye, 2e na o96l dob6r tych zagadnieri nie budzi zastrzezeh, lecz w
istocie ich drobiazgowe roztrz4sanie bez poglgbionych podsumowai oraz odniesien do
specyfiki srodowiskanauczycielskiego nie wnosz4wiele konstruktywnego. Rozwazanes4tu
nastgpuj4ce zagadnienia: grupa spoleczna, grupa etosowa typem grupy spoleozne.;,
oczekiwania spoleczne i osobiste motywacje do podigcia pracy a nauczycielski etos,
kompetencjenauczycieli oraz ich to2samoii (tu jedynie odwolano siE do wynik6w badan,
glownie H. Kwiatkowskiej nad to2samosci4nar-rczycieli),
wartosci w zawodzienauczyciela.
Nasuwa sig uwaga, 2e na kilkudziesigciu stronach, zaledwie kilkanasciewierszy dotyczy
badan nad r62nymi aspektami i zaleZnosciamitego, co okreslii by moZna rodzajem pola
problemowego etosu. Mozna rez zau:wazyc,ze brakuje wprost kolejnego rozdzialu, jako
przegl4du stanu badaii, w kt6rym przyblizono by rzeczywisty obraz wartosci, motywacji,
postaw,poglqd6w nauczycieli maj4cych zwiEzekz ksztaltowaniemsig ich etosu.
Rozdzial trzeci, metodologiczny prezentuje typow4 strukturg dla badai empirycznych.
Kolejno om6wiono koncepcjgbadanwlasnych,czyli nastgpui4ceskladniki toku postEpowanra
badawczego:cel i przedmiot badari,problematykabadawcza,zmienne, wskazniki, opis pr6by,
organizacja i zakes badaf, podstawowe kierunki i techniki ilosciowej analizy danych,
jakosciowa analiza danych. Nie mam wigkszych zaslrzeieh do wylozonej w tym
rozdziale
metodologicznej strony badan. Problematyka badawczajest dobrze sprecyzowana.pytania
badawczepodzielone zostaly na trzy grupy, dotycz4ce:poiqcia etosu oraz jego znaczeniai
4

aktualnosci;oczekiwari spolecznycha motywacji nauczycieli; wzoru idealnego
nauczyciera;
czynnik6w mog4cych ulatwid bEdZutrudni6 realizowanianauczycielskiego
etosu.podzialowi
temu odpowiadai4 kolejne czgsci kwestionariuszuankiety. Autorka szczeg6lowo
omawia
zastosowanemetody, techniki statystyczneoraz podejsciailodciowe i jakodciowe.
Uwaga jaka siE nasuwa dotyczy braku wyru2nie sprecyzowanych
hipotez, kt6re
pokazywalyby kierunki analiz oraz ich uzasadnienie;stanowilyby rodzaj
teorii do weryfikacji
w tych badaniach.Pewnym zadosiuczynieniemw tym wzgrgdziejest wyjadnienie
na str. 66,
gdzie podano powody doboru takich, a nie innych zmiennych
niezare2nych oraz
przyplszczei, co do ich zwiqzkn ze zmiennymi zale4nymi.
Kolejne rozdzialy tzw. ,,empiryczne" zawieraiq wyniki badan wlasnych, poddanych
analizie statystycznejoraz jako(;ciowejanalizie tresci.Nalezy podkreslii przejrzysty
uklad tej
empirycznej czEsci rozprawy oraz to, ze tres6 kolejnych rozdziar6w i podrozdziar6w
odpowiadaproblematycebadawczej,wczesniejpostawionympytaniom badawczym.
oznacza
to, 2e pracajest dobrze przemyslanaod strony metodologiczneji merytorycznej,
za{ analiza
wynik6w jest gruntownie udokumentowana.
RozdziaL czwarty zatt'tuLowany,,Etos w opiniach nauczycieli i rotlzic|w"
obrazuje
wyniki badaii dotyczqce wiedzy na temat etosu, nastgpnie aktualnosci i znaczenia pojgcia
etosuoraz kolejne czynniki wedlug py.tariszczeg6lowych.
Rozdzial ten jest wartosciowy; obejmuje prezentacjei analizywynik6w badariza pomoc4
tabel, zestawieri wykres6w i rysunk6w oraz wsp6lczynnik6w statystycznych.
Autorka
umiejptnie, w spos6b dobrze udokumentowany,stosui4c odpowiednie operacje statystyczne
oraz prezenracje grafrczne, analizuje szereg szczeg6lowych czynnik6w nowych rozwi4zan,
kt6re wywolujq niepok6j u nauczycielekprzedszkoli.
ciekawe wyniki badari zwracaiq uwagQ,ze dzisiejsi nauczyciere w znacznym stopmu
podlegai4nastawieniu szkoly na rynek pracy, w zwiqzku z tym Lrznaiqzenajwazniejszajest
dla ich zawodu wiedza oraz spos6b jej przekazania.( s. g5). wiele irmych niezwykle
interesui4cych wynik6w i tendencji ukazui4 te ciekawie pomyslane badania. Np.
to, ze
osobowosi nauczyciela nie ma juz takiego znaczenia,jak jego kompetencje merytoryczne
i
jak
metodyczne,aby
najlepiej uczen zdawal potrzebne egzaminyw drodze ku swej karrerze
na rynku pracy..(s.86). Inne interesui4cewyniki Autorka podaje w podsumowaniuilosciowej
czgsci analizy wynik6w badari wlasnych, co trzeba podkreslii czyni z duzym talentem
i
rzetelnodci% wyczuciem.

Potwierdza sig przypuszczenie, zattwazarne tez w innych

badaniach, 2e jedn4 z niepokoi4cych kwestii jest silna rozbieznoSi pomiEdzy obrazem
zawodu u nauczycieli, ich swiadomosci4zwiEkszaniasiE obci4zenia pracqoraz trudnosciami
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roli, a przeciwnym obrazem spolecznym, w tym pogl4dami w tej sprawie
rodzic6w, kt6rzy
postrzegaie ten zaw6d jako nieobciEzony i latwy. To moze sprawiad
trudnosci w
porozumieniu siE oraz wsp6lpracy tych waznych podmiot6w, jak slusznie
zauwazaAutorka
badan.(s.107).
Nasuwa sig tu uwaga, 2e w podsumowaniachnie ma wniosk6w dotycz4cych
wplywu
zmiennych ntezaleznych,takich jak wiek nauczycieli i innych, np. nauczycieri
szkolnych a
przedszkolnych.
w

rozdziale piqtym -

plac6wek edukacyjnych" -

zatytulowanym "Etos wecfiug dyrektordw

,jtkoiciowym",

dokonano analizy wywiad6w z dyrektorami szk6r i przedszkoli.

Autorka wykazaLat\ znaczneumieiEtnoscianalizyjakosciowei, wyczucie problematykijakze
trudnej i zlo2onei, co zaowocowaio ciekawym opisem ugrunrowanym
w opowresciach
badanychdyrektorek' opowiesci te i ich analiza przebiegawedlug kolejnosci nastgpui4cych,
dobrze przemyslanych, zagadnien: zasady reki-utacji kadry pedagogicznei; osobiste
teorie
etosu i dyrektorska ocenajego obecnosciw plac6wkach; przejawy etosu w przedszkolach
i
szkolach; przeszkody w realizacji nauczycielskiego etosu; dziarania wspierai4ce
etos w
instytucjach edukacyjnych. Ta czg66 dysertacji jest szczeg6lnie wartosciowa i znakomicie
potwierdza metodologiczn4 intuicig i wyczucie doktorantki, aby badai dyrektor6w,
i to w
formie wywiadu. Przynioslo to szereg niezwykle bogatych danych, prawidlowoici,
zale2no(;ci,kt6re pokazui4 rzeczywistosi szk6l i przedszkoli oraz warunl<ipracy nauczycieli.
W Rozdziale podsumowujqcym Autorka

dokonuje uog6lnienia wynik6w badari,

nawiqzui4cdo zalo4ehteoretycznychoraz wynik6w innych badan. Formuluje ponadto
szereg
postulat6w do dalszychbadan,co swiadczy o znacznejkulturze metodologicznejAutorki
oraz
znajomosciprzez ni4zagadnienia. Np. o koniecznoscibadaritego, jak uczniowie postrzegai4
nauczycieli w kontekscie problematyki etosu.

wnioski praktyczne odniesione zostaly

prawidlowo do systemuksztalceniai dalszegowspieranianauczycieli w rozwoju
osobisry,rnr
zawodowym, szczegolnie w kierunku wyzszej etycznej i spoteczno-pedagogiczne.l
Swiadomoiciswej roli, profesjonalizmu i osobowodci.
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Konkluduiqc,nalezystwierdzi6,2e pani Mgr JoannapEkalaw swej rozprawiedoktorskiej
wykazaladobr4 i rzeteln4znajomosdwiedzy teoretyczneji metodologicznejoraz wysoki
poziomopanowaniaumiejgtnoscinaukowo-badawczych.
Dysertacjaspelniakryteriarozpraw
doktorskichzawartew art. 13.1.Ustawyo stopniachnaukowychi tltule naukowymoraz o
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stopniachi tytule w zakresiesztuki z dnia 14. marca2003 roku. wnioskuiE
z grpbokim
przekonaniem,pomimo paru uwag krytycznych,o przyjpcie rozprary
i dopuszczenie
DoktorantkiPaniMgr Joannypgkali do publicznejobronyjejpracy.
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