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Abstrakt

Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza roli społecznej nauczycieli wychowania

fizycznego w jej ogólnospołecznym, organizacyjnym oraz profesjonalnym wymiarze.

W swoich rozważaniach dociekam relacji niespójności pełnionych ról i eskalacji

wypalenia zawodowego zagrażającego profesji w procesie tworzenia ról społecznych

i organizacyjnych. Prowadząc badania w gronie nauczycieli wychowania fizycznego,

pracujących w jednym ze śląskich liceów, posłużyłam się narzędziami przynależnymi

metodologii etnograficznej: obserwacją bezpośrednią nieuczestniczącą i wywiadem

antropologicznym, dokonałam również dokładnej analizy wybranych dokumentów

szkolnych oraz oświatowych. Przeprowadzone działania pozwoliły mi zgłębić wiedzę

na temat ról, funkcji i zadań wuefistów oraz dostarczyły obszernego materiału

jakościowego w zakresie bodźców wpływających na zaangażowanie i motywację

grupy zawodowej, a także źródeł stresu w środowisku ich pracy z perspektywy

badanych. W konkluzjach podsumowuję zebrany materiał, odnosząc główne stresory

obecne w pracy wuefistów do wymiarów ich roli społecznej i przedstawiam wnioski

dotyczące konfliktu pełnionych ról.

Słowa kluczowe: MOTYWACJA, ROLA SPOŁECZNA, WYMIAR

INSTYTUCJONALNY, WYMIAR OGÓLNOSPOŁECZNY, WYMIAR

PROFESJONALNY, WYPALENIE ZAWODOWE.



3

Abstract

The topic of this thesis is the social role of physical education teachers presented and

analysed in a social, organisational and professional context. During my research

I aimed at finding a relation between the inconsistency of performed roles and an

escalation of job burnout that is threatening the representatives of the profession

during the process of creating social and organisational roles. While conducting

research amongst PE teachers working in one of the Silesian high schools, I used

ethnographic methodology, namely, following tools: direct observation and

anthropological interview, as well as a thorough analysis of selected school papers

and educational documents. In doing so I gained an insight into the roles, functions

and tasks of PE teachers and it provided me with comprehensive and substantive

material in the matter of factors influencing this occupational group’s engagement and

motivation and in the matter of the sources of stress in their job environment from

their own perspective. In the conclusions’ part of the thesis, I sum up the material

while relating the main stressors existing in PE teachers jobs to the rank of their social

role. Finally, I present the conclusions concerning the conflict of the different social

roles they play.

Keywords: BURN-OUT, INSTITUTIONAL DIMENSION, MOTIVATION,

PROFESSIONAL DIMENSION, SOCIAL DIMENSION, SOCIAL ROLE.
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1. Wprowadzenie

1.1. Sformułowanie problemu

W niniejszej pracy magisterskiej analizuję rolę społeczną nauczycieli wychowania

fizycznego w kontekście oczekiwań społecznych, jej wymiaru profesjonalnego oraz

organizacyjnego, na podstawie badań terenowych oraz wywiadów przeprowadzonych

w grupie wuefistów pracujących w jednym ze śląskich liceów, a niegdyś zespole

szkół ogólnokształcących. W swoich rozważaniach skupiam się również na konflikcie

ról, funkcji i zadań, związanym z wykonywaną przez badanych profesją oraz jego

powiązaniami z wypaleniem zawodowym powszechnie zagrażającym profesji.

Problem badawczy dotyczy relacji niespójności pełnionych ról i eskalacji wypalenia

zawodowego w środowisku nauczycieli wychowania fizycznego w procesie tworzenia

ról społecznych i organizacyjnych. Badania prowadzone w grupie wuefistów

posłużyły mi do odpowiedzi na pytania badawcze:

 Jakie role pełni nauczyciel wychowania fizycznego?

 Jakie zadania i obowiązki wykonuje w obrębie tych ról i jaki ma do nich

stosunek?

 Jakie elementy środowiska pracy wpływają na jego zaangażowanie

i motywację?

 Jakie elementy środowiska pracy utrudniają funkcjonowanie

w rzeczywistości szkolnej?

 Jaki wpływ na wykonywaną pracę mają główne stresory związane

z profesją?
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1.2. Tło

O nauczycielach głośno zrobiło się w ostatnich czasach za sprawą strajku

zorganizowanego przez grupę zawodową w roku 2019. Celem strajkujących była

podwyżka płac oraz pośrednio krytyka nieprzemyślanych reform edukacji. Przez

okres niespełna miesiąca (od 7 do 28 kwietnia 2019) system szkolnictwa praktycznie

przestał działać, a obywatele zmuszeni zostali do całodobowej opieki nad własnym

potomstwem. Nauczyciele niemalże sparaliżowali funkcjonowanie społeczeństwa

w wielu kluczowych obszarach (m.in. uniemożliwiając lub utrudniając Polakom

wykonywanie pracy), wiązało się to z dużą krytyką środowiska, a postulowane przez

nich zmiany nie zostały zrealizowane bądź były spełnione w częściowo,

nieadekwatnie do skali problemu. W tamtym okresie przyglądałam się tematowi

z dużym zaciekawieniem i niepokojem, nie tylko z uwagi na bliskie relacje wiążące

mnie z wieloma wykonawcami profesji, ale również z uwagi na sporą wiedzę

w zakresie warunków ich pracy i powodów niezadowolenia. Nie zastanawiało mnie,

dlaczego nauczyciele strajkują, ale raczej dlaczego robią to dopiero teraz. Badania

przeprowadzone w gronie wuefistów utwierdziły mnie w przekonaniu, że należy

zmienić system edukacji rozpoczynając od jego podstaw, czyli zapewniając

nauczycielom godny byt i oddając im głos w sprawach związanych z edukacją.

Niniejsza praca pozwala unaocznić społeczeństwu szeroki zakres ról, funkcji i zadań

nauczyciela wychowania fizycznego, obrazuje wyzwania i trudy związane

z nauczaniem, wychowywaniem i opieką nad młodzieżą, a jednocześnie pozwala

zrozumieć, czym grozi zaniedbanie środowiska, które pomimo społecznego

lekceważenia, niskiego prestiżu zawodu oraz statusu ekonomicznego, decyduje się

codziennie walczyć o rozwój swoich podopiecznych. Jak zauważają badacze:
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Z analizy czynników warunkujących optymalny rozwój dzieci wynika, że jedynie twórczy,

rozwijający się nauczyciel jest w stanie stworzyć warunki sprzyjające kształceniu i wychowaniu

uczniów. Wiadomo też, że uwarunkowania osobowościowe w powiązaniu z obciążającymi

warunkami pracy mogą skutkować wypaleniem się zawodowym. (Górska, Kowalska, Martyński,

Terelak, Zub, 2007, s. 235)

Jeśli zatem nie zacznie wpływać się na przyczyny niezadowolenia badanej grupy i nie

podejmie się konkretnych działań służących zapobieżeniu problemowi wypalenia

zawodowego w środowisku, ucierpią nie tylko krytykowani społecznie nauczyciele,

ale również młodzież przez nich nauczana oraz cały system edukacji. Wuefiści

odpowiadają bowiem w dużym stopniu za rozwój społeczeństwa i nie tylko, jak wielu

osobom się wydaje, w obszarze fizykalnym, ale również poprzez kształtowanie

postaw społecznych, moralnych. Jak zauważa Grabowski (1997, s. 51), w zależności

od rozłożenia akcentów na rozwój danych kompetencji w toku nauczania wyróżniamy:

kompetencje technologiczne (sprawności i umiejętności), jak i kompetencje

aksjologiczne (postawy i motywacje).

1.3. Struktura pracy

Na niniejszą pracę magisterską składają się cztery części. W rozdziale pierwszym

formułuję problem badawczy, przedstawiam tło badanej rzeczywistości oraz

informuję Czytelnika o strukturze tekstu. Rozdział drugi traktuje o zagadnieniach

teoretycznych związanych bezpośrednio z problemem badawczym. W pierwszej

kolejności rozwijam obszar metodologiczny i opisuję użyte w pracy metody

badawcze: obserwację bezpośrednią nieuczestniczącą, wywiad etnograficzny oraz

analizę dokumentów. Następnie wprowadzam Czytelnika w zagadnienia teoretyczne
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dotyczące roli społecznej w kontekście przyjętej metafory organizacji jako teatru oraz

rozwijam pojęcia związane z wypaleniem zawodowym. Kolejną, a zarazem

najbardziej obszerną część pracy poświęcam wynikom badań empirycznych. Na część

empiryczną składa się pięć rozdziałów dotyczących kolejno: charakterystyki

badanych nauczycieli wychowania fizycznego, ich pracy oraz misji, reform edukacji

i zadań postawionych przed nauczycielami w tym okresie, relacji interpersonalnych

w szkole, problemu starzenia się profesji w kontekście stanu socjalnego

wykonywanych ról oraz wpływu stresorów na proces wypalenia zawodowego.

W rozdziale czwartym, zamykającym pracę, zawieram wnioski i konkluzje odnośnie

sformułowanego problemu badawczego.
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2. Część teoretyczna – wuefista w teatrze życia codziennego

2.1. Metodologia

2.1.1. Etnografia w badaniach organizacji

Pisząc niniejszą pracę, posłużyłam się narzędziami metodologii etnograficznej.

Cytując za Kosterą:

Etnografia organizacji jest metodologią, która służy badaniu tworzonych przez ludzi sieci

działań, zwanych organizacjami, widzianych jako kultury. Kultura jest w tym przypadku

metaforą rdzenną, czyli podstawowym sposobem opisu obiektu badań, co określane jest jako

założenia epistemologiczne. (Kostera, 2003/2010, s. 15)

Zgodnie z paradygmatem interpretatywnym (stanowiącym podstawę badań

etnograficznych): „świat społeczny tworzony jest przez ludzi w nim żyjących”

(Kostera, 2003/2010, s. 15). Dzięki przyjęciu takiego sposobu rozumienia

rzeczywistości i związanych z nim założeń o niestabilności i względności

rzeczywistości społecznej (Tamże, s. 17), miałam okazję w trakcie prowadzenia

badań (wywiadów, ich transkrypcji, bezpośredniej obserwacji oraz analizy

kluczowych dokumentów) poznać interesujące mnie tematy i osoby na wielu

płaszczyznach, do których dotychczas nie miałam dostępu oraz wiedzy o nich

i wnikliwie je zinterpretować. Badana grupa uzyskała dzięki temu również możliwość

przedstawienia swojej wizji rzeczywistości, co stanowi wartość dodaną w sytuacji,

gdy jej przekonania i ambicje w kontekście różnych tematów i dziedzin życia są

tłumione i ignorowane przez społeczeństwo i władzę (za najświeższy przykład może

posłużyć strajk nauczycieli w roku 2019, niewysłuchane argumenty i niespełnione
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postulaty pedagogów). W niniejszej pracy opisałam najistotniejsze moim zdaniem

problemy, z którymi mierzy się w codziennej pracy grupa społeczna reprezentowana

przez nauczycieli wychowania fizycznego, a analiza tych trudnych kwestii pozwoli

zrozumieć dogłębniej społeczeństwu i rozwinąć z nieco innej perspektywy wiedzę na

temat pracy polskiego wuefisty (i wyzwań z nią związanych), która często traktowana

jest w sposób stereotypowy, pobłażliwie oraz lekceważąco z różnych przyczyn (które

rozwinięte zostaną w dalszych rozdziałach):

Rzeczywistość społeczna jest tworzona społecznie, ale w sposób, który dla przeciętnego

przedstawiciela społeczeństwa jest niewidoczny, niemożliwy do potocznego poznania, a co za

tym idzie, zmiany. Dlatego rola nauki polegać ma na demaskacji fałszywych pułapek zbiorowej

świadomości, celem pokazania ludziom dróg do wyzwolenia, czy tworzenia nowatorskich

rozwiązań. (Kostera, 2003/2010, s. 18)

Dzięki przyjętej metodologii i związanego z nią paradygmatu, miałam możliwość

poznać punkt widzenia badanej grupy w kontekście różnych sytuacji, rozumianych

przeze mnie dotychczas w zupełnie odmienny sposób. Mogłam skonfrontować moją

ówczesną wiedzę w zakresie warunków pracy badanych, relacji interpersonalnych,

w jakie wchodzą podczas pełnienia zadań, mnogości pełnionych ról i funkcji, które

często nie są ze sobą spójne, organizacji życia szkoły i nauczycieli w niej pracujących,

przyczyn udziału tak znaczącej ilości godzin lekcyjnych poświęcanych wychowaniu

fizycznemu, stanu socjalnego wykonywanych ról i głównych stresorów obecnych

w miejscu ich pracy, które przyczyniają się do powszechnego w profesji wypalenia

zawodowego. Po wielu godzinach odbytych rozmów i spotkań okazało się, że sprawy

niegdyś dla mnie oczywiste, o których (jak uważałam) miałam pojęcie i duże

rozeznanie przez pryzmat posiadania „mamy wuefistki”, nie były dla mnie już tak
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jednoznaczne, jak wydawało mi się przed rozpoczęciem badań, ale złożone i trudne

do jednoznacznej interpretacji. Po bliższym poznaniu badanej grupy mogę przyznać

rację rozmówcom: zrozumieć trud pracy w roli nauczyciela może tylko sam

nauczyciel, a wszelkie próby analiz cechować się muszą dużą dozą empatii.

Zgodnie z metodologią etnograficzną (Kostera, 2003/2010) rozpoczęłam niniejszą

pracę magisterską od badań empirycznych z wykorzystaniem przynależnych jej

metod i technik, następnie zinterpretowałam zebrane materiały, dbając jednocześnie

o selekcję najistotniejszych z perspektywy tematu zagadnień i ich kategoryzację

(w działaniach tych niezwykle pomocna okazała się zaproponowana przez

promotorkę publikacja: The Coding Manual for Qualitative Researchers autorstwa

Johnnego Saldañy, 2009). Gotowy i uporządkowany materiał posłużył mi ostatecznie

do spisania wyników w formie pracy magisterskiej.

Każda tradycja metodologiczna kładzie akcent na inny etap tego procesu. Etnografia jest

metodologią, której punkt ciężkości stanowi etap badań empirycznych – na tym etapie od

badacza wymaga się największego rygoryzmu i zdania najbardziej pełnej relacji z tego, co było

przezeń badane i w jaki sposób. Interpretacja i pisanie także są istotne, lecz istnieje tu o wiele

większa swoboda. (Kostera, 2003/2010, s. 26)

Badania empiryczne (zgodnie z przytoczonym fragmentem) stanowiły kluczowy

element działań, obarczone były również największym wysiłkiem i nakładem pracy

oraz czasu (szczególnie transkrypcje wywiadów), jednocześnie będąc najbardziej

interesującym i inspirującym ich etapem (w poniższych rozdziałach scharakteryzuję

dokładniej użyte techniki i metody). Z perspektywy badacza oceniam, że interpretacja

danych oraz sam proces spisywania wniosków stanowi wynik rzetelnych badań
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i w moim przypadku odniosłam wrażenie, że praca w dalszych jej etapach „pisze się

sama”, natomiast dużą uwagę musiałam poświęcić na ograniczenie jej treści do

kluczowych zagadnień ważnych z perspektywy problemu badawczego, aby właściwie

nakreślić „kawałek prawdziwego życia” (Kostera, 2003/2010), a nie starać się opisać

jego całość w pełnej złożoności. Prowadząc badania jakościowe, starałam się w jak

najpełniejszym stopniu oddać rzeczywistość pracy w charakterze nauczyciela

wychowania fizycznego, opisać związane z nią wyzwania i problemy, wynikające

z niespójności pełnionych przez wuefistów ról oraz funkcji i zbadać ich wpływ na

wypalenie zawodowe powszechnie występujące w tej grupie zawodowej.

2.1.2. Obserwacja bezpośrednia nieuczestnicząca

W niniejszej pracy posłużyłam się metodami jakościowymi, ich podstawę

i największą część stanowią liczne wywiady etnograficzne, przeprowadzone w grupie

siedmiu wuefistów, kluczowa jednak w procesie badań empirycznych okazała się

obserwacja badanej grupy w trakcie pełnienia obowiązków szkolnych. Pozwoliła ona

na weryfikację wielu istotnych aspektów poruszanych w wywiadach, ważnych

z perspektywy problemu badawczego, stanowiła ich uzupełnienie i inspirację w czasie

dalszych rozmów:

Obserwacja jest często stosowana jako metoda uzupełniająca w etnografii organizacji. Badacz

próbuje się zorientować w obyczajach i „klimacie” terenu, by móc zaplanować sposoby

nawiązania kontaktów, stara się dostrzec potencjalnie interesujące tematy, czy po prostu

pragnie uzyskać „tło” do wywiadów. (Kostera, 2003/2010, s. 148)

Obserwację badanej grupy rozpoczęłam bezpośrednio po przeprowadzeniu

pierwszych wywiadów w gronie wuefistów, był to celowy zabieg, pozwalający
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nauczycielom poznać mnie bliżej i zbudować relację, dzięki której nie czuli się

w moim towarzystwie skrępowani (abym mogła przyglądać się ich pracy, nie

wpływając w znaczącym stopniu na badany teren i aktorów). Uzyskałam również

oficjalną zgodę na udział w lekcjach w roli obserwatora od dyrektora szkoły. Podczas

wizyt w szkole kluczowa była dla mnie obserwacja wuefistów w trakcie prowadzenia

zajęć oraz zachowań nauczanej przez nich młodzieży, dużo uwagi poświęcałam

również na poznanie samego terenu badań i jego specyfiki, ze szczególnym

uwzględnieniem obiektów sportowych ulokowanych w szkole i poza nią. Poza

zachowaniami i aktywnościami głównych aktorów (nauczycieli i uczniów), starałam

się również pogłębić posiadaną wiedzę w zakresie organizacji czasu i przestrzeni

szkolnej (m.in. tempo pracy wuefistów, kluczowe dla nich miejsca), fizycznych

obiektów w niej obecnych (ze szczególnym uwzględnieniem miejsc wspólnych

służących do odpoczynku), interakcji zachodzących między aktorami (w trakcie

prowadzenia zajęć i przerw szkolnych) i wydarzeń (np. w obszarze rutyny lekcyjnej),

zgodnie z listą przedstawioną przez Ciesielską, Wolanik Bostrom oraz Ohlandera

(Badania jakościowe. Metody i narzędzia, 2012, s. 45).

Prowadząc badania, zdecydowałam się uczestniczyć w życiu szkolnym z pozycji

„outsidera”, przyjęłam rolę obserwatora bezpośredniego nieuczestniczącego, starając

się jednocześnie zachować neutralny stosunek do badanego terenu i aktorów

społecznych (pomimo nawiązanych z nimi wcześniej relacji). Cytując za Kosterą:

Obserwacja bezpośrednia umożliwia zachowanie dystansu przez badacza, przy jednoczesnym

zbliżeniu do terenu. Badacz nie przybiera postawy „przybysza z innej planety,” lecz raczej

„gościa” spoza terenu. (Kostera, 2003/2010, s. 158)
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W trakcie obserwacji na bieżąco notowałam interesujące mnie zagadnienia,

spostrzeżenia oraz zachowania, co pomogło mi zachować w większym stopniu

zdobytą wiedzę. Starałam się nie zabierać głosu i biernie przypatrywać sytuacji,

z czasem jednak nauczyciele sami decydowali się na tłumaczenie mi podejmowanych

decyzji i własnych obserwacji (np. NWF1: „teraz mamy klasę maturalną, zwróć

uwagę na liczbę niećwiczących, rozmawialiśmy o tym w czasie ostatniego wywiadu”).

Rozpoczynając zajęcia, badani wuefiści decydowali sami o przedstawieniu mnie

w charakterze badacza prowadzonej młodzieży, bądź nie odnosili się wcale do mojej

obecności. Zauważyłam, że w pierwszym przypadku młodzież zachowywała się

mniej neutralnie, dlatego też z czasem zrezygnowaliśmy z prezentacji mojej osoby,

aby ograniczyć wpływ na aktorów:

Warto pamiętać, że nawet umiejętnie „wtapiając się w tło”, w pewnym sense nadal

uczestniczymy w codziennym życiu danej społeczności. Chcąc nie chcąc, przez samą swoją

obecność wywieramy wpływ na innych ludzi. Stajemy się częścią ich kontekstu nie tylko jako

„badacz”, lecz także jako kobieta lub mężczyzna w określonym wieku, o pewnej pozycji

społecznej, o specyficznej aparycji i sposobie zachowania. (Ciesielska, Wolanik Bostrom,

Ohlander, 2012, s. 53-54)

Dzięki otwartości i życzliwości nauczycieli wychowania fizycznego nie miałam

żadnego problemu z wejściem w teren, przyjęto mnie w nim z dużym zaciekawieniem

i ufnością, a kilkanaście godzin spędzonych w szkole wspominam z dużą radością.

2.1.3. Wywiad antropologiczny

Jak wcześniej wspominałam, wywiady prowadzone w gronie wuefistów stanowią

podstawę pracy i najobszerniejszą jej cześć. Rozmowy te miały formę



16

niestandaryzowaną oraz niestrukturalizowaną, a więc charakterystyczną dla wywiadu

antropologicznego:

Wywiad najczęściej wykorzystywany w etnografii to wywiad niestandaryzowany

i nieustrukturalizowany, czyli wywiad otwarty. W wywiadzie antropologicznym najważniejszy

jest kontakt z rozmówcą (nie mówi się tu o “respondentach” lecz o “rozmówcach”). Ważne jest,

że jeśli rozmówca spontanicznie poruszy jakiś temat, nieplanowany przez badacza, tenże

powinien podchwycić go. Plany bywają przygotowywane, lecz nie są traktowane dogmatycznie.

Najciekawsze wątki mogą pojawić się – i pojawiają się – poza planami. (Kostera, 2003/2010,

s. 186-187)

Podczas prowadzenia badań miałam okazję przeprowadzić wywiady otwarte

z siedmioma nauczycielami wychowania fizycznego. Osoby te pracują wspólnie

w jednym liceum ogólnokształcącym od minimum 14 lat, a ich staż pracy wynosi od

14 do 35 lat. Łącznie przeprowadziłam 23 wywiady antropologiczne o różnej długości,

poniżej przedstawiam ich zestawienie:

L.p.: Rozmówca:
Ilość

wywiadów:
Czas:

1 NWF1 6 6h22min

2 NWF2 2 1h45min

3 NWF3 2 1h32min

4 NWF4 3 2h30min

5 NWF5 3 3h5min

6 NWF6 3 3h38min

7 NWF7 4 4h4min

Tabela nr 1. Wywiady antropologiczne

Źródło: opracowanie własne
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Dane zebrane w powyższym zestawieniu uzupełniałam na bieżąco rozmowami

telefonicznymi w kontekście interesujących mnie w danym momencie prowadzenia

badań zagadnień oraz pytaniami zadawanymi bezpośrednio w trakcie i po obserwacji

prowadzonej w szkole. Rozbieżność w ilości przeprowadzonych wywiadów

z konkretnymi rozmówcami wynika z ich ograniczonej dyspozycyjności w okresie

prowadzenia wywiadów.

Przed przeprowadzeniem pierwszego wywiadu przygotowałam listę pytań. Scenariusz

rozmowy zogniskowany był wokół sformułowanego wstępnie problemu badawczego,

zawierał podstawowe zagadnienia interesujące mnie z uwagi na charakterystykę pracy

w szkole, pełnione przez nauczycieli role i funkcje, a pierwsze pytania w nim zawarte

posłużyły mi do lepszego poznania rozmówców – ich motywacji, przeszłości

i zdarzeń, które wpłynęły na wybór profesji. Z każdym kolejnym wywiadem zestaw

pytań ulegał modyfikacjom, a zagadnienia, które początkowo uważałam za istotne,

stawały się często marginalne. Zdarzało się również, szczególnie podczas kolejnych

rozmów, że badani wuefiści niejako przejmowali „stery” i sami wyznaczali tematy,

w których obszarze chcieli się wypowiedzieć, na co chętnie przystawałam z uwagi na

istotność tych zagadnień w odniesieniu do pracy. Pozwalały one lepiej zrozumieć

rzeczywistość szkolną i pracę nauczyciela. Pomimo stresu związanego z pierwszymi

wywiadami, rozmowy okazały się bardzo przyjemne i wartościowe, a z czasem ich

trwania zniknął zauważany na początku dystans i zdenerwowanie rozmówców

(postawionych w nowej dla nich sytuacji). Okazało się, że badane osoby z początku

obawiając się spłaszczenia niektórych poruszanych przeze mnie kwestii,

wstrzymywały się od wypowiedzi (np. w kontekście niechęci do przyjmowania roli



18

wychowawcy), z czasem jednak nabierały odwagi i dzięki temu zyskałam bardzo

szeroki zakres materiału do analizy. Wszystkie rozmowy zostały przeze mnie nagrane,

a następnie poddane transkrypcji, która okazała się najbardziej czasochłonnym

(jednocześnie bardzo przydatnym) procesem w trakcie prowadzenia badań.

2.1.4. Analiza dokumentów

W prowadzeniu badań niezwykle istotna okazała się analiza dokumentów będących

w posiadaniu nauczycieli wychowania fizycznego, które nie tylko pozwoliły im na

przypomnienie sobie istotnych wydarzeń z ich życia (m.in. karta przebiegu awansu,

wyniki egzaminu sprawnościowego), ale również stanowiły podstawę do weryfikacji

niektórych z omawianych w wywiadach zagadnień (np. wyniki testów

sprawnościowych młodzieży sięgające kilku lat wstecz).

Etnograf bada organizacje nie tylko w kontakcie „na żywo,” rozmawiając z ludźmi

i przebywając wśród nich. Równie cenna może być analiza tekstów, pochodzących z badanej

społeczności, czy też jej dotyczących. (Kostera, 2003/2010, s. 214)

Dokumentacja ta często stanowiła dla rozmówców wyłącznie pamiątkę z lat młodości,

dla mnie w roli badacza jednak miały one nieocenioną wartość merytoryczną.

Poza dokumentami udostępnionymi mi przez nauczycieli, chętnie wspierałam się

podczas wywiadów informacjami upowszechnionymi w sieci. Szczególnie istotne

okazały się liczne fora internetowe poświęcone krytyce nauczycieli. Miałam dzięki

nim możliwość konfrontacji powszechnych w społeczeństwie przekonań

w odniesieniu do profesji wuefisty, z opiniami pedagogów w tych kontekstach (m.in.

stereotyp „typowy wuefista” wyłącznie rzucający piłkę).
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Trzecim rodzajem źródeł informacji, wykorzystywanych przeze mnie w niniejszej

pracy są: statut szkoły oraz treści ustaw, rozporządzeń oraz reform bezpośrednio

związanych ze szkolnictwem, wprowadzanych w ciągu ostatnich lat w życie przez

rząd. Są one niezwykle ważne ze względu na wpływ, jaki wywierają na jakość pracy

polskiego nauczyciela oraz organizacje życia szkoły i jej pracowników. Ich treść oraz

kluczowe zmiany, które każdorazowo wprowadzały w rzeczywistość szkolną,

stanowią znaczący element w kontekście problemu badawczego i również zostały

przeze mnie poddane analizie.

2.2. Organizacja jako teatr – rola społeczna nauczyciela

Jak zauważa Kostera (2003/2010), paradygmaty nieobiektywistyczne skupiają uwagę

badacza na wynikach reprezentujących sposób rozumienia określonych zjawisk przez

„aktorów społecznych”, definiowanych jako ludzi, z perspektywy ich społecznych

działań. Posługując się metodologią etnografii organizacji, w niniejszej pracy

analizuję między innymi rolę społeczną nauczycieli wychowania fizycznego.

Koncentruję na punkcie widzenia badanych, przyjmując również perspektywę

wuefistów w ocenie badanej rzeczywistości. Zgodnie z paradygmatem

interpretatywnym:

Rzeczywistość społeczna nie ma charakteru konkretnego, lecz jest tworem intersubiektywnym

uczestników, czyli ludzi, którzy sami, poprzez swoje działania, je tworzą wciąż na nowo.

Uczestnicy widzą swój świat jako oczywisty, lecz zadaniem badacza jest ukazanie w jaki sposób

powstał. (Kostera, 2003/2010, s. 17)
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W celu interpretacji zjawisk społecznych w obszarze interesującego mnie problemu

badawczego posłużyłam się metaforą teatralną – organizacja jako teatr. Cytując za

Sułkowskim (2011):

Metafora oznacza odejście od dosłownego, pierwotnego znaczenia słowa do sensu przenośnego.

Zapożyczając metaforę z gruntu językoznawstwa, trzeba zaznaczyć, że ma ona szersze znaczenie

obejmujące „myślenie metaforyczne” („proces quasi -metaforyczny”), a więc takie, w którym

przenosimy znaczenie z jednego obiektu na inny lub przyrównujemy do siebie dwa obiekty,

jeden z nich jest zazwyczaj ściśle związany z dyscypliną (np. organizacja, proces kierowania),

zaś drugi zaczerpnięty z innego kontekstu. W tym rozumieniu metafora zbliża się do obrazu oraz

analogii, a oddala od rozumienia literackiego (alegoria, parabola). (Sułkowski, 2011, s. 56)

Jak zauważa Kostera (2003/2010), używając metafory epistemologicznej do opisu

studiowanych zjawisk (które zazwyczaj mają złożony charakter), upraszamy

i zawężamy badaną rzeczywistość, co pozwala badaczowi zrozumieć dany jej

fragment, wpływając jednocześnie na percepcję świata, analizowanego problemu, czy

wydarzenia. Metafora organizacji – teatru, jak podkreśla Sułkowski (2011), jest silnie

zakorzeniona w dyskursie zarządzania, Kostera (1996) zwraca natomiast uwagę na jej

długotrwałą obecność w naukach socjologicznych.

Pojęcie roli społecznej definiuję za Goffmanem, jako: „ustalony wcześniej wzór

działania ujawniający się podczas występu, ale mogący mieć zastosowanie także przy

innych okazjach” (Goffman, 1959/1981, s. 45). W rozumieniu roli jako deklaracji

praw i obowiązków przypisanych danej pozycji społecznej, Goffman podkreśla, że

obejmuje ona: „jedną bądź więcej ról granych przy kolejnych okazjach przez

wykonawcę przed publicznością złożoną z tych samych osób” (Tamże, s. 45).
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W środowisku nauczycieli wychowania fizycznego publiczność ową, na którą

składają osoby przyczyniające się do występów innych (Tamże), stanowi najbliższe

otoczenie pedagogów, jednostki wchodzące z nauczycielami w interakcje,

obserwujące ich działania oraz je oceniające – uczniowie, ich rodzice,

współpracownicy i przełożeni.

W niniejszej pracy, posługując się przyjętą metaforą, pragnę porównać nauczycieli

wychowania fizycznego do aktorów, którzy „odgrywają” przypisane im role

społeczne (wywiązują się m.in. z przypisanych im odpowiedzialności, funkcji, zadań),

zgodnie ze scenariuszem uwarunkowanym przez różnego rodzaju wymiary roli –

oczekiwania społeczne, wymiar profesjonalny oraz kontekst instytucjonalny (Kostera,

1996). Poniżej zamieszczam tabelę odnoszącą się do znaczenia poszczególnych

wymiarów profesji nauczyciela:

Tabela nr 2. Trzy wymiary roli społecznej nauczyciela

Źródło: Symołon, 2012, s. 8.
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Z rolą społeczną nauczyciela wychowania fizycznego związane są niezwykle wysokie

oczekiwania społeczne, bezpośrednio skorelowane z odpowiedzialnością za rozwój,

wychowanie i opiekę nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. Pedagodzy mają

stanowić wzorzec osobowy dla nauczanej młodzieży, a zatem postępować zgodnie

z przyjętymi społecznie normami, wartościami i zasadami (również wychodząc poza

scenariusz roli nauczyciela). Oczekiwania społeczne wobec grupy zawodowej

nauczycieli mają dynamiczny charakter, ulegają częstym zamianom i aktualizacjom

(m.in. przeniesienie ciężaru obowiązków wychowawczych z rodzica na nauczyciela)

oraz wykraczają daleko poza wymiar profesjonalny roli (m.in. obowiązki wynikające

z ustaw, statutów, rozporządzeń), jak i nie przystają do jej stanu socjalnego (m.in.

zarobki, prestiż zawodu). Sęk (2000, s. 151) zauważa również, że: „zawód

nauczyciela jest w każdej formacji ustrojowej państwa na cenzurowanym”,

a wymagania stawiane w odniesieniu do profesji:

Nie są od lat powojennych zgodne ze statusem społecznym tego zawodu i zwłaszcza ostatnio

wiążą się z wyjątkowo niskim statusem ekonomicznym. Z badań polskich wiadomo, że niskie

uposażenia nauczycieli, niski status społeczny tego zawodu oraz ciążące na nim piętno zawodu

skompromitowanego dyspozycyjnością w latach totalitaryzmu i negatywnym doborem to źródła

największych napięć. (Sęk, 2000, s. 151)

Profesjonalny wymiar roli społecznej nauczyciela wychowania fizycznego dotyczy:

Elementów związanych bezpośrednio z zadaniami/obowiązkami przewidzianymi dla osób

wykonujących dany zawód (...), które artykułowane i egzekwowane są przez przedstawicieli

tego zawodu. Część z nich to normy i wartości rzeczywiście przestrzegane, część — jedynie

deklarowane. (Kostera, 1996, s. 150)
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W tym obszarze, w dalszej części pracy, zwracam szczególną uwagę na problem

niespójności, konfliktu funkcji i zadań związanych z wykonywaną profesją, jak

i „przeładowania” wuefistów obowiązkami. Ramy wymiaru profesjonalnego roli są

płynne i zależne od wielu czynników, m.in. obowiązującego prawa, szkolnej praktyki,

sytuacji polityczno-gospodarczej w państwie, czy oczekiwań społeczeństwa,

a efektywność pracy nauczyciela wuefisty jest w wielu obszarach niemierzalna. Sęk

(2000, s. 152) zauważa, iż od nauczycieli żąda się wykonywania coraz większej

liczby obowiązków oraz wymaga się rozwoju ich kompetencji, co przekłada się na

inwestowanie przez pedagogów coraz większej energii oraz środków finansowych,

przy jednoczesnym braku zmiany w wysokości ich wynagrodzeń oraz spadku

społecznego uznania profesji. Doprowadza to w efekcie do trudnej sytuacji

ekonomicznej pedagogów i konieczności podejmowania dodatkowych działań

zarobkowych (a pośrednio wzmaga przemęczenie i przyczynia się do wypalenia

zawodowego).

Rola organizacyjna wynika bezpośrednio z ram instytucjonalnych organizacji i:

ukierunkowuje percepcję uczestników na pewne zachowania czy zobowiązania oraz osoby

pełniącej rolę na pewien zestaw norm i wartości. Można powiedzieć, że wyznacza reguły gry

scenicznej — zasady interpretacji głównego scenariusza. (Kostera, 1996, s. 185)

W przypadku badanej grupy występuje znaczny problemem ze zderzaniem się ich roli

profesjonalnej z organizacyjną, na co szczególny wpływ mają wprowadzane reformy

edukacji (co omówione zostanie szerzej w dalszych częściach pracy). Polskie szkoły

podlegają jednakowym wymaganiom centralnych struktur władzy, natomiast główne

normy i wartości, czy też „interpretacje głównego scenariusza”, a więc podejście do
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zachowań czy zobowiązań, różni się w konkretnych placówkach edukacyjnych,

instytucjach, ponieważ tworzą je konkretni aktorzy, odgrywający rolę w określony

sposób. Zmiany w oświacie przyczyniają się do kryzysu psychologicznych

kontraktów, czyli:

Indywidualnych przekonań ukształtowanych przez instytucję w toku wzajemnych uzgodnień

między podmiotami pracującymi w tej instytucji, a celami instytucji. (Leiter, 1999, w: Sęk, 2000,

s. 151)

Inicjowanie zmian w centralnych strukturach, związanych bezpośrednio z oświatą,

jest niezależne od nauczycieli wykonujących pracę w konkretnej szkole i często nie

uwzględnia problematyki tych kontraktów, a tym samym nauczyciele mogą nie być

przygotowani do zmian, czy udziału w nich (Leiter, 1999, w: Sęk, 2000, s. 151).

2.3. Bohater tragiczny – wypalenie zawodowe nauczycieli

Pozostając pod wpływem terminologi dramaturgicznej, zauważyłam, że nauczyciele

wychowania fizycznego noszą w sobie cechy klasycznych bohaterów tragicznych,

Rodzajem fatum, które nieprzerwanie wpływa na ich los, jest nic innego, jak właśnie

wypalenie zawodowe, które związane jest z obecnością w ich codziennej pracy

licznych stresorów (m.in. konfliktowi rodzice, szybkie tempo pracy, hałas,

niegrzeczna młodzież). Długotrwały stres, zdaniem teoretyków przedmiotu, stanowi

podstawowe źródło wypalenia zawodowego. Rodowód pojęcia stresu, jak zauważa

Mańkowska (2017), sięga siedemnastego wieku, natomiast największą popularnością

i zainteresowaniem badaczy cieszy się koncepcja teoretyczna autorstwa Selye’go,

który ujął stres jako:
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Niespecyficzną reakcję organizmu, powstającą w odpowiedzi na działanie bodźców szkodliwych

(stresorów), zwaną ogólnym zespołem adaptacyjnym. (Mańkowska, 2017, s. 22)

W codziennej pracy wuefiści spotykają się z różnego typu stresorami, czyli:

wymaganiami i pojawiającymi się zagrożeniami (Litzcke i Schuh, 2007, s. 11).

Autorzy wyróżniają w niniejszej publikacji trzy ich rodzaje: stresory fizyczne, m.in.

hałas, wahania temperatury, nadmiar bodźców, stresory psychiczne, m.in. nadmierne

obciążenie zadaniami, brak czasu, pospiech oraz stresory społeczne, m.in. konflikty,

mobbing (Tamże, s. 11-12).

Wspominany wcześniej Selye, wydzielił trzy stadia przebiegu ogólnego zespołu

adaptacyjnego:

a) stadium reakcji alarmowej, związane z mobilizacją sił obronnych organizmu,

b) stadium przystosowania, pełne przystosowanie organizmu do stresora,

c) stadium wyczerpania, wyczerpanie się energii przystosowania – stresor jest

odpowiednio nasilony i działa przez odpowiednio długi czas. (Mańkowska, 2017,

s. 22-23)

Poszczególne stadia (Tamże, s. 23) charakteryzują się następstwem kolejnych faz –

szoku, mobilizacji sił obronnych, względnej adaptacji wobec stresora, słabszej

tolerancji wobec innych stresorów, wyczerpania zasobów odpornościowych

w wyniku stałego pobudzenia oraz utratę zdolności obronnych, a w konsekwencji

nawet śmierć wskutek choroby spowodowanej chronicznym stresem. Mańkowska

zauważa jednak, że w swoich badaniach Selye wprowadza również pojęcie „dobrego

stresu”, który niejako działa konstruktywnie i mobilizująco na organizm:
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Aktywacja pod jego wpływem może być pozytywną siłą motywującą, poprawiającą zdrowie

i jakość życia. Mamy wtedy do czynienia ze stresem konstruktywnym, pozytywnym, tak zwanym

eustresem. (Mańkowska, 2017, s. 24)

Pojęcie eustresu w pracy nauczycieli wychowania fizycznego jest niezwykle istotne,

ponieważ ma bezpośredni związek z przerwaniem pewnego rodzaju monotonii

działań (która po wielu latach pracy w zawodzie jest nieuchronna), a więc angażuje

ich do zmian i modyfikacji utartych sposobów prowadzenia zajęć oraz podejścia do

wychowania i opieki nad młodzieżą. Do pozytywnych skutków stresu zaliczyć można

między innymi szybkie podejmowanie decyzji niewymagające uprzedniej refleksji,

mobilizację ostatnich zasobów sił (w sytuacji przemęczenia), ochrona przed

nadmiernym obciążeniem, napędzenie potrzeby uczenia się, czyli rozwój (Stollreiter

i inni, 2000, w: Litzcke i Schuh, 2007, s. 41). Negatywne skutki zbyt dużego stresu

mogą natomiast powodować obniżenie poziomu zdolności poznawczych:

1) Obniżenie koncentracji i obniżenie uwagi. Zmniejsza się również zdolność obserwacji.

2) Pogorszenie się zdolności perspektywicznego myślenia. Brak umiejętności adekwatnej oceny

aktualnej sytuacji i jej przyszłych następstw.

3) Nasilenie zaburzeń myślenia i uleganie złudzeniom. Ocena realiów staje się mniej efektywna.

Obniża się poziom obiektywizmu i krytycyzmu, wzorce myślenia mogą się stać pogmatwane

i irracjonalne.

4) Zmniejszenie się kreatywności. Proces ten rozpoczyna się bardzo wcześnie. Jeszcze zanim stres

doprowadzi do zaburzeń zdolności myślenia danej jednostki, obniża się jej kreatywność.

5) Wzrost możliwości rozpraszania się. Myśląc lub mówiąc, traci się główny wątek,

w ekstremalnym przypadku nawet w środku zdania.

6) Pogorszenie się pamięci długo- i krótkotrwałej. Zmniejsza się ilość zapamiętywanych

informacji, trudniej przychodzi przypominanie sobie i rozpoznawanie rzeczy znanych.
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7) Nieprzewidywalność szybkości reakcji. Szybkość reakcji spada na skutek obciążenia stresem.

Starania o skompensowanie tego efektu mogą jednak prowadzić do podejmowania nierozważnych

decyzji.

8) Zwiększenie się częstotliwości popełniania błędów. Ryzyko błędu wzrasta wskutek

wzmiankowanych wyżej ograniczeń. (Litzcke i Schuh, 2007, s. 32)

Stres w zawodzie nauczyciela jest zjawiskiem powszechnym, można uznać, że

nieodłącznie związanym z charakterem wykonywanej profesji:

Zawód nauczyciela należy niewątpliwie do tych zawodów, w których bliski kontakt

interpersonalny, procesy zaangażowania i wymiany emocjonalnej odgrywają istotną rolę. (...).

Zaangażowanie w pracy i codzienna troska o dobro uczniów same w sobie są dużym

obciążeniem psychicznym. (Sęk, 2000, s. 149)

Ostatnim z zagadnień, które w części teoretycznej niniejszej pracy pragnę rozwinąć,

jest wypalenie zawodowe. Jak wcześniej wspominałam, wiąże się ono z długotrwałą

ekspozycją nauczyciela na stres. Z uwagi na istnienie wielu różnych teorii związanych

z mechanizmami oraz przyczynami wypalenia, w niniejszej pracy skoncentruję się na

podejściu społeczno-poznawczym:

Wypalenie definiuje się jako zespół objawów pojawiających się u osób wykonujących zawody,

w których bliski kontakt interpersonalny, pełen zaangażowania, i cechy osobowości

profesjonalisty stanowią podstawowe instrumenty czynności zawodowych decydujące

o poziomie wykonywania zawodu, o sukcesach i niepowodzeniach zawodowych. Chodzi tu

o zawody, które można określić jako społeczne i usługowe zarazem, takie jak nauczyciel, lekarz,

pielęgniarka, terapeuta, pracownik socjalny, itp. (Sęk, 2000, s. 84)
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Do zjawiska wypalenia zawodowego w środowisku nauczycieli szczegółowo odnosi

się w swoich publikacjach Helena Sęk, która jako szczególną cechę roli nauczyciela

określa: „ambiwalencję i związaną z nią konieczność oscylowania między bliskością,

troską i serdecznością a dystansem”, bez którego niemożliwe jest rzetelne pełnienie

funkcji (Sęk, 2000, s. 149). Jako czynniki sprzyjające wypaleniu zawodowemu

w środowisku nauczycieli Sęk wymienia: pośrednie efekty pracy i związane z nimi

niepewne, odroczone w czasie gratyfikacje, zachowania i cechy uczniów sprzeczne

z celami i oczekiwaniami nauczyciela, akty agresji oraz zachowania problemowe

uczniów, konfrontacje z rodzicami uczniów i rywalizacje w gronie nauczycielskim,

czynniki makrospołeczne, działania polityczno-ekonomiczne oraz reformatorskie

(reformy nauczania, oświaty), oczekiwania społeczne nieprzystające do statusu

społecznego nauczyciela, często sprzeczne wymagania wobec nauczyciela oraz

wynikające z nich zagrożenie konsekwencjami prawnymi, styl zarządzania szkołą,

barki techniczne i materialne, przepełnienie klas oraz rosnące wymagania

nieprzekładające się na stan socjalny wykonywanej roli (Tamże, s. 149-152).

Wymienione wyżej czynniki pokrywają się z głównymi problemami, o których

badani nauczyciele decydowali się opowiadać podczas przeprowadzanych wywiadów

i mogą one mieć bezpośredni wpływ na rozwój pełnego zespołu wypalenia, dlatego

tak ważne jest, aby środowisko uchronić od stresorów bądź działać w kierunku

zwiększenia ich umiejętności radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy. W innym

przypadku, jak zauważa Sęk (2000, s. 155) dojść może do: „obronnego

dystansowania się w pełnieniu roli zawodowej i obniżenia zaangażowania” bądź

depersonalizowania uczniów, a w konsekwencji również do spadku kompetencji

(zarówno społecznych, jak i tych twardych). Takie efekty wypalenia mają

długotrwały negatywny wpływ zarówno na samych nauczycieli, jak i ich uczniów
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i w szerokim ujęciu również na cały system edukacji. Z tego powodu nauczyciele

coraz częściej odchodzą od zawodu przedwcześnie, bądź zmuszeni są skorzystać

z urlopów zdrowotnych. Nakreślone stresory zniechęcają ponadto młodzież uczącą się

do wyboru profesji nauczyciela i w związku z tym już teraz społeczeństwo musi

zmierzyć się z problemem starzenia się profesji oraz wynikających z niego brakach

w systemie następstw i zastępstw (szczególnie w takich dziedzinach jak: j. angielski,

matematyka, fizyka, wychowanie przedszkolne).

W opracowaniach z dziedziny wypalenia zawodowego badacze zwracają szczególną

uwagę na konieczność podejmowania konstruktywnych działań w celu zapobiegania

pojawieniu się zjawiska:

Obniżanie prawdopodobieństwa wystąpienia wypalenia jest tylko jednym elementem podejścia

prewencyjnego. Jeszcze ważniejsze jest zwiększenie szans, by ludzie pozostali zaangażowani

w pracę. Skupianie się na zaangażowaniu oznacza skupienie się na energii, oddaniu

i skuteczności, które pracownicy wnoszą do pracy i rozwijają przez lata. (Maslach i Leiter,

2011, s. 133)

Ich zdaniem, skoncentrowanie organizacji na budowaniu zaangażowania

pracowników wpływa na jej skuteczność i dzięki temu nie tylko chroni podwładnych,

ale również przynosi zyski (znaczenie ekonomiczne), a w przypadku profesji

nauczyciela może wpłynąć na sukcesy uczniów i ich rozwój. Natomiast w sytuacji

konieczności podjęcia interwencji, gdy (jak w grupie nauczycieli) problem jest

obecny często w stadium zaawansowanym i ma on charakter powszechny, należy

działać zarówno indywidualnie, jak i podejść do zagadnienia z szerszej perspektywy

całości organizacji, m.in. poprzez zainspirowanie grupy, która może nie być



30

świadoma skali problemu, do podjęcia działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji,

ustalenie priorytetów działań w obszarze danej profesji, wdrożenie koniecznych

zmiany i kontrolowanie procesu przemian (Maslach i Leiter, 2011, s. 107-111).
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3. Część empiryczna – jak to jest być nauczycielem?

3.1. Nauczyciel wychowania fizycznego – kim jest, jaki jest i czym służy

społeczeństwu

3.1.1. Dlaczego wychowanie fizyczne jest istotne?

W polskim systemie edukacji wychowanie fizyczne stanowi przedmiot obowiązkowy

dla uczniów klas IV do VIII szkoły podstawowej oraz I-IV licealnej (obowiązek

dotyczy również szkół branżowych, przygotowujących do zawodu oraz techników

i szkół policealnych, nie są one jednak istotne pod względem tematyki niniejszej

pracy). O ile w przedszkolach oraz na etapie edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III

szkoły podstawowej) przedmiot nie obowiązuje, to biorąc pod uwagę analizę

podstawy programowej dla tych etapów edukacji oraz wnioski z wywiadów

przeprowadzanych w gronie wuefistów, wychowanie fizyczne prowadzone w nieco

odmiennej formie, ma już w tym okresie rozwoju młodzieży kluczowe znaczenie

i jest niejako „przemycane” przez nauczycieli i ustawodawców w różnych formach

(najczęściej zabaw ruchowych).

Cytując ustawę dotyczącą podstawy programowej w przedszkolach: „celem

wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka” (Dz.U.

z 2017 r., poz. 356). Na ten rozwój (dzieci w wieku od lat 3) składa się zarówno

nabywanie doświadczeń emocjonalnych, społecznych oraz poznawczych, jak

i właśnie fizycznych. Już w tym okresie, jak podkreślali niejednokrotnie badani

pedagodzy, dziecko wykształca w sobie nawyki ruchowe, biorąc między innymi

udział w: „zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych,

z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne,

https://podstawaprogramowa.pl/files/D2017000035601.pdf
https://podstawaprogramowa.pl/files/D2017000035601.pdf
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z czworakowaniem, rzutne” (Dz.U. z 2017 r., poz. 356). W tym czasie, co jest warte

podkreślenia, kształtuje się również nawyk utrzymywania prawidłowej postawy.

Nabycie podstawowych sprawności motorycznych w okresie przedszkolnym

przygotowuje młodego człowieka do wykonywania bardziej złożonych

i wymagających czynności na dalszych etapach edukacji (m.in. uczenie się,

zapamiętywanie, pisanie, czytanie itp.). Konieczność prowadzenia rozsądnego

i rzetelnego wychowania przedszkolnego w zakresie ruchowym była wielokrotnie

podkreślana przez wuefistów w czasie trwania wywiadów, z uwagi na bardzo dużą

ciekawość świata w tym okresie rozwoju dziecka, oraz chłonność poznawczą

młodego organizmu:

NWF5: Uważam, że powinno się ustawą zmusić przedszkolanki do zrobienia kursów. To jest

złoty wiek dziecka i jak to jest zaniedbane, to może zrobić dużą szkodę. Już tyle lat jest taki

system i krzywda dzieciom się nie dzieje, ale zaprzepaszczamy wiele szans, z których dzieci

mogłyby skorzystać, zachodzą nieodwracalne zmiany. Kiedy dzieciom nie wychodzi, to się

zniechęcają, szukają zwolnień, nie uczestniczą w życiu sportowym. Myślę, że gdyby od początku

przedszkola byłoby to przepracowywane, byłoby w ich nawyku, to pojawiałoby się mniej

zwolnień. W przedszkolach to wygląda tak, że dziecko nie jest zmuszane do ruchu, jest

odstawiane na bok i nie zamienia się tego na inną aktywność, nie kompensuje. Takie podejście

zamienia się w nawyk: nie zrobię, to mi odpuszczą.

Kolejnym z etapów rozwoju fizycznego dziecka jest edukacja wczesnoszkolna

w klasach szkoły podstawowej I-III. Celem kształcenia w tym zakresie jest

osiągnięcie przez ucznia:

1. Sprawności motorycznej i sensorycznej tworzącej umiejętność skutecznego działania

i komunikacji;

https://podstawaprogramowa.pl/files/D2017000035601.pdf
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2. świadomości zdrowotnej w zakresie higieny, pielęgnacji ciała, odżywiania się i trybu życia;

3. umiejętności wykorzystania własnej aktywności ruchowej w różnych sferach działalności

człowieka: zdrowotnej, sportowej, obronnej, rekreacyjnej i artystycznej;

4. umiejętności respektowania przepisów gier, zabaw zespołowych i przepisów poruszania się

w miejscach publicznych;

5. umiejętności organizacji bezpiecznych zabaw i gier ruchowych. (Dz.U. z 2017 r., poz. 356)

Z uwagi na to, że nauczanie przedszkolne oraz wczesnoszkolne ma charakter

zintegrowany, a nie jak w przypadku klas IV-VIII przedmiotowy, już na tym etapie

rozwoju młodego organizmu pojawia się zagrożenie, wynikające z nieodpowiedniego

przygotowania opiekunów do prowadzenia zajęć ruchowych. Zdaniem badanych,

wychowanie fizyczne powinno zostać wprowadzone w formie przedmiotu lekcyjnego

już w edukacji wczesnoszkolnej, a nawet przedszkolnej, a osoby zajmujące się

profesjonalnie edukacją młodzieży na tych etapach powinny być lepiej przygotowane

do realizacji obowiązków pod względem aktywizacji ruchowej dzieci. Pomimo że

wychowanie fizyczne w klasach I-III ma charakter podstawowy, to wynik pracy

pedagogów rzutuje już na postawę dziecka wobec higieny osobistej i zdrowia, jego

sprawność motoryczną oraz przyszłe osiągnięcia sportowo-rekreacyjne na dalszych

etapach edukacji. W im lepszym stopniu zatem pedagog zachęci dziecko do

aktywności fizycznej i im lepiej przygotuje je do prawidłowego wykonywania tej

aktywności, tym istnieje większa szansa na jego prawidłowy rozwój psychofizyczny

oraz pozytywne nastawienie do różnych form sportu.

Wychowanie fizyczne jest przedmiotem obowiązkowym w klasach IV-VIII i na tym

etapie dziecko prowadzone jest już przez wykwalifikowanego nauczyciela wuefistę.

W tym okresie edukacji obowiązuje również podstawa programowa, do której

https://podstawaprogramowa.pl/files/D2017000035601.pdf
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pedagog odnosi się w trakcie prowadzenia lekcji: „w ramach zajęć do wyboru

realizacja treści jest dowolna i powinna wykraczać poza podstawę programową”

(Dz.U. z 2017 r., poz. 356). Zdaniem badanych nauczycieli okres szkoły podstawowej

stanowi moment przełomowy w rozwoju pozytywnego (bądź negatywnego) podejścia

młodzieży do aktywności fizycznej, a właściwa i zaangażowana postawa wuefisty do

przedmiotu i uczniów stanowi podłoże ich sprawności w przyszłym, dorosłym życiu

(z uwagi na to, że okres licealny służy doskonaleniu już nabytych umiejętności).

Wuefiści zwracają uwagę na to, że obecnie występuje znaczna różnica w poziomach

umiejętności absolwentów szkół podstawowych w zależności od ukończonej

placówki, a bezpośrednie przyczyny tej rozbieżności widzą w zaangażowaniu

kolegów z branży w prowadzenie lekcji wychowania fizycznego, infrastrukturze

obiektów sportowych w danej szkole oraz predyspozycjach danego ucznia do

aktywności ruchowych. Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że badani są często

w stanie rozpoznać po umiejętnościach ucznia, do jakiej placówki uczęszczał:

NWF2: Takie rzeczy się zdarzają niestety, że uczniowie chodzą tylko na lodowiska i basen,

koniec. Mamy jako nauczyciele obowiązek wysłać do dyrektora każdego września punkty

i tematy do realizacji, nie wiem jakim cudem to nie jest realizowane w innych szkołach. Po

części winę ponoszą zwolnienia, dzieci ćwiczą raz w miesiącu i wtedy nauczyciel nie ma wpływu.

Rodzice muszą wpoić zdrowe podejście swoim dzieciom. Nie jest to oczywiście reguła, bo często

w rodzinach patologicznych, gdzie rodzice nie zajmują się podopiecznymi, sprawność jest na

wysokim poziomie.

Ogólnym celem kształcenia na tym etapie jest:

1. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i oceny własnego rozwoju fizycznego oraz

sprawności fizycznej.

https://podstawaprogramowa.pl/files/D2017000035601.pdf
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2. Zachęcanie do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności fizycznej.

3. Poznawanie i stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej.

4. Kształtowanie umiejętności rozumienia związku aktywności fizycznej ze zdrowiem oraz

praktykowania zachowań prozdrowotnych.

5. Kształtowanie umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających całożyciowej aktywności

fizycznej. (Dz.U. z 2017 r., poz. 356)

Ze względu na dużą swobodę interpretacji podstawy programowej i dużą dowolność

form prowadzenia zajęć, poziomu ich intensywności oraz różnice w zaangażowaniu

wuefistów, poziom sprawności fizycznej uczniów szkół na każdym etapie nauczania

przejawia tendencję spadkową. Zdarzają się oczywiście przypadki uczniów wybitnie

rozwiniętych ruchowo, natomiast biorąc pod uwagę średnie wyniki młodzieży

w testach sprawnościowych (na przestrzeni lat), poziom ten drastycznie spada,

podobnie jak zaangażowanie samych uczniów w kontekście przedmiotu wychowanie

fizyczne.

Zdaniem badanych w okresie szkoły podstawowej wyniki młodzieży zależą

w największym stopniu od indywidualnego podejścia nauczyciela, od tego jak bardzo

czuje się odpowiedzialny za zawód, który wykonuje. Powinien się on przygotować do

realizacji podstaw, właściwie przygotować młodzież do wykonywania prostych

elementów, fundamentów piłki koszowej, siatkowej, ręcznej, dziecko powinno na tym

etapie rozumieć zasady skoku w dal, wszystkiego po części spróbować. Dalsze etapy

edukacji mają te elementy udoskonalić. Jeżeli nie ma on w swoim zapleczu piłki

ręcznej, kuli do pchnięcia albo skakanki, to realizacja zadań jest utrudniona, ale

możliwa. Jeśli jednak posiada odpowiednie zaplecze sportowe, to jego obowiązkiem

jest wykorzystać wszelkie dostępne materiały dydaktyczne:

https://podstawaprogramowa.pl/files/D2017000035601.pdf
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NWF4: Był taki okres, że prowadzono remonty w naszej szkole: hali i sali gimnastycznej oraz

boisk. Wtedy ja zabierałam dzieciaki na okoliczne boiska w innych szkołach, żeby ten czas

wykorzystać. Naprawdę można pomyśleć, przemyśleć sprawę i wszystko dobrze zorganizować,

nawet w przypadku braku infrastruktury. Jak nie było jeszcze u nas boiska do piłki ręcznej, to

grało się bardzo ciężko, nie było miejsca, ale wtedy w ruch wchodziły zabawy i gry imitujące,

wykorzystujące technikę potrzebną do gry. To już jest też dotknięcie tej piłki, to jest już kwestia

zaangażowania. Jak ktoś jest wypalony zawodowo, to użyje tego, co ma i po prostu rzuci piłkę.

Ostatnim etapem edukacji uczniów w zakresie wychowania fizycznego jest

czteroletni okres licealny. Zgodnie z założeniami podstawy programowej (ustawa

z roku 2017) uczeń powinien posiadać już wykształcone umiejętności w zakresie

podstawowych sportów, znać ich zasady, właściwie wykonywać ćwiczenia techniczne

przygotowujące do gry. Liceum ma zatem funkcję doskonalącą nabyte we

wcześniejszych etapach edukacji umiejętności uczniów oraz ma zachęcić do

kontynuowania rozwoju w zakresie aktywności fizycznej. Celem kształcenia na tym

etapie jest:

1. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i oceny własnego rozwoju fizycznego oraz

sprawności fizycznej.

2. Wzmacnianie potrzeby podejmowania aktywności fizycznej przez całe życie

z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

3. Utrwalanie umiejętności stosowania w życiu codziennym zasad sprzyjających zachowaniu

zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego z uwzględnieniem różnych okresów życia

i specyfiki zawodu.

4. Kształtowanie umiejętności działania jako krytyczny konsument (odbiorca) sportu oraz

produktów i usług rekreacyjnych i zdrowotnych.
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5. Doskonalenie umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających całożyciowej aktywności

fizycznej. (Dz.U. z 2018 r., poz. 467)

Zdaniem nauczycieli wychowania fizycznego uczniowie na tym etapie edukacji

skoncentrowani są bezpośrednio na wynikach naukowych, w perspektywie uzyskania

matury i dostania się na wymarzony kierunek studiów. Zauważają, że wychowanie

fizyczne schodzi na dalszy plan, a aktywność fizyczna (zarówno lekcyjna, jak

i pozalekcyjna) ustępuje miejsca zajęciom dodatkowym przygotowującym do

egzaminu dojrzałości. Lekcje wychowania fizycznego (zdaniem badanych) pozwalają

młodzieży w tym trudnym okresie na relaks, oderwanie się od obowiązków

naukowych, odpoczynek w formie ruchowej, nawiązywanie relacji w grupie

ćwiczebnej. Jest to czas zabawy odrywający uczniów od problemów i trosk, pozwala

on również na odpoczynek od technologii (poprzez zakaz używania telefonów

komórkowych).

Wychowanie fizyczne jest to proces złożony i niezwykle istotny, przekładający się na

rozwój inteligencji emocjonalnej, społecznej, wpływający na kształtowanie się postaw

i wartości. Zaniedbanie jakiegokolwiek etapu edukacji w tym zakresie może

spowodować nieodwracalne konsekwencje, m.in. wady postawy, otyłość. Aktywność

fizyczna pozwala na rozładowanie negatywnych emocji, pełni funkcję terapeutyczną,

pozwala poradzić sobie z agresją. Zdaniem nauczycielki (NWF4) sport daje emocjom

możliwość ujścia, a zmęczenie fizyczne pozwala odpocząć psychice, dlatego tak

ważne staje się odpowiednie przygotowanie nauczyciela, nie tylko pod względem

prowadzenia lekcji, ale również pomocy psychologicznej:

https://podstawaprogramowa.pl/files/zalacznik-nr-1.pdf
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NWF4: Jak już znalazłam AWF połączony z pedagogiką resocjalizacyjną, to było to spełnienie

wszystkich moich marzeń. Sama miałam problemy w szkole podstawowej i brakowało mi

człowieka, z którym mogłabym sobie porozmawiać, przed którym mogłabym się otworzyć, który

by mi pomógł.

Sport pomaga wyzwolić nawet złe emocje. Przychodzić po treningu do domu gotowym do życia.

Wychowanie fizyczne umożliwia również nawiązywanie kontaktów w grupie

rówieśniczej w innym niż klasowo-lekcyjny systemie. Kształtuje umiejętność

współpracy, empatię oraz zdolności strategiczne. Uczniowie podczas zajęć

wychowania fizycznego mają możliwość spędzenia czasu z rówieśnikami,

uczestniczą w sportowej rywalizacji, podczas której rozwijają się w danej dziedzinie,

doskonalą umiejętności. Później (jak zauważają nauczyciele) w życiu dorosłym te

rzeczy się przydają i stanowią ważną alternatywę spędzania czasu wolnego od nauki

i pracy. Alternatywę dla klasycznych zajęć ruchowych w szkole zaczęły stanowić

coraz popularniejsze siłownie oraz kluby fitness, natomiast wuefiści nie są przekonani,

czy uczniowie uczestniczą w tych aktywnościach wystarczająco regularnie,

zauważają, że jest to często wyłącznie kwestia mody.

Sam rozwój na różnych etapach dojrzewania, nie tylko ten fizyczny, ale przede

wszystkim psychiczny, jest uzależniony od zajęć fizycznych. Sport hartuje organizm

i działa pro-zdrowotnie na sferę psychiczną i fizyczną: „fizykalne rzeczy rozwijają się

prawidłowo, a dziecko może się jednocześnie wyszaleć, wyszumieć, wykrzyczeć, co

jest kluczowe dla takiej jednostki rozwijającej się” (NWF4). Z lekcji wychowania

fizycznego wynoszona jest umiejętność radzenia sobie ze stresem, kluczowa później

w studenckim, czy dorosłym życiu. Ważne jest jednak, aby wuefista od początku
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pracy z młodzieżą odgrywał rolę mentora, przekazał podopiecznym zalety płynące

z aktywności, ponieważ właśnie świadome wybory i zaangażowanie w sportowe

rozgrywki przynoszą bardzo dobre skutki (fizyczne i psychiczne):

NWF4: Ja miałam kilka uczennic i uczniów z brakami w samoakceptacji. Ja też do niczego

uczniów nie zmuszałam i nie zmuszam, jeżeli ktoś czegoś nie potrafi, to może zrobić zupełnie

coś innego – włącznie z napisaniem pracy, obejrzeniem filmu i przygotowaniem jego

opracowania dla reszty klasy. Przygotowywać można się pod różnym kątem, robiąc to, co się

lubi i sprawia radość dziecku. Ja pracuję na takiej zasadzie i pomagam w poszukiwaniach.

Myślę, że niejeden chłopak i dziewczyna dzięki takiemu podejściu zyskali pewność siebie,

pozwalającą na to, aby zejść z ławki, przestać się bać i zacząć aktywnie uczestniczyć

w zajęciach. Nie trzeba się na moich zajęciach bać, że się czegoś nie potrafi, że zostanie się

wyśmianym przez resztę klasy, że dostanie się jedynkę (z góry od razu za to, że nie potrafił,

a nie za to, że nie podejdzie do próby).

Sport i wychowanie fizyczne bardzo silnie rozwijają umiejętności związane

z radzeniem sobie w samodzielnym życiu, kształtują sylwetkę młodego człowieka od

podstaw do zaawansowanych elementów, pod względem psychicznym i fizycznym.

Wspólna gra, aktywność, uczy młodzież odpowiedzialności za siebie i drużynę,

utrzymywania czujności (m.in. przy wspólnym sędziowaniu, kibicowaniu, walce

o wyższy wynik, czy zwycięstwo). Na obiektach sportowych rodzą się różne relacje,

które kształtują moralność, podpowiadają w przyszłym, dorosłym życiu, co jest dobre,

a co złe. Aktywność fizyczna kształtuje w jednostkach autonomię, uczy jak zaistnieć,

jak potrafić się realizować, nie bać się podejmować działań, podążać w danym

kierunku, realizować swoje cele:
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NWF4: To jest pęd, człowiek się nie boi podejmować ryzyka i decyzji. Młodzież nie jest

świadoma tych wartości dodanych i dlatego trzeba się bardzo napracować, żeby zrozumieli, że

wychowanie fizyczne nie jest błahostką. Nie powinno się tego przebywać, ale aktywnie

uczestniczyć. Są nauczyciele, którzy w świetny sposób realizują swoje zadanie, robią

rozgrzewkę, napędzają własnym entuzjazmem, pokazują jak wykonać ćwiczenie, pozwalają grać

i samemu spróbować się w działaniu. Inni przychodzą i tyle. Chodzi o to, że rzut do kosza

można pokazać z różnych perspektyw, można wytłumaczyć, na czym to polega, poprzekładać

problemy na inne sfery życia.

3.1.2. Okres studiów oraz praktyki

Aby dostać się na katowicki AWF (w okresie edukacji wyższej badanych osób:

1982-2000), poza wynikami matur liczyły się przede wszystkim uzyskane podczas

egzaminu wstępnego na studia punkty z jego dwóch części: teoretycznej oraz

praktycznej. W tej pierwszej sprawdzano język obcy (do wyboru). Następnie

weryfikowano umiejętności przyszłych wuefistów w obszarze języka polskiego

poprzez ocenę tekstu związanego z kulturą fizyczną. Ostatnim etapem części

teoretycznej egzaminu był test biologiczno-fizyczny oraz rozmowa z komisją na

tematy ogólnosportowe (zainteresowania, osiągnięcia, wyniki). Bardzo ważną częścią

były również badania lekarskie i wydolnościowe, jak podkreśla jedna z nauczycielek

(NWF1): „przed egzaminami wstępnymi to było największe sito dla kandydatów, duża

część osób odpadała na tym etapie”. Wuefiści wspominali podczas wywiadów, że

chętnych było na tamten moment tak dużo, że wszystkie egzaminy podzielone były na

kilka dni. Jeśli chodzi o testy praktyczne, to w tym przypadku też sumowano

uzyskane przez uczestników punkty, natomiast warunkiem koniecznym było

pozytywne zaliczenie egzaminu z pływania, z innych dyscyplin można było otrzymać

niższy wynik. Oprócz testu pływackiego komisja kwalifikacyjna sprawdzała
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umiejętności lekkoatletyczne kandydatów (bieg krótki, długi, pchnięcie kulą, skok

w dal) i dwa sporty drużynowe (m.in. siatkówkę, koszykówkę), ostatnim etapem była

gimnastyka (przewrót w tył oraz przód, ćwiczenia na drążku, skok przez skrzynię).

Oceniano technikę i przyznawano odpowiednią ilość punktów. Poniżej zamieszczam

fotografię karty przebiegu egzaminu NWF1:

Ilustracja nr 1. Karta przebiegu egzaminu rocznik 82/83

Źródło: Materiały własne nauczyciela

Wymagania dla kandydatów chcących uczęszczać do Akademii Wychowania

Fizycznego były niegdyś bardzo wysokie, trzeba było nie tylko być sprawnym

fizycznie, ale posiadać dużą wiedzę o funkcjonowaniu organizmu: biologiczną oraz
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fizyczną. Przede wszystkim jednak przyszli wuefiści musieli być wszechstronni

i mieć wysoką wydolność organizmu:

NWF1: Bardzo trudno było się dostać. Wszyscy, którzy słyszeli, że mi się udało pytali, czy nie

miałam jakiś znajomości, które mi w tym pomogły. To był 82 rok, PRL, takie były czasy. Ja

byłam wszechstronnie sprawna ze względu na rodzaj sportu, jaki trenowałam, dużo osób jednak

miało przewagę w jednej dyscyplinie, często na mistrzowskim poziomie. Kiedyś było trudniej

pójść na studia, trzeba było zdawać egzaminy wstępne i nie każdemu się to udawało, wyższe

wykształcenie było bardziej elitarne, poza tym być może nie było to takie popularne. Wydaje mi

się, że byłam bliżej początku listy, pozytywnie wszystkich zaskoczyłam.

Większość moich rozmówców wspomina etap studiów jako okres męczący (przede

wszystkim fizycznie), ale niezwykle satysfakcjonujący oraz rozwijający ich zarówno

pod względem sportowym – mieli okazję trenować wiele dyscyplin, metodycznym –

uzyskali wiedzę w obszarze nauczania młodzieży, jak i intelektualnym – poprzez

nauki związane z anatomią, biologią człowieka, fizjologią, które umożliwiły im

świadomą edukację prozdrowotną w miejscu pracy oraz właściwe prowadzenie zajęć

z dbałością o prawidłowy rozwój młodego organizmu. Nauczyciele zauważają, że

wiązało się to z dużą ilością zajęć teoretycznych i praktycznych, pierwsze dwa lata

(zgodnie podkreślają), a szczególnie rok pierwszy, były dla nich najcięższe z uwagi

na przeładowanie programu dużą ilością przedmiotów:

NWF1: Duży wysiłek fizyczny i nie tylko. Żeby zaliczyć daną dyscyplinę, pływanie, lekką, trzeba

było bardzo się przyłożyć, limity były wygórowane. W ciągu dnia kilka zajęć sportowych,

treningów i zaliczeń, było to bardzo wyczerpujące dla organizmu, a na każdym trzeba było

dawać z siebie 110%. Oprócz tego były przedmioty teoretyczne, biologia, biochemia, fizjologia

i tym podobne. Nie trzeba było więc tylko biegać za piłką, jak to niektórzy sądzą, ale dużo czasu
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poświęcać na naukę. Trzeba było być sprawnym zarówno fizycznie, jak i intelektualnie. Powiem

ci, że te studia mimo wszystko były dla mnie jedną wielką przyjemnością. Nauka nauką, ale jeśli

chodzi o zajęcia fizyczne, to każde były dla mnie niesamowite, uwielbiałam sport i tak już

pozostało do dziś, sport pod każdą postacią dawał mi radość, spełniałam się tam, czy to była

siatkówka, czy gimnastyka artystyczna, obojętnie.

Okres studiów wspominali również pozytywnie ze względu na możliwość otaczania

się osobami o wspólnej pasji, zainteresowanych sportem i aktywnością fizyczną. Moi

rozmówcy zauważali, że w gronie studentów wychowania fizycznego budowały się

silne więzi (które w wielu przypadkach trwają po dziś dzień). Nauczyciele

wspominają, że w czasie studiów wszystko robili wspólnie, uczyli się, bawili,

wspierali się nawzajem:

NWF1: Byliśmy tam dla siebie, ale i dla innych.

Fajne było też to, że działaliśmy wspólnie, zespołowo. Kiedy były zaliczenia wzajemnie się

motywowaliśmy, pomagaliśmy sobie. Nigdy nie mieliśmy „gdzieś” drugiej osoby. Na przykład,

gdy wiedzieliśmy, że ktoś biega słabiej, to dobieraliśmy się w takie grupy, żeby ją napędzać,

mobilizować, żeby nas goniła – silniejszy ze słabszym w danej dziedzinie. W tańcach staraliśmy

się parować w taki sposób, aby zniwelować pewne braki w słuchu, estetyce ruchu. Pod

względem nauki było tak samo, mocno współpracowaliśmy, nie było czegoś takiego jak wyścig

szczurów.

Z uwagi na wszechstronny zakres programu wiele osób odpadało w trakcie studiów,

ponieważ nie było w stanie podołać zakresowi materiału. Każda taka sytuacja wiązała

się z ogromnym żalem, z uwagi na to, że studenci byli ze sobą mocno związani

zarówno pasjami, jak i przyjaźniami i wspólnym celem. Studia rozwijały moich
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rozmówców wszechstronnie, ważna była dla nich możliwość trenowania sportów, do

których dostęp był utrudniony (ze względu na koszty, brak infrastruktury tego

umożliwiającej oraz małą popularność niektórych dyscyplin). Taką okazję stwarzały

obozy sportowe oraz wyjazdy integracyjne w związku ze sportami letnimi

i zimowymi, podczas których można było uzyskać również liczne uprawnienia (kursy

instruktorskie, trenerskie, ratownicze). Obecnie nie można takich osiągnięć zdobyć

bezpłatnie, jest je również trudniej uzyskać.

Okres praktyk szkolnych zdaniem nauczycieli w większości przypadków był

momentem kluczowym dla wszystkich studentów. W tym czasie mieli okazję

zweryfikować swoje wyobrażenia odnośnie nauczania i młodzieży szkolnej

z rzeczywistością i podjąć świadomą decyzję o kontynuowaniu pedagogicznej kariery

oraz jaką grupę wiekową chcą nauczać:

NWF1: Ja od początku chciałam pracować ze starszą młodzieżą, bardziej mi to na tamten

moment odpowiadało. Nie wiem, czy było łatwiej, ale na pewno jest to praca innego typu. Na

początku, kiedy człowiek nie ma doświadczenia, tak mi się przynajmniej wydawało, było

prościej. Mniej wychowawczej pracy, a więcej przestrzeni na dydaktykę. Młodsze dzieci to

żywioł nie do poskromienia, najpierw trzeba poświęcić wiele czasu na okiełznanie ich emocji,

żeby resztę można było przeznaczyć na właściwą naukę. W szkole podstawowej kształtujesz

dzieci od początku i to, co wypracujesz jest twoje, w liceum natomiast oni są już w jakiś sposób

ukształtowani, wiadomo, że dalej możesz pewne rzeczy rozwijać, ale jest to zupełnie inna

sprawa.

Badani wuefiści zauważają, że praktyki szkolne, chociaż konieczne i pomocne

w przyszłej pracy zawodowej, nie były w stanie kompleksowo przygotować do

wykonywania zawodu, dopiero staż jako nauczyciel wychowania fizycznego dawał
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taką możliwość. Pozwalał nabyć kompetencje do pracy z młodzieżą. Ich zdaniem

pedagog musi posiadać indywidualne zdolności do wzbudzania respektu, a jeśli takich

nie ma, to z czasem uczy się metod, własnych sposobów na utrzymanie porządku,

dyscypliny. Dlatego też praca w liceum wydawać się może (przynajmniej na początku)

prostsza dla młodego nauczyciela bez doświadczenia, w szkole podstawowej

natomiast pojawiają się na początku kariery trudności: „ciężko jednak oceniać, bo to

inny rodzaj satysfakcji z tego, co robisz, co ci się udaje wpoić podopiecznym”

(NWF1).

Praktyki w szkole podstawowej odbywały się na drugim roku studiów, studenci byli

pod opieką i nadzorem wykwalifikowanego nauczyciela. Ich pozytywny wynik był

skutkiem dobrego przygotowania pod względem metodycznym (wszystko musi być

robione we właściwym czasie, dobrą techniką, właściwym natężeniem ruchu). Na

początku studenci wyłącznie obserwowali lekcje, później dopiero mogli je

poprowadzić:

NWF2: Praktyki, one były naprawdę fajne. Wtedy jest mała różnica wieku pomiędzy

nauczycielami a uczniami. Prowadzący praktyki bardzo się cieszył, oczywiście studenci musieli

być bardzo dobrze przygotowani, konspekt, jego zatwierdzenie. To trwało może dwa tygodnie,

nie pamiętam teraz dokładnie. Nawiązywały się mocne relacje z uczniami. Ja prowadziłam

VIII klasę, dzieci były już dojrzałe, a że mieszkałam w tej samej miejscowości, to potem

dzieciaki często mnie zaczepiały w rodzinnym mieście i opowiadały o swoich osiągnięciach. To

było miłe i sympatyczne. Zresztą teraz to też jest bardzo przyjemne, kiedy uczeń, którego kiedyś

prowadziłaś poznaje cię i podejdzie pogadać, a nie udaje, że cię nie zna.

Dla badanych nauczycieli w okresie praktyk ważne było, że mogli wykorzystać to

wszystko, czego się nauczyli w trakcie studiów, było to zderzenie teorii z praktyką.



46

Przekazywali młodzieży swoją wiedzę i każdego dnia uczyli czegoś nowego.

Zdaniem wuefistów (w większości przypadków) praktyki powinny trwać dłużej

(2 tygodnie w szkole podstawowej i analogiczna ilość godzin w szkole średniej),

ponieważ w tak krótki okres nie pozwala się zapoznać z wystarczającą ilością sytuacji

szkolnych i rozwinąć w odpowiednim stopniu kompetencji potrzebnych do nauczania

młodzieży.

NWF2: Młodzież jest trudna, szczególnie dla początkującego nauczyciela, potrzeba mu więcej

czasu, żeby się przygotować, różne problemy później się pojawiają. Wcześniej nie miałam takiej

bazy, jaką my w szkole mamy. Jak przeszłam kiedyś z jednej szkoły do drugiej, to okazało się, że

ja miałam dwie piłki i przestrzeń do zajęć w postaci klasy. Z pomocy naukowych miałam

skrzynię i jeden materac. A to była młodzież z ośrodka wychowawczego, bardzo żywi, trzeba

było ich zawsze troszeczkę zmęczyć, musieli się wybiegać, spuścić trochę energii. To było

mocne zderzenie z rzeczywistością, w szkołach niestety są różne warunki. Ja w swojej karierze

pracowałam w trzech szkołach, jak przechodzisz gdzie indziej to potrzeba czasu, żeby się

przystosować do warunków, a przede wszystkim młodzieży, z którą się pracuje (różnych typów

problemów).

Nauczyciele zwracają uwagę, że gdyby praktyka była nieco dłuższa i bardziej

zróżnicowana (np. pod względem zmiany szkół, opiekunów praktyk), to lepiej

wpłynęłoby to na zasób wiedzy potrzebnej do uprawiania zawodu. Przygotowanie

zależało również dużym stopniu od tego – kto, gdzie i w jakiej szkole, na jakich

nauczycieli trafił: „Bywało tak, że trafiało się na takich opiekunów praktyk, którzy

uznawali zasadę rzucania piłki” (NWF5). Tak przeprowadzone praktyki wiązały się

z zawiedzeniem oczekiwań ambitnych studentów, którzy podczas zajęć przyswajali

różne teorie treningu, teorie sportu itp.
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Część badanych uznaje jednak, że wiedza uzyskana podczas praktyk i w trakcie

studiów była wystarczająca do podjęcia pracy jako nauczyciel wychowania

fizycznego wyłącznie w przypadku, gdy młody nauczyciel podchodził do studiów

intensywnie i świadomie (zarówno pod względem psychicznym, jak i fizycznym).

Zauważają oni różnicę w zachowaniu i podejściu niektórych osób – lepiej i gorzej

przygotowanych pod względem psychologicznym i pedagogicznym:

NWF4: Chociażby takie rzucanie nazwiskami, podejście musisz zrobić i koniec. Ja takiego

czegoś nie stosuję, samo podejście do próby jest dla mnie ważne. Tak jest, są ludzie i ludziska,

lekarze i lekarze, wuefiści i wuefiści, w każdym zawodzie są takie niuanse.

Nauczyciele zgodnie odpowiadają jednak, że żadne studia nie są w stanie

przygotować w pełni do roli nauczyciela. Kluczowe w rzetelnym pełnieniu

obowiązków jest bowiem doświadczenie nabywane w sytuacjach szkolnych, podczas

rozwiązywania problemów, długotrwałej pracy z uczniem. Nie są to sytuacje, do

których edukacja może przygotować, ale lata praktyki i cechy osobowościowe oraz

kompetencje nabywane z wiekiem:

NWF5: Mimo wszystko jednak najważniejszy jest bezpośredni kontakt z młodzieżą. Z czymś się

obudziłem i mówiłem: To jest fajne! To jest dobre i tak będę starał się robić! Albo wręcz

przeciwnie, coś mi się bardzo nie podobało, czego nauczali mnie na studiach i stwierdziłem, że

muszę coś nowego znaleźć, inne metody, zmieniać je częściej, aby uatrakcyjnić zajęcia.

Pomijając podstawę programową, którą trzeba realizować, są rzeczy, które można przemycić

fortelem, podejść do uczniów w taki sposób, żeby coś zrobili.
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3.1.3. Sylwetki badanych nauczycieli – ich pasje oraz największe sukcesy

Na potrzeby niniejszej pracy magisterskiej przeprowadziłam wywiady etnograficzne

w grupie siedmiu nauczycieli wychowania fizycznego. Przez okres kilku miesięcy

regularnie wracałam do badanych osób, aby w jak najszerszym stopniu pogłębić

analizę problemu badawczego w oparciu o interesujące mnie zagadnienia. Prowadząc

rozmowy, często zdarzało nam się odchodzić od głównych tematów, zyskując przez

to szerszy obraz rzeczywistości szkolnej oraz pozaszkolnej pracy wuefistów. Udałam

się również kilkukrotnie do liceum ogólnokształcącego, w którym nauczają, w celu

bezpośredniej obserwacji nauczycieli w trakcie prowadzenia zajęć, pełnienia dyżurów

oraz przerw lekcyjnych. Badaną grupę nauczycieli wychowania fizycznego łączy nie

tylko wspólna profesja oraz miejsce pracy, ale i przyjaźń, wspólne pasje, sukcesy oraz

problemy. Są to ludzie otwarci, zaangażowani, aktywni oraz chętni do pomocy na

różnych płaszczyznach, zarówno tej szkolnej, jak i w obrębie społeczności lokalnej,

m.in. poprzez organizację wielu miejskich wydarzeń sportowych. Podczas

prowadzenia wywiadów miałam okazję dowiedzieć się wiele o ich przeszłości,

motywacji do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela, studiach do niej

przygotowujących, rozwoju kariery, czy też kryzysach. Elementem wspólnym każdej

z narracji dotyczącej wyboru ścieżki kariery jest zamiłowanie badanych do sportu.

Moi rozmówcy w młodości trenowali różne dyscypliny sportowe profesjonalnie,

niejednokrotnie osiągając sukcesy lokalne, zdobywając wysokie pozycje w kraju, czy

nawet rywalizując na poziomie międzynarodowym. Do dzisiaj wracają

z sentymentem do tego okresu, poniżej zamieszczam fragmenty wywiadów:

NWF1: Treningi karate miałam praktycznie codziennie, w pewnym momencie prowadziłam też

kilka grup ćwiczeniowych. W szkole podstawowej zobaczyłam ogłoszenie o zapisach, a jako że
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był to dosyć w tych czasach egzotyczny sport, coś tajemniczego dla dziecka (na tamten moment

w Polsce nie było jeszcze tylu filmów o tym, później dopiero zaczęły się pojawiać), to bardzo mi

się to spodobało. Kiedy zaczęłam, wciągnęło mnie na dobre. Lubiłam ten wysiłek, ale też całą

filozofię wokół. Karate to nie tylko sport, ale i filozofia walki, dąży się do doskonałości,

właściwie jak w każdej aktywności fizycznej. W wyczynowym sporcie bardzo ważne jest, aby

potrafić się skoncentrować, dbać o tę stronę duchową. W ośrodkach buddyjskich wielokrotnie

bywałam, uczestniczyłam w rytuałach (mantrach, pokłonach słońca, wspólnych medytacjach),

to było dla mnie bardzo ważne.

NWF4: Ja grałam w piłkę ręczną od piątej klasy podstawówki. W piątej klasie byłam już

w klasie sportowej, gdzie były treningi dwa razy dziennie zamiast wuefów na hali. Od piątej do

ósmej klasy tak wszystko przebiegało, a potem będąc na turnieju, doznałam bardzo poważnej

kontuzji i to wszystko niestety się skończyło. Ja wtedy zaczynałam grę w pierwszej lidze, tutaj

u nas, byłam takim szczypiorkiem pomiędzy dziewczynami w pierwszej lidze już. Kariera

zapowiadała się świetnie, ale niestety to się wszystko pokończyło. To był bardzo dobry okres

w moim życiu, który niestety się niespodziewanie zakończył. Wszystkie moje nadzieje wiązałam

z tą piłką, kochałam ją.

NWF5: Sport wpłynął na to, że wybrałem AWF, grałem w hokeja na trawie. Trenowałem go

profesjonalnie i później przyszedł czas wyboru studiów. Właśnie w Katowicach była dobra

drużyna i chciałem się do niej dostać, w tamtym czasie były nabory. Od razu było założenie

takie, że jeśli dostanę się na studia i do drużyny, to całkowicie się angażuje. Przez 4 lata, jakie

spędziłem w Katowicach, mieliśmy brązowy medal Mistrzostw Polski i w 92 roku udało mi się

załapać do takiej uniwersyteckiej drużyny, nawet z dobrym skutkiem, pojechaliśmy nawet na

uniwersjadę do Anglii. Myślałem o grze na poważnie, na początku tak, ale później przyszłość

bardziej związałem z wychowaniem fizycznym, z młodzieżą, pracą w szkole. Na studiach, na

trzecim roku, poznałem swoją obecną małżonkę, to było na tyle poważne, że zaczęliśmy już

wspólne plany snuć, teraz wspólnie nauczamy młodzież.
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NWF6: Żeglarstwo trenowałem po części profesjonalnie, bo wtedy to były treningi w klubie

sportowym, braliśmy udział w mistrzostwach Polski, w wyścigach krajowych, raz też byłem na

Mistrzostwach Europy. Rodzice zapisali mnie do szkółki, później do klubu sportowego i tam

trenowałem, jeździliśmy w weekendy na regaty. Tak cały rok się kręcił, wszystko wokół tego

żeglarstwa. Zimą mieliśmy trochę sportów halowych. Żeby było zawodowstwo niestety, to

trzeba mieć niestety duże pieniążki. Ja skończyłem na etapie amatorskim, nie zarabiałem, to

było czysto dla przyjemności.

W grupie badanych znajduje się były karateka, zawodnik oraz trener lokalnego klubu

piłki nożnej, szczypiornistka, wuefista niegdyś uprawiający żeglarstwo oraz hokeista.

Doświadczenie nabyte podczas treningów przekłada się w znaczącym stopniu na

efekty w pracy z młodzieżą, pedagodzy są dzięki niemu przygotowani psychiczne

i fizyczne do prowadzenia zajęć w szkole. Są to osoby do dzisiaj aktywnie spędzające

czas, które oprócz nauczania w szkole kontynuują rozwój sportowych pasji, biorąc

udział w maratonach, organizując zawody, prowadząc drużyny w klubach sportowych,

czy zajęcia fitness w miejskich ośrodkach. Badani nauczyciele porzucili zawodowe

treningi z różnych przyczyn, m.in. z uwagi na kontuzje, obciążenia finansowe

związane z profesjonalnymi rozgrywkami, zobowiązania rodzinne, ale przede

wszystkim z uwagi na chęć do podjęcia pracy z młodzieżą w szkole. Taką możliwość

dało im ukończenie studiów w Akademii Wychowania Fizycznego, w przypadku

moich rozmówców była to uczelnia krakowska (NWF4) oraz katowicka (pozostali

badani):

NWF2: Gdybym teraz stanęła ponownie przed wyborem zawodu, zrobiłabym dokładnie to samo.

Lubie to, jest to moja pasja. Jak idziesz do pracy, to musisz być zadowolona, w innym wypadku

będzie to koszmarem. Kiedy czerpiesz z tego, co robisz przyjemność, to ci się po prostu chce.

Każda klasa jest inna, codzienne inne problemy, do każdego człowieka w inny sposób musisz



51

podejść. Właśnie to jest najlepsze w pracy nauczyciela, że nigdy nie jest nudno, zawsze coś się

dzieje.

Badani nauczyciele wspólnie określili, że najważniejszym sukcesem w pracy

z młodzieżą jest dla nich zachęcenie podopiecznych do tego, żeby poczuły

przyjemność z ćwiczenia i później oczywiście, żeby przerodziło się to w pewien

rodzaj nawyku aktywności fizycznej, ruchowej. W tym celu jednak trzeba młodzież

odpowiednio zainspirować, ponieważ w szkołach poziom tych chęci jest

zróżnicowany i od zawsze na lekcjach pojawiają się osoby bardziej, lub mniej chętne

do ćwiczeń. Praca wykonana pod tym kątem ma przekładać się na życie codzienne,

wyrobić pewne nawyki pomagające się dziecku właściwie rozwinąć. W podstawówce

(zgodnie stwierdzają badani z doświadczeniem w pracy z dziećmi w tym wieku)

najtrudniejsze są sprawy wychowawcze, utrzymanie dyscypliny, a sama nauka nie

stanowi żadnej trudności. W liceum natomiast nauczyciel wychowania fizycznego

spotyka się już z grupą wyselekcjonowaną, nie pojawiają się raczej problemy

wychowawcze, wychowankowie są w większości inteligentni i wiedzą czego chcą.

Młodzież ma w tym okresie problemy, ale innego typu – prywatne, które rzadko

przejawiają się w zachowaniu podczas lekcji.

NWF2: Często sukcesem jest coś prostego, obecność dziecka w szkole, że nie jest w tym czasie

na ulicy. Nie plącze się samo i nie wymyśla głupot. Teraz mam taką dziewczynkę, ciężko było ją

zmotywować, żeby w ogóle przychodziła. Jak dziecko przychodzi, to już zazwyczaj udaje się mu

skończyć tę szkołę. To była pierwsza osoba, która mnie odwiedziła w tym roku w szkole. Ona

była już na skraju, mama się nią nie opiekowała, ale była bardzo zdolna, trzeba było już tylko

pilnować, żeby się stawiała na lekcjach. Udało się, skończyła szkołę i teraz jest na weterynarii.

Nie wiem, czy do niej swojego kota zaniosę, ale jestem szczęśliwa, że realizuje swoje marzenia,

zawsze chciała to robić.
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Część nauczycieli przyznaje, że jako swój największy sukces, a jednocześnie

największe wyzwanie, uznają wprowadzenie trwałych (pozytywnych) zmian

w postępowaniu uczniów, szczególnie tych trudnych, problemowych. Przypadki takie

wymagają dokładnej diagnozy ucznia, wiedzy na temat jego problemów i jakiego

typu rozwiązania mogą przynieść pozytywne efekty. Często są to osoby przejawiające

braki w nauce bądź problemy wychowawcze (czasem jedno i drugie). U uczniów,

którzy potrzebują specjalnej pomocy, najbardziej zaburzonych pod różnymi

względami dziećmi, osiągnięcie zmiany wymaga stałej współpracy z rodzicami oraz

psychologicznej, dużej dbałości i uwagi. Pozytywny wynik pracy stanowi jednak,

zdaniem nauczycieli, nagrodę i wiąże się z największą satysfakcją z wykonywanych

obowiązków. Poniżej zamieszczam fragment wywiadu, w którym nauczycielka

(NWF1) wspomina pracę wychowawczą w jednej z „trudnych” klas:

NWF1: Razem z uczniem, psycholog i rodzicami szukaliśmy jakiegoś rozwiązania, które

wpłynęłoby na poprawę zachowania. Zawsze istnieje powód, dlaczego dziecko zachowuje się

w ten, a nie inny sposób. Kontrolowałam to, pilnowałam, szukałam też osób, które mogą

wesprzeć takie dziecko w nauce – kolegów z klasy i szkoły. Niejednokrotnie walczyłam o te

dzieci u nauczycieli, często wymuszałam na nich „drugie szanse” dla ucznia. Ważne było

trzymanie ręki na pulsie, to było niejednokrotnie męczące (np. wieczorne rozmowy z rodzicami,

dodatkowe spotkania), ale myślę, że dzięki temu niejeden uczeń skończył szkołę, było warto

poświęcić swój prywatny czas.

Praca z trudną młodzieżą może stanowić największy sukces, natomiast nauczyciel jest

wtedy również najbardziej narażony na porażki. Badani wuefiści wspominają, że

w ciągu ich kariery zawodowej zdarzało się wiele sytuacji krytycznych (zarówno po

stronie zaburzeń w domu, jak i problemów dziecka z nauką), w których pomimo
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podejmowanych działań nie dało się pomóc. Część osób kończy szkołę i wchodzi do

społeczeństwa z szansą na dobre życie, część niestety nie ma takiej możliwości.

W najtrudniejszych sytuacjach rodzinami zajmuje się opieka społeczna, nauczyciel

nawiązuje kontakt z kuratorem, który pracuje z rodziną i szkołą.

NWF1: Często szkoła dla takich dzieci jest najmniejszym problemem – uczniowie musieli

radzić sobie z trudną sytuacją w domu i nie obchodziła ich nauka. Część takich dzieci,

osiągając pewien wiek, przechodzi do Ochotniczego Hufca Pracy i tam kontynuuje edukację

i pracuje.

NWF2: Miałam dwa lata temu taką klasę, w której było 27 osób, z tego mi zostało 15, niestety

nie pozdawali. Dziewczynka była zagrożona z jednego przedmiotu, miała ogromne wsparcie,

wystarczyło, żeby się stawiała do końca roku na lekcje. Wszyscy do niej dzwonili, wspierali,

rozmawiali, koledzy z klasy, nauczyciele. Nie przyszła i nie zdała. Teraz po dwóch latach

przyszła do mojej mamy na praktykę i dowiedziałam się, że nadal kończy podstawówkę.

Wuefiści zwracają również uwagę, że dużym sukcesem jest dla nich praca

w charakterze tutora. W badanym liceum, za zgodą ucznia przydziela mu się

nauczyciela, który staje się jego przewodnikiem, do którego uczeń regularnie

przychodzi, omawia swoje sukcesy i potknięcia. Wspólnie ustalają jak pomóc dziecku,

co zrobić w różnych sytuacjach. Tutor ustala również z innymi nauczycielami, co

zrobić, żeby pomóc podopiecznemu w odpowiednim tempie nauki, dostosowują je.

Wuefista pełniący tę rolę spotyka się z uczniami regularnie, co najmniej raz

w tygodniu i na bieżąco pomaga. Wychowawca ma wielu uczniów pod swoją opieką

i zdaniem nauczycieli wuefistów, zanim istotna informacja przejdzie w odpowiednie

ręce mija istotny czas, reaguje się zza dużym opóźnieniem. Tutor natomiast sprawdza

dziennik codziennie: oceny, frekwencję, znajduje przyczyny problemów i osoby,
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które mogą pomóc np. w nauce, zapewnia ścisły kontakt, ale przede wszystkim dużo

życzliwości.

Praca jako wychowawca klasy, jak zauważają badani nauczyciele, jest jednym

z najbardziej niewdzięcznych, jak i również najbardziej satysfakcjonujących

obowiązków wuefisty. Osiągnięcie pozytywnych zmian na tym polu, stanowić może

bowiem największy sukces w ich pracy, wiąże się jednak z wieloma poświęceniami

(prywatnego czasu, nerwów) i jest słabo opłacalna pod względem finansowym.

Zadaniem nauczyciela wychowawcy jest jak najlepsza i najstaranniejsza pomoc

młodzieży, wyćwiczenie procedur postępowania, aby móc zapanować nad młodzieżą.

Należy z uprzedzeniem wychwytywać wszystkie problemy w obrębie danej klasy

i szybko reagować. Uczniowie (zdaniem badanych) czują i są wdzięczni za okazaną

pomoc, uznanie to przychodzi jednak z czasem i wymaga dużego zaangażowania ze

strony nauczyciela. W opinii wuefistów licznym tragediom bardzo często można

zapobiec poprzez zwykłe zwrócenie uwagi na spadek aktywności bądź niskie

zaangażowanie, zauważają, że niektórym uczniom w pewnym momencie przestaje

zależeć i w takim momencie ważne jest, żeby znaleźć przyczynę problemu, wiedzieć,

z czego wynika dane zachowanie, postawa. Z rozmów przeprowadzonych w gronie

wuefistów wynika, że często zdarzało się, że poprzez rozmowę z uczniem lub

z wychowawcą, albo dzięki skierowaniu dziecka do psychologa, czy rozmowy

z rodzicem na temat własnych obserwacji, problemy ucznia zostają dostrzeżone.

NWF1: Radość mi sprawia, że człowiek, nauczyciel, jest w stanie w dobrym momencie zobaczyć

to, co się dzieje z takim młodym człowiekiem. Jest różnie, nieraz uda się pomóc natychmiast,

zwyczaj jednak w przypadku tych problemów potrzebne jest długie leczenie, psychologiczne

i psychiatryczne, zależy też jakie jest wsparcie rodzica. Ostatnio miałam właśnie takie
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przypadek, że dziewczynka z pierwszej klasy liceum zaczęła opuszczać lekcje, przestała chodzić,

na początku zaczęła przynosić zwolnienia, potem w ogóle nie przechodziła. Te problemy

z przygotowaniem i z chodzeniem na lekcje nie nie są tylko na wuefie, ale również na innych

przedmiotach. Dzieci zaczynają mieć problemy, ale wydaje mi się, że na wychowaniu fizycznym

jest to takie bardziej zauważalne. W każdym razie bardzo cieszę się, że dziewczynka się

otworzyła, powiedziała, że ma już od dłuższego czasu problemy, mówiła, że zaczęła się już

leczyć. Na początku zgłosiła sprawę do pedagoga, a pedagog skierował ją do odpowiedniej

poradni. Nic jednak nie zostało z tym dalej zrobione, być może pedagog myślał, że sprawa jest

już załagodzona. Być może czekał też na wyniki tego spotkania. W każdym razie po rozmowie

wyszło, że nie ćwiczy, ponieważ ma poważne problemy ze sobą, że zaczęła się leczyć. Gdy

dopytałam o to, co się z nią dzieje, odpowiedziała, że ma problemy w domu, ojciec jest

alkoholikiem. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że matka nie zauważa problemu, mówi, że ma

troje zdrowych dzieci i wszystkie są normalne.

Obowiązkiem nauczyciela jest zachowanie odpowiedniego uwrażliwienia na

potencjalnie nieznaczące przejawy problemów: ktoś jest nadmiernie pobudzony,

ociężały, otępiały. Starają się od razu reagować, zgłaszać takie obserwacje do

odpowiednich osób.

W obrębie najważniejszych sukcesów nauczyciele wychowania fizycznego często

wskazywali również na osiągnięcia sportowe uczniów oraz organizowane przez siebie

zawody sportowe w obrębie szkoły i rozgrywki międzyszkolne. Badana szkoła

zajmuje obecnie trzecie miejsce w województwie w kategorii dziewcząt w różnych

dyscyplinach sportowych, a uczniowie prowadzeni przez badanych pedagogów

przodują takich dyscyplinach jak: piłka siatkowa, badminton, w piłka koszykowa,

halowa i uliczna, siatkówka plażowa, kolarstwo, co przekłada się na wysoką

punktację pod względem sportowym. Niezwykle satysfakcjonujące dla badanych jest
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bezinteresowne zainteresowanie uczniów sportem i aktywnością fizyczną, m.in.

poprzez uczestniczenie młodzieży w SKS-ach, zajęciach pozalekcyjnych. Duża ilość

osób chętnych do rywalizacji w szkole przekłada się na częstotliwość

organizowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego rozgrywek

międzyklasowych, tworzenie przez nich lig szkolnych, gdzie uczniowie oprócz tego,

że uczestniczą w rywalizacji, angażują się również w jej organizację (sędziują, tworzą

oprawę: muzyka, tablice informacyjne, biuletyn informacji bieżących – kto jest

królem strzelców, która klasa robi postępy, statystyki). Satysfakcję wuefistom

przynosiły każde sukcesy uczniów (bez względu na dyscyplinę sportową), które

prowadzili, trenowali. Ważne jest dla nich to, że włożona praca, dobra selekcja osób,

umiejętność zmotywowania młodzieży do uczestniczenia w zawodach, przynosi

efekty. Udaje im się tworzyć przez wiele lat grupy, które potrafią się zżyć i osiągać

wspólnie sukcesy na polu sportowym, cieszą się z chęci młodzieży do aktywności

i widzą w tym sens.

Największym sukcesem wychowawcy, jak zgodnie stwierdzają wuefiści, jest jednak

ukończenie szkoły przez uczniów (szczególnie tych trudnych, mniej zdolnych) oraz

moment, kiedy uczeń sam dostrzega, że może i zaczyna coś potrafić, coś mu

wychodzi i zaczyna się tym cieszyć. Nauczyciele zauważają, że na każdej lekcji

można coś takiego dostrzec. Równie przyjemne uczucie wiąże się z uzyskaniem

uznania swoich zasług przez rodziców dzieci, co jednak zdarza się zdaniem

nauczycieli niezwykle rzadko:

NWF4: Miałam już kilka takich sytuacji, że rodzice przychodzili z podziękowaniem, z płaczem,

z kwiatami. Byłam przez dzieci nazywana na przykład mamą. Udało mi się kiedyś wyprowadzić

dziewczynę z domu, w którym była bita, molestowana, podpalana. Poszła do domu dziecka, ale
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dzięki temu jest w tym momencie dorosłą, zdrową kobietą, udało się jej stworzyć wspaniałą

i kochającą rodzinę. Jest kilka takich sytuacji, ale jest to ciężka i odpowiedzialna praca.

Największym sukcesem dla wuefisty jest natomiast moment, w którym dziecku sport

zaczyna sprawiać przyjemność, gdy nauczyciel zauważa, że udało mu się zaszczepić

w uczniach tę radość, zachęcić podopiecznych poprzez próby różnych rzeczy,

otwieranie wielu możliwości ruchowych. Nigdy nie wiadomo, jaka aktywność u danej

osoby zadziała pozytywnie, dlatego tak ważne jest, żeby spróbować wszystkiego.

3.1.4. Kompetencje zawodowo-społeczne i cechy osobowościowe nauczyciela

wuefisty

Z doświadczenia badanych wuefistów wynika, że prawie wszyscy ludzie, którzy

decydują się na wychowanie fizyczne, są to zazwyczaj osoby uprawiające sport

rekreacyjnie bądź profesjonalnie w klubach sportowych. W związku z częstymi

treningami, zajmującymi dużą ilość czasu, aby pogodzić w ciągu dnia inne obowiązki,

muszą być niezwykle poukładani, nie marnują zatem dostępnego czasu, ale aktywnie

działają. Zdaniem moich rozmówców, nauczycieli wychowania fizycznego wyróżnia

umiejętność współpracy nabywana podczas treningów (również w dyscyplinach

indywidualnych poprzez partnerstwo). Zasady ważne w sporcie przekładają się na ich

codzienne zachowania i podejście do drugiego człowieka (m.in. zasada fair play).

Podczas wywiadów zauważali, że na tle innych nauczycieli są bardziej przebojowi

i odważniejsi, potrafią również pociągnąć za sobą innych. Wielu nauczycieli

wychowania fizycznego pełni funkcje dyrektorów szkół i wicedyrektorów,

a wymienione cechy predysponują ich do tego. Potrafią odnaleźć się w różnych

warunkach i wykonywać swoje zadania sprawnie, są zadaniowi i dążą do osiągnięcia
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sukcesów na wielu polach. Ważną cechą wspólną grupy są umiejętności związane

z zachowaniem dyscypliny na lekcjach, ponieważ trudniej jest ją utrzymać w obrębie

sali gimnastycznej, niż w typowym klasowo-lekcyjnym systemie. Duża przestrzeń

oraz emocje panujące w obiektach sportowych sprzyjają niebezpiecznym sytuacjom,

które zagrażają młodzieży. Aby nie dochodziło do wypadków i żeby prawidłowo

realizować zakres materiału, uczniowie muszą uważnie słuchać poleceń i wykonywać

je z należytą dokładnością. Nauczyciele wychowania fizycznego zauważają, że

otwarta przestrzeń może być pewnym bodźcem generującym niepożądane

zachowania w gronie młodzieży. Na sali gimnastycznej uczniowie nie mają

ograniczeń w postaci ławek, są w dużej grupie. Podczas typowych lekcji

przedmiotowych nie sprawiają tylu problemów, bo nie mają się gdzie ruszyć.

W czasie prowadzenia zajęć wychowania fizycznego nauczyciel musi wykazywać się

konsekwencją, rzetelnie przedstawiać wymagania. Uczniowie muszą wiedzieć, czego

się od nich oczekuje, aby stanowiło to dla nich cel (dotyczy to również kryteriów

zachowania). Są one ważne przy utrzymaniu porządku podopiecznych, którym zależy

na ocenie, a której podstawą jest aktywności i systematyczność ucznia.

Niezwykle ważną kompetencję nauczycieli wuefistów stanowi również motywacja

(własna oraz motywowanie innych). Jeżeli ktoś nie wywiązuje się z obowiązków,

pedagog musi dać odpowiedni sygnał uczniowi i zmobilizować w odpowiedni sposób

do działania, dalszych starań. Kluczowe dla nauczycieli wychowania fizycznego jest

utrzymanie dobrej atmosfery na lekcji, aby zainteresować uczniów i sprawić, że sport

będzie dla nich przyjemnością, sposobem na rozładowanie negatywnych emocji

i zrelaksowanie się podczas wspólne spędzanego z grupą ćwiczebną czasu. Ważne dla

nauczycieli jest również kształtowanie stosunków koleżeńskich w formach
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sportowych podczas wuefu. Realizuje się to, tworząc zespoły, gdzie uczniowie

współpracują ze sobą, wzajemnie się wspierają i pomagają sobie, m.in. podczas gier

zespołowych, czy w układach gimnastycznych i na równoważni (np. asekurują się,

wymyślają wspólnie układy). Podczas gier i zabaw młodzież się ożywia, a aktywność

sportowa wzbudza emocje:

NWF1: Jest zabawa, śmiech, podczas lekcji dobrze się bawią. Wiadomo jednak, że te wszystkie

rzeczy uczą ich i kształcą sprawność fizyczną oraz cechy motoryczne.

Kolejną z koniecznych w pracy nauczyciela wuefisty kompetencji jest kreatywność,

twórczość. Grupy ćwiczebne są bardzo liczne, a sala gimnastyczna w badanym

liceum niewielka (wymiary boiska do piłki siatkowej). Często zajęcia na niej mają

dwie klasy, czyli już nie 17, ale 34 osoby na sali. Nauczyciele muszą być twórczy,

ponieważ w sytuacji, gdy wszyscy uczniowie ćwiczą i nie ma wolnego miejsca, trzeba

potrafić w odpowiedni sposób zagospodarować czasem oraz dostępną przestrzenią

(w atrakcyjny sposób), w innym wypadku młodzież przejawia zachowania

zagrażające życiu i zdrowiu:

NWF2: Cały szereg przykładów można podać dziwnych zachowań. Odwrócisz się, a jeden

drugiego kopnie, uderzy, popchnie, obrazi. Trzeba było uważać, żeby sobie nawzajem krzywdy

nie zrobili, prowokowali się nawzajem. A najgorzej to wygląda na nordic walkingu, trzeba na

przykład chodzić z tylu grupy, bo jak przeszłam na przód, to osoby z końca wyciągały i paliły

papierosy na spacerku. Takie przypadki też są, cały zestaw, dlatego trzeba cały czas uważać

i być czujnym.

Nauczyciele zgodnie zauważają, że najefektywniej na młodzież działa własny

przykład, aktywne uczestniczenie w zajęciach wuefisty, który jest „w formie”
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(sprawny fizycznie), i który potrafi wykonać ćwiczenia w sposób imponujący

młodzieży, stanowiący wzór do naśladowania. W zajęciach z młodzieżą należy

bowiem uczestniczyć aktywnie, jako część zespołu, drużyny, co wzbudza jej

szacunek i respekt wobec nauczyciela:

NWF4: Pamiętam, jak zaczynałam moją pracę w szkole, moja pierwsza praca jako nauczyciel

i to w szkole zawodowej. Tam byli sami chłopcy, miałam tam zajęcia ostatnie dwa miesiące

roku szkolnego – maj, czerwiec, to była dla mnie też szkoła życia. To były pierwsze lekcje jako

nauczyciel, a dostałam chłopców dojrzewających, trzecia klasa, 17-, 18-latkowie. Teksty

oczywiście pojawiały się pod kątem seksualnym, np. niech się pani nie nachyla, coś mi wystaje,

ja bym taką panią..., wiesz, o co chodzi. I dopóki nie zrobiłam z nimi kliku okrążeń wokół boiska,

kilku pompek, nie zdobyłam ich szacunku. Tak to działa, jeśli nie umiesz się z nimi zmęczyć,

wykrzyczeć, pokazać, że też potrafisz, to nie zyskasz sympatii i poważania.

Zdaniem badanych nauczycieli zajęcia nie powinny opierać się na rozmowie

i przyklaskiwaniu nieodpowiednim zachowaniom, jest to wspólne działanie

z młodzieżą. Skuteczny wuefista musi być w pełni zaangażowany w lekcję,

opowiadać można wiele, ale trzeba zaangażować podopiecznych poprzez współudział,

przeżywać wraz z nimi:

NWF5: Co z tego, że ja będę opowiadał o zdrowym trybie życia, dobrym zbilansowanym

odżywianiu, jak będę miał 120 kilogramów na wadze – żadne przesłanie. Wydaje mi się, że

trzeba o siebie zadbać, od czasu do czasu włączyć się w grę, to też zauważyłem, że lubią,

aktywizuje to ich, podoba im się.

Kolejną istotną kompetencją kadry odpowiadającej za wychowanie fizyczne w szkole

jest umiejętność dostosowania grup ćwiczebnych pod odpowiednim kątem.
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Nauczyciele wychowania dzielą swoje obowiązki świadomie, tworzą grupy na

określonym poziomie i zgodnie ze swoimi umiejętnościami i doświadczeniem,

zainteresowaniami. W takim układzie zajęć licealnych pomagają fakultety. Ci

nauczyciele, którzy czują się lepiej w piłce nożnej prowadzą z niej zajęcia, ci, którzy

lubią siatkówkę poświęcają się jej w większym stopniu, korzystają na tym również

uczniowie. W szkole podstawowej, ze względu na podstawę programową jest inaczej,

utworzone klasy realizują ten sam zakres materiału i z tego właśnie rodzą się

problemy:

NWF4: Ja mam teraz uczennicę, która na przykład nigdy nie grała w siatkówkę, czy

w koszykówkę, bo Pan/Pani tego nie lubiła, czy nie chciała i nie wie jak odbić piłkę. Też są

sytuacje, gdy dzieci przychodzą ze szkół, gdzie nie ma sal, hal, sprzętów, ale żeby nie zrobić

podstawy programowej, to jest tragedia.

Nauczycieli wychowania fizycznego powinna zdaniem niektórych badanych

charakteryzować „przyjazna stanowczość”. Kompetencja ta manifestuje się

w rzeczowym podejściu nauczyciela do wykonywanych obowiązków, przejawianym

w przystępnej dla ucznia formie wyrazu, przebojowości danej jednostki. Wuefista nie

powinien mieć również uprzedzeń, oceniać na podstawie jednostkowych zachowań

ucznia:

NWF5: Jeżeli ktoś nabroi raz, to nie znaczy, że zawsze trzeba go traktować z góry. Zawsze

trzeba dawać szansę człowiekowi, a nie skreślać.

Stanowczo-przyjazny nauczyciel musi potrafić zażartować, ale jednocześnie

wyczuwać nastroje podopiecznych, aby nie urazić ucznia. Musi posiadać również
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dystans do siebie. Wielu rzeczy związanych z pracą nauczyciela można się wyuczyć,

jeżeli jednak nie ma się odpowiedniego podejścia do młodzieży, to nie osiągnie się

zamierzonych efektów.
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3.2. Historia dwóch reform

3.2.1. Organizacja szkoły i zajęć lekcyjnych

Przypadkowy obserwator po wizycie w liceum mógłby dojść do wniosku, że szkoła

jest chaotycznym, nieprzewidywalnym i nieuporządkowanym tworem. Po wąskich

korytarzach przemieszcza się w szybkim tempie nawet kilkaset osób, wokół panuje

zamęt, słychać krzyki, śmiechy, atmosfera jest napięta. Z drugiej strony jednak,

pomimo zawrotnego tempa i energii, jakie możemy zaobserwować podczas wizyty

w szkole, jest ona niezwykle uporządkowana, harmonijna oraz, przede wszystkim,

zorganizowana w celowy sposób. Na precyzyjną strukturę tej organizacji składają się

przeróżne elementy: statuty, rozkłady zajęć, regulaminy, harmonogramy, plany

nauczania. Rytm dnia wyznacza zawsze o tym samym czasie dźwięk dzwonka,

a wszystko to uregulowane jest ustawami i rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji

Narodowej. Każda minuta spędzana przez ucznia w szkole jest skrupulatnie

zaplanowana i zorganizowana w taki sposób, aby w pełni wykorzystać czas

przeznaczony na rozwój młodzieży oraz by stymulować jej potencjał. Tempo

i intensywność pracy nauczycieli są zatem zawrotne: uporządkowane, ale zarazem

eksploatujące do granic możliwości:

NWF7: Porządek jest, mamy plan lekcji, dyżury według harmonogramu, ale to wszystko

odbywa się w ogromnym tempie, jest wyczerpujące, wiemy, że jesteśmy cały czas obserwowani,

na świeczniku, bez prywatności. Ja jestem najmłodszym nauczycielem w naszej szkole, a uczę

czternasty rok. Mamy doświadczoną ekipę, ale mimo to nie możemy wyjść, odpocząć,

zrelaksować się, nawet przez moment.
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Władze szkoły oraz nauczyciele odpowiedzialni są za prawidłowe zaplanowanie roku

szkolnego w sposób umożliwiający realizację podstawy programowej

(rozporządzanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej). Poniżej zamieszczam

ramowy plan nauczania:

Tabela nr 3. Ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego

Źródło: Dz.U. 2019 poz. 639

W oparciu o powyższą tabelę możemy zauważyć, że wychowanie fizyczne jest

trzecim przedmiotem (zaraz po języku polskim i matematyce) pod względem liczby
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zajęć, co niepodważalnie świadczy o jego randze i wpływie na rozwój młodzieży.

Z rozporządzenia możemy dowiedzieć się również, czym umotywowana jest wysoka

częstotliwość zajęć ruchowych w szkołach:

Wychowanie fizyczne w szkole ponadpodstawowej ma na celu kontynuację wspierania

i doskonalenia wszechstronnego rozwoju ucznia (fizycznego, psychicznego, intelektualnego,

emocjonalnego i społecznego). Utrwala nawyk uczestnictwa w aktywności fizycznej dla zdrowia

i utrzymania sprawności fizycznej przez całe życie. Wychowanie fizyczne pełni ważne funkcje

edukacyjne, wspomaga efektywność procesu uczenia się oraz pełni wiodącą rolę w edukacji

zdrowotnej uczniów. Oczekiwania wobec współczesnego wychowania fizycznego wymagają

nowych standardów przygotowania ucznia do całożyciowej aktywności fizycznej i troski

o zdrowie. Pełni ono, oprócz swej funkcji doraźnej, również funkcję prospektywną.

Przygotowuje do dokonywania w życiu wyborów korzystnych dla indywidualnych potrzeb

ruchowych i zdrowotnych, z uwzględnieniem także przyszłych ról zawodowych i rodzinnych.

Podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych zakłada personalistyczną koncepcję

wychowania oraz koncepcję sprawności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie (Dz.U., 2018, poz.

467).

Rozmawiając z nauczycielami wychowania fizycznego na temat organizacji ich pracy

w szkole, miałam okazję poznać wiele różniących się od siebie opinii i historii. Bez

wątpienia elementem scalającym ich narracje w każdym przypadku były krytyczne

oceny dotyczące dwóch reform edukacji (rok 1999 i 2017, bardziej szczegółowa

prezentacja poniżej), które z uwagi na duży udział godzin poświęconych na edukację

fizyczną w placówce, wprowadziły w życie pedagogów dezorganizację. Każda

z reform wpłynęła znacząco na obniżenie jakości pracy moich rozmówców,

przyczyną nie były jednak same zmiany, ale sposób i tempo ich wprowadzania, które

zostały przez nich uznane za nieprzemyślane i pochopne. Reformy ustanowiono

aktem prawnym, natomiast to nauczyciele i władze szkoły musiały zmierzyć się
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z koniecznością dostosowania ich do struktury szkoły, zrealizować nowe wymogi,

przystosować klasy, a często nawet całe budynki, które nie były w stanie pomieścić

nowych roczników młodzieży. Nie zostali do tego prawidłowo przygotowani, co

stanowiło kolejną przeszkodę:

Nauczyciele nie mogą raczej liczyć na żadne kursy lub szkolenia, które mogłyby podnieść ich

kwalifikacje, czy dostarczyć niezbędnych umiejętności lub kompetencji, aby dostosować się do

potrzeb szkoły i wymagań systemu edukacji (Górska, Kowalska, Martyński, Terelak, Zub, 2007,

s. 241)

Są oni jednak odpowiedzialni za wynik wprowadzonych reform, odpowiadając przed

uczniami, ich rodzicami oraz organami władzy. Chaos wprowadzony

nieprzygotowanymi w pełni zmianami udało się z sukcesem opanować w przypadku

obu reform, dzięki ciężkiej pracy i poświęceniu grona pedagogicznego w badanym

liceum. Kolejny rozdział dotyczy przebiegu reform, ze szczególnym uwzględnieniem

działań podejmowanych właśnie przez nauczycieli wychowania fizycznego.

3.2.2. Reforma systemu oświaty z roku 1999

Pierwszego września 1999 roku w życie weszła przełomowa reforma systemu oświaty,

która przekształciła dwustopniowy system szkolnictwa, wprowadzając trzyletnie

gimnazja, skracając tym samym okres spędzany w szkołach podstawowych do sześciu,

a w liceach do trzech lat. Konsekwencją wprowadzonych w systemie oświaty zmian

stało się przemianowanie badanego Liceum Ogólnokształcącego w Zespół Szkół

Ogólnokształcących. Ówczesna wicedyrektor szkoły oraz wuefistka podczas

wywiadów wielokrotnie podkreślała przełomowość tej zmiany:
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NWF3: Zrozum, jest renomowane liceum, które ma swoją historię i prestiż. Do tego liceum jest

rejonowo dokooptowane gimnazjum. A rejon to tak zwany „trójkąt bermudzki”, ja bardzo nie

lubię tego określenia, chociaż wszyscy je w mieście znają i używają. Dzielnica okolicy

robotniczej, generująca ogromne problemy społeczne. Ludzie, którzy w tamtym czasie tam

mieszkali, z reguły były to rodziny górnicze. Mężczyźni stopniowo tracili pracę, a kobiety

w takich rodzinach nie pracowały zazwyczaj. Były to również rodziny zatrudnione w Hucie

X, którą likwidowano. Historia tej dzielnicy była też taka, że zasiedlali tam ludzi, którzy

sprawiali pewne problemy społeczne (...) to byli ludzie po wyrokach często. I dzieciaczki z tych

rodzin trafiły do naszej szkoły. Dodatkowo rejonem gimnazjum była na tamten czas okolica

Y, dzieciaki z rodzin (jakby ci to powiedzieć, żeby nie spłaszczyć tematu) poniemieckich.

Większość ludzi miała tam rdzenne pochodzenie niemieckie. To były osoby lubiące porządek,

ustawione w życiu, z wartościami. Teraz popatrz, w tej szkole stworzył się taki tygiel. Po

pierwsze młodzież licealna z pewnymi wymaganiami, co do poziomu kultury, poziomu

nauczania, poziomu obycia społecznego. Z drugiej strony gimnazjaliści z „trójkąta” oraz

z trzeciej dzieci z rodzin poniemieckich. To nieuchronnie spowodowało na parę lat pewne

problemy, jeśli chodzi o funkcjonowanie szkoły.

Grono pedagogiczne musiało w tamtym czasie sprostać zatem nie tylko zmianom

związanym z organizacją szkoły, nową podstawą programową, nowymi treściami

edukacyjnymi przedstawianymi w innym niż dotychczas czasie, ale i problemom na

tle społecznym i wychowawczym. Sytuacja połączenia tych trzech, różniący się od

siebie znacząco grup młodzieży w jednej szkole, generowała liczne napięcia.

Kluczowymi problemami przez okres pierwszych trzech lat od utworzenia gimnazjów

były pretensje uczniów licealnych i ich rodziców oraz coraz częściej pojawiające się

akty agresji ze strony uczniów rejonowych. Nauczyciele nie byli przygotowani do

zmiany, ponieważ przywykli do edukacji młodzieży zdolnej, z wysokimi ambicjami,

nauczonej porządku i posiadającej określony cel, który dotychczas renomowane
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liceum zapewniało – przygotowanie do podjęcia dobrego kierunku studiów.

Wuefistka oraz autorka przełomowego programu wychowawczego w kierunku

działań związanych z młodzieżą trudną, będącego reakcją na pojawiające się

w tamtym czasie problemy podkreślała, że były one pośrednio wynikiem

nieodpowiedniego przyjęcia dzieci przez nauczycieli:

NWF3: To była młodzież trudniejsza, aczkolwiek bardzo sympatyczna. Jak zaczęliśmy się ich

uczyć, to przekonaliśmy nauczycieli np., że jeśli dziecko nie ściąga kurtki na lekcji, to nie ściąga

jej dlatego, że ma tylko jedną. Może być tak, że ono dzisiaj w niej przyszło, a jutro odda ją

siostrze. Oni po prostu bali się o swoje okrycie, a przychodzili do szkoły o 6:30, bo w domu było

ciemno i zimno, a w szkole mogli się ogrzać. Nie powiedziałabym o nieświadomości nauczycieli.

Wszystko, co nowe potrzebuje czasu, potrzebuje oswojenia, odszukania form pracy i dotarcia do

tego młodego człowieka. Co tu dużo gadać, ci nauczyciele kilkanaście lat pracowali jednak

z młodzieżą licealną.

W reakcji na przejawy agresji oraz coraz częściej pojawiające się problemy z absencją

uczniów i wynikami w nauce, wprowadzono w życie szkoły program wychowawczy

o nazwie „System pozytywnej motywacji”. Przewidywał on konkretne kroki

w postępowaniu z młodzieżą gimnazjalną, które znalazły po czasie również świetne

zastosowanie u uczniów w klasach licealnych. Po okresie trzech pierwszych lat

funkcjonowania systemu udało się wyprowadzić szkołę w zupełnie bezkonfliktowy

stan. W autorskim programie wuefistki chodziło przede wszystkim o pozytywną

motywację uczniów z trzech różnych środowisk:

NWF3: Stworzyłam coś takiego, aby dawać feedback dziecku. Ci, którzy sprawiali tych

kłopotów najwięcej, dostawali go codziennie. Dostawali kartę, arkusz monitorujący frekwencję

i zachowanie. Ten arkusz przede wszystkim przeciwdziałał szufladkowaniu.
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System funkcjonował poprawnie dzięki wprowadzeniu właściwego obiegu informacji

w szkole. Zakładał on stałą współpracę ze szkolnym pedagogiem i wicedyrektorem.

Zmiany ustalone zostały w radzie pedagogicznej, program został pozytywnie przyjęty

przez nauczycieli, a kluczem do jego właściwego zastosowania stała się

jednomyślność pedagogów, którzy mówili jednogłośnie i nie odstępowali od

ustalonych w „Systemie pozytywnej motywacji” zasad. Przyjęto konkretne kroki

w postępowaniu z uczniem sprawiającym problemy:

NWF3: Ja to zawsze porównywałam do dobrze funkcjonującej rodziny, bo uważam, że nie ma

nic gorszego, niż kiedy dziecko pyta, czy może wyjść, mama mówi „idź i zapytaj taty”. My

wtedy, na tamte czasy, mówiliśmy naprawdę jednym głosem. To przyniosło piorunująco

fantastyczne efekty.

Gimnazjum zaczęło dzięki programowi funkcjonować bez zastrzeżeń, a liceum miało

warunki do odbudowy utraconej w oczach rodziców i młodzieży licealnej renomy.

W oparciu o opisywany program wychowawczy utworzono nowy organ – Zespół

Wychowawczy, czyli wspólne spotkanie osoby sprawiającej problemy wychowawcze,

bądź mającej trudności w nauce z jej rodzicami, pedagogiem, psychologiem,

opiekunem klasy oraz wicedyrektorem szkoły. Nie miał on na celu wyłącznie

piętnowania zauważonych braków bądź win, ale przede wszystkim polegał na

dowartościowaniu ucznia, wskazaniu tego, co jest zdaniem obecnych osób dobre oraz

tego, co należy w postępowaniu dziecka zmienić. Zespół Wychowawczy służył

wyrażeniu dumy oraz niepokoju:

NWF3: Ja zawsze stawiałam na jakość prowadzonego dialogu. Zawsze powtarzałam, że nie

może to być rozmowa typu „my ci tu zaraz pokażemy”, tylko zawsze opieraliśmy się na
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kluczowej zasadzie – podajesz trzy pozytywne rzeczy, a za chwilę rozmawiasz o dwóch, które są

negatywne. To działało cuda.

Zespoły miały sformalizowany charakter, wymagały spisania notatki służbowej

z opisem przebiegu spotkania oraz ustaleń. Rodzice podpisywali również zgodę na

ewentualną karę za przewinienia. Dodatkowe prace społeczne (porządkowe) na rzecz

szkoły stanowiły przykładowo karę za palenie papierosów, konsekwencje były

adekwatne do problemów, jakie uczeń sprawiał w danym momencie. Wprowadzone

działania nie były jednak wyłącznie skuteczną reakcją na pojawiające się w szkole

problemy, ale przede wszystkim zaczęły cieszyć się po niedługim czasie poparciem

i aprobatą uczniów, szczególnie tych trudnych, z problemami. Moja rozmówczyni

(NWF3) wielokrotnie wspominała, że początki wprowadzanych zmian były trudne

i nie przysporzyły jej w szkole popularności. Pozytywne zmiany zachodziły jednak

w zachowaniu uczniów, ponieważ program opracowany został w sposób pro-ludzki.

Wprowadził normalne funkcjonowanie młodzieży w obliczu zasad, które obowiązują

w życiu naturalnie, są akceptowane społecznie. W przypadku młodzieży gimnazjalnej

postrzeganie to było bardzo zaburzone we wszystkich sferach (szczególnie moralnej

i obyczajowej). Dodatkowymi działaniami związanymi z wprowadzanym systemem

było nawiązanie stałej współpracy z policją.

Bardzo ważną rolę w kształtowaniu się postaw uczniów spełniały również w tamtym

czasie Arkusze Monitorujące. Były to zwykłe kartki papieru z indeksem przedmiotów,

na które uczeń uczęszczał w ciągu tygodnia i miejscem na wstawienie plusa bądź

minusa w odniesieniu do frekwencji i zachowania ucznia, oraz osobnym polem na

ewentualne uwagi nauczyciela. Uczeń zobowiązany był po każdej lekcji do stawienia

się u nauczyciela z prośbą o wypełnienie odpowiedniej kolumny. Arkusz pozwalał nie
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tylko na skontrolowanie danej osoby, ale i wpisanie pochwały słownej bądź

wskazówki dla nauczyciela prowadzącego, w celu właściwego porozumienia się

z rodzicem, ponieważ każdego dnia rodzic zobowiązany był ten arkusz podpisywać:

NWF3: To jest dla mnie kartka papieru, która czyni cuda. Przede wszystkim dla tych dzieci,

które rozrabiają, które w jakimś stopniu mają trudność z zaakceptowaniem norm społecznych,

albo po prostu ich nie znają. Takie dziecko słyszy od wieków (bo nauczyciel też niestety jest

człowiekiem), że złe zachowania zawsze są jego winą. Dzięki arkuszowi dostaje informację, że

coś potrafi, że coś dobrego zrobił, że się komuś podoba i komuś na nim zależy. Wie, że jeśli

komuś się to spodobało, to warto dobrze się zachowywać.

Autorka reformy zauważyła, że z arkuszem wiąże się wiele przełomowych zmian,

ponieważ w niedługim czasie po jego wprowadzeniu młodzież sama zaczęła zgłaszać

się do niej po narzędzie w celu samokontroli. Pozwolił on jej funkcjonować we

właściwy sposób, zaspokajał w pewien sposób nie tylko potrzebę kontroli, której

często dzieci nie miały ze strony rodziców, ale i bezpieczeństwa. W wyniku

pozytywnych zmian w funkcjonowaniu szkoły i zachowaniu młodzieży, system został

zaadaptowany również w kilku innych szkołach, ponieważ:

NWF3: To jest program myślenia o dziecku – jesteś moim partnerem i ja zrobię wszystko, żeby

z tobą pogadać, nawet jeśli sprawiasz problemy. To też dotyczy wuefu i generalnie

funkcjonowania dziecka w szkole.

Pomimo wprowadzonych zmian, które przyniosły bardzo pozytywne efekty

edukacyjne i wychowawcze zarówno w klasach gimnazjalnych, jak i licealnych,

reforma z roku 1999 przez okres trzech lat znacząco wpłynęła na jakość pracy

nauczycieli w badanej szkole. Z uwagi na specyfikę pojawiających się w tym czasie
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problemów (szczególnie zachowań agresywnych), skutki zmian w znacznym stopniu

utrudniały przede wszystkim pracę wuefistów. Badani nauczyciele zwracali uwagę, że

to sala gimnastyczna – obiekt sportowy, stanowiła zazwyczaj epicentrum generujące

różnego rodzaju sytuacje problemowe z uwagi na emocje uczniów, uwalniające się

w innym niż klasowo-lekcyjnym systemie. Przed wprowadzeniem reformy uczniowie

zachowywali się poprawnie, skutkiem utworzenia gimnazjów nauczyciel wuefista,

aby przeprowadzić lekcję, musiał najpierw opanować klasę, zapanować nad emocjami,

wprowadzić porządek. Okres gimnazjalny był to czas trudny dla uczniów z uwagi na

ich dojrzewanie. W tamtych latach do szkoły z różnych środowisk, często

patologicznych, napływała młodzież, której celem było między innymi zaistnieć

w nowej strukturze, zdobyć pozycję w klasie. Nauczyciele wspominali, że zaczynając

nowy etap w życiu młodzież czuła się dorosła, często towarzyszyło temu poczucie

bezkarności, z tych właśnie przyczyn wuefiści doświadczali problemów różnego typu

i byli świadkami niepokojących zachowań. Musieli na nowo nauczyć się, jak

rozmawiać z uczniem, aby posłuchał i zrozumiał, w jaki sposób stawiać, zadawać

pytania, był to dla nich bardzo ciężki okres przejściowy. Dopiero po kilku latach, po

wprowadzeniu konkretnych procedur postępowań oraz współpracy z policją i strażą

miejską, mogli oni właściwie funkcjonować w swoim miejscu pracy. W okresie

wprowadzania reformy edukacji wuefiści musieli opanować chaos organizacyjny.

Częstym problemem był brak poczucia obowiązku, zarówno do nauki, jak i do

zachowania jakichkolwiek norm społecznych. Znaczny wpływ na taką sytuację miał

powszechny alkoholizm w środowisku ich życia, wynikający ze skrajnej biedy,

pojawiały się również problemy z narkotykami oraz prostytucją. Dzieci były

zaniedbane i wychowywane w nieludzkich warunkach. Młodzież pozostawiona bez

opieki często wchodziła w pewne ramy, ponieważ nie miała skąd indziej czerpać
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wzorców, pojawiały się przestępcze procedery. Dopiero wprowadzenie jasnych

procedur zaczęło przynosić efekty, dały one uczniom świadomość konsekwencji ich

czynów. Młodzież uzyskała wiedzę, odpowiedź na pytanie, co czeka ich

w konkretnych sytuacjach. Była również uświadamiana przez służby – policję i straż

miejską o swoich prawach.

NWF1: Zdecydowaliśmy się nawiązać ścisły kontakt z policją. Patrolowali okolicę, wyłapywali

wagarowiczów, w sytuacji naruszenia prawa zjawiali się przy takich sytuacjach.

Organizowaliśmy również pogadanki ze służbami, dzięki temu dzieci były świadome swoich

praw i odpowiedzialności karnej za to, co będą robić (pobicia, przemoc psychiczną,

podjudzanie do przemocy). Mieli świadomość, co ich czeka również w stosunku do nauczyciela.

Nauczyciel jest urzędnikiem państwowym i odpowiedzialność jest od razu z urzędu. Już sama

informacja o tym ograniczała zapędy niektórych osób.

Po wprowadzeniu koniecznych zmian osiągnięto zadowalające rezultaty, życie

organizacyjne szkoły wróciło do porządku. Efektem pracy nauczycieli była nie tylko

pozytywna zmiana postępowania uczniów i polepszenie ich wyników w nauce, ale

i często ratunek przed destrukcyjnym wpływem środowiska domowego oraz

socjalizacja zagubionych jednostek.

3.2.3. Reforma systemu oświaty z roku 2017

Po wprowadzonym w życie szkoły „Systemie pozytywnej motywacji” porządek

organizacyjny został z dużym trudem przywrócony. W 2017 roku nauczyciele stanęli

jednak przed kolejnym wyzwaniem związanym z likwidacją gimnazjów

i wprowadzeniem czteroletniego liceum oraz ośmioletniej szkoły podstawowej.
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Ministerstwo Edukacji Narodowej umotywowało wprowadzone zmiany

oczekiwaniami większości Polaków:

Chcemy, aby każdy uczeń, bez względu na to, gdzie mieszka i jaki jest status materialny jego

rodziny, mógł uczyć się w dobrej szkole i miał dostęp do dobrej edukacji. Zmieniamy oświatę,

bo system wdrożony w 1999 r. (wprowadzenie gimnazjów) spotkał się z negatywną oceną

znacznej części społeczeństwa. Nauka w liceum ogólnokształcącym została właściwie skrócona

do dwóch lat. Szkoła ta przestała być zatem miejscem, w którym można zdobyć solidne

wykształcenie ogólne. Zwracali na to uwagę rektorzy szkół wyższych, którzy borykali się

z niewystarczającym stanem wiedzy ówczesnych absolwentów liceów. Przez ostatnich kilka lat

szkoła straciła również swoją wychowawczą funkcję, stąd wprowadzona przez nas zmiana

wydłuża czas kształcenia i wychowania w jednej szkole, wśród tej samej grupy rówieśników

(ośmioklasowa szkoła podstawowa). (Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2019)

Pomimo zapewnień ministerstwa o dokładnym zaplanowaniu i konsultacji

wprowadzanych zmian (1667 ekspertów, 50 debat w MEN, 1118 zgłoszonych opinii,

17 debat wojewódzkich, 130 spotkań z samorządami, 2500 opinii do projektów),

wuefiści podczas prowadzonych ze mną rozmów (bez względu, czy uważają zmianę

za słuszną, czy się z nią nie zgadzają) wielokrotnie podkreślali, że po raz kolejny

w szkole pojawiły się problemy związane z nieodpowiednią organizacją reformy

przez państwo. Na miasta i władze placówek edukacyjnych spadły dodatkowe

obowiązki związane z przystosowaniem harmonogramów, rozkładów zajęć,

budynków i sal lekcyjnych. Jedna z nauczycielek zauważyła, że jej zdaniem

wprowadzenie gimnazjum było błędem, a reforma z roku 2017 była konsekwencją

tego błędu, która przyniosła niezwykle dużo szkód:
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NWF1: Reforma jest nieprzygotowana, trzeba było dostosować klasy lekcyjne, podstawówki nie

miały takich ławek dla starszej młodzieży, szkoły nie mieszczą takiej ilości dzieciaków. Najlepiej

wiedzą o to dyrektorzy, czy miasto.

Problem nie dotknął w znaczącym stopniu wuefistów, ale przede wszystkim placówki

oświatowe, którym nie przeznaczono wystarczającej ilości finansów na

wprowadzenie zmian. Po wielu latach, podczas których opracowano studia, systemy

pracy i jej organizację, w życie weszła kolejna, nieprzygotowana reforma.

W przypadku wychowania fizycznego zmieniło się niewiele (kwestia programów),

plany zajęć były w dalszym ciągu realizowane, ale inaczej rozłożone w czasie,

młodzież przychodziła do szkoły w innym wieku, pojawiły się klasy z pogranicza

reform (licealiści po podstawówce i po gimnazjum w jednej szkole), które wymagały

różnego podejścia i pracy. Wszystkie zmiany udało się jednak w przypadku

przedmiotu wychowanie fizyczne wprowadzić z dobrym rezultatem – dwa zupełnie

inne programy dydaktyczne i rozkład przedmiotowy przy zmienionym systemie

oceniania. Kolejne problemy przynieść mogą jednak zdaniem wuefistów najbliższe

lata, z uwagi na brak wakatów dla części nauczycieli w związku ze zmniejszoną

ilością napływających do szkoły roczników uczniów.

3.2.4. Ocena reform edukacji z perspektywy wuefistów

Zdania odnośnie oceny reform w środowisku wuefistów są podzielone. Punktem

wspólnym każdej narracji, jak już wspominałam w niniejszym rozdziale, jest

negatywna opinia dotycząca sposobu wprowadzania zmian, ich tempa oraz

niewystarczającego przygotowania podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację

(jednostek samorządu terytorialnego, placówek oświatowych, władz szkoły i samych

nauczycieli). W przypadku omawianych reform sytuacja zatoczyła koło, wrócono do
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punktu wyjścia organizacji szkoły sprzed roku 1999, a prawodawca sam podkreśla, że

reforma jest reakcją na popełniony błąd ustawowy. Nie można jednak jednoznacznie

stwierdzić, jak sądzą wuefiści, czy pojawiające się w latach 1999-2017 problemy

wychowawczo-edukacyjne nie miałyby miejsca w sytuacji innych realiów organizacji

placówek. Pewne jest natomiast to, że wprowadzone reformy nie doczekały się

dwudziestolecia funkcjonowania, i że wiązały się z wielkimi kosztami (związanymi

ze zmienioną organizacją placówek). Zmiana organizacji szkoły i edukacji stanowi

ogromne przedsięwzięcie, organy władzy państwowej wydają rozporządzenie, ale go

fizycznie nie realizują. Wprowadzają je w życie prezydenci miast, w mniejszych

gminach wójtowie, dyrektorzy i nauczyciele, osoby związane z edukacją. Wśród

badanych wuefistów słychać głosy niezadowolenia:

NWF7: Niestety te reformy została skonstruowana w sposób bezmyślny, to nie były decyzje na

zasadzie konkretnych konsultacji, analizy danych, dyskusji ekspertów. Zostało to w taki szalony

sposób zrobione przez ludzi, którzy nie mieli świadomości swoich czynów, w prawie

40-milionowym państwie. Tak właśnie wyglądało zreformowanie.

Wielu badanych zauważa, że duże miasta miały większe szanse powodzenia w tej

trudnej sytuacji. W małych gminach, gdzie funkcjonowały wyłącznie gimnazja

utworzone na potrzeby reformy, sytuacja była dużo bardziej skomplikowana. Bez

wcześniejszego przygotowania ustawodawca oznajmił, że placówki należy

przemianować, utworzyć w ich miejscu szkoły podstawowe, zorganizować nabory do

pierwszych klas, nie zapewniając tym samym środków do realizacji celu.

Konsekwencją tych zmian było zamykanie szkół bądź skrajna dezorganizacja

placówek. Kolejnym niepokojącym skutkiem reform była również utrata pracy części

pedagogów. Pojawiło się duże organizacyjne zamieszanie, w wielu mniejszych
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miastach obserwowano również ogromy stres nauczycieli (mogący utrzymać się

w perspektywie kilkuletniej). W wywiadach zwracano uwagę, że wielu dobrych

nauczycieli, z długim stażem pracy, którzy mają wiele lat do emerytury, będzie się

musiało przebranżowić z uwagi na brak miejsc pracy i pełnych etatów. Podczas

jednego z wywiadów nauczyciel odwołał się do przykładu trudnej sytuacji osoby

nauczającej wychowania fizycznego w gimnazjum przemianowanym na szkołę

podstawową:

NWF4: Po zlikwidowaniu gimnazjum szkoła mojej koleżanki dostała polecenie ustalenia

naboru do pierwszej klasy. W klasach 1-3 zajęć z dziećmi nie prowadzi nauczyciel wychowania

fizycznego i została ona zmuszona odczekać 3 lata bez pracy. Ewidentnie jest to zmiana

nieprzemyślana, decyzja spontaniczna, nierozważone konsekwencje. Prawdopodobnie wszystko

będzie wyglądało podobnie również w przyszłości, dlatego całe szczęście, że w oświacie

pracują zaradni ludzie. Przeprowadzanie tej reformy rękami samorządów mimo wszystko

sprawnie poszło, mistrzostwo świata, tak uważam.

W okresie wprowadzania reform zmieniał się również styl pracy nauczycieli.

W wywiadach podkreślano, że obecnie zachowują oni dużo większą ostrożność

w trakcie pełnienia obowiązków służbowych. Jest to ich zadaniem niekorzystna

tendencja z uwagi na zbytnią strukturyzację zajęć i podejścia do młodzieży.

NWF7: Kiedyś nauczanie młodzieży było bardziej ludzkie, teraz jest po prostu dziwne. Szkoła

wkomponowała się we współczesny obraz świata, w zmiany, które są wszędzie dookoła nas. Są

nam wpajane restrykcyjne zasady, pojawia się dużo biurokracji. W tym procesie nie

pomagają mocne zmiany, jak na przykład likwidacja gimnazjum. Są to zwyczajnie czyjeś

koncepcje. Niestety przywilejem władzy jest to, że jeżeli uważają, że zmiana jest dobra, to ją

robią. Oświata została ostatnio dosyć mocno i brutalnie zreformowana. Pojawia się zatem

pytanie – czy to wyjdzie na dobre? Tego pewnie się dowiemy dopiero za 10 lat.
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Część badanych wuefistów określa reformę roku 2017 kolejnym „parasolem

ochronnym”, który ma na celu zabezpieczenie młodzieży od zagrożeń okresu

dojrzewania. Uważają oni, że ustawodawcy popełniają tym samym błąd,

niepotrzebnie chroniąc dzieci przed bodźcami z ciągle zmieniającego się,

ewoluującego świata. W związku z coraz szybszym tempem życia i coraz bardziej

zmiennymi realiami funkcjonowania w społeczeństwie, młodzież jest nieustannie

bodźcowana. Świat ulega przeobrażeniom, a wyzwanie, jakim była bez wątpienia

zmiana środowiska w nowej szkole, z nowymi uczniami, stanowiło pewnego rodzaju

przygotowanie do zmian, jakie czekają młodzież w dorosłym życiu. Zamiast zatem

pozwolić już w pełni zakorzenionemu systemowi gimnazjalnemu trwać, powraca się

do starych ram nauczania. Gimnazja funkcjonowały dotychczas sprawnie, po okresie

przejściowym udało osiągnąć się harmonię i względny spokój, który zakłócany jest

zdaniem niektórych wuefistów rewolucyjnymi zmianami. Ustawodawcom zarzucany

jest błąd logiki myślenia o edukacji i wychowaniu młodzieży, ponieważ nie należy

doszukiwać się przyczyny niepokojących zachowań i buntu dzieci w złym systemie

szkolno-oświatowym, ale właśnie w realiach współczesnego świata i specyfice

zachowań w określonym wieku. Ryzykiem jest zatem powrót do wcześniejszych

form, z uwagi na diametralne zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich dwudziestu lat

(obyczajowe, światopoglądowe, moralne).

W roku 1999 moi rozmówcy nie znali osoby, która popierałaby wprowadzenie

gimnazjów, opinie ewoluowały w trakcie kształtowania się różnego rodzaju

programów wychowawczych i systemów reakcyjnych. Po kilku latach wszystko

zostało ustandaryzowane, a nauczyciele uporali się z pewnymi problemami, które
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wynikły w związku z utworzeniem tej odrębnej jednostki. Pomijając element

finansowy i organizacyjny, wielu wuefistów uważa, że system edukacji z ośmioletnią

podstawówką i czteroletnim liceum był najlepszy, a reforma z roku 2017, chociaż źle

przygotowana, była dobrym rozwiązaniem. Uznaje się tak, z uwagi na dobro

młodzieży:

NWF1: Te osoby, które miały trafić do zawodu, czyli zawodówek, szły tam w odpowiednim

momencie i nie męczyły się w szkole, ucząc się ogólnych rzeczy. A gimnazjaliści, którzy szli do

technikum, czy liceum, byli wcześniej w środowisku uczniów, którzy są zdolniejsi i chcą się

uczyć dalej, iść na studia. Przede wszystkim mają zdecydowanie więcej czasu, mają czas, żeby

się przygotować do matury. Wcześniej jest robiona sekcja, dzieci mniej zdolne uczę się dalej

w swoim rytmie.

Zdania wuefistów w tym przypadku są w większości zgodne:

NWF2: To była niefortunna reforma. Na etapie kluczowego wyboru powinna zostać odnoga

różnicująca młodzież – niekiedy widzę, że męczy się bardzo te dzieci, które po prostu są słabsze.

Te, które są zdolniejsze mogą w tym czasie tracić czas, który np. poświęca się mniej zdolnym

uczniom. Ta odnoga powinna być przeznaczona na przystosowanie do zawodu i te dzieci byłyby

szczęśliwe, one by się spełniały. Tak się niepotrzebnie męczą, mogą osiągnąć wiele, ale szkoła,

ich nieumiejętność nauki ich hamuje. Kują, tak czy inaczej, nie wychodzi, to wpływa źle na ich

rozwój.

W związku z wprowadzeniem gimnazjów pojawiło się wiele problemów

wychowawczych, które często odwracały uwagę nauczycieli od celów edukacyjnych.

Dodatkowo z uwagi na skrócenie okresu szkoły średniej do lat trzech, licealistom

brakowało czasu, żeby przygotować się w wystarczającym stopniu do matury. Mniej
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zdolne osoby niepotrzebnie męczyły się w szkołach o wysokim poziomie

(regionalizacja gimnazjów). Szczególnie źle w tej perspektywie oceniany jest przez

wuefistów poziom przyswajanej w tamtym okresie wiedzy. Nauczyciele byli

zmuszeni (w wyniku braku czasu), aby przygotowywać lekcje pod kątem testów.

Wiedza ta była mniej skuteczna i konkretna niż przed reformą, przekazywana pod

standardy egzaminów maturalnych. Jedynie miłośnicy danej dyscypliny pogłębiali

więc swoje umiejętności, innym natomiast pozostawała pobieżna znajomość tematów.

W ocenie nauczycieli wychowania fizycznego skutkiem reform edukacji był

długotrwały stres zawodowy. Wiązały się one z licznymi problemami

organizacyjnymi i wychowawczymi oraz lękiem spowodowanym zagrożeniem utratą

zatrudnienia i środków do życia. Tempo pracy oraz długotrwałe przeciążenie jej

warunkami w zmiennym środowisku, bez wątpliwości mają znaczny wpływ na

przyspieszenie procesu wypalenia zawodowego badanej w niniejszej pracy grupie, a:

„zawód nauczyciela jest jednym z wielu, które ex definitione podlegają wypaleniu

zawodowemu, jako skutku permanentnego stresu” (Górska, Kowalska, Martyński,

Terelak, Zub, 2007, s. 243).
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3.3. Nauczyciel, wychowawca, opiekun, usługodawca, podwładny, kolega

3.3.1. Charakter relacji interpersonalnych w miejscu pracy

Materiały zebrane podczas wywiadów z nauczycielami wychowania fizycznego

wskazują na to, że głównym czynnikiem wpływającym na jakość pracy

i samopoczucie badanych osób, są relacje interpersonalne nawiązywane

i utrzymywane w szkole. Z uwagi na mnogość pełnionych przez moich rozmówców

funkcji i ról, wyróżnić można kilka głównych grup osób, z którymi utrzymują oni

kontakty różnego typu i stopnia zażyłości. Kluczowe dla niniejszej pracy są trzy

z nich: relacja nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic, oraz nauczyciel – inni

nauczyciele i przełożony, z uwagi na największy ich wpływ na badanych. W każdym

przypadku utrzymywanie tych stosunków jest warunkiem koniecznym, wynikającym

z obowiązków służbowych. Obok niewłaściwego zachowania ucznia wobec pedagoga,

stanowią one jeden z głównych czynników stresu nauczycielskiego, wywołując

napięcia różnego typu:

Największe znaczenie mają tu niewłaściwe relacje między nauczycielami. Przyjacielskie

i wspierające kontakty w gronie nauczycielskim w dużym stopniu przyczyniają się do

złagodzenia odczuwanego stresu zawodowego. Czynnik ten obejmuje również niewłaściwe

relacje nauczyciel – rodzice i nauczyciel – przełożeni. (Górska, Kowalska, Martyński, Terelak,

Zub, 2007, s. 239)

Badani nauczyciele zauważyli, że o ile stosunki w gronie pedagogicznym kształtują

się bez zarzutów oraz nigdy nie pojawiły się poważne problemy w ich współpracy

z dyrektorem, to w perspektywie ostatnich kilku lat nastąpiły negatywne zmiany

w relacjach wuefistów z młodzieżą uczęszczającą do szkoły i z jej rodzicami.
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3.3.2. Relacja wuefista – uczeń

Podczas przeprowadzania wywiadów spotykałam się regularnie z niepochlebnymi

opiniami wuefistów względem widocznych zmian w zachowaniu uczniów,

przejawiających się najczęściej w ich niewłaściwym podejściu do nauczyciela oraz

przedmiotu (absencja, problem zwolnień z aktywnego uczestniczenia w zajęciach).

Badani pedagodzy przyznali, że coraz częściej zdarza się im spotykać się z wyrazami

braku szacunku ze strony młodzieży, chociaż zazwyczaj są to pojedyncze przypadki,

w perspektywie cofnięcia się piętnastu lat wstecz, byłyby one niedopuszczalne

i surowiej piętnowane niż obecnie. Przyczyn tych zachowań należy szukać w kilku

miejscach, najczęściej przywoływane przez nauczycieli są jednak sytuacje związane

z powstaniem gimnazjów (1999). W okresie, gdy utworzono gimnazja zaczęły

pojawiać się problemy wychowawcze związane z agresją i skrajną niesubordynacją

młodzieży (o których więcej informacji znaleźć można w rozdziale mówiącym

o reformach edukacji, 3.2.), skorelowane z trudną sytuacją socjalną młodzieży

gimnazjalnej, środowiskiem wychowania oraz wiekiem dojrzewania. O ile praca

wuefisty na poziomie licealnym w tamtym czasie nie stanowiła wyzwania (pod

względem psychicznym, nie można jednak pomijać aspektu fizycznego), to w klasach

gimnazjalnych, w gronie pedagogicznym zaczęto zauważać liczne negatywne zmiany

w zachowaniu uczniów. Jedna z wuefistek tak właśnie wspomina ten okres:

NWF1: Przychodząc na lekcję, trzeba było zająć odpowiednią pozycję, żeby mieć ich

wszystkich na oku, jeśli obróciłam się na moment, to na przykład chowali sobie ciężarki pod

koszulki. Stosowali wulgaryzmy i ciężko było nad nimi zapanować. Mieli świetną zabawę,

dezorganizacja była dla nich ogromną przyjemnością. Człowiek często nie jest w stanie ocenić,
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przy tak dużej grupie, kto jest odpowiedzialny za dane zachowanie. Pojawiały się tam też

zachowania typu pierdzenie. Jak miałam lekcje z tymi klasami, to byłam wykończona.

W zajęciach najważniejsze jest bezpieczeństwo uczniów, musiałam znaleźć taką dyscyplinę

i takie ćwiczenia, podczas których mogłam przez cały czas mieć rękę na pulsie. Zdarzyło się

nawet, że wulgaryzmy były kierowane w moim kierunku.

Z uwagi na to, że rolą nauczyciela nie jest wyłącznie przekazywanie wiedzy

i umiejętności, ale muszą oni również dbać o właściwe relacje z młodzieżą,

negatywna zmiana zachowania uczniów w stosunku do wuefistów przyczyniła się do

znacznego obniżenia jakości ich pracy. Zdaniem nauczycieli, aby uzyskać

zadowalające efekty nauczania oraz wychowawcze, należy nawiązać z uczniami

pewnego rodzaju więź, która mobilizuje młodzież do pracy nad sobą, która

jednocześnie wspomaga nieformalnie ich autorytet. Pojawiły się oczywiste trudności

pod względem organizacji lekcji (i wynikające z nich przemęczenie), ale sytuacja

odbiła się przede wszystkim na kondycji psychicznej nauczycieli, wywołując takie

emocje jak smutek, rozczarowanie, frustrację.

Nauczyciele zauważają, że z ich pracą od zawsze wiąże się poczucie braku

zaangażowania ze strony uczniów i pobłażliwego traktowania przedmiotu oraz pracy

pedagoga z nią związanej. Moi rozmówcy z uwagi na charakter wykonywanej pracy

często podejmują niestandardowe działania, których celem jest pomoc podopiecznym

i ich rodzicom. Podczas wywiadów powtarzali wielokrotnie, że nie oczekują

specjalnego uznania ich dodatkowej pracy, natomiast standardem w obecnych czasach

staje się ignorowanie ich starań, bądź traktowanie ich z pogardą i niechęcią:

NWF4: To boli, bo człowiek daje z siebie wszystko, łącznie z sercem, cały czas poświęca się,

angażuje, a nie musi, bo to nie należy często do naszych obowiązków. To boli najbardziej.
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Niedocenienie tego, co robię, prawie każdy z rodziców i dzieci myśli sobie, że tak musi i ma być,

a wcale niekoniecznie, to jest indywidualna sprawa.

Tak, nie ma wdzięczności, nie ma szacunku. Nauczyciela traktuje się w taki sposób, że można na

nim wszystko wieszać. Dzieci myślą, że my robimy swoje 45 minut i idziemy do domu, a to

wszystko, co jest wokół tego, nie ma dla nich znaczenia, chyba że akurat coś się stanie, wtedy

ich rodzice winą obarczają nauczyciela.

Wuefiści poświęcają zatem swój wolny czas, angażują się w proces rozwoju uczniów,

martwią się ich problemami i zarzucają sobie brak ewentualnych działań, ale za swoje

zasługi nie otrzymują odpowiedniego uznania, a często żadnych wyrazów

wdzięczności. Zdaniem nauczycieli obojętność społeczna względem szerokiego

zakresu ich obowiązków, a szczególnie pracy własnej (nienormowanej zakresem

etatu), jest powszechna i niejako stanowi nieodłączny element silnie obciążający

wykonawców tej profesji od najwcześniejszych lat ich stażu w zawodzie (od tej

reguły zdarzają się jednak wyjątki, które mają na nich niezwykle motywujący do

dalszej pracy wpływ). Indywidualną sprawą nauczycieli jest stopień zaangażowania

w problemy uczniów, natomiast powszechna opinia dotycząca zakresu obowiązków

pedagoga (media społecznościowe, internet), poparta wynikami badań w szkole,

wskazuje na to, że od nauczycieli wymaga się, żeby robili wszystko, ale:

Oczekiwania społeczne nie są na ogół adekwatne do możliwości nauczycieli. Pracują oni

w złych warunkach (przeludnione klasy, brak materiałów dydaktycznych), mają niski status

społeczny, a w szczególności ekonomiczny. (Górska, Kowalska, Martyński, Terelak, Zub, 2007,

s. 238)



85

Mają zatem opiekować się młodzieżą, nauczać, rozwiązywać problemy (które często

dziecko wynosi z domu), wspierać ucznia, kształtować jego dobrą postawę społeczną

i stymulować rozwój.

Kompetentny nauczyciel pełni szereg funkcji, wśród których można wyróżnić: funkcję modelową

(powinien stanowić konstruktywny wzorzec osobowy dla swoich uczniów), funkcję dydaktyczną,

funkcję instruktażową (powinien być trenerem w zakresie uczenia i usprawnia podstawowych

umiejętności przygotowujących do życia), funkcję wychowawczą (powinien pomagać uczniom

w odkrywaniu ich potencjałów moralnych). (Górska, Kowalska, Martyński, Terelak, Zub, 2007,

s. 236)

Zaangażowanie to nie jest jednak możliwe do osiągnięcia, jak twierdzą nauczyciele,

w obecnej sytuacji braku chęci do pracy ze strony uczniów, co stanowi kolejny

problem w relacjach z nimi:

NWF4: Samo zaangażowanie uczniów jest dołujące, bo jeśli ktoś, nauczyciel mimo ciężkich

warunków próbuje, kombinuje, stara się, a młodzież ma to w nosie, nie angażuje się, nie chce

realizować tematów, przynoszą zwolnienia, nie ćwiczą z byle powodu. To podcina skrzydła,

chcieć muszą dwie strony, ja nie mogę nikogo do niczego zmusić, musi powstać obustronna

chęć. Jeżeli ja kogoś do czegoś zmuszam, im bardziej jestem na tak, to tym bardziej oni są na

nie.

Podczas wizyty w szkole zauważyłam, że stopień absencji uczniów (szczególnie

w klasach maturalnych) na lekcjach wychowania fizycznego jest niepokojąco wysoki,

jeszcze gorzej prezentuje się liczba osób niećwiczących (z różnych, często

nieadekwatnych przyczyn). Zdarzyły się lekcje, podczas których na trzydzieści cztery

osoby z listy obecności, nauczycielom udawało się skompletować jedynie dwie
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drużyny do gry w piłkę siatkową (12 osób). Maturzyści motywują swoje nieobecności

niewystarczającym czasem na przygotowanie do egzaminu, a lekcje wuefu traktują

jako sposobność do nauki innych przedmiotów. Inni uczniowie wymawiają się

natomiast różnego typu urazami (m.in. bolący palec, katar). Najbardziej absurdalną

z zaobserwowanych wymówek dzieci, związanych z brakiem udziału w zajęciach, był

powrót jednej z uczennic po wycieczce do Tajlandii i zwolnienie wypisane z powodu

jetlagu. Nie dziwi zatem ogólne zasmucenie nauczycieli podejściem uczniów do

przedmiotu, wpływa to negatywnie na motywację oraz zaangażowanie pedagogów.

Powszechna wśród moich rozmówców jest opinia dotycząca bezpośredniego wpływu

rodziców uczniów na zły poziom zaangażowania młodzieży. Z ich doświadczenia

wynika, że postawa braku szacunku względem nauczyciela, a tym samym wobec

drugiego człowieka, przekazywana jest już w domu rodzinnym, gdzie często dobre

wzorce nie obowiązują. Poniższy fragment wywiadu opisuje jedną z sytuacji, która

spotkała nauczycielkę wuefu w trakcie pełnienia obowiązków szkolnego pedagoga,

związanych z nadmierną absencją dziecka w szkole:

NWF 4: Ojciec wystawił synowi zaświadczenie, że choruje na migreny (po kilku miesiącach

działań wychowawczych). Potraktował nas, szkołę, nauczycieli z buta. W końcu poprosiłam

o podpis pod tymi interwencjami, zespołami wychowawczymi, które się odbyły i synek pojawia

się tydzień później. W odpowiedzi na moje pytanie dlaczego tak późno, tłumaczy, że mama jest

zapracowana. On stoi nade mną i bezpośrednio mówi mi, że to nie jest taka praca, jaką ja mam,

że sobie siedzę i nic nie robię, przez cały dzień. Poczułam się w tym momencie, jakby mi ktoś

w twarz dał, pozostało mi tylko uświadomić go o sytuacji, w jakiej się znalazł i o tym, co znaczą

jego słowa. Tak jak rodzic przekazuje szacunek wobec drugiego człowieka, tak później dziecko

zachowuje się względem innych. Miałam już takie dwie, czy trzy sytuacje, gdy musiałam



87

zareagować w taki sposób, jak zazwyczaj nie reaguję, nie działam. Ale jak widzę takie zupełne

wyrazy braku szacunku, to nie pozostaje mi nic innego.

Z uwagi na rangę problemu wynoszenia złych wzorców postępowania od rodziców,

temat ten zostanie omówiony dokładniej w rozdziale poświęconym relacji nauczyciel

– rodzic.

Kolejnym problemem na tle relacji wuefista – uczeń jest coraz częściej pojawiające

się poczucie niedocenienia ze strony młodzieży. Odnosząc się do okresu sprzed

kilkunastu lat, nauczyciele zauważają, że zmniejszył się prestiż zawodu nauczyciela,

a w związku z tym również i podejście uczniów i ich rodziców do moich rozmówców.

Wskazaną tendencję najlepiej opisać na przykładzie:

NWF1: Opowiem ci, jak wyglądały kiedyś studniówki, a jak teraz się podchodzi do nas jako

nauczycieli. Kiedyś nauczyciel czuł się kimś ważnym w tej sytuacji. Czuł, że jest tam mile

widziany i doceniany, nie była to osoba obca i odrzucana. Wszyscy, zarówno uczniowie, jak

i rodzice byli chętni utrzymywać więź z nami. Dla jednych i dla drugich było to coś ważnego.

W tej chwili uczniowie też zapraszają, również w ładnej formie. Przychodząc jednak na daną

studniówkę, nikogo specjalnie się nie wita, siada się tam, gdzie ma się usiąść, jeśli ktoś

rodziców przychodzi, to przychodzi. Kiedyś to nawet ze strony uczniów było zainteresowanie,

jeśli chodzi o kwestie dojazdu i odjazdu. Oczywiście rozumiem, że jest to kwestia dużych

kosztów dla uczniów i rodziców i dlatego też nie mam o to pretensji. Kiedyś stanowiło to ważny

element życia maturzystów. Teraz wielu nauczycieli czuję się na studniówkach, jakby byli

ciężarem, są darmozjadami i nie są traktowani jak goście. Nikt nie mówi tego wprost, ale jest

takie odczucie. W tym roku ja na studniówkę nie idę, kiedyś chodziłam z przyjemnością, co roku

z mężem. Bywały takie klasy, w których wręcz można było przez przypadek usłyszeć takie jakieś

opinie, że czy tyle musi być tych nauczycieli, że nie chcą nas zapraszać.
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Z biegiem lat zagubiona została powaga zawodu nauczyciela i związany z nią

szacunek wynikający z pełnionej państwowej funkcji, istotności pełnionych ról i ich

wpływu na kształt przyszłych pokoleń młodzieży. Miejsca tej powadze ustąpiła

relacja bardziej partnerska, luźna, w formie otwartego dialogu:

NWF6: Teraz panuje większy luz w kontaktach nauczyciela z uczniem. Inaczej się do uczniów

mówi, ich odzywki odbierać trzeba często na pół serio, jako marudzenie. Wiem, że jeśli dziecko

coś powie o płaceniu za leki (w sytuacji zajęć poza szkołą i możliwości przeziębienia), to mogę

zażartować, powiedzieć o hartowaniu, wirusach w autobusie i tak dalej, powietrze jest świeże,

zarazki się rozpraszają, duża powierzchnia. Te ich powiedzonka traktuję jako marudzenie, a nie

poważną pretensję. Kiedyś takich komentarzy personalnych nie było, uczniowie mieli większy

szacunek, dystans był większy. Partnerskie podejście nie jest złe, ale muszą być pewne granice,

uczeń nie może powiedzieć wszystkiego, w poważnych sytuacjach dziecko musi zobaczyć

reakcję ostrą, bo inaczej dziecko nie zrozumie, co robi źle.

Niekoniecznie musi się to okazać zmianą złą, natomiast obecnie przejawia się

(zdaniem nauczycieli) zbyt małym poważaniem profesji, spadkiem autorytetu

wuefisty oraz posłuchu względem jego działań i zaleceń.

3.3.3. Relacja wuefista – rodzic

Badani nauczyciele zgodnie stwierdzają, że zachowanie rodziców uczniów i ich

oczekiwania w stosunku do wuefistów, zmieniły się znacząco względem ostatnich lat.

Transformacje te wpłynęły negatywnie na relacje pomiędzy grupami, czyniąc

kontakty z nimi najcięższym z obowiązków w pracy pedagoga. Z uwagi na trudny

charakter współpracy, badani zwracają również uwagę na utrudnienia w prowadzeniu

klas (wychowawstwa) oraz w pełnieniu obowiązków służbowych, które wynikają
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z coraz częstszych interwencji rodziców na najwyższych poziomach nadzoru

pedagogicznego (kuratoria oświaty). Postawa rodziców określana jest mianem

roszczeniowej, nauczyciele tym samym traktowani są jak usługodawcy, a nie

urzędnicy państwowi. Zaistniałe w relacjach wuefista – rodzic problemy mają kilka

źródeł, które powiązane są bezpośrednio z realiami współczesnego świata –

intensyfikacja tempa życia, pogoń za pieniądzem i coraz bardziej zwiększająca się

świadomość praw i sposobów ich dochodzenia (czerpanie wiedzy z internetu):

NWF7: Robimy wszystko coraz szybciej, taki kapitalizm na dorobku. Chcemy więcej

i mniejszym nakładem energii, wszystko się nakłada i przez to ludzie są bardziej nerwowi.

Gonimy za godnym życiem, zarobkami i wszystko to jest na wyciągnięcie ręki. Każdy

w większym bądź mniejszym stopniu żyje w realiach związanych z konsumpcją i to się wszystko

na siebie nakłada. Rodzice mają coraz więcej na głowie, mniej wolnego czasu, który mogliby

poświęcić swoim dzieciom, statystycznie kiedyś było go więcej, widzę to po sobie.

Funkcjonowało to kiedyś inaczej, mniej stresu, mniej obowiązków przynosiło się do domu, pod

względem społecznym wyglądało to inaczej. Styl życia udziela się też rodzicom uczniów, dlatego

chcą dowiadywać swoich racji w „pojedynkach bokserskich”.

Wspomniane „pojedynki bokserskie” są obrazowym określeniem na stosunkowo

nowy sposób komunikacji rodziców z nauczycielami, który przejawia się w użyciu

agresywnego języka oraz tonu wypowiedzi, jako sposobu na rozwiązywanie

problemów na tle wychowawczym uczącej się w szkole młodzieży. W zależności od

postawy rodzica, rozróżnić możemy również drugi, równie nieprzyjemny, ze

sposobów ich rozwikływania, a mianowicie wykorzystywanie w problemowych

sytuacjach drogi urzędowej. Coraz częściej wuefiści spotykają się z pomijaniem

ogniwa wychowawcy, czy dyrektora w procesie rozwiązywania sporów.
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NWF7: Rodzice często zgłaszają nawet błahe sprawy od razu do kuratorium. Pewne problemy

zawsze można załatwić na spokojnie, spotkać się jak dorośli ludzie w gabinecie dyrektora

i nawet jeśli to akurat nauczyciel zawinił, to wyjaśnić sytuację, na przykład ze skutkiem nagany

dla nauczyciela. Dyrekcja musi być często bardzo radykalna, oczywiście w zależności od

postawy rodzica. W niezbyt odległej przeszłości spotkałem się przynajmniej z dwoma takimi

sytuacjami, rodzice są dużo bardziej świadomi, gdzieś tam w internecie można dużą wiedzę

znaleźć, jak pewne sprawy można drogą urzędową, niekoniecznie sympatycznie i fajnie

załatwiać. Z kuratorium spada to oczywiście z powrotem w dół i dyrektor zobowiązany jest do

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i złożenia wyjaśnień. Ścieżka jest bardzo

nieprzyjemna dla nauczyciela, sprawa jest badana bardzo skrupulatnie.

Działania tego typu wpływają negatywnie nie tylko na pracę szkoły, ale i postawę

i zaangażowanie nauczycieli, którzy nie chcąc tracić czasu na skomplikowane,

czasochłonne i niejednokrotnie rozstrajające psychicznie oraz kosztowne procedury,

wstrzymują się od aktywności dodatkowych z krzywdą dla ucznia. W ostatnich latach

nie angażują się oni więc często z własnej inicjatywy w wyjazdy szkolne, wycieczki,

utrudniona jest również praca szkolnych pedagogów, oto jeden z przykładów:

NWF3: Moja koleżanka, pedagog, zakładała uczennicy niebieską kartę, sprawa przemocy

domowej. Została tak sponiewierana w tej sytuacji, że do dzisiaj nie jest się w stanie pozbierać.

Matka uczennicy założyła jej sprawę sądową, kurator miał wizyty w szkole, ponieważ poczuła

się bardzo urażona. Nad dzieckiem się znęcano, bito je – ale co z tego? Teraz trzeba bardzo się

zastanawiać nad poczynieniem działań, staje się w obronie dziecka, ale łatwo oberwać

rykoszetem. Wszędzie jest prokuratura, wszędzie jest dyscyplinarka, wszędzie jest

odpowiedzialność, więc te działania są bardzo ciężkie. Jakby coś złego dziecku się stało, to

wszyscy zwróciliby uwagę, że to wina szkoły, a jak podejmuje radykalne działania, to pytają się

jakim prawem. Nie rozumiem sytuacji, gdzie pedagog musi się bronić w sądzie, że chciał pomóc

dziecku.
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Nauczyciele nie chcą reagować, aktywnie i szybko działać – boją się, ponieważ to

może wpłynąć na ich życie, pracę, problemy ze zdrowiem psychicznym, często nawet

odebrać wolność. Takie zachowania ze strony rodziców prowadzą również do

skrajnej biurokratyzacji szkoły. Pedagodzy szkolni zobligowani są do tworzenia

notatek służbowych z każdych podejmowanych działań. W sytuacjach spornych,

wrażliwych, posiłkują się pomocą dyrektora, bądź innego nauczyciela w roli świadka

i nie podejmują żadnych bardzo ważnych decyzji sami:

NWF3: To są, jak ja to brzydko nazywam „dupochrony”, one mają w różnych sytuacjach

prawo bytu. Bez tych papierkowych spraw nie jesteś w stanie przetrwać, trzeba na spokojnie,

analizować, przedyskutować, wdrożyć innych w działanie. Bez wsparcia i oparcia wszystko

skupia się na innym człowieku. Pedagog działa w imieniu instytucji, szkoły, a zostaje na koniec

z tym wszystkim sam. Boimy się działać i to działa na niekorzyść dla dobra ucznia.

Powszechne w opinii nauczycieli jest, że rodzice bezgranicznie ufają swoim dzieciom,

lub ich po prostu nie znają w wystarczającym stopniu, a za wszelkie błędy

wychowawcze, również te, które dzieci wynoszą z domu, obarczani winą są

nauczyciele:

NWF3: Wciąż jest im mało, trzeba dawać siebie, opiekować się, nauczać, wspierać i nigdy nie

jest wystarczająco, cały czas skargi i pretensje. To w dużej mierze wychodzi od rodziców.

Niektóre relacje z rodzicami były bardzo ciężkie. Albo przychodzili do mnie i pytali, co mają

robić, i w sytuacji gdy ja odpowiadam: „Ale przepraszam, czyje to jest dziecko?” to chcieli mi

wydrapać oczy. To rodziców właśnie, a nie dzieci, trzeba resocjalizować. Problem wygląda tak:

kiedy się angażujesz, to nawet podświadomie oczekujesz od osoby, której udzieliłaś wsparcia,

pomocy, odrobiny wdzięczności, uznania, chociażby uściśnięcia ręki. A zamiast tego spotykam
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się z wyjściami po angielsku rodzica, z trzaskaniem drzwiami, i wrogimi komentarzami,

obarczaniem mnie winą.

Sytuacje te mają związek ze zmianą stylu życia i zwiększeniem liczby obowiązków

służbowych, na niekorzyść czasu poświęcanego rodzinie. Zdaniem nauczycieli

rodzice często nie poświęcają wystarczającej uwagi własnym dzieciom i oczekują, że

szkoła taką bliskość i relacje zrekompensuje, w pewnym stopniu zastąpi ich

nieobecność w życiu potomków – zrzucają zatem ciężar wychowania dziecka na

kadrę nauczycielską, traktując ten trudny i długotrwały proces, jako jedno jej z zadań.

Ogrom oczekiwań rodziców względem nauczyciela nie przekłada się natomiast na

jego status społeczny. Okres strajku nauczycieli (2019) zweryfikował w najwyższym

stopniu opinie społeczeństwa dotyczące tej profesji. Czas ten, zdaniem moich

rozmówców był jednym z najbardziej poniżających i ciężkich momentów w ich

pracy:

NWF3: Te ostatnie strajki wskazały właśnie na procent szacunku do człowieka, do nauczyciela,

to był koszmar. Po tych strajkach czułam się jak dno. To cały czas gdzieś w powietrzu krążyło,

ale przy strajkach nagle wyszło, że rodzic musi zająć się swoim dzieckiem nagle. Musi

poświęcić czas swojej córce, synowi, nie może pójść do pracy na przykład, nie wyśle na

dodatkowe zajęcia w szkole. Nagle musi się zaangażować w to i w tamto, o czym nawet nie miał

pojęcia. Na takiej zasadzie to działa. Do tego jeszcze media puszczały takie wiadomości, że

głowa pęka, ile my to nie zarabiamy, ile my to nie pracujemy. Jeżeli ktoś tego nie doświadczy,

to w ogóle nie wie, o czym mówi. Nie są świadomi, jaka to jest odpowiedzialność, my

zajmujemy się drugim człowiekiem. To są czasami takie kierunki zwrotne w życiu człowieka

młodego, przychodzi taki, a może wyjść zupełnie inny i to my mamy na to największy wpływ.

Może mu szkolne wychowanie wyjść na dobre, bądź złe, praca z żywym organizmem to nie jest

coś prostego.
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W wyniku strajku nauczyciele spotkali się nie tylko z silnym, obniżającym morale

ostracyzmem społecznym oraz dewaluacją wartości ich pracy, ale i przede wszystkim

zmierzyć się musieli z ogromnym ciężarem odpowiedzialności. Wiedząc, że

odpowiadają za edukację młodzieży, w sprzeczności z wyznawanymi wartościami,

musieli utrudniać funkcjonowanie placówek, aby osiągnąć wyznaczony cel, dla wielu

z nich było to przeżycie niezwykle traumatyczne.

Złe postawy młodzieży często mają swoje źródło w domu rodzinnym. Brak szacunku

do drugiego człowieka, w tym również do nauczyciela, jest dosyć powszechnym

w szkole podejściem uczniów. Problem leży jednak, jak zauważają badani wuefiści,

najczęściej po stronie rodziców, a nie dzieci, które są po prostu bardzo dobrymi

obserwatorami. W szkole mogą się dowiedzieć, co jest dobre, a co złe, nauczyciele

zwracają na to uwagę, ale na niektóre rzeczy jest już za późno (wiek gimnazjalny oraz

licealny), wpływ jest tylko doraźny. Pogoń za pieniądzem oraz brak czasu, są to

czynniki, które w ostatnim czasie wpłynęły na to, że rodzice zaczęli się domagać, aby

ktoś się dzieckiem zajął, zaopiekował zamiast nich. Oczywiście szkoła zawsze pełniła

funkcję wychowawczo-opiekuńczą, natomiast inaczej wyglądać zaczęło wychowanie

w tych domach:

NWF3: Mi się wydaje, że jest takie otwarcie świata, ze wskazaniem na to, co rodzicom się

należy, albo im się wydaje, że się należy. Ogólny dostęp do złego traktowania i przyzwolenie na

okazywanie braku szacunku, roszczeń. Wszystko zależy od wychowania i od tego, do czego

mamy dostęp, czego oczekujemy, w jakim kierunku się rozwijamy. Kiedyś było tak, że rodziny

nauczycielskie, lekarskie były tak zwanymi „szanowanymi”, tam się nic nie działo, tak zwany

dobry dom. Okazuje się, że niekoniecznie. Podobnie z osobami samotnie wychowującymi

dziecko – uważane za patologiczne, tam jest alkohol i tym podobne, tam się może dziać źle.
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Alkoholikiem i narkomanem może być tylko osoba z pogranicza, z marginesu. Okazuje się teraz

pięknie, że nie. Nauczyciel, lekarz też może mieć takie problemy, bo jest tylko człowiekiem,

a dzieci z „dobrych domów” też popełniają błędy. To rodziców niezmiernie za każdym razem

szokuje.

Wiele problemów, za które winą obarcza się nauczycieli, wynika zatem

z nieobecności rodzica w życiu dziecka. Nie są oni aktywnymi uczestnikami,

dopuszczają do sytuacji, gdy dziecko nie zwierza się ze swoich problemów, bo jest

przekonane, że nie zostanie zrozumiane, że sytuacja zostanie zbagatelizowana.

Relacje na tle nauczyciel – rodzic są zaburzone również w wyniku zrzucania

odpowiedzialności za proces wychowawczy własnych dzieci na pedagogów.

3.3.4. Relacja wuefista – inni nauczyciele, przełożeni

Relacje w gronie nauczycielskim badanego liceum oceniane są przez wuefistów

bardzo pozytywnie. Nieobce jest im wzajemne wsparcie, dopingowanie działań

współpracowników, nawiązywanie przyjaźni. Wzajemna pomoc dotyczy zarówno

sytuacji związanych z organizacją życia szkoły (zawody, gale, turnieje), ale również

dotyczących przekazywania wiedzy i umiejętności – informacje pozyskane na

różnego typu szkoleniach przekazywane są w gronie pedagogicznym w celu

wzajemnego podnoszenia kwalifikacji. Relacje te wychodzą poza standardowe

kontakty służbowe. W gronie wuefistów często organizowane są towarzyskie

spotkania poza szkołą. Najczęstszą okazją do zacieśnienia tych więzi są jednak

różnego rodzaju rozgrywki sportowe, turnieje, świąteczne wydarzenia sportowe.
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NWF1: Zawsze organizujemy wspólnie dzień sportu, wszyscy w tym uczestniczymy (sędziujemy,

organizujemy sekretariat, pilnujemy porządku). Teraz organizujemy turniej świąteczny, to jest

nasza inicjatywa, mamy dużo zdolnych uczniów, szczególnie w piłce siatkowej się sprawdzają

i dajemy im się tym sposobem wykazać w sportowej rywalizacji. Młodzieży chętnej do

rozgrywek jest mnóstwo, więc dajemy im taką możliwość. To jest dodatkowa aktywność, trzeba

ogłosić wydarzenie, przygotować plan imprezy, znaleźć środki na dyplomy i nagrody. Pieniądze

zbieramy najczęściej od rady rodziców.

Jedną z ciekawszych inicjatyw jednej z badanych wuefistek są miejskie zawody

kolarskie, organizowane wspólnymi siłami grona pedagogicznego. Uczestnikami tego

wydarzenia są uczniowie każdej ze szkół w mieście, a zainteresowanie z biegiem lat

wzrosło do tak wysokiego poziomu, że nauczyciele zmuszeni byli limitować ich

liczbę.

NWF1: Zwody kolarskie organizowałam przez wiele lat (przeszło dziesięć). W związku z tym, że

była to impreza miejska, to współpracowałam również z urzędem miasta, ze szkołą, klubami

sportowymi w naszym mieście. Współorganizowałam tę imprezę z jednym z nich. Zgodę na

organizację i różnego rodzaju pozwolenia musiałam uzyskać urzędzie usług komunalnych,

ponieważ impreza odbywała się w lesie. W urzędzie miasta załatwiałam zgody, organizowałam

pomoc medyczną. Pracy było wiele, również takich małych zadań, jak na przykład wysyłka

zaproszeń do różnych szkół. Zajmowałam się tym wszystkim z jednym kolegą, reszta nauczycieli

wuefistów pomagała w samym przebiegu, zasiadała przy stoliku sędziowskim, przygotowywała

trasę, dbała o bezpieczeństwo uczestników i tym podobne.

Pomysł zorganizowania tego wydarzenia wynikał z zapotrzebowania uczniów na

zawody terenowe, trudne i wymagające, dające możliwość wykazania się każdemu

z nich. Wuefiści w badanym liceum wspólnie angażują się również w rozwój

szkolnych zespołów siatkowych, koszykowych, przez lata organizowali również
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wspólnie z urzędem miasta turniej pływacki. Badana placówka jest bardzo aktywna

na polu sportowym w mieście.

W grupie wuefistów kształtuje się silna więź, która odróżnia ich stosunki od relacji

z nauczycielami innych przedmiotów w szkole. Główną przyczyną jest pewnego

rodzaju separacja grupy, związana z organizacją budynku szkoły. Nauczyciele

wychowania fizycznego w mniejszym stopniu korzystają z klasycznego pokoju

nauczycielskiego, z uwagi na istnienie dwóch gabinetów wuefistów umieszczonych

w bezpośrednim sąsiedztwie sali gimnastycznej. Tam właśnie spędzają większość

czasu w krótkich przerwach pomiędzy lekcjami. Pomagają sobie w organizacji zajęć,

łączą ich wspólne problemy i sukcesy, co wpływa na tworzenie się mocnych więzi.

Budulcem tej relacji są w największym stopniu wspólne zainteresowania i pasje.

W związku z tym, że prawie wszystkie osoby, które decydują się na wychowanie

fizyczne, zazwyczaj kochają sport i przez całe życie towarzyszy on im rekreacyjnie

bądź zawodowo, sprzyja to pogłębianiu kontaktu w gronie. Wartości wyniesione ze

wspólnej pasji przekładają się również na efektywne wykonywanie obowiązków

służbowych:

NWF1: Potrafimy współpracować, bo sport łączy ludzi, tego nasza praca wymaga. Stawiamy

na partnerstwo. Generalnie powinno się to przekładać na życie – sport, zasady fair play, upór,

zaangażowanie. Wydaje mi się, że jesteśmy na tle nauczycieli bardziej przebojowi, odważniejsi,

potrafimy pociągnąć za sobą i innych. Wielu z moich znajomych nauczycieli WF jest

dyrektorami szkół i te wszystkie cechy, które wymieniłam generalnie predysponują ich do tego.

Potrafią się w różnych warunkach znaleźć i wykonywać swoje zadania. Są zadaniowi i dążą do

osiągnięcia sukcesu na różnych polach.
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Separacja ta nie wpływa jednak negatywnie na relacje wuefistów z nauczycielami

innych przedmiotów, są one poprawne, traktowani są oni na równi. Często pedagodzy

przedmiotowi dołączają do nich w organizacji wydarzeń sportowych, nawiązują się

również przyjaźnie spoza obszaru wykonywanej profesji. Z uwagi na swoje podejście

do młodzieży, badani nauczyciele są grupą raczej lubianą przez młodzież:

NWF1: Uczniowie mimo wszystko nie mają na zajęciach WF takiej presji, jak na innych

przedmiotach. Często boją się sprawdzianów, kartkówek, pytania, a tutaj generalnie staramy

się, żeby była to przyjemność. Oczywiście jest jakaś forma oceniania, ale staramy się, żeby to

była zabawa. Nawet jeśli uczniowi nie wychodzi jakiś element na zaliczenie, np. skok przez

skrzynię, to tak czy inaczej, jeżeli jest zaangażowany, przykłada się, to ocena jest wyższa niż

wynikałoby z samego wykonania, osiągu sportowego. Większość z nas ocenia ich za chęci.

Muszą się tylko starać, przychodzić na lekcje. To ma być relaks, spędzenie miło czasu.

Środowisko pracy, a przede wszystkim ludzie, którzy je współtworzą, przekłada się

na zadowolenie badanych nauczycieli. Pomimo braku docenienia ze strony uczniów

i ich rodziców, które niejednokrotnie odczuwają, wspierają się wzajemnie, co pomaga

im pozytywnie przetrwać ciężkie sytuacje i trudności napotykane w pracy. Pozytywne

relacje w gronie wuefistów dają im poczucie stabilizacji i spokoju ducha. Warto

podkreślić, że w zespole siedmiu nauczycieli wychowania fizycznego, najmłodsza

osoba posiada czternastoletni staż pracy, a część z nich współpracuje ze sobą od

przeszło trzydziestu lat.

Podobnie jak w przypadku zagadnienia relacji w gronie nauczycieli,

w funkcjonowaniu badanego liceum nie pojawiły się poważniejsze problemy

w stosunkach pedagogów z ich przełożonymi – dyrektorem (były nauczyciel języka
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angielskiego) oraz jego zastępcą. Stanowisko wicedyrektora placówki pełni obecnie

jeden z badanych wuefistów, który podczas omawiania zagadnienia obowiązków

wynikających z tej funkcji przyznał, że początkowo sceptycznie podchodził do

przejęcia zadań swojego poprzednika:

NWF5: Po krótkiej rozmowie z Dyrektorem powiedziałem, że absolutnie się na to nie zgadzam,

nie nadaje się i wolę pracować tutaj z dziećmi i młodzieżą w normalnym trybie. Po prośbie,

żebym zrobił to chociaż na próbę, na rok, zgodziłem się i tak już zostałem.

Objęcie stanowiska wicedyrektora, stanowiska kierowniczego, wiąże się ze

zmniejszoną ilością godzin dydaktycznych na rzecz czasu poświęcanego

zagadnieniom związanym z życiem organizacyjnym szkoły. Wybór odpowiedniej

osoby wpłynął zatem bezpośrednio na relacje w gronie pedagogicznym, inni

nauczyciele musieli wyrazić również poparcie względem decyzji dyrektora dotyczącej

mianowania swojego zastępcy. Pomimo ustawowego braku konieczności

dokształcania się wicedyrektora w kierunku zarządzania w oświacie, mój rozmówca

podjął dodatkowe kursy, aby właściwie sprawować nowe obowiązki. Funkcja

wicedyrektora wiąże się między innymi z rozliczaniem godzin ponadwymiarowych

nauczycieli, zastępstw, wpłat i wypłat oraz sprawowaniem szeroko pojętego nadzoru

pedagogicznego (systematyczne wypełniania dziennika, systematyczność oceniania).

Od osoby na stanowisku wymaga się również właściwej weryfikacji wystawionych

przez nauczycieli ocen, z wymaganiami szkolnego systemu oceniania oraz szkolnym

statutem. Sprawuje on zatem w pewnym sensie rolę mediatora i pośrednika

w sytuacjach spornych relacji nauczyciel – rodzic. Wicedyrektor stara się utrzymywać

dobre relacje z nauczycielami, gdyż nie jest on ich zwierzchnikiem, ale kolegą

i pomocnikiem dyrektora. Mój rozmówca wielokrotnie podkreślał, że dobra atmosfera
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ułatwia pracę szkoły, tak samo jak każdego innego zakładu pracy, a dzięki swojemu

otwartemu podejściu do współpracowników, może pełnić obowiązki ze wsparciem

nauczycieli.

NWF5: Ja ze swojej strony nigdy nie miałem żadnych problemów w kontaktach z nauczycielami,

nie miałam konfliktów w żadnym z nich i wydawało mi się, że z każdym dobrze się dogaduję.

Myślę, że to pomaga, bo cokolwiek nie byłoby do zrobienia (ale nie z poziomu nakazu, tylko

nawet prośby) nie styka się nigdy z żadną odmową albo wymówkami. Zawsze pod tym względem

to ułatwia pracę.

Pomimo początkowo sceptycznego podejścia wuefisty do objęcia stanowiska, udaje

mu się od kilku lat sprawować je w rzetelny sposób i utrzymywać pozytywne relacje

w gronie pedagogicznym.
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3.4. Problem starzenia się profesji nauczyciela a stan socjalny wykonywanych ról

3.4.1. Dlaczego profesja się starzeje?

Niepokojące zjawisko starzenia się profesji nauczyciela (wysoka średnia wieku osób

ją wykonujących oraz brak doświadczonych następców) staje się coraz większym

i coraz szerzej omawianym zagrożeniem społecznym w Polsce. Jak wynika z raportu

Komisji Europejskiej (Monitor Edukacji i Kształcenia z 2019 roku), już teraz

w szkołach brakuje nauczycieli niektórych przedmiotów oraz nauczycieli wczesnej

edukacji i opieki nad dzieckiem:

W 2017r. około jednej trzeciej polskich nauczycieli w szkołach podstawowych

i ponadpodstawowych było w wieku powyżej 50 lat. Odsetek nauczycieli w wieku poniżej 30 lat

jest stosunkowo niski w szkołach podstawowych (8,2% w porównaniu z 11,9% w UE)

i w szkołach ponadpodstawowych, gdzie spadł on z 9,1% w 2013r. do 5,2 % w 2017r. (średnia

UE: 8,2%). W ramach edukacji przedszkolnej 22,6% nauczycieli jest w wieku poniżej 30 lat, co

odzwierciedla ostatnie zmiany rozszerzające zakres wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem.

Kobiety stanowią trzy czwarte nauczycieli na wszystkich poziomach ISCED. W ujęciu ogólnym

nauczycieli nie brakuje, natomiast zaczyna ich brakować, jeśli chodzi o matematykę i język

angielski oraz wychowanie przedszkolne, zwłaszcza w dużych miastach. Niedawne zmiany

w systemie szkolnictwa, skutki strajku nauczycieli w 2019r. i krytyka w mediach doprowadziły

do tego, że nauczyciele rezygnują z pracy w zawodzie. Zastąpienie nauczycieli odchodzących na

emeryturę lub rezygnujących z pracy może stanowić duże wyzwanie. (Unia Europejska, 2019)

Niniejszy raport nie dotyczy wyłącznie grupy nauczycieli wychowania fizycznego,

ale pokrywa się znacząco ze stawianymi przez moich rozmówców tezami,

dotyczącymi niepokojących tendencji zachodzących ostatnimi laty w życiu badanego

Liceum Ogólnokształcącego. Zawód nauczyciela ich zdaniem jest coraz mniej

atrakcyjny dla młodzieży, głównie ze względu na stosunkowo niskie zarobki tej grupy
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oraz coraz trudniejsze warunki pracy (m.in. przez legislacyjne zmiany w oświacie –

reformy nauczania oraz zmiany społeczne – problemy w relacjach z rodzicami

uczniów). Nauczyciele wychowania fizycznego w badanej placówce posiadają

wysokie kwalifikacje, które teoretycznie umożliwiają im podjęcie lepiej płatnej pracy

w innym zawodzie. Biorąc pod uwagę, że awanse na kolejne stopnie

w nauczycielskiej karierze nie wiążą się ze znaczącą podwyżką płacy, niewielu

mężczyzn decyduje się obecnie na podjęcie tego zawodu. Moi rozmówcy wskazywali,

że szczególnie na początku kariery w roli nauczyciela stażysty oraz kontraktowego,

ich zarobki nie były wystarczające, aby utrzymać rodzinę, w sytuacji gdy było to

jedyne źródło dochodu. Problem przybierał zdecydowanie większą skalę, gdy oboje

małżonków decydowało się na karierę nauczyciela i założenie rodziny:

NWF1: Ja mam ten komfort, że jestem kobietą, a mój mąż zarabia lepsze pieniądze, nie mam

presji finansowej i takich rozterek. Mężczyźni zazwyczaj nie szli do tego zawodu, bo finanse nie

pozwalały im na utrzymanie domu. U mnie w pracy kolega właśnie, mając żonę nauczycielkę,

był zmuszony do podjęcia innego zatrudnienia, zawiesił karierę i zrobił uprawnienia w innej

dziedzinie, przez dwa lata pracował w zupełnie innym zawodzie.

Feminizacja zawodu nauczyciela jest problemem powszechnym, mającym głównie

ekonomiczne przyczyny, natomiast w kontekście badanej grupy odbiega od ogólnych

statystyk. W badanej placówce pracuje obecnie równa liczba mężczyzn i kobiet na

stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego, jednak każda z zatrudnionych osób

prowadzi dodatkową działalność zarobkową, co zostanie szerzej rozwinięte

w rozdziale „Zarobki nauczyciela a inne formy aktywności zawodowej”.
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Podwyżka płac zdaniem wuefistów jest konieczna, aby zachęcić młodzież do wyboru

zawodu nauczyciela, wpłynie ona na poprawę jakości pracy i pozwoli nauczycielom

na skupienie większej ilości czasu na obowiązki szkolne, natomiast nie gwarantuje

poprawy zaangażowania kadry w każdym przypadku.

NWF4: Jakby było powiedziane: „Masz tu pięć tysięcy, rób lepiej lekcje”, to możliwe, że by

podziałało, tylko przez ile czasu byłoby to skuteczne? Sądzę, że na początku jak zwykle, byłby to

jakiś bodziec, gratyfikacja, ale później mogłoby być jak zwykle. Na pewno byłoby to duże

odsapnięcie dla nauczyciela, gdzieś tam z tyłu głowy – będę miała na życie, nie muszę się

martwić o jedzenie, mieszkanie, godne życie.

Zdaniem wuefistów kluczowe jest wprowadzenie zmian już od najniższych

poziomów kariery, aby właściwie zmotywować młodych ludzi do realizacji swoich

sportowych pasji z pożytkiem dla najmłodszych. Należy wynagrodzeniem sprawić,

aby decyzja o karierze wuefisty była wynikiem świadomego wyboru, dążyć do tego,

aby na studia kierowały się osoby, które lubią to co robią i wiedzą, że mogą dzięki

temu zarabiać przyzwoite pieniądze, realizując jednocześnie pasję do nauczania:

NWF4: Teraz na studia z wychowania fizycznego nie idzie się dla zarobku, ale dlatego, że się to

po prostu kocha. To są trudne decyzje. Ja wiedziałam, że nie będę zarabiać kokosów, ale ja się

realizuję i spełniam w tym, co robię.

Zawód się starzeje, a nauczyciele odchodzą ze szkół. W badanej placówce brakuje już

fizyków, matematyków i nauczycieli języków, co pokrywa się z zapotrzebowaniem

ryku pracy na osoby posiadające kompetencje w tych zakresach. Duży wpływ na

natężenie problemu ma również obecnie panujący rynek pracownika, na który system

oświaty w Polsce nie znajduje właściwej odpowiedzi w postaci zachęcających do
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podjęcia profesji zarobków czy systemów motywacyjnych. Z raportu możemy

dowiedzieć się również, że:

Roczne wynagrodzenie zasadnicze początkującego nauczyciela według standardu siły

nabywczej (PPS) wynosi mniej niż połowę średniej UE –12 091 EUR w porównaniu z 25 246

EUR – a krzywa wzrostu wynagrodzenia w toku kariery zawodowej jest stosunkowo płaska.

W 2017r. średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkołach ponadpodstawowych wynosiło 82%

pensji innych pracowników z wykształceniem wyższym w Polsce (OECD, 2018b). Pensje

wzrosły o 5,35% w 2018r. i o 5% w styczniu 2019r., a w okresie od września 2019r.

przewidziano kolejny wzrost wynagrodzenia o 9,6 %. Odsetek młodych osób zainteresowanych

zawodem nauczyciela spadło 50% w okresie od 2012r. do 2015r. Zgodnie z danymi Najwyższej

Izby Kontroli studia nauczycielskie wybiera wielu absolwentów szkół średnich, którzy osiągnęli

słabe wyniki w nauce (NIK, 2017). Ostatnie badania również wykazały, że karierę nauczyciela

planuje mniej niż 4% najlepszych studentów; a wśród studentów matematyki zawód ten cieszy

się jeszcze mniejszą popularnością (Herbst, 2018). (Unia Europejska, 2019)

Pojawia się więc również duże zagrożenie obniżenia poziomu kształcenia w polskich

placówkach edukacyjnych. Z treści wywiadów przeprowadzonych w gronie

wuefistów można się dowiedzieć, że młodzi ludzie wciąż chętnie wybierają kierunek

studiów związany z wychowaniem fizycznym, natomiast nie decydują się po jego

ukończeniu na pracę w zawodzie właśnie w związku z niskim opłacaniem tego

charakteru działalności.

NWF3: Brakuje nam młodych ludzi. Nauczyciele strajkują, teraz raczej w formie strajku

włoskiego kontynuują. Ludzie będą uciekać od zawodu również przez to, jak zostali ostatnio

potraktowani. Nie wysłuchano nas i to odbije się na edukacji młodzieży. Moi koledzy odchodzą

w bardzo różne branże. Nauczyciele WF cechują się wspaniałą specyfiką charakteru

w większości przypadków. My jesteśmy zdyscyplinowani, potrafimy działać w grupie, jesteśmy
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przebojowi. Jeśli chodzi o wuefistów, to możemy robić wiele innych ciekawych rzeczy poza

zawodem i ktoś musi zacząć o tym myśleć w ten sposób.

Z uwagi na to, że problem jest bezpośrednio związany ze stanem socjalnym

wykonywanych ról – słabnącym prestiżem zawodu, niskimi zarobkami,

ograniczonymi możliwościami awansu oraz podniesienia płac nauczycieli

i wynikającą z nich koniecznością podejmowania przez wuefistów dodatkowych

„pozalekcyjnych” aktywności zarobkowych, pełnił on kluczową (dla badanych osób)

rolę podczas przeprowadzanych wywiadów i rozmów. Jest to również temat, który

wzbudzał największy smutek oraz rozgoryczenie wśród grona badanych pedagogów,

z uwagi na poczucie niedoceniania (materialnego oraz mentalnego) wysiłków

wkładanych w rzetelne wykonywanie obowiązków związanych z pracą w oświacie

przez społeczeństwo i państwo, oraz ignorowanie (przez te grupy) ogromnego zakresu

odpowiedzialności (za życie, zdrowie i rozwój psychofizyczny młodzieży) związanej

z wykonywaniem zawodu nauczyciela, szczególnie narażonych na stresogenne

warunki pracy.

NWF6: Pani sprzątaczka w szkole zarabia więcej niż nauczyciel kontraktowy. Ona musi dostać

2600 brutto, 2800 nauczyciel, perspektywa zwiększenia zarobków nie jest duża: 500-600 złotych

więcej. Jaką więc trzeba mieć motywację, żeby zostać nauczycielem, trzeba być już naprawdę

pasjonatem, żeby pójść do takiej pracy, bo finanse nie przyciągną. Oglądam różne ogłoszenia,

da się naprawdę dobrze zarobić, nawet bez wykształcenia.

Obecnie wysokość minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela

stażysty przekraczają nieznacznie ustanowioną rządowo w Polsce płacę minimalną,

a najwyższe miesięczne zarobki, na jakie mogą liczyć nauczyciele dyplomowani nie

przekraczają czterech tysięcy złotych.
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Tabela nr 4. Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

Źródło: Dz.U. 2019 poz. 1587

Utrudniona jest również droga nauczyciela do awansu. Obecnie, aby uzyskać jego

najwyższy szczebel, należy przepracować w zawodzie około siedmiu lat (9 miesięcy

stażu do stopnia nauczyciela kontraktowego i po 2 lata i 9 miesięcy do stopnia

nauczyciela mianowanego i dyplomowanego) oraz uzyskać pozytywną opinię

przełożonego w zakresie realizacji planu rozwoju dorobku zawodowego na każdym

etapie. Poza ustawowymi wymaganiami dotyczącymi rozwoju nauczyciela w danym

okresie, konieczne jest również uczestniczenie w kursach podnoszących kwalifikacje

(często dodatkowo płatnych), zaangażowanie w aktywności pozalekcyjne oraz

podnoszenie stopni naukowych, między innymi odbycie studiów podyplomowych

i uzyskanie akceptacji właściwego organu na podstawie egzaminu, rozmowy lub

analizy dorobku zawodowego (w zależności od stopnia). Podczas rozmów

z nauczycielami zauważyłam, że spełnienie formalnych wymagań koniecznych do

uzyskania wyższego stopnia w karierze wymaga znacznego nakładu czasu,

zaangażowania i pracy, a droga do jego przyznania jest niepotrzebnie blokowana

przez biurokratyczne i czasochłonne, a przez to zniechęcające nauczycieli procedury.
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NWF6: Nauczyciel poświęca swój czas na opisanie osiągnięć w piękne słowa, a tak naprawdę

robi się taką normalną, „czarną robotę”. Nikt tak naprawdę nie robi tam cudów jakiś, a z tych

papierów wynika, że nie wiadomo co robimy. A przecież każdy pracuje normalnie i stara się

rozwijać dla siebie i swoich uczniów. Stawka zwiększa się dzięki temu minimalnie, może

niewielkie pieniądze, ale to zawsze coś.

Zdarzają się również przypadki nauczycieli, którzy rezygnują z promocji z uwagi na

niepotrzebne i czasochłonne procedury.

Ogromne wysiłki wkładane w awans zawodowy nie są proporcjonalne do

uzyskiwanych z tego finansowych korzyści, zakładając bowiem, że nauczyciel

posiada stopień magistra z przygotowaniem pedagogicznym (taki stopień posiadają

badani wuefiści), to chronologiczne – wraz z uzyskiwaniem kolejnych stopni

otrzymuje on następująco – 85, 388 i 567 zł więcej do wypłaty, co podczas całej

kariery składa się na kwotę 1035 złotych podwyżki płacy. Zakładając, że nauczyciel

pracuje w szkole w okresie całej kariery średnio 35 lat, to zdaniem moich rozmówców

tak niski współczynnik wzrostu płacy wraz z awansem i stażem w zawodzie jest

upokarzający i demotywujący. Zarobki nauczyciela nie są zależne od jego

zaangażowania, czy wyników młodzieży przez niego nauczanej oraz jego rozwoju na

drodze doświadczenia nabywanego w pracy z młodzieżą, ale wyłącznie od spełniania

kilku podpunktów (czasochłonnych w wykonaniu i możliwych do interpretacji na

różne sposoby) rozpisanych w odgórnym piśmie (Rozporządzenie Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego

przez nauczycieli – Dz.U. 2018r. poz. 967). Aby uzyskać awans, należy złożyć

wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikującego na dany stopień i zebrać
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w określonym czasie odpowiednią ilość materiałów potwierdzających osiągnięcia

(pełna dokumentacja sukcesów). Niezależnie od wielkości miasta, czy osiągnięć

danego pedagoga w ciągu kariery płaca na danym jej stopniu jest równa dla każdego.

Zasady związane z uzyskaniem awansu w ciągu ostatnich lat ulegały zmianom

(podobnie jak cały system edukacji), jednak kluczową ustawą w tym zakresie było

wprowadzenie stopnia nauczyciela dyplomowanego i związanych z nią podwyżek.

Nauczyciele w większości wspominają proces odbywania staży na różnych stopniach

kariery z rozgoryczeniem:

NWF1: Ja złożyłam wniosek na samym początku, jak zaczęły się te awanse, jak tylko można

było to zrobić. W trakcie tych lat, od 2000 roku zmieniały się wymagania, były inne, nie wiem

czy na korzyść, czy na niekorzyść. Ja jeszcze musiałam zbierać taką teczkę i wszystkie postępy

dokumentować w niej. Ne interesowałam się tym po zmianach. Dzięki tej teczce teraz mogę

przypomnieć sobie pewne rzeczy, porozmawiać z tobą o nich. Trzeba było kilka punktów spełnić,

żeby ten awans na nauczyciela dyplomowanego się odbył. Jednym z nich było np. opracowanie

i wdrożenie przedsięwzięć, procesów i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i pracy

szkoły. W tym zawierało się doskonalenie zastosowania umiejętności technologii komputerowej

i informacyjnej. Musiałam każdorazowo opisać w oświadczeniu, co zrobiłam w związku

z danym punktem, na przykład prowadziłam SKS-y z piłki siatkowej, które cieszyły się dużą

popularnością, prowadziłam międzyklasowe rozgrywki sportowe w tych dyscyplinach. Ja już

byłam mianowanym nauczycielem, wcześniej nie było dyplomowanego nauczyciela, miałam na

ten czas najwyższy poziom w karierze, potem dali odgórne zasady dotyczące przepracowanych

lat. Nigdy nie zarabiałam dużych pieniędzy, awanse niewiele zwiększały pensje.

Obowiązki moich rozmówców pozostają niezmienne niezależnie od uzyskanego

w karierze stopnia. Prowadzą oni lekcje, zajęcia dodatkowe, dyżury, SKS-y oraz są

wychowawcami klas. W awansach chodzi głównie o działalność dodatkową danej

osoby, w zależności od poziomu trwa on wiele lat, podczas których muszą się oni
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wykazać aktywnością, zrealizować wiele wytycznych, wiąże się to ze szkoleniami,

warsztatami, studiami podyplomowymi, przeprowadzonymi zajęciami i wykładami,

różną działalnością polegającą na współpracy z miastem i klubami sportowymi. Od

2000 roku wprowadzono zasady i reguły oraz nowy stopień awansu, pokryło się to

z powstaniem gimnazjum. Ujednolicenie wymagań na pewnym etapie sprawiło, że

nauczyciele (zdaniem badanych) się uaktywnili, zaczęli się dokształcać. Każda

aktywność musi być jednak udokumentowana, co znacznie utrudniło niektórym

osobom udowodnienie odbytych kursów, wcześniej nie było to konkretyzowane.

Badani nauczyciele, jeszcze na długo przed wprowadzeniem nowych zasad

w zakresie awansu, w ciągu swojej kariery uczestniczyli w wielu warsztatach

metodycznych. Szkolenia te, ukierunkowane na rozwój w wielu dziedzinach, zarówno

sportowych, jak i wychowawczych, stanowiły dla nich nieocenioną pomoc w pracy

oraz nową bazę umiejętności i ćwiczeń. Nie zawsze były jednak przez nich dobrze

dokumentowane, co stanowiło niemałą trudność w przypadku chęci włączenia ich do

argumentacji w procedurze wnioskowania o awans. Dzięki szkoleniom lekcje stawały

się ciekawsze, a jak zauważają wuefiści, z czasem kończą się nowe pomysły na

urozmaicanie ćwiczeń. Dobrze jest ich zdaniem aktualizować wiedzę i warsztat

metodyczny, dlatego też badane grono pedagogiczne uczęszczało na wszystkie

możliwe aktywności i to z wielką przyjemnością. Większość warsztatów organizował

w przeszłości doradca metodyczny z częstotliwością przynajmniej jednego szkolenia

na miesiąc, często miały one jednak niski poziom (w zależności od prowadzącego

szkolenie), powtarzało się w nich wiele informacji, niektóre z nich nie odpowiadały

również poziomowi zaawansowania uczniów w danej dziedzinie, były oderwane od

rzeczywistości szkolnej. Przykładowo – zaawansowana i skomplikowana taktyka
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w piłce siatkowej, która odpowiada wyłącznie nielicznym jednostkom w klasie,

natomiast większość uczniów nie ma możliwości rozegrać technicznego pojedynku.

Kolejnym problemem, który związany jest bezpośrednio z awansem zawodowym

nauczyciela jest koszt udziału w kursach i szkoleniach. Niskie zarobki grona

pedagogicznego, szczególnie w początkowych etapach kariery, wpływały na to, że

wielu wuefistów nie było stać na dodatkowe aktywności, bądź nie mieli

wystarczająco czasu, z uwagi na podejmowanie innych działań zarobkowych, na

podjęcie studiów podyplomowych.

NWF1: Na pewno w czasie mojego awansu płatne były wszystkie studia podyplomowe, kursy

częściowo także i przez to wielu nauczycieli nie mogło w nich uczestniczyć, bo wydatek był

w stosunku do pensji nauczyciela bardzo wysoki. Nieraz szkoły, jeżeli szkoła stwierdziła, że jej

się to przyda i jest takie zapotrzebowanie na ten moment (i oczywiście mieli tyle pieniędzy)

dofinansowywały szkolenia i studia. To wszystko mogło bardzo obciążyć finansowo i zniechęcić,

szczególnie młodego nauczyciela.

Nauczyciele wspominali, że droga do promocji na wyższy stopień była dla nich

bardzo skomplikowana i trudna, musieli tworzyć karty przebiegu awansu, trzeba było

załączyć wszystkie potwierdzenia, dyplomy, nagrody, zaświadczenia oraz dokumenty

w wydziale Kuratorium Oświaty. Z takimi poświadczeniami dorobku zawodowego

dyrektor jechał na spotkanie i wraz z całym zespołem analizował osiągnięcia.

Zdarzało się, że trzeba było podchodzić do spotkania więcej niż raz i wysłać kolejny

raz materiały, które uznane zostały za wątpliwe. Część osób musiała uzupełniać wiele

aktywności, które były zrealizowane, ale niewłaściwie udokumentowane. Obecnie

sprawy i dokumentacja związana z awansem jest bardziej usystematyzowana, nie
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trzeba zbierać teczki, a wyłącznie potwierdzić osiągnięcia. Dyrektorowi składa się

w sprawozdaniu (w wyznaczonym okresie) potrzebne dokumenty i broni się swoich

argumentów podczas rozmowy z Kuratorium Oświaty.

Negatywnie oceniany przez badanych jest również poziom doświadczenia oraz

umiejętności osób, które obecnie mają prawo do nauczania w szkołach oraz

placówkach przedszkolnych. Ich zdaniem wiele osób nie posiada wystarczającej

wiedzy, aby właściwie prowadzić zajęcia, a jest to winą złego systemu wyższego

szkolnictwa i zbyt łatwej drogi do uzyskania uprawnień. Zwracają uwagę na to, że do

pracy z młodym człowiekiem, jego organizmem oraz psychiką, nie może uprawniać

wyłącznie uzyskany dyplom studiów podyplomowych. Obecnie taki dyplom

wystarcza do otrzymania uprawnień nauczyciela wuefisty, bez wcześniejszego

przygotowania w Akademii Wychowania Fizycznego:

NWF4: Na moich studiach podyplomowych był historyk i trener jakiegoś sportu, różne studia

ludzie pokończyli wcześniej. Nie musieli być związani ze sportem. Tu chodzi o to, że można

sobie skończyć magisterkę obojętnie z czego, a robić podyplomowe obojętnie z czego i się ma

papiery, można uczyć. Ja po licencjacie na AWF wiedziałam więcej niż oni po podyplomowych

studiach, a oni mają prawo do nauczania młodzieży. To był dla mnie szok. Dziecko w młodym

wieku to jest glina, z której można wszystko ulepić, ukierunkować, zakrzewić coś fajnego

w serduchu, chęć do działania. Ja sobie nie wyobrażam, żeby takich rzeczy uczyli ludzie bez

przygotowania, mówię tutaj o plastyce, muzyce, wychowaniu fizycznym. Skoro nie znam nut, to

jak nauczę dziecko jak je zrozumieć.

Z jednej strony awans nauczyciela jest utrudniony przez zawiłe i skomplikowane

przepisy, z drugiej natomiast nie dbają one o bezpieczeństwo młodzieży, do
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nauczania której upoważnia się osoby niewłaściwie przygotowane pod względem

specyfiki zawodu.

3.4.2. Zarobki nauczyciela a inne formy aktywności zawodowej

Biorąc pod uwagę stosunkowo niskie zarobki nauczycieli i skomplikowaną oraz długą

drogę do awansu zawodowego, zadawałam moim rozmówcom pytania dotyczące ich

motywacji do kontynuowania pracy w zawodzie, na które odpowiedź brzmiała bardzo

spójnie. Zdaniem wuefistów jest to zawód od podstaw związany z nieco

metafizycznym pojęciem „powołania”. Nie wybrali oni pracy w charakterze

nauczyciela ze względu na prestiż stanowiska, dobre warunki pracy, czy wysokie

zarobki (ponieważ od samego początku byli świadomi, że tego nie doświadczą), ale

ze względu na swoje pasje: do sportu, aktywności fizycznej i potrzebę nauczania

młodzieży. Oprócz pasji, zdaniem wuefistów, nic nie może zmotywować młodego

człowieka do podjęcia pracy jako nauczyciel i rządzący powinni o tym pomyśleć,

ponieważ bycie pedagogiem nie polega wyłącznie na przyjściu do szkoły,

porozmawianiu z uczniami, przeprowadzeniu lekcji, są to też sprawy wychowawcze,

roszczeniowe postawy, ambitni uczniowie zadają również zaskakujące pytania –

trzeba wiedzieć więcej niż oni, być przygotowanym:

NWF6: Ja nauczam również przedsiębiorczości i zdarzają się zainteresowane osoby, myślące

do przodu, na przyszłość. Uczniowie żyją też coraz mniej ze sobą, a coraz bardziej w telefonach

i taką piękną rolę pełni właśnie WF w socjalizacji młodzieży, widać w końcu interakcję między

nimi, na wuefie współpracują, bawią się wspólnie, integrują w szkole. W czasie innych zajęć nie

pogadają, nie współpracują, kontakty społeczne są ograniczone.
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Zazwyczaj (w przypadku moich rozmówców) zarobki związane z pracą w szkole

stanowią drugie źródło dochodu. W niektórych przypadkach dochody małżonków /

partnerów wuefistów pozwalają na godne życie i utrzymanie rodziny, a co za tym

idzie kontynuację pracy w zawodzie, w innych natomiast przypadkach nauczyciele

wychowania fizycznego tworzą własne biznesy, czy zatrudniają się w niepełnym

wymiarze godzin w innych miejscach pracy. Nie odczuwają tym samy presji i mogą

realizować swoje „powołanie”:

NWF1: Ja w zasadzie nigdy nie myślałam o tym, żeby zrezygnować, ponieważ moja pensja

zawsze była tą drugą w rodzinie, nigdy nie odczuwałam presji. Było to też wygodne w związku

z długimi wakacjami, więc w okresie szkolnym nie ma problemu z dziećmi. Ja poza tym

uwielbiam te pracę, pracę z młodzieżą. Mówimy obecnie często o strajku włoskim, ale wielu

nauczycieli, tych którzy zostają, ma taką naturę, że działają na 200%, mimo że chcieliby

powalczyć. To są ludzie, którzy lubią to co robią i chcą to robić dobrze. To jest praca z misją.

Strajk był dla nas bardzo nieprzyjemnym przeżyciem, bez względu na wykonywany zawód

mieliśmy moralne rozterki, dylematy, ale też chcieliśmy pokazać społeczeństwu, że mamy swoje

racje, że nie chcemy pracować za najniższą krajową i zarabiać tyle, co często osoba bez

wykształcenia dostaje. Zawód nauczyciela to duże obciążenie, odpowiadasz za drugiego

człowieka. Nie chcę tym obniżyć wartości innych profesji, ale to my kształtujemy przyszłe

pokolenia, tych ludzi, którzy potem idą do lepszej pracy.

W grupie badanych są wuefiści, którzy poza szkołą podejmują się pracy w różnych

zawodach. Dwoje spośród moich rozmówców otworzyło w mieście szkołę jazdy,

biznes, który odnosi liczne sukcesy i cieszy się uznaniem lokalnej społeczności. Jedna

z badanych osób prowadzi wieczorami klub fitness i potrafi pogodzić to w sposób

niekolidujący z obowiązkami szkolnymi. Inni prowadzą drużyny w klubach

sportowych, a prawie wszyscy uczestniczą w sezonach letnich i zimowych w obozach
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dla dzieci i młodzieży o charakterze sportowym, każde z nich otrzymało już w swojej

karierze nauczycielskiej przynajmniej jedną propozycję zmiany branży na zajęcie

cieszące się większym uznaniem i bardziej opłacalne. Część tych dodatkowych

profesji wuefistów wynika z pasji do sportu, natomiast mają one również swoją

przyczynę w niewystarczalności pensji nauczycielskiej do utrzymania siebie oraz

rodziny.

NWF6: Gdybym miał odpowiednie pieniądze, to nie musiałbym dorabiać, kombinować

i miałbym więcej czasu żeby właśnie poczytać, czy na temat związany z wychowaniem fizycznym,

czy przedsiębiorczością (której również nauczam), czy z psychologią. Często wracam do domu

o 22:00 i muszę robić wszystko w pośpiechu i pójść spać. Teraz mam taką sytuację, że nie

dorabiam. Mogę spokojnie po lekcjach siąść, zjeść, poczytać książkę, wyspać się, to też jest

bardzo ważne. Praca nauczyciela nie polega wyłącznie na tym, żeby być z tymi dziećmi, ale

większość roboty wykonuje się w domu, poza lekcjami. Trzeba się przygotować, trzeba sobie

zaplanować materiał i trzeba mieć taką wiedzę, żeby troszeczkę tym młodym ludziom

zaimponować, szczególnie w liceum. Ci młodzi ludzie są bardzo inteligentni, mają ambicje,

wiedzę, człowiek musi być zorientowany w swoim temacie. Fajnie, gdybyśmy mogli zająć się

tylko jedną rzeczą, tylko tym tylko szkolnictwem, a nie gdzieś tam jeszcze próbować

z konieczności dorabiać.

Nawet biorąc pod uwagę stosunkowo niską ilość godzin dydaktycznych, która tylko

teoretycznie (obowiązki nauczyciela wykraczają bowiem znacząco poza ustawową

liczbę 18 godzin pracy tygodniowo) może pozwolić im na podjęcie dodatkowego

zatrudnienia, dodatkowe aktywności mogą negatywnie wpływać na zaangażowanie

i przygotowanie rozmówców do pełnienia funkcji pedagoga oraz zabierają czas, który

mogliby poświęcić na rozwój i odpoczynek, czy rodzinę. Nauczyciele wychowania

fizycznego uważają, że istnieje wiele możliwych pól działania, aby uatrakcyjnić
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zawód i sprawić, aby stał się on pierwszym źródłem dochodu badanych osób.

Kluczową jednak kwestią pozostaje ich zdaniem podwyżka płac, ponieważ bez niej

tendencja zniżkowa prestiżu zawodu oraz ilości chętnych do podjęcia pracy jako

pedagog będzie wzrastała z każdym rokiem.

NWF3: Trzeba zacząć od podwyżki płac. Nigdy nie będzie wielu chętnych na ten zawód, bo

w tej chwili nauczyciel stażysta zarabia najniższą krajową. Przy takiej pensji jaką ma młody,

startujący człowiek, jednocześnie przy rynku pracownika, to naprawdę trzeba być człowiekiem

zdesperowanym, bądź podjąć ten zawód z powołania, być doktorem Judymem, żeby wybrać

pracę w szkole. Awans zawodowy na pewno trwa zbyt długo. My mamy generalnie specyfikę

przedmiotu taką, że od lat robimy swoje i u nas te „wielkie” zmiany ustawodawców nie działają

tak negatywnie, jak na innych nauczycieli, ponieważ uczymy poszczególnych dyscyplin,

prowadzimy edukację prozdrowotną (jak organizm reaguje na wysiłek, przyzwyczajanie do

aktywności fizycznej). Nauczyciele innych przedmiotów mają natomiast wielki problem, reformy

są nieprzemyślane, i jest kwestia materiału, który muszą realizować.

Prowadzenie zajęć z młodzieżą, co podkreślają wszyscy badani, jest efektem

przygotowania. Nauczyciel wykracza poza ustawowe 18 godzin dydaktycznych,

ponieważ musi przypomnieć sobie materiał, przygotować lekcję, dokształcić,

w innym wypadku może wykazać się niekompetencją i zaszkodzić swojemu

wizerunkowi oraz młodzieży.

3.4.3. Warunki pracy

Obecnie miejsce pracy badanych nauczycieli wyposażone jest w odpowiednią

infrastrukturę oraz wystarczającą ilość pomocy naukowych potrzebnych do

przeprowadzenia zajęć. Od jakiegoś czasu nie pojawiają się również problemy
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związane z brakiem sprzętu do ćwiczeń, sale oraz hale zostały wyremontowane (rok

2013). Szkoła przystosowała do prowadzenia zajęć sportowych trzy wewnętrzne

pomieszczenia (aulę, która służy obecnie za salę do zajęć typowo tanecznych oraz

interwałowo-stacyjnych, halę sportową o wymiarach boiska do piłki siatkowej, oraz

siłownię) oraz wybudowała dwa zewnętrzne pełnowymiarowe boiska do gry w piłkę

ręczną, siatkową i koszykową oraz małą siłownię plenerową. Wyposażono również

nauczycieli wychowania fizycznego w przestrzeń do sportów lekkoatletycznych

(bieżnia 60 metrów, miejsce do skoku w dal, pchnięcia kulą). Lekcje pływania

odbywają się w okolicznym budynku. Obecnie nauczyciele są w pełni zadowoleni

z dostępnej do prowadzenia zajęć infrastruktury, podczas rozmów wspominali oni

jednak, że przed generalnym remontem boisk i sal sportowych istniał faktyczny

problem:

NWF1: Było za mało piłek, boiska nie pozwalały na bezpieczną grę, nie łożono na te sprawy

sportowe, na uzupełnianie braków. Pieniądze idą od miasta, szkoła nie zarabia, a miasto

powinno dostawać pieniądze od państwa, ale miasta są obciążone i nie dostawały tego, co

powinny, musiały dokładać z własnego budżetu.

Badana placówka powstawała w latach 1930-1931. Jej budynek, trzypiętrowy gmach,

przeznaczony był początkowo dla potrzeb niemieckich uczniów, a w czasie II Wojny

Światowej służył jako szpital wojskowy, „po przejęciu miasta przez polską

administrację w marcu 1945 r. obiekt ten przekazano na cele oświatowe” (Historia

szkoły, b.d.). Z wywiadów przeprowadzonych w gronie wuefistów wynika, że do roku

remontu (2013) wszystkie obiekty sportowe pozostawały w rozsypce, boiska były źle

wyasfaltowane, rozsypujące się, kosze do gry poniszczone. Wiele lat nic nie zrobiono

w związku z koniecznymi naprawami z uwagi na brak finansów, a zewnętrzna
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infrastruktura musiała zostać zamknięta ze względu na zagrożenie dla młodzieży.

W pewnym momencie miasto zaczęło inwestować w odnowy boisk i stadionów. Do

tego czasu nauczyciele korzystali z okolicznych obiektów sportowych, z pomocy

klubu sportowego, stadionu miejskiego, okolicznego parku. W tej chwili większość

dyscyplin młodzież może wykonywać na miejscu, nie marnując czasu potrzebnego na

przejście pomiędzy okolicznymi budynkami. Przed wspomnianymi inwestycjami

brakowało podstawowych sprzętów i miejsca do przeprowadzenia zajęć,

a nauczyciele musieli sobie radzić w kreatywny sposób. Współpracowali w tamtym

czasie intensywnie ze strukturami samorządowymi i innymi jednostkami działającymi

na rzecz edukacji i resocjalizacji, głównie z miejskim klubem sportowym, którego

obiekty sportowe wykorzystywali nieodpłatnie w celu prowadzenia lekcji w zamian

za drobne prace porządkowe:

NWF1: Chodziło głównie o sprzątanie. Korzystanie z tego obiektu dało mi możliwość

propagowania lekkiej atletyki wśród młodzieży, rozwijania ich uzdolnień i zainteresowań.

Chętnych kierowałam do sekcji tego klubu sportowego, celem ich dalszego rozwoju. Żeby

korzystać z obiektu, właściciele dawali nam drobne prace porządkowe, zazwyczaj niećwiczący

tam sprzątali, a reszta osób mogła odbywać zajęcia: biegać, skakać w dal, pchać kulą.

Chcieliśmy korzystać z obiektu, a takie warunki otrzymaliśmy. Wszyscy nauczyciele musieli tak

pracować, współpracować z różnymi organizacjami. My nie mieliśmy wtedy obiektów

lekkoatletycznych, żeby robić to pod szkołą, więc trzeba było nawiązywać kontakty.

W tamtych czasach, jak wspominają nauczyciele, nie było problemu

z zaangażowaniem młodzieży w pomoc, teraz jednak ciężko jest im sobie wyobrazić

taki układ. Dwadzieścia lat temu inaczej wyglądała sytuacja w relacjach pomiędzy

nauczycielem i uczniem. Wtedy było normalne, że jeśli uczeń nie ćwiczył to pomagał,

nie była to ciężka praca fizyczna, ale drobne prace porządkowe, rodzice wspierali
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nauczycieli. Badane osoby zauważają, że brak odpowiedniej infrastruktury był

kłopotliwy i utrudniał pracę, ale jednocześnie wiązał się z koniecznością większego

zaangażowania i wzmagał ich kreatywność:

NWF5: Trzeba było kombinować, to dobrze działało na naszą kreatywność. Można było iść po

linii najniższego oporu – włączyć film o technikach siatkowych na przykład. Nikt jednak nie

chciał na taką łatwość pójść, to była lekcja kreatywności.

Warunki pracy nauczycieli wychowania fizycznego nie są zależne wyłącznie od

odpowiedniej infrastruktury i pomocy naukowych, ale przede wszystkim od

zaangażowania uczniów i ich zachowania. W związku z pojawiającymi się coraz

częściej problemami z nadmierną ilością zwolnień, brakiem zainteresowania uczniów

przedmiotem oraz niesubordynacją młodzieży podczas zajęć, moi rozmówcy narażeni

są w wyjątkowym stopniu na przeciążenie pracą. Specyfika pracy w obiektach

sportowych, często na otwartej przestrzeni, nie wiąże się bowiem wyłącznie

z koniecznością odpowiedniego przygotowania pedagoga do przeprowadzania lekcji,

ale w szczególności z wysokim poziomem hałasu. Trudne warunki pracy wymagają

od nich świetnego przygotowania pod względem organizacji grupy ćwiczebnej, aby

w jak największym stopniu ograniczyć wpływ otoczenia (hałaśliwej,

niezainteresowanej młodzieży, pogłosu, dużych odległości między ćwiczącymi).

3.4.4. Słabnący prestiż zawodu nauczyciela

Badani wuefiści wspominają, że zawód nauczyciela uznawany był niegdyś za

prestiżowy, a rodziny nauczycielskie cieszyły się podobnym zaufaniem społecznym
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co prawnicze i lekarskie. Obecnie, w wyniku zmian społecznych i gospodarczych,

zauważa się coraz większą tendencję zniżkową w tym zakresie:

Zawód nauczyciela jeszcze niedawno cieszył się wysokim prestiżem, wynikającym z zaufania

społecznego. W ostatnich latach zaznaczyła się wyraźna tendencja spadkowa, którą tłumaczy

się bądź wspomnianą feminizacją, bądź zmianą wagi jaką społeczeństwo przywiązuje do

osiąganego z pracy zawodowej dochodu i możliwości awansu. Obserwowany spadek prestiżu

zawodu nauczycielskiego, osłabienie siły oddziaływania na społeczeństwo, a także postępujący

proces intelektualnej i materialnej pauperyzacji wiąże się z dezintegracją społeczności

nauczycielskiej. Spadek prestiżu zawodu, niejasne programy działania i kategorie w jakich

oceniana jest ich praca, sprawiają że nauczyciele mają zagrożoną sferę bezpieczeństwa, co

przejawia się drażliwością, lub przesadną wrażliwością na krytykę. (Górska, Kowalska,

Martyński, Terelak, Zub, 2007, s. 237-238).

Zarówno młodzież, jak i rodzice dzieci uczęszczających do badanej placówki nie

traktują nauczycieli z odpowiednim szacunkiem oraz uznaniem. Zdaniem badanej

grupy stanowi to bezpośredni wynik polityki państwa względem wysokości

wynagrodzenia i drogi awansu, co potwierdza wynik strajku nauczycielskiego w roku

2019 oraz postawa rządu wobec tego wydarzenia. Wuefiści uważają również, że rząd

w niewystarczającym stopniu dba o interesy nauczycieli, jak i samych uczniów,

dopuszczając między innymi do zbyt luźnego podejścia społeczeństwa do obowiązku

szkolnego (m.in. łatwość uzyskania zwolnienia z udziału w lekcji).

NWF6: Surowe zasady i kary uczą odpowiedzialności, jeżeli rodzic za coś zapłaci, to może

jednak będzie przestrzegać pewnych zasad. Można to porównać do chociażby przepisów ruchu

drogowego. W Polsce totalne lekceważenie. Szkoła nie ma wystarczającego autorytetu, nie chcę

generalizować, ale w większości przypadków tak jest. Niestety rodzice robią praktycznie to, co

chcą, nie mają takiego poczucia, że jest obowiązek szkolny, w dzieciach też nie wyrabiają
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takiego poczucia. Mówią: „a dobra”, odpuszczają pewne rzeczy, wypisują zwolnienia, bez

problemu usprawiedliwiają nieobecności. W Polsce tego za dużo się dzieje. Ludzie niepoważnie

traktują szkołę i problemy, które wynikają właśnie z absencji dzieci.

Społeczeństwo staje się coraz bardziej zamożne, a ogólne wzrosty wynagrodzeń nie

przekładają się w żadnym stopniu na sytuację finansową badanej grupy, co wpływa

na samopoczucie i ich komfort psychiczny. Odbywając badania terenowe w szkole

zauważyłam, że wielu uczniów podjeżdża na parking szkolny drogimi samochodami,

które jak wynika z opinii badanych, są w większości lepszymi autami niż te, na które

pozwolić nie mógłby sobie nauczyciel po wielu latach pracy w zawodzie. Uczniowie

przykładają coraz większe znacznie do posiadanych dóbr i wartości materialnych,

a nauczyciel niemogący żyć na tym samym poziomie co uczeń, może stać się

przedmiotem kpin ze strony młodzieży:

NWF6: Nieraz bywa tak, że nauczyciele po wielu latach pracy jeżdżą takim samym autem.

Trochę robi się wstyd i my wiemy, że nie należy się wstydzić, bo to nie nasza wina, że jest taki

system w naszym państwie, tak w Polsce jest i koniec. To jest jednak mocno demotywujące.

Część uczniów dostaje super samochody od rodziców, część popracuje w wakacje i je sobie

kupuje. Wszechobecny materializm panuje, mało czasu poświęca się przez to na naukę, widzą,

że kolega ma, to też chcą i jeśli rodzice nie są im w stanie tego zapewnić, to idą do pracy sami

zarobić, ze szkodą dla własnej edukacji często. Co ma go zachęcić do nauki jeśli widzi, że

dorywcza praca daje mu takie zarobki, jak jego nauczycielowi. Wydaje się to dla niego bez

sensu. My staramy się nie poruszać tego tematu, ale uczniowie mają tego świadomość, zdarzają

się drwiące uwagi odnośnie pensji. Patrzą na finansową stronę i nie myślą o zostaniu

nauczycielem.

Prestiż zawodu cierpi również z uwagi na brak ochrony nauczyciela pod względem

prawnym w czasie wykonywania obowiązków. Nauczyciele uważają, że można ich
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bez problemu o wszystko oskarżyć, czują się zagrożeni. Są świadomi, że czasem

popełniają błędy, ale obecnie wyklucza się często rolę dyrektora przy rozwiązywaniu

problemów. W związku z tym stresują się, że ich czyny mogą wywołać duże

i nieprzyjemne konsekwencje. Z błahych powodów męczy się nauczycieli kuratorium,

w bieżącym roku (2020), z uwagi na liczne, często błahe zgłoszenia nieprawidłowości

przez rodziców, dyrektor poprosił pedagogów o zwracanie dużej uwagi na sprawę

wizerunku, z uwagi na obowiązujące przepisy. Nauczyciele boją się zwracać uwagę,

reagować, jeździć na wyjazdy szkolne, z niechęcią przyjmują dodatkowe zadania,

obawiając się odpowiedzialności.

NWF6: Odwróćmy sytuację, dziecko ucieka z domu na imprezę, czy taki rodzic idzie do sądu

rodzinnego się tłumaczyć? Nie, a my musimy potem stresować się przed komisją dyscyplinarną,

bo dziecko podczas ciszy nocnej uciekło z ośrodka. Osobiście uważam to za duże ryzyko. Trzeba

mieć zaufanie, ale na wycieczkach zdarzają się próby alkoholu na przykład. Teraz pół szkoły

musi jechać na wycieczkę zgodnie z przepisami i jest zakaz organizowania, ponieważ

destabilizuje to pracę szkoły. Jeśli nas obwinia się o wszystko, to co ma nas zachęcić do

zabierania młodzieży na wycieczki? Doszło do takiego absurdu, że najlepiej byłoby zabierać ich

do ośrodka z kratami w oknach i rozłożyć karimatę pod drzwiami do ich pokojów, żeby

zachować bezpieczeństwo.

Według badanych nauczyciele wychowania fizycznego nie są traktowani poważnie,

ale jako pedagodzy „drugiego sortu”. Bardzo duży udział w obniżeniu prestiżu

zawodu ma stereotypowe traktowanie profesji przez społeczeństwo. Wuefiści często

spotykają się z określeniem ich pracy jako nieważnej, czy zbędnej. Zdarza się, że

społeczeństwo nie docenia poważnego wpływu wychowania fizycznego na rozwój

młodzieży, traktują przedmiot jako zabawę (mówi się, że przyjdą na lekcję, coś

powiedzą, poskaczą). Luźne podejście młodzieży do przedmiotu ma swoje zalety
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(nieprzymuszona aktywność), natomiast zdarza się, że zupełnie pomijany jest aspekt

prozdrowotny zajęć oraz ich wpływ na nawiązywanie interakcji w grupie rówieśniczej,

czy aspekt rozwoju postaw moralnych:

NWF6: Ten element jest bardzo ważny, na lekcjach indywidualnych nie ma okazji do

współpracy. Podczas zajęć możemy zaobserwować różne postawy, pewne sympatie, niechęć,

zaangażowanie, jego brak, silne starania o dobry wynik, olewczy stosunek do gry,

zdenerwowanie. Tutaj, na zajęciach WF, bez względu na niechęć, różnice, muszą działać razem,

współpracować, konkurować.

Szkodliwe stereotypy związane z pracą nauczyciela, jak zauważają sami wuefiści,

często mają swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Prestiż zawodu może cierpieć

przez ograniczone możliwości oceny pracy pedagoga. Obecnie nauczyciel

z kilkunastoletnim stażem jest niemal nieusuwalny ze stanowiska, nawet jeśli nie

wykonuje swojej pracy z należytym zaangażowaniem. Jeśli nie ma dowodów na

problemy z dyscypliną czy etyką pracy nauczyciela, to nie ma możliwości jego

zwolnienia. Z uwagi na to, że szkoła nie jest prywatną firmą, a dyrektorzy to byli

nauczyciele, mają oni świadomość, że taka sytuacja na pewno skończyłaby się

w sądzie pracy. Zdaniem badanych Państwowa Inspekcja Pracy staje zazwyczaj po

stronie pracownika i obecnie zdarza się bardzo mało zwolnień w środowisku

nauczycieli. Obecnie nie ma możliwości wyegzekwowania, sprawdzenia jakości ich

pracy. Zawód nauczyciela wychowania fizycznego nie jest mierzalny (jak

w przypadku nauczycieli przedmiotowych) na przykład podczas matur, czy

egzaminów gimnazjalnych. Z uwagi na częste przypadki wypalenia zawodowego

w środowisku nauczycieli stanowi to poważne zagrożenie dla młodzieży.
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Kluczowe w kontekście szacunku wobec nauczycieli są z jednej strony wyobrażenia na

temat zawodu nauczyciela, a z drugiej to kim są nauczyciele i w jaki sposób wykonują

swoją pracę. Na negatywny wizerunek zawodu i osób w zawodzie szczególną rolę

w kontekście braku szacunku zwrócili nauczyciele i dyrektorzy szkół, którzy są przekonani,

że w środkach masowego przekazu o nauczycielach mówi się najczęściej negatywnie,

opisując głównie przypadki nadużyć lub protesty związków zawodowych. W mediach

nauczyciel jawi się jako przedstawiciel grupy roszczeniowej, ale jednocześnie nie boi się

walczyć o swoje prawa i przywileje. (Walczak, 2016, 106-107)

Podsumowując, badana grupa musi wykazywać się wysokim poziomem kultury oraz

wiedzy, przez co też nie wypada jej okazywać swojego niezadowolenia z warunków

pracy w niestosowny sposób. Nie mogą na przykład, jak zauważył NWF5: „Wyjść,

jak górnicy i blokować drogi, demonstrować swoje niezadowolenie w sposób

agresywny, ale zauważalny”. Jedynym niekrzywdzącym młodzieży sposobem

uzyskania lepszych warunków pracy (ekonomicznych, społecznych, proceduralnych),

a tym samym na zwiększenie poszanowania społeczeństwa oraz prestiżu profesji jest

wykonywać swoje obowiązki rzetelnie. Właściwe postępowanie zdaniem wuefistów

jest jednak niezauważane przez państwo (rządzących i społeczeństwo). Moi

rozmówcy nie widzą obecnie szans na poprawę:

NWF6: Tego nie da się zrobić szybko, nie strajkiem, to jest kwestia przemian społecznych,

przełamania świadomości społecznej, zrozumienia, że zawód nauczyciela jest ważny i potrzebny.

Strajkiem nastawiamy ludzi przeciwko ludziom, my protestujemy, rodzice nie mają gdzie

zostawić dzieci, nie chodzą do pracy, media nastawiają społeczeństwo przeciwko nam.
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3.5. Stres nauczycielski a wypalenie zawodowe

3.5.1. Czynniki stresogenne w pracy nauczyciela wuefisty

Badani wuefiści zauważyli zgodnie, że jednym z najbardziej obciążających

obowiązków w ich codziennej pracy jest pełnienie funkcji wychowawcy klasy. Dla

nauczycieli stanowi on ciężar z uwagi na duży zakres dodatkowych zadań, które nie

przekładają się na wysokość wynagrodzenia w stopniu kompensującym nakład pracy

i czasu:

NWF4: Jeśli chodzi o wychowanie fizyczne, to nic nie sprawia mi problemu, muszę

przeprowadzić lekcję, wypełnić dziennik, ale w połączeniu z prowadzeniem klasy,

wychowawstwem, jest już mnóstwo pracy. Takie obowiązki związane z prowadzeniem

dokumentacji klasowej. Pamiętam, kiedy ostatnio prowadziłam klasę, miałam taki zeszyt,

wklejałam tam mnóstwo rzeczy, wpisywałam, wprowadzałam potem elektronicznie, spędzałam

bardzo dużo czasu nad tym i poświęcałam masę energii. Jeszcze jak wprowadzano

elektroniczne dokumenty, dzienniki, to wszystko to trzeba było przenosić, dublować,

ustawodawcy dali nam nieźle popalić. Czasami ten natłok obowiązków przechodził ludzkie

pojęcie.

Podczas wykonywania obowiązków w charakterze wychowawcy, badani są również

w większym stopniu i z większą częstotliwością narażeni na oddziaływanie

czynników stresogennych, o których więcej piszę poniżej (m.in. częstsze kontakty

z problemowymi rodzicami, większe natężenie tempa pracy). W Karcie Nauczyciela

wskazano, że:

1. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje

dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy.

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-05-2020&qplikid=2
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2. Minimalna wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 300 zł. (Dz. U. z 2019 r. poz.

2215)

Zadania związane z piastowaniem tej funkcji przez nauczyciela regulowane są przez

kilka aktów prawnych, m.in. Kartę Nauczyciela, statut szkoły, rozporządzenia MEN,

ustawy, reformy edukacji. Prawa i obowiązki wychowawcy, zgodnie ze statutem

badanej placówki, obejmują poniższe punkty:

Nauczyciele –wychowawcy mają prawo:

1. zwracać się o pomoc do wicedyrektora szkoły, pedagoga, psychologa szkolnego i doradcy

zawodowego;

2. współpracować z zastępcą wychowawcy klasy;

3. korzystać z pomocy merytorycznej i wychowawczej ze strony właściwych placówek

i instytucji oświatowych i naukowych;

4. współpracować z rodzicami podczas realizowania zadań Programu

wychowawczo-profilaktycznego.

Nauczyciele-wychowawcy mają obowiązek:

1. organizować zajęcia oddziału klasowego, kształtować atmosferę dobrej pracy, życzliwości,

koleżeństwa i przyjaźni wśród uczniów;

2. współpracować w ramach Zespołu Klasowego, z nauczycielami uczącymi w oddziale,

którego jest wychowawcą, w celu doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz

ze szkolną służbą zdrowia i rodzicami w celu wczesnego wykrywania chorób i skutecznego

ich zwalczania oraz eliminowania przyczyn społecznego niedostosowania i ochrony przed

skutkami demoralizacji środowiska;

3. pracować w Zespole Wychowawców Liceum;

4. inicjować pomoc uczniom, mającym trudności w nauce, otaczać opieką uczniów

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej, oraz organizować niezbędną

pomoc w tym zakresie, prowadzić działalność w celu zapewnienia opieki;
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5. systematycznie informować rodziców o postępach w nauce, trudnościach rozwojowych

i zachowaniu uczniów na terenie szkoły oraz organizować wzajemne kontakty między

rodzicami, nauczycielami i Dyrektorem szkoły;

6. prowadzić działania mające na celu upowszechnienie kultury pedagogicznej wśród rodziców;

7. organizować proces preorientacji zawodowej;

8. inicjować działalność samorządową wśród uczniów poprzez stwarzanie dogodnych

warunków do statutowej działalności organizacji uczniowskich i młodzieżowych oraz

sprawować opiekę nad samorządem oddziałowym;

9. systematycznie oddziaływać na wychowanków w celu kształtowania ich odpowiedzialności za

własne czyny;

10. kształtować pożądane postawy społeczne i obywatelskie, nacechowane zdolnością

dostrzegania problemów innych;

11. dbać o bezpieczeństwo podopiecznych podczas wycieczek, omawiać zasady bezpieczeństwa

na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

12. czuwać nad realizacją obowiązku nauki;

13. prowadzić, określoną przepisami, dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej

w oddziale.

Zauważyć można dużą dysproporcję w ich prawach oraz dodatkowych obowiązkach

powiązanych z charakterem wykonywanej roli. Aby właściwie zrealizować powyższe

punkty (zgodnie ze statutem badanej placówki) Rada Pedagogiczna powołuje Zespół

Wychowawców składający się z opiekunów wszystkich oddziałów klasowych, którego

zadaniami są:

1. opracowanie projektu Programu wychowawczo-profilaktycznego i przedstawienie go do

zatwierdzenia Radzie Rodziców w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną;

2. opracowanie szczegółowych kryteriów i zasad oceniania zachowania uczniów do

zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;

3. opracowanie i zatwierdzenie szczegółowych procedur nagradzania i karania uczniów;

4. analizowanie i przedstawianie Radzie Pedagogicznej wniosków, dotyczących efektów pracy

wychowawczej Liceum.
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Wymienione zadania powinny być realizowane przez nauczycieli-wychowawców

przy wsparciu pedagoga szkolnego, wicedyrektora, psychologa oraz doradcy

zawodowego. Wynagrodzenie związane z pracą w charakterze wychowawcy klasy

zwiększyło się nieznacznie w wyniku nowelizacji Karty Nauczyciela (2019 rok),

natomiast zdaniem badanych dodatek do zasadniczej pensji z tytułu pełnienia funkcji

jest nadal stanowczo zbyt niski, przez co wielu pedagogów przyjmuje opiekę nad

klasą z niechęcią i nie wkłada wystarczająco zaangażowania w wykonywane

obowiązki. Zauważają oni, że wychowawstwa nie powinno wiązać się wyłącznie

z podwyżką pensji, ale z pojęciem pracy misjonarskiej, która wynika z powołania

oraz predyspozycji danej osoby. W związku z tym nie należy go narzucać przez

szkolne statuty, ale przydzielać w oparciu o chęci danego nauczyciela, w innym

bowiem przypadku niemożliwe jest pełne zaangażowanie danej jednostki

w codzienne obowiązki związane z pracą w tym charakterze. Zdaniem badanych

będzie ona pracowała zbyt schematycznie, robiła wyłącznie to, co na bieżąco należy

zrobić (i co jest zmuszona wykonać), co będzie wiązało się ze szkodą dla rozwoju

ucznia, szczególnie tego, który potrzebuje więcej uwagi i zainteresowania:

NWF6: Czynności szkolno-lekcyjne to tylko część obowiązków, niektórzy nauczyciele są

zdenerwowani i oburzeni, jeśli po lekcjach muszą robić dodatkowe aktywności. Niektórym nie

sprawia to problemu i wiedzą, że czasem z klasą trzeba pójść do kina, czasem trzeba pojechać

na wycieczkę, omówić problem z rodzicem i tak dalej. Wiem, że ta płaca nie jest duża, ale nie

mam problemu z tym, żeby wieczorem usiąść i dokształcić się trochę, reszta godzin jest

nienormowana, pasuje mi układ pracy, gdzie nie muszę siedzieć w szkole przez 8 h i wychodzić.

Wolę zjeść obiad w domu i wieczorem uzupełnić dziennik, napisać maile, poczytać

i przygotować się do lekcji. Są różne sytuacje i nie mam problemu, żeby pójść po lekcjach na

zespół wychowawczy, czy nadrobić obowiązki.
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Wuefiści zwracają uwagę na to, że pełnienie roli wychowawcy powinno być

świadomą decyzją danego nauczyciela i jeśli nie czuje on takiej „wewnętrznej”

potrzeby, nie powinien podejmować się opieki nad klasą z uwagi na powagę funkcji

i odpowiedzialność z niej wynikającą. Tylko w pełni zaangażowany nauczyciel

będzie w stanie ukształtować klasę w formie zgranego zespołu, rozwiązywać

problemy w przyjacielskiej i życzliwej atmosferze, poświęcić swój prywatny czas na

szkolne sprawy (co jak twierdzą badani jest nieuniknione):

NWF4: Szukam drogi, żeby faktycznie pomóc, nie odbębnić swoje i wrócić do domu po pracy,

ale zaangażować się i stworzyć lepsze warunki dla uczniów i nauczycieli. Chcę robić coś

dobrego, innego, żeby zaangażować człowieka do działania, a nie tylko komórka i siedzenie.

Wiadomo jak to się skończy, wiele opinii, niech robią swoje, a ja będę robić swoje.

Obowiązki związane z pracą wychowawczą (jak i dydaktyczną) są wyjątkowo

uciążliwe również z uwagi na niewłaściwe zachowanie uczniów. Opieka nad klasą

wymaga bowiem poświęcania dużej uwagi sprawom wychowawczym, które często

mają swoje podłoże w braku dyscypliny i chęci uczniów do podejmowania wysiłku,

nauki. Niegrzeczne zachowania uczniów, z którymi często musi radzić sobie

wychowawca klasy, wpływają na jego samopoczucie również w czasie wolnym od

pracy. Ciężko jest zdaniem badanych oderwać w pełni życie prywatne od

rzeczywistości szkolnej:

Problem ten pojawia się wtedy, gdy nauczyciel ma do odegrania kilka różnych ról, które nie są

ze sobą zgodne. Nauczyciel wie, że jego głównym zadaniem jest przekazywanie wiedzy, ma

jednak świadomość, że jako wychowawca i opiekun musi również towarzyszyć uczniowi w jego

rozwoju i pomagać mu w rozwiązywaniu problemów. (Górska, Kowalska, Martyński, Terelak,

Zub, 2007, s. 240)
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Nauczyciele czują ponadto presję związaną z brakiem czasu na rzetelne wypełnienie

obowiązków, brakuje im głównie przestrzeni na indywidualne podejście do ucznia.

Wynikający z niej stres jest dodatkowo odczuwalny w sytuacji konieczności

poświęcenia czasu przeznaczonego rodzinie sprawom szkolnym – im więcej uwagi

wuefiści przykładają do spraw związanych z prowadzoną klasą, tym mniej czasu

znajdują dla własnych krewnych, bądź nie znajdują przestrzeni dla siebie (na relaks,

odpoczynek):

Konflikt ról pojawia się też na płaszczyźnie pozazawodowej. Kobiety-nauczycielki muszą godzić

pracę zawodową z życiem domowym i wychowywaniem dzieci. Brakuje im czasu na odpoczynek

i regenerację sił. Po całym dniu pracy, czują się wyczerpane. Zmęczenie wynikające

z nakładania się ról zawodowych i osobistych niekorzystnie wpływa na jakość wykonywanej

pracy zawodowej. (Górska, Kowalska, Martyński, Terelak, Zub, 2007, s. 240)

Wspomniana niespójność ról nie powinna być jednak ograniczona wyłącznie ze

względu na płeć, ale z uwagi na posiadanie przez wuefistę potomstwa. Również

badani mężczyźni-nauczyciele zauważają, że praca w szkole ma duży wpływ na ich

życie prywatne oraz rodzinne.

Za czynnik wyjątkowo obciążający pod względem psychicznym i fizycznym badani

wuefiści uznali wysokie tempo pracy. Zauważali wielokrotnie podczas wywiadów, że

regularność i harmonia wprowadzana przez plany lekcji i harmonogramy szkolne jest

pozorna, kryje się pod nią eksploatujący w znaczącym stopniu zakres obowiązków

i ich intensywność. Pomimo długiego doświadczenia zespołu nauczycieli

wychowania fizycznego, podczas wykonywania pracy w szkole nie znajdują oni
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miejsca na odpoczynek, relaks, czują się w godzinach pracy częścią placówki: „cały

czas na świeczniku, cały czas obserwowani” (NWF7). Na zawrotne tempo pracy

wpływa również ich zdaniem poziom pobudzenia młodzieży szkolnej i hałasu.

Przeciążenie obowiązkami odczuwane jest przez badaną grupę dotkliwiej z uwagi na

to, że poza typowym wysiłkiem związanym z koniecznością przygotowania się do

zajęć, utrzymaniem porządku w grupie, zajmowania się problemami uczniów oraz

sprawami wychowawczymi (m.in. dużą ilością zwolnień), dochodzi również

zmęczenie fizyczne związane ze specyfiką przedmiotu (kilka zajęć sportowych

z rzędu, podczas każdej lekcji nauczyciel powinien brać aktywny udział w lekcji –

pokazywać ćwiczenia, brać udział w rozgrywkach jako członek drużyny).

Do przekroju najbardziej obciążających nauczyciela czynników należy zaliczyć

również powagę odpowiedzialności za rozwój młodzieży przez nich nauczanej. Jest to

niewątpliwie element wyjątkowo stresogenny z uwagi na charakter wykonywanej

pracy i ilość osób w grupie ćwiczebnej podczas lekcji wychowania fizycznego.

Wuefiści jednocześnie odpowiedzialni są za bezpieczeństwo uczniów na lekcji

(w trakcie wykonywania przez młodzież ćwiczeń), jak i przede wszystkim za ich

rozwój, również ten moralny:

NWF7: Nauczenie młodzieży, wychowanie, wpojenie wartości, nauczenie rozróżniania dobrego

od złego, odrzucenie od cwaniactwa i minimalizmu, bo to nie są wartości w cenie obecnie.

Świat się trochę zmienił, na czasie nie jest już pracowitość, uczciwość, lojalność, ale zrobienie

czegoś po jak najmniejszej linii oporu. Te wartości, które uczeń ma wynieść ze szkoły, nie

przystają do reguł gry współczesnego świata. Po co wkładać w coś dużo energii, jeśli mogę to

uzyskać w inny, niekoniecznie moralny sposób, droga na skróty, brak sprawiedliwości, często

się z tym obecnie spotykamy.
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Niezwykle stresogenny charakter ma również brak uznania społeczeństwa wobec

nauczanego przedmiotu oraz do wykonywanego przez badanych zawodu. Pomimo

dosyć dużej popularności wuefistów w gronie uczniowskim (zajęcia uważane przez

podopiecznych za mniej obciążające, pozwalające na oderwanie się od stresów

związanych z ocenami, sprawdzianami i kartkówkami), odczuwają oni lekceważący

stosunek młodzieży i rodziców uczniów do zakresu ich obowiązków. W przypadku

nauczycieli wychowania fizycznego słabnący prestiż profesji pokrywa się dodatkowo

z pogardliwą oceną społeczną w stosunku do samego przedmiotu (opinie, z jakimi się

spotkali: WF jest nieważny, nie przygotowuje do egzaminu dojrzałości, niepotrzebnie

angażujący uwagę młodzieży, która powinna skupiać się na przedmiotach

gwarantujących dostanie się na studia). Czynnik ten działa negatywnie i tym bardziej

dotkliwie, w połączeniu ze stosunkowo niskimi zarobkami i znacznymi

ograniczeniami w możliwościach awansu, rozwoju kariery (które omówione zostały

szerzej w rozdziale 3.4.) oraz ze słabnącą sprawnością uczniów oraz brakiem

zrozumienia dla jego istoty (rozdział 3.1.).

Specyfika przedmiotu wychowanie fizyczne wymaga od nauczycieli wyjątkowej

czułości na potencjalnie pojawiające się zagrożenia. Przestrzeń, w której odbywają się

zajęcia: hala, sala gimnastyczna, boisko, park, las, daje wuefistom duże możliwości

w kontekście zainteresowania młodzieży, oderwania jej od schematów,

zaangażowania (w przeciwieństwie do typowych sal lekcyjnych), wynikają z niej

niestety również liczne niebezpieczeństwa (nieprzewidziane sytuacje, zmienność

warunków otoczenia). Nauczyciel wychowania fizycznego musi zatem w codziennej

pracy mierzyć się z dynamicznie zmieniającymi się warunkami pracy, co również
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stanowi czynnik stresogenny (charakterystyczny dla nauczanego przedmiotu).

O wskazanym problemie wspomina w swojej publikacji Cezary Kuśnierz:

Lekcja to czas ciągłego ruchu, dynamiki, szybko zmieniających się sytuacji i wielu różnych,

często trudnych do przewidzenia zachowań jej uczestników. Wychowanie fizyczne to także

nieustanne zderzanie się dwóch istotnych elementów pracy. Z jednej strony w lekcji muszą

obowiązywać pewne zasady i mechanizmy organizacji i prowadzenia zajęć zapewniające

bezpieczeństwo ich uczestnikom oraz gwarantujące efektywną pracę dla realizacji

postawionych zadań. Z drugiej strony to właśnie ruch fizyczny jest miejscem ujawniania

rozmaitych emocji (często zaskakujących), zderzania się różnych temperamentów i zachowań,

a ponieważ lekcje te oparte są na ruchu, dynamika tych zjawisk nierzadko bywa ogromna.

(Kuśnierz, 2010, s. 35)

Nauczyciel prowadzący zajęcia ruchowe dużo częściej niż pedagog nauczający

przedmiotów typowo lekcyjnych spotyka się w swojej pracy z urazami (złamania,

skręcenia kończyn, urazy mięśni), z uwagi na dużą aktywność młodzieży w trakcie

zajęć. Musi z jednej strony dbać o zachowanie bezpieczeństwa, jak i realizować cele

dydaktyczne, które niosą za sobą możliwość kontuzji ucznia. Podczas zajęć

wychowania fizycznego dochodzi do wypadków, które w większości przypadków

wynikają z braku dyscypliny młodzieży, m.in. brak aktywnego udziału w rozgrzewce,

niestosowanie się do zaleceń prowadzącego. Pomimo to, nauczyciele często czują się

odpowiedzialni za zaistniałą sytuację, co negatywnie wpływa na ich psychikę

i powoduje duży stres. Unikanie ćwiczeń o wyższym stopniu trudności, bardziej

skomplikowanych, wymagających większej sprawności, nie jest jednak zdaniem

nauczycieli dobrym rozwiązaniem, nawet pomimo możliwości uszczerbku na zdrowiu

ucznia. Uważają oni, że aby uniknąć wszelkiego rodzaju kontuzji, należy wpłynąć na

uczniów w taki sposób, aby bardziej świadomie podchodzili do sportu i aktywności
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fizycznej i angażowali się aktywnie w każdy etap zajęć (ze szczególnym

uwzględnieniem rozgrzewki). Należy również zwiększyć świadomość samych

rodziców, którzy niestety często podchodzą do przedmiotu z równie lekceważącym

stosunkiem, co sami uczniowie i tym samym przenoszą swoje błędne opinie na dzieci:

NWF6: Powinna być praca z rodzicami, ale tak naprawdę zazwyczaj nie było z kim pracować.

Rodzice często uważają, że niektóre zachowania są zupełnie normalne, ktoś się źle odezwie do

nauczyciela – to przecież normalne, to przecież młodzież Ciężko było cokolwiek wytłumaczyć

temu rodzicowi przede wszystkim, a na drugim miejscu dopiero dzieciakowi. Bywało tak

przecież, że dziecko według wszystkich nauczycieli, pedagogów, czy dyrektora źle się zachowało,

a rodzice potrafią później robić awanturę, że to nie wiadomo po co taka afera, piętnowanie

ucznia i tak dalej. Sami rodzice chyba nie wiedzieli, jak powinno wyglądać zachowanie

w szkole. Takie postawy rodziców, że ciężko było się z nimi dogadać w jakiejkolwiek sprawie.

Na stres związany z pracą w charakterze nauczyciela wuefisty wpływa w znaczącym

stopniu konieczność rozwiązywania problemów wychowawczych z udziałem

rodziców nauczanej młodzieży, jak i liczne zarzuty i pretensje grupy wobec

stosowanych metod, wystawianych ocen oraz jej roszczeniowość. Pomimo, że

usunięcie nauczyciela z pełnionego stanowiska jest procesem skomplikowanym

i niemal niewykonalnym, to coraz częściej dochodzi do sytuacji, gdy nauczyciel lęka

się o swoją posadę w wyniku działań niezadowolonych rodziców (zgłaszanie

domniemanych nieprawidłowości drogą urzędową z pominięciem ogniwa dyrektora).

Konfrontacje na tle rodzic – wuefista są źródłem szczególnie silnie wpływającym na

poziom stresu badanej grupy (temat został szerzej omówiony w rozdziale 3.3).

Powyższe czynniki stresogenne wymienione zostały przez nauczycieli wuefistów

podczas wywiadów jako najbardziej obciążające w codziennej pracy. Wnioski
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z rozmów z badanymi nauczycielami (analiza jakościową) porównałam również

z wynikami badań ilościowych poświęconych głównym zagrożeniom zdrowia

psychicznego w grupie wuefistów (Kuśnierz, 2010). Obie analizy przynoszą podobne

wnioski.

1. Badani nauczyciele wychowania fizycznego odczuwają stres w pracy, wskazują również na

dużą różnorodność czynników i sytuacji szkolnych odbieranych jako stresujące.

2. Najistotniejsze stresory w opinii respondentów to:

- niskie zarobki i prestiż zawodu,

- brak bazy do realizacji zajęć,

- niewłaściwy stosunek dyrekcji szkoły do nauczycieli,

- zła organizacja pracy w szkole,

- traktowanie wychowania fizycznego jako przedmiotu gorszego od innych,

- brak pewności dalszego zatrudnienia,

- konieczność podejmowania dodatkowej pracy zarobkowej.

3. Płeć istotnie różnicuje poziom stresu, wyższą wartość istotną statystycznie stwierdzono

w grupie kobiet.

4. Wiek nauczycieli, typ szkoły oraz staż pracy w niewielkim stopniu wpływają na poziom stresu

w badanej grupie zawodowej. (Kuśnierz, 2010, s. 48)

Niewielkie różnice pojawiają się wyłącznie w odniesieniu do czynników

stresogennych związanych z zapleczem potrzebnym do prowadzenia zajęć

(infrastruktura, dostępność sprzętu), które w badanej placówce obecnie jest

zapewnione na wysokim poziomie oraz w kontekście relacji na tle

wuefista-przełożony (co pokrywa się również ze złą organizacją pracy w szkole),

ponieważ stosunki te przebiegają zdaniem nauczycieli bez zastrzeżeń. Wynikają one

jednak z indywidualnego charakteru badanej placówki i ludzi ją współtworzących,

a nie mają związku ze specyfiką zawodu. Nie zaobserwowałam również różnicy

w poziomie stresu ze względu na płeć. Badanego liceum problem nie dotyczy,
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zdaniem nauczycieli, głównie ze względu na wysoki poziom współpracy wuefistów

i dobre relacje w gronie pedagogicznym (również poza przedmiotem wychowanie

fizyczne), które pozwalają im swobodnie funkcjonować w danej roli.

3.5.2. Wpływ cech osobowościowych wuefistów na proces wypalenia zawodowego

W rozdziale 3.1. miałam okazję szerzej opisać kompetencje nauczycieli wuefistów

oraz cechy osobowościowe, które pomagają im w codziennej pracy z młodzieżą.

Badanej grupie udało się przez wiele lat wspólnej pracy stworzyć niezwykłą

koleżeńską więź, której budulcem są wspólne pasje do sportu, aktywności fizycznej

oraz nauczania. Wuefistów łączą również takie cechy jak zdyscyplinowanie,

umiejętność współpracy, zorganizowanie, odwaga oraz przebojowość. Potrafią oni

zmotywować podopiecznych do aktywności, wspierają młodzież w rozwoju

psychicznym i fizycznym, w kreatywny sposób wzbudzają ich zaangażowanie.

Stanowią również pozytywny przykład, biorąc aktywny udział w prowadzonych

zajęciach i dzieląc się z młodzieżą swoimi umiejętnościami i doświadczeniem

w sposób świadomy i odpowiedzialny. Ich wysokiej popularności w gronie

uczniowskim sprzyja postawa „przyjaznej stanowczości”, którą podopieczni

doceniają i która pozwala wuefistom na budowanie z nimi silniejszych i trwalszych

relacji.

Z uwagi na to, jak zauważają sami wuefiści, że bardzo ciężko jest im oddzielić

w pełni pracę od życia prywatnego, a obie przestrzenie są dla nich bardzo ważne (ich

kariera powiązana jest bezpośrednio z pasją do sportu), mogą być oni w dużym
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stopniu narażeni na czynniki stresogenne i wynikający z nich proces wypalenia

zawodowego.

Przeprowadzone w ostatnim trzydziestoleciu badania wykazują, że syndrom wypalenia dotyka

szczególnie pracowników zawodowo pomocnych oraz pracowników socjalnych w tym:

nauczycieli, pielęgniarki, psychologów, policjantów oraz pracowników służb ratowniczych. Jak

pisze Sęk (2009), reprezentanci powyższych zawodów doświadczają coraz więcej stresu,

z którym trudno sobie poradzić, wyczerpują się, są chronicznie zmęczeni, coraz mniej

zadowoleni z pracy. Próbując radzić sobie z tymi obciążeniami coraz bardziej dystansują się od

osób, którym pomagają, które uczą, które leczą, z czasem tracą zaangażowanie w zawodzie,

zmieniają go lub przechodzą na przedwczesną rentę. (Kuśnierz, 2010, s. 49)

Cechy charakteru i kompetencje, czyniące z nich niezwykłych ludzi i nauczycieli,

mogą wpływać jednocześnie negatywnie na stan psychiczny wuefistów, którzy

w niewystarczającym stopniu rozgraniczają funkcje służbowe i życie prywatne oraz

nie potrafią zdystansować się odpowiednio od nauczanej młodzieży. Badani

nauczyciele zauważali podczas wywiadów, że zdarza im się przywiązywać zbyt dużą

uwagę do spraw szkolnych, angażują się mocno w problemy i sukcesy uczniów.

Podczas procesu dydaktyczno-wychowawczego tworzą się pomiędzy nimi,

a uczniami więzi, które często uniemożliwiają im odseparowanie pracy od

prywatnego życia. Często nauczyciele zarzucają sobie, że nie poświęcają

wystarczającej uwagi indywidualnym problemom uczniów, co wzbudza w nich

poczucie winy. Sfera emocjonalna danego nauczyciela, jego przywiązanie oraz

poczucie obowiązku względem ucznia i jednoczesnego niedocenienia jego starań

przez rodziców, w efekcie doprowadza do spadku ich zaangażowania, bezsilności:
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Praca zawodowa staje się misją do wykonania wymagającą szczególnego zaangażowania

i wyrzeczeń, w efekcie pracownicy gasną, by ostatecznie się wypalić. (Kuśnierz, 2010, s. 50)

Nauczyciele w swojej codziennej pracy spotykają się z młodzieżą zdolną

i zdyscyplinowaną, która jest świadoma swoich celów, nie potrzebuje specjalnej

uwagi ze strony pedagoga (poza funkcją dydaktyczną), z drugiej strony jednak niemal

w każdej klasie znajdują się jednostki zagubione, problematyczne, potrzebujące

specjalnej uwagi, troski i pomocy. Zadaniem nauczyciela jest dostrzeżenie tych osób

i wsparcie ich w jak najlepszy sposób (szczególne przypadki opisane zostały szerzej

w rozdziale 3.2.), wiąże się to jednak z licznymi niepowodzeniami:

NWF2: Cały czas mi to siedzi z tyłu głowy, pomoc tym najtrudniejszym dzieciakom. Pamiętam,

że w tej drugiej szkole zaszła mi w ciążę uczennica. Zbieraliśmy dla niej środki do życia,

pieniądze. Jeździłam do jej domu, warunki nie do życia, kilkoro dzieci w domu, jeden pokój

i kuchnia, w której dzieci na materacach spały. To była straszna dzielnica.

Przede wszystkim rozmawiam. Mówię im, że są mocni, silni i potrafią, nawet małymi

kroczkami dojść do celu. Niestety motywacja motywacją, ale zdarza się, że i tak odchodzą

i to jest niesamowicie przykre dla nauczyciela. Jest to kawał ciężkiej pracy, ale ja lubię po

prostu takie ciężkie klasy. Takie, w których słychać jak mucha lata na początku, nikt się nie

odzywa w odpowiedzi na pytanie.

Emocjonalny stosunek do ucznia rodzący się w trakcie realizacji funkcji

wychowawczej, troska o jego bezpieczeństwo i zdrowie wpływają negatywnie

samopoczucie nauczycieli wychowania fizycznego, czują się oni często przeciążeni

problemami, których nie mogą rozwiązać (nawiązuję tutaj do trudnych problemów

pojawiających się w pracy z uczniem jak: przemoc w rodzinie, depresja, alkoholizm,
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narkomania, samookaleczenia, zaburzenia odżywiania). Z uwagi na takie cechy

charakteru jak m.in. odwaga i zaangażowanie, wuefiści starają się pomagać i wspierać

uczniów w każdej sytuacji, a wiąże się to niestety z częstymi porażkami, które

traktują bardzo personalnie:

NWF6: W pewnym momencie pojawia się zmęczenie, do tego nakładają się problemy różnego

typu z uczniami, rodzicami. Jak ktoś ma problemy z klasą, trudnymi uczniami, zbiera na

spotkaniach z rodzicami, to zaczyna się czuć niedoceniony. Pracuję, staram się i jeszcze ktoś

ma do mnie pretensje. Uczniowie mają zbyt lekkie, lekceważące podejście do mnie i do

przedmiotu.

Przez takie czynniki stresogenne jak: niezadowoleni rodzice, urzędowe procesy

dyscyplinujące, trudne przypadki wychowawcze, przeciążenie obowiązkami,

zauważają u siebie coraz większą tendencję do przesadnego unikania stresorów.

Podświadomie ograniczają ryzyko kolejnego zawodu, nie angażując się trudne

wyzwania, m.in. niechętnie jeżdżą z młodzieżą na wycieczki szkolne, obniżają

poziom trudności ćwiczeń, wstrzymują się od podejmowania decyzji na tle uczeń –

rodzic (niebieska karta):

NWF6: Teraz trzeba uważać na każde słowo, na przykład nie można podnieść głosu, bo dziecko

się poskarży, słyszałem już, że zdarzyła się taka afera, osobiście się z tym nie spotkałem, ale te

sytuacje odbiły się dosyć głośnym echem w życiu szkoły.

Na przestrzeni paru lat człowiek na pewno stopniowo zmieniał podejście, zmiękczał język.

Czasami zastanawiam się nad tym, co mam powiedzieć, żeby nie zranić młodzieży. To nie było

nagłe przejście, działo się to powoli, z biegiem lat. Teraz weszła ustawa, która mówi o tym, że

każdego nauczyciela można skierować do rzecznika dyscyplinarnego, do kuratorium,

w zasadzie za byle co. Rodzic z pretensjami pisze do kuratorium i już urzędnik musi reagować,
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sprawdzać sprawę, badać, masa problemów z tym jest. Nie pozostawili tego dla dyrektora, na

miejscu lepiej problemy rozwiązywać, a rodzice kierują swoje wątpliwości najwyżej jak się da.

Takie symptomy mogą zdaniem Kuśnierza doprowadzić do depersonalizacji (jednego

z objawów wypalenia zawodowego):

Depersonalizacja odmiennie niż w tradycji psychiatrycznej, odnosi się do obojętności

i dystansowania się wobec problemów klienta, pacjenta, wychowanków, uczniów.

Prezentowaniu postaw cynicznych wobec tych osób oraz obwinianie ich za własne

niepowodzenia w pracy. Depersonalizacja, czyli odczłowieczenie, uprzedmiotowienie, jest

próbą zwiększenia psychicznego dystansu wobec osób, z którymi się pracuje. (Kuśnierz, 2010, s.

51)

Na wypalenie zawodowe nauczycieli składa się wiele czynników, natomiast wuefiści

są szczególnie narażeni na jego objawy z uwagi na charakter przedmiotu (możliwość

urazów, kontuzji, duża przestrzeń i emocje) i cechy osobowościowe niepozwalające

im oderwać się wystarczająco od problemów szkolnych, odpuścić (m.in. upór,

zaangażowanie, troska).

3.5.3. Konflikt ról nauczyciela wychowania fizycznego

Nauczyciel wychowania fizycznego pełni jednocześnie wiele ról i funkcji, co jest

między innymi przyczyną poczucia przemęczenia badanych, którzy w codziennej

pracy mają poczucie „przeładowania” różnego typu zadaniami. Do obowiązków

pedagogów należy przede wszystkim należyte wywiązywanie się z roli profesjonalnej

(zawodowej), której ramy niestety są płynne i zależne od wielu czynników, m.in. od

prawa: ustaw, reform edukacji, rozporządzeń, statutów szkolnych; szkolnej praktyki,
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na którą składają się codzienne nieprzewidywalne wydarzenia (do których nie zawsze

mogą się odpowiednio przygotować); sytuacji polityczno-gospodarczej w państwie,

czy oczekiwań społeczeństwa. Poza rolą zawodową badani wuefiści codziennie

sprawdzają się w rolach rodzinnych, jako żony, mężowie, rodzice. Co więcej, sytuacja

finansowa i ich pasje często motywują wuefistów do podejmowania pracy zarobkowej

poza szkołą (m.in. badani pracują w klubach fitness, jako trenerzy, czy jako

nauczyciele jazdy samochodem).

W obrębie działalności profesjonalnej w charakterze nauczyciela odpowiadają oni za

procesy dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze oraz środowiskowe (Łukasik, 2009,

s. 17). Pod tymi funkcjami kryje się szeroki zakres odpowiedzialności, który ewoluuje

wraz z rozwojem społeczeństwa, m.in. przekazywanie wiedzy, umiejętności, zasad

moralnych, norm, kształtowanie osobowości, indywidualności dziecka, pomoc

w trudnych dla niego sytuacjach, troska, zrozumienie, ochrona, wsparcie, kontrola,

monitoring, mentoring, tutoring. Zadań i wyzwań w pracy nauczyciela nie da się

jednak ostatecznie i wyczerpująco nakreślić, ponieważ składa się na nie wiele

czynników (np. środowiskowych), które nieustannie ewoluują, dlatego też każdego

dnia pracy wuefiści uczą się czegoś nowego, nabywają doświadczenia i wiedzy.

Z jednej strony badani doceniają wartość płynącą z coraz to nowych doświadczeń

i wyzwań, zwracają jednak uwagę, że stanowią one dla nich duże obciążenie

psychiczne i fizyczne. Rola profesjonalna nauczyciela wpływa w znaczącym stopniu

na inne, pozazawodowe aktywności (m.in. życie rodzinne). Z jednej strony chcą się

oni zaangażować w pełni w roli nauczyciela i wypełnić metafizyczną misję

zawodową, nie jest to jednak możliwe do wykonania z uwagi na jej szeroki (ciągle

zmieniający się) zakres. Każdy uczeń mierzy się z innymi problemami i niemożliwe



140

jest całkowicie indywidualne podejście pedagoga. Z drugiej strony nauczyciele

zwracają również uwagę na niespójności w ich roli profesjonalnej, w pierwszej

kolejności mają bowiem nauczać, przekazywać swoją wiedzę, często jednak

przeszkadzają im w tym warunki pracy, m.in. zła infrastruktura, zachowanie

młodzieży. Muszą w związku z tym wykazywać się kreatywnością, działać na wielu

płaszczyznach, aby pomimo niesprzyjających okoliczności pracy przekazać rzetelnie

materiał:

NWF2: Miałam taką klasę, gdzie na godzinę wychowawczą przynosiłam wagę od fizyka,

musiałam im takie podstawowe rzeczy tłumaczyć, na linijce pokazywać rzeczy, które są

oczywiste dla większości, proste. Na wuefie ćwiczyłam z nimi słówka na angielski. Dla mnie to

jest nie do przyjęcia, żeby osoby, które nawet we własnym języku nie znają odpowiedniej ilości

słów, musiały wkuwać je jeszcze w innym.

Pojawiają się jednak sytuacje, w których nauczyciel zmuszony jest zajmować się

wyłącznie sprawami wychowawczymi, które w znacznym stopniu utrudniają

przeprowadzenie procesu dydaktycznego, z którego efektów nauczyciel jest

rozliczany (problem szczególnie zauważalny na etapie gimnazjum, szerzej opisany

w rozdziale 3.2):

NWF6: Spotkałem się z oporem kilku osób z wykonywaniem czynności. Informuję, że dzisiaj

gimnastyka, a oni nie wychodzą z szatni, nie przebierają się na zajęcia, bo nie chcą gimnastyki.

Trzeba było zrobić zespół wychowawczy, rozmowę ucznia w obecności rodzica i pedagoga i to

podziałało. W grupie uczniowie są silni, pewni siebie, w grupie często nie ma sensu dyskusji,

mają przewagę liczebną, przekrzykują się. Większy efekt ma rozmowa indywidualna, dyrektor,

pedagog, rodzic, nie ma wtedy agresji, chamstwa, znika ta pewność siebie. Trzeba było zapisać,

zakończyć dyskusję i czekać na zespół. To nie są notoryczne przypadki, ja nie mam problemu
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z przywołaniem ucznia do porządku po lekcjach, dlatego mamy też 18, czy 25 godzin lekcyjnych,

żeby znaleźć czas na obowiązki wychowawcze, to jest czas na przygotowanie się do zajęć

i spotkania z rodzicami.

W roli zawodowej nauczyciela nie sposób jest określić priorytetów, wuefista musi

zatem jednocześnie przekazywać materiał (funkcja dydaktyczna), jak i obserwować

uczniów pod różnym kątem oraz angażować na różnych polach:

- funkcji opiekuńczej, np. analizować spadek wagi danego ucznia, informować

wychowawcę o podejrzeniach, rozmawiać z uczniem o jego problemach,

- funkcji wychowawczej, np. dbać o to, żeby klasa zachowywała normy społeczne,

kształtować dobrą postawę, m.in. nie pozwalać na wykluczanie uczniów z gier, zabaw,

dbać o to, aby silne osobowości nie dominowały w grupie ćwiczebnej,

- funkcji środowiskowej, np. angażując młodzież w organizację oraz uczestniczenie

w sportowych wydarzeniach, czy inicjatywach lokalnej społeczności (m.in.

charytatywne zbiórki funduszy).

Wuefiści zwracali również uwagę na problem związany z brakiem czasu na rzetelną

realizację tych ról, funkcji i związanych z nimi zadań, w trakcie ustawowego etatu:

NWF2: Nauczyciele mają ponad trzydziestoosobowe klasy, siłą rzeczy nie uda się dostosować

poziomu do wszystkich i ktoś zawsze na tym ucierpi - albo lepsi uczniowie, których czas

marnowany jest na sprawy wychowawcze, albo słabsi, którzy nie zdają do następnej klasy, bo

poziom i szybkość nauki jest dla nich zbyt wysoki. Nie ma dobrego rozwiązania. Jeszcze gorzej

mają dzieci, które normalnie chodziły do klas integracyjnych, których już często nie ma, a ich

rodzice nie chcą ich wysłać do szkoły specjalnej z jakichś przyczyn. Chodzi do klasy

z normalnymi dziećmi i czuje się odosobnione, zagubione.
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Wuefiści zauważali podczas wywiadów, że z roku na rok oczekiwania wobec

pedagogów znacznie wzrastają (m.in. przez pauperyzację społeczeństwa, coraz

większą uwagę poświęcaną pracy i zarobkowi, na niekorzyść czasu poświęcanemu

życiu rodzinnemu), w związku z czym spotykają się z coraz większą presją

społeczeństwa ukierunkowaną na przeniesienie obowiązków niegdyś przynależących

do rodzica na nauczyciela. W wyniku tych zmian szkoła w zbyt dużym stopniu

(zdaniem badanych) koncentruje się na sprawach wychowawczych, które powinny

być rozwiązywane poza nią, ze szkodą dla dydaktyki:

NWF6: Zauważa się taką tendencję, że rodzic spycha odpowiedzialność za wychowanie dzieci

na nauczycieli i w tym momencie nauczyciel, zamiast uczyć, to wychowuje bardziej niż oni.

W domu dzieci są zaniedbywane pod tym względem i wiadomo, że jest nowoczesna technologia,

dzieci się zamykają w pokojach, siedzą na komputerze, komunikacja bezpośrednia leży

kompletnie, tylko komunikatory online, czasem wyjdą coś zjeść i zamienią kilka słów

z rodzicami. Grają, uczą się i wydaje mi się, że ten kontakt z rodzicami jest dużo słabszy niż

kiedyś i gdy nagle pojawiają się problemy, to rodzic twierdzi, że nie ma sobie nic do zarzucenia,

że to wina szkoły – źle się zachowuje, bo lekcje są nudne, złe środowisko, koledzy. Z takimi

opiniami się spotkałem.

Kolejnym szeroko omawianym przez nauczycieli wychowania fizycznego problemem

jest zderzenie się ich roli profesjonalnej z rolą organizacyjną, wynikającą z ram

instytucjonalnych, a zagadnienia tego szczegółowiej dotyka rozdział 3.2. niniejszej

pracy (Historia dwóch reform). Pedagodzy krytycznie oceniają zmiany (i wynikający

z nich chaos organizacyjny) związane z reformami edukacji w roku 1999 i 2017.

Uważają je za nieprzemyślane i dezorganizujące ich pracę na wielu płaszczyznach.

Nauczyciele czują się wykluczani z dyskusji w wielu sprawach państwowych, które

dotyczą zarówno charakteru ich pracy, jak i zarobków, czują się przez to bezsilni
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i nieważni. Nieprzemyślane i pochopne zmiany w oświacie warunkują bowiem jakość

ich pracy, nakładają nowe obowiązki i zadania, na które nauczyciele nie są

wystarczająco przygotowani, dlatego też muszą bardzo szybko przystosowywać się

do coraz to nowych realiów funkcjonowania w szkole, nie są w tym jednak wspierani.

Z powyższego problemu wynika również kolejny konflikt na tle zderzenia się roli

modelowej nauczyciela, który: „powinien stanowić konstruktywny wzorzec osobowy

dla swoich uczniów” (Górska, Kowalska, Martyński, Terelak, Zub, 2007, s. 236),

a postawy rządu wobec jego profesji oraz wynikający z niej niski status (m.in.

społeczny, materialny). Wuefiści podkreślają, że społeczeństwo, w tym również sama

młodzież przez nich nauczana, zwraca uwagę na dużą dysproporcję pomiędzy

wysokim zakresem obowiązków pedagoga, kultywowanymi przez nich wartościami

(szczególnie moralnymi), nakładem pracy, a ich zarobkami i wpływem społecznym.

Ciężko jest więc (ich zdaniem) przekazywać uczniom właściwe dla nich wzorce

osobowe, gdy „misjonarska” postawa nauczyciela nie jest w żaden sposób doceniana

społecznie i gratyfikowana rządowo. Wuefiści zauważają, że stosunek państwa do ich

profesji wpływa znacząco na postawę uczniów, którzy często wybierają z tej

przyczyny drogę „na skróty”, nie zauważają bowiem sensu w ciężkiej pracy

i staraniach swoich nauczycieli.

3.5.4. Misjonarz, czy nauczyciel? Praca wynikająca z powołania

Pojęcie misjonarstwa w kontekście pracy badanych osób pojawiało się z dużą

częstotliwością podczas przeprowadzanych wywiadów. Bez względu na pozytywne

cechy osobowościowe oraz wysokie kompetencje badanych, profesja nauczyciela (ze

szczególnym uwzględnieniem grupy wuefistów), nie cieszy się wysokim prestiżem
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społecznym oraz wiąże się ze stosunkowo niskimi zarobkami, a samym pedagogom

ciężko jest odpowiedzieć na pytanie o przyczyny wyboru zawodu nauczyciela i jego

dalszego praktykowania w tak niesprzyjającym otoczeniu, bez odwoływania się do

metafizycznych pojęć związanych z powołaniem, czy misją:

NWF4: Ja jestem bardzo świadomym człowiekiem, wiem co robię, jak robię i na co moje czyny

wpływają. Jakbym zauważyła u siebie problem z motywacją, gdybym wiedziała, że nie realizuje

już swojej misji i zadań w stu procentach, to bym zrezygnowała.

Niewątpliwie cel ich pracy – przekazywanie wiedzy i wartości, które przekładają się

na dorosłe życie osób przez nich kształconych, wiąże się z ogromną

odpowiedzialnością i zaangażowaniem. Związany jest również z niezwykle ważnymi

dla młodego człowieka wartościami jak: troska o drugiego człowieka, zrozumienie,

poświęcenie swojej uwagi i czasu, czy bezwarunkowa pomoc w trudnych sytuacjach.

Cel ten niewątpliwie jest istotny, nie jest jednak zdaniem nauczycieli odpowiednio

eksponowany, rozumiany i doceniany społecznie, nie zauważa się również niezwykle

trudnego i zmiennego charakteru pracy wuefisty:

Każda sytuacja w szkole wymaga nie tyle powtarzania tego, co się już kiedyś robiło, lecz

otwarcia się na nowość. Uczeń wymaga od nauczyciela kreatywności pojmowanej jako

wykraczanie poza to, co się już wie i umie. Jego twórczość nie jest czymś wyjątkowym, lecz

codziennym i elementarnym obowiązkiem tworzenia, a nie odtwarzania własnego,

wypracowanego sposobu bycia z uczniem. To ciągłe tworzenie jest charakterystyczną cechą

tego zawodu i sprawia, że przygotowanie nauczyciela do pełnienia tak ważnej roli jest zawsze

prowizoryczne. (Żegnałek i Gutkowska-Wyrzykowska, 2017, s. 174)
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Wuefista, chcąc nadążać za coraz to nowymi obowiązkami, zadaniami

i oczekiwaniami nieustannie się dokształca, doskonali zwoje umiejętności, nie robi

tego jednak z ustawowego obowiązku (najczęściej opłaca te kształcenie z prywatnych

środków), ale właśnie z uwagi na dynamiczne środowisko pracy, które wymaga od

niego, aby był „na czasie”, miał aktualną wiedzę i kompetencje, wykazuje się więc

bezinteresowną troską o rozwój i przyszłość nauczanej młodzieży.

Wuefiści nie mają cienia wątpliwości, że ich praca związana jest z powołaniem i ma

w dużej mierze charakter misyjny. Zauważają, że w ich gronie nie znajdują się osoby,

które wybrały zawód nauczyciela z finansowych pobudek, ale zawsze przyświecała

im misja przekazywania swojej wiedzy:

NWF4: Jeżeli nie szuka się nowych form ruchu, ćwiczeń, to praca może stać się nudna. Ileż

można robić tego samego, przewrotów, odbić, bo to jest tak, że cały czas przychodzą nowe

jednostki, wkrada się powtarzalność, musisz realizować z nimi ten sam materiał w zakresie

podstawy i rolą nauczyciela jest potrafić zrobić to w taki sposób, żeby nie powtarzać tych

samych ćwiczeń, nie uczyć w ten sam sposób. To jest pewnego rodzaju praca z misją,

nauczyciel, który tego nie czuje, nie będzie w stanie się spełnić w tym zawodzie.

Oczywiście w przypadku badanej grupy dużą rolę w wyborze profesji pełni

zamiłowanie do sportu i aktywności fizycznej, jest to jednak pasja, która ich zdaniem

działa na korzyść pełnieniu swojego powołania w roli nauczyciela. Stanowią oni

bowiem dzięki niej przykład, wzór do naśladowania, który mają okazję przekazywać

szerszemu gronu odbiorców. Nie ma w opinii badanych argumentów, które

przemawiają za wyborem profesji wuefisty, mieszczących się w kryteriach

współczesnego świata, w dużej mierze skoncentrowanego na policzalnych
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korzyściach (wysoka pensja, sprecyzowane obowiązki oraz godziny pracy, stabilne

zatrudnienie związane z bogatym zapleczem benefitowym). Są oczywiście w ich

opinii pewne zalety pracy w charakterze nauczyciela, związane ze stosunkowo małą

ilością godzin dydaktycznych (która jednak stanowi mit, w przypadku

zaangażowanych pedagogów), długimi płatnymi wakacjami, czy brakiem

jednostajności (ciągłe wyzwania):

NWF6: Ja tu nie będę narzekał, bo po prostu bardzo lubię tę pracę, nie wyobrażam sobie pracy

w zakładzie, taśmowej nudnej. Tutaj mam wolność, swobodę, mogę przygotować się jak chcę,

przeczytać co chcę, przeprowadzić w najlepszy dla mnie sposób lekcję, to mi się podoba, nie

jestem robotem, nie wyobrażam sobie tego.

Nie wpływają one jednak w kontekście długoterminowym na zaangażowanie

badanych z uwagi na duży zakres ich odpowiedzialności i stresu wynikającego

z wielu czynników (m.in. trudny rodzic, niegrzeczny uczeń, niski prestiż zawodu).

Wuefiści zwracają uwagę, że nie wystarczy sama pasja do sportu, którą realizować

mogą przecież w innych sferach życia. Aby właściwie wprowadzić dzieci i młodzież

w dorosłość i jednocześnie przekazać im potrzebną wiedzę i wartości, należy ich

zdaniem łączyć w sobie wysokie kompetencje i predyspozycje w danym kierunku

(w przypadku badanych związane ze sportem oraz pedagogiką), jak i posiadać dużą

świadomość celu nauczania i związanych z nim wyrzeczeń oraz bezinteresownej

postawy:

NWF4: Ja nie wiem, chyba to jest dar od boga. Nie jestem ci teraz w stanie powiedzieć, co ja

bym zrobiła gdyby..., ale gdy staję przed danym zadaniem, gdy powstaje jakiś problem, to

potrafię zadziałać i go rozwikłać. Stwarzam warunki do realizacji zadania, przekładam to na

przykład na sytuacje życiowe. Mówię: „No zobacz, jak teraz sobie poradziłeś, to jak może Ci
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ten sukces pomóc w przyszłości, poszerzyć horyzont myślenia”. Na takiej zasadzie działam, to

jest ważne w danej chwili. To wynika z pedagogicznego przygotowania, ale i trzeba mieć to

w sobie. Wiem, jakie mogą być problemy i czego nie należy bagatelizować.

W innym przypadku nauczyciel wychowania fizycznego może szybko się wypalić

i nie będzie w stanie zrealizować misji w takim samym stopniu, jak zaangażowany,

pełen optymizmu (pomimo licznych przeszkód) wuefista.
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4. Konkluzje

4.1. Charakterystyka stresu nauczycielskiego

Podsumowując przeprowadzone badania, w pierwszej kolejności pragnę określić

główne stresory obecne w środowisku pracy nauczycieli wychowania fizycznego,

w odniesieniu do trzech wymiarów roli społecznej wuefisty. Poniżej zamieszczam

schemat przedstawiający interesujące mnie zagadnienie w wymiarze

ogólnospołecznym roli:

Schemat nr 1. Główne stresory w kontekście wymiaru oczekiwań społecznych

Źródło: opracowanie własne

W wymiarze ogólnospołecznym roli wyróżnić można trzy główne stresory: brak

społecznego uznania profesji nauczyciela, postrzeganie przez społeczeństwo

wuefistów, jako gorszego rodzaju nauczycieli oraz konieczność stanowienia przez

nauczyciela wychowania fizycznego wzorca osobowego (uniemożliwiający mu

wyjście z roli). Obejmuje on:
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Mniej lub bardziej sformalizowane scenariusze zawarte w szerszym kontekście społecznym

i kulturowym, znajdującym się poza bezpośrednim miejscem pracy aktora społecznego i poza

jego kontekstem profesjonalnym. (Kostera, 2012, s.20)

Jak już wspominałam w części teoretycznej, oczekiwania społeczne wobec

nauczycieli wychowania fizycznego są bardzo wysokie, co wynika bezpośrednio ze

znaczącej odpowiedzialności pedagogów za rozwój oraz bezpieczeństwo nauczanej

młodzieży. Mają one konstruktywne podstawy. Ich niedostatkiem natomiast

charakteryzuje się brak społecznego uznania profesji, który wpływa bezpośrednio na

wysoki poziom stresu badanej grupy. Jak wynika z przeprowadzonych w niniejszej

pracy badań, oczekiwania społeczne wobec wuefistów stale rosną, a ich ciężar

przenosi się stopniowo (w wyniku przemian społecznych, a szczególnie

komercjalizacji życia) z funkcji dydaktycznej, na wychowawczą. Od nauczycieli

oczekuje się zatem coraz częściej, aby nie tylko stanowili dla uczniów wzór, ale

i przekazywali wychowankom podstawowe wartości i normy, które dotychczas

młodzież wynosiła z domów. Przyczynia się to również do wzrostu poziom kontroli

społecznej. Społeczeństwo winą za złe zachowania uczniów oraz błędy

wychowawcze rodzica często obarcza nauczyciela, nie gratyfikując jednocześnie

dodatkowej pracy i zasług w tym obszarze. Drugi stresor, czyli poczucie

lekceważenia profesji wuefistów przez społeczeństwo jest czynnikiem wyjątkowo

obciążającym badanych, a wynika on bezpośrednio ze znacznej stereotypizacji

profesji i nieświadomości społecznej względem celowości stosunkowo dużego

zakresu godzin jej poświęconych. Nauczyciel zobowiązany jest również społecznie do

stanowienia wzorca osobowego względem nauczanej młodzieży. Stresor działa tym

samym na wykonawców profesji permanentnie, nie pozwalając im niejako wyjść

z roli. Wiąże się z nim stałe poczucie zagrożenia utratą wizerunku, ogranicza on
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również możliwości zmian w zakresie warunków pracy (np. uniemożliwiając

zauważalne, ale niezgodne ze społecznymi normami strajki).

Na wymiar profesjonalny roli społecznej nauczyciela wychowania fizycznego

oddziałuje największa ilość stresorów, poniżej zamieszczam schemat:

Schemat nr 2. Główne stresory w kontekście wymiaru profesjonalnego roli

Źródło: opracowanie własne

Do szczególnie uciążliwych stresorów nauczyciele wychowania fizycznego zaliczają

problemy w relacjach interpersonalnych w miejscu pracy, a więc uciążliwe

zachowanie uczniów i roszczeniową postawę ich rodziców. Wuefiści coraz mniej

chętnie przyjmują funkcję wychowawcy klasy, z uwagi na nasilenie kontaktów
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interpersonalnych, liczne problemy wychowawcze występujące w klasach oraz

dodatkowe obowiązki organizacyjne.

Bezpośrednio ze specyfiką przedmiotu związane jest zagrożenie ucznia urazami,

w wyniku niepoprawnego wykonywania ćwiczeń. Z uwagi na to, nauczyciel

wychowania fizycznego zmuszony jest do wykazywania się szczególną czułością na

potencjalne przejawy niesubordynacji ucznia. Dodatkowe utrudnienie w tym obszarze

stanowi otwarta przestrzeń, na której zajęcia się odbywają. Wiąże się ona z licznymi

zagrożeniami i niebezpieczeństwami. Warunki pracy są zatem zmienne i dynamiczne,

a nauczyciel zmuszony jest do zachowywania natężonej uwagi przez dłuższy czas, co

stanowi czynnik stresogenny, a w szerszym kontekście może wpływać na

przemęczenie. Szczególna dbałość o bezpieczeństwo uczniów w warunkach

podwyższonego zagrożenia urazami i kontuzjami obciąża psychicznie nauczyciela, co

może przyczynić się bezpośrednio do obniżania trudności i skomplikowania ćwiczeń,

ze szkodą dla rozwoju ucznia. Kolejna grupa stresorów jest bezpośrednio związana

z pełnieniem przez nauczycieli innych ról społecznych. W tym obszarze badani

wyróżnili kontekst życia rodzinnego oraz konieczność podejmowania dodatkowych

działań zarobkowych. Głównym stresorem w obszarze roli profesjonalnej nauczyciela

jest przeciążenie profesji obowiązkami, jest on również bezpośrednio powiązany

z wcześniej wymienionymi źródłami stresu. Presja czasu oraz kumulacja funkcji

i związanych z nimi obowiązków stoi w sprzeczności z możliwościami nauczyciela –

zarówno czasowymi, jak i kompetencyjnymi. Zderzenie takie może wywoływać

frustrację i smutek. Jak zauważa Sęk (2000):
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Do najważniejszych należą sprzeczności pomiędzy ideałem zawodowym a własnymi celami

zawodowymi, a możliwościami działania. Najczęściej chodzi tu o konfrontację ideałów i marzeń

z realiami. (Sęk, 2000, s. 153)

Trzeci schemat obrazuje główne stresory w kontekście wymiaru instytucjonalnego

roli:

Schemat nr 3. Główne stresory w kontekście wymiaru profesjonalnego roli

Źródło: opracowanie własne

Głównym stresorem w tym obszarze jest zła organizacja pracy, którą w części

teoretycznej pracy powiązałam bezpośrednio z przeprowadzanymi reformami

edukacji. Niezwykle duże obciążenie stanowi dla nauczycieli również szybkie tempo

pracy. Wykonywanie obowiązków szkolnych, pomimo pozornego uporządkowania

wynikającego z obowiązujących zasad, statutów, rozkładów zajęć, harmonogramów

i planów, wiąże się z dużą dynamiką działań i skrajnie eksploatuje siły wuefistów.

Dodatkowo problem może nasilić się w przypadku niewystarczającej bazy do

realizacji zajęć, ponieważ nauczyciel zmuszony jest w takiej sytuacji podejmować
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działania służące kompensacji braków. Niskie zarobki w połączeniu ze stale

wzrastającym zakresem obowiązków i dużą odpowiedzialnością wuefistów są

permanentnym źródłem stresu.

4.2. Konflikt ról nauczyciela wychowania fizycznego a wypalenie zawodowe

Zanim przejdę do prezentacji wniosków dotyczących tej części badań, pragnę

zaznaczyć, że powiązania pomiędzy rolami nauczyciela są niezwykle skomplikowane,

a poniższy schemat odnosi się wyłącznie do wybranych relacji, które określam jako

niespójne bądź konfliktowe:

Schemat nr 4. Konflikt ról nauczyciela wychowania fizycznego

Źródło: opracowanie własne
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Pierwszy konflikt obserwujemy w relacji roli profesjonalnej nauczyciela z jego rolą

ogólnospołeczną. Wzrastające oczekiwania społeczne nie przekładają się na

finansowe korzyści oraz ogólną ocenę zawodu i powodują, że w wyniku

przepracowania wuefiści tracą zapał i zaangażowanie. Stawiane im cele nie są

możliwe do osiągnięcia i wiążą się z częstym poczuciem porażki. Niedoceniane

społecznie są również dodatkowe aktywności nauczycieli (niestandardowe działania),

wykraczające poza ich obowiązki, a podejmowane przez nauczycieli w celu pomocy

uczniom i rodzicom. Zwraca się jednak dużą uwagę na błędy wuefistów i reaguje na

nie często z pominięciem ogniw szkolnych (zgłaszanie problemów do kuratorium).

Społeczeństwo nie motywuje nauczycieli do cięższej pracy, ale niejako wpływa na

spadek ich zaangażowania, poprzez stawianie nieosiągalnych celów oraz brak

związanych z nimi nagród w postaci społecznego uznania pracy bądź gratyfikacji

finansowej. Tak zwany „kij bez marchewki” przyczynia się do spadku aktywności

badanych, ponieważ często bezpieczniej ich zdaniem jest nie podjąć działań, niż

ryzykować ostracyzm społeczny. Obawa przed popełnieniem błędu może prowadzić

również do depersonalizacji uczniów.

Dodatkowo społeczeństwo lekceważy samą profesję, a obowiązki i zadania, związane

z pełnieniem roli profesjonalnej przez nauczyciela wychowania fizycznego, często

uważane są społecznie za bezcelowe. Celem wychowania fizycznego na różnych jego

etapach jest wsparcie całościowego rozwoju dzieci i młodzieży szkolnej,

a indywidualne i zaangażowane podejście nauczyciela w tym względzie ma wyrobić

w uczniu nawyk aktywności. WF, co szerzej opisują rozdziały części empirycznej,

przekłada się zatem na rozwój inteligencji emocjonalnej, społecznej, wpływa na
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kształtowanie postaw i wartości oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem

i zmęczeniem psychicznym. Niedocenienie społeczne przedmiotu niespójne jest

z powagą przekazywanych w procesie edukacyjno-wychowawczym umiejętności

i wartości.

Konflikt ról w tym obszarze wzmacniają również ukształtowane społecznie postawy

rodziców. Na tle relacji wuefista – rodzic, badania wykazały trzy główne osie

konfliktów. Pierwsza z nich odnosi się do stresu wynikającego ze zrzucania

odpowiedzialności za wychowanie dziecka na nauczyciela, równie szkodliwe skutki

przynoszą interwencje rodziców na najwyższych poziomach nadzoru pedagogicznego

z pominięciem ogniwa wychowawcy klasy, czy dyrektora, trzecia natomiast ma

związek z lekceważącym stosunkiem grupy do profesji i traktowania wuefistów

z niewystarczającą powagą (usługodawca, a nie urzędnik państwowy). Źródeł tych

niepoprawnych stosunków doszukiwać się należy szczególnie w intensyfikacji tempa

życia, pogoni za pieniądzem oraz zwiększeniem świadomości praw i sposobów ich

dochodzenia. Skutkiem niepoprawnych relacji jest zmiana postawy nauczycieli

i obniżenie ich zaangażowania, wynikające ze strachu przed konsekwencjami

prowadzonych w obrębie szkoły aktywności (wstrzymywanie się od aktywności

dodatkowych, wyjazdów szkolnych, stanowczych działań pedagogicznych).

Nauczyciele z obawy o utratę pracy (w konsekwencji działań prawnych

podejmowanych przez rodziców) nie podejmują szybkich i zdecydowanych działań ze

szkodą dla ucznia.

Wysokie wymagania społeczne stoją w sprzeczności z możliwościami

kompetencyjnymi i czasowymi nauczyciela, który jednocześnie pełni również inne
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role społeczne. Obowiązki związane z życiem rodzinnym wuefistów są niespójne

z celami zawodowymi nauczycieli. Nie są oni w stanie rzetelnie pełnić obowiązków

służbowych, z dbałością o indywidualne podejście do każdego ucznia, ponieważ

wiąże się to z nienormowanym zakresem pracy, a co za tym idzie, z utratą czasu

przeznaczonego życiu rodzinnemu, relaksowi, czy prywatnym pasjom. Wuefiści

zmuszeni są również często do podejmowania dodatkowych działalności

zarobkowych z uwagi na niski status ekonomiczny profesji i w związku z tym są

przeciążeni pracą. Dodatkowy stres przynosi im konieczność godzenia dodatkowych

aktywności z rzetelnym przygotowaniem się do lekcji. Ma to wpływ na obniżenie

kompetencji nauczycieli.

Drugi konflikt dotyczy niespójności roli ogólnospołecznej i organizacyjnej. Instytucja

szkoły cechuje się restrykcyjnymi normami i wartościami, a aktorzy społeczni w niej

funkcjonujący, zobowiązani są poprzez regulaminy i statuty do ich przestrzegania.

Konieczność stanowienia przez nauczyciela wychowania fizycznego wzorca

osobowego (w każdej sytuacji) jest dla badanej grupy niezwykle obciążające i wiąże

się z wieloma ograniczeniami. Zgodnie z oczekiwaniami społecznymi nauczyciel

w codziennym życiu musi wykazywać się wysokim poziomem kultury, a w związku

z tym nie wypada mu okazywać swojego niezadowolenia z warunków pracy w sposób

niestosowny (np. agresywny), aczkolwiek zauważalny (co potwierdzają wyniki

pokojowego strajku w roku 2019). Jak zauważa Sęk (2000, s. 155), stresor wiąże się

również z wysokim poziomem odczuwanego w codziennej pracy zagrożenia „utratą

twarzy”, bowiem nieprzygotowanie wuefisty w zakresie wiedzy bądź umiejętności

może skutkować poczuciem niekompetencji i wycofaniem (spadek zaangażowania na
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skutek wstydu, strachu). Oczekiwania społeczne wprowadzają również chaos w życie

organizacji poprzez stawianie wymagań nieprzystających do jej scenariusza.

Trzeci z konfliktów dotyczy niespójności roli profesjonalnej nauczyciela wychowania

fizycznego z rolą organizacyjną wynikającą z ram instytucjonalnych. Odgórne

decyzje centralnych struktur władzy przyczyniają się do wprowadzania chaosu

w instytucjach im podlegających, a co za tym idzie – stawiają aktorów społecznych

przed nowymi wyzwaniami, do których nie są oni przygotowani i stoją one

w sprzeczności z przyjętymi przez pracowników szkoły scenariuszami. Na gruncie

centralnych decyzji pojawia się również problem dysproporcji wymagań stawianych

nauczycielom, względem stosunkowo niskich zarobków profesjonalistów. Z szerszej

perspektywy reformy mają również niekorzystny wpływ na problem starzenia się

profesji i stanowią jeden z elementów zniechęcających społeczeństwo do

praktykowania zawodu nauczyciela, z uwagi na destabilizację środowiska pracy.

Konflikt ról w tym obszarze wzmacniają problemy związane z uciążliwym

zachowaniem uczniów. Wuefista często nie jest w stanie wywiązać się z pełnionych

funkcji i zadań, co przekłada się na funkcjonowanie organizacji. W relacji na tle

wuefista – uczeń wyróżniam konflikty wynikające z niewłaściwego podejścia

młodzieży do nauczyciela (objawiające się brakiem szacunku) oraz przedmiotu (m.in.

absencja, problem zwolnień), agresję młodzieży oraz jej skrajną niesubordynację.

Przyczyn zaburzeń należy doszukiwać się w trudnej sytuacji socjalnej młodzieży

gimnazjalnej, środowisku wychowania, wieku dojrzewania. Skutkiem powyższych

konfliktów jest spadek efektywności nauczania wynikający z przeniesienia ciężaru

z funkcji dydaktycznej na wychowawczą, problemy w organizacji lekcji, obniżenie
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jakości pracy i pogorszenie samopoczucia nauczycieli. Zauważyć można również

wpływ braku zaangażowania uczniów na spadek motywacji nauczyciela.

Na samym końcu pragnę przedstawić schemat obrazujący konieczne do

wprowadzenia zmiany, w obszarze trzech wymiarów roli społecznej nauczycieli

wychowania fizycznego, które przyczynić się mogą do obniżenia poziomu stresu

związanego z pełnionymi funkcjami:

Schemat nr 5. Koniczne zmiany w trzech wymiarach roli społecznej nauczyciela WF

Źródło: opracowanie własne
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