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Omawiana ksi ka nie nale y wprawdzie 

do kanonu opracowa  po wi conych analizie 

transakcyjnej, niemniej jednak warto zwróci  

na ni  uwag  i dostrzec zwi zki, jakie mo e 

nie  z sob  w kontek cie AT, szczególnie  

w jej edukacyjnych aplikacjach. Do  zacy-

towa  poni szy fragment wst pu, aby w pe ni 

to sobie u wiadomi : „W obliczu zmian we 

wspó czesnej szkole coraz cz ciej wa niej-

sze staj  si  dodatkowe kompetencje pedago-

gów, tzw. mi kkie umiej tno ci, do których 

nale  m.in. budowanie optymalnych relacji, 

zaawansowane umiej tno ci komunikacyjne, 

skuteczno  radzenia sobie ze stresem zawo-

dowym. Dzia ania te odwo uj  si  nie tylko 

do umiej tno ci pedagogicznych, ale równie  

psychologicznych – osobistych i interpersonalnych”. Bez w tpienia tego rodzaju 

kompetencje b d  odgrywa y coraz wi ksz  rol  w pracy pedagogicznej oraz na 

rynku pracy. Stan  si  równie wa ne, jak specjalistyczne i przedmiotowe wy-

kszta cenie oraz do wiadczenie zawodowe nauczycieli.  

Ksi ka sk ada si  z pi ciu osobnych cz ci napisanych przez poszczególne 

autorki, zwi zane z Uniwersytetem im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.  

W pierwszym rozdziale – opracowanym przez Barbar  Braun i po wi conym re-

lacjom mi dzy nauczycielem a uczniem – za punkt wyj cia przyj to teori  roz-

woju osobowo ci wg ameryka skiego psychologa Roberta Kegana, profesora  
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z Uniwersytetu Harvarda. Jego koncepcja nawi zuje wyra nie do wielu innych 

teorii, np. rozwoju psychospo ecznego – E. Eriksona, rozwoju ego – J. Loevin-

gera, potrzeb – Maslowa czy Murraya, oraz rozumowania moralnego – L. Kohl-

bega, czy rozwoju poznawczego J. Piageta. Przypominaj c w tym miejscu o ist-

nieniu analizy transakcyjnej, powy sz  list  warto by oby uzupe ni  o koncepcj  

tzw. cykli rozwojowych (ang. The Cycle of Development) wg Pameli Levin- 

-Lendher (The Cycle of Development, „Transactional Analysis Journal”, vol. 12, 

nr 2, 1982, s. 129–139) sk adaj cych si  z kolejnych scen rozpoczynaj cych si  

w dzieci stwie i powtarzaj cych si  przez ca e ycie. S  nimi takie fenomeny, 

jak: istnienie, my lenie, badanie, rozwój to samo ci, rozwój umiej tno ci, inte-

gracja oraz przetwarzanie. Wspomniana teoria ma charakter spiralny, a nie line-

arny, jak w przypadku teorii wcze niej wymienionych. Zastrze enie to odnosi 

si  jednak do samego Roberta Kegana, a nie autorki rozdzia u, która w sposób 

niezwykle ciekawy z tych za o e  wyprowadzi a wa kie przes anie dla praktyki 

pedagogicznej. Przypomnijmy, e autor dzie a The Evolving Self wyró nia pi  

stadiów rozwoju osobowo ci: stadium 1 – Ja impulsywne, stadium 2 – Ja w ad-

cze, stadium 3 – Ja interpersonalne, stadium 4 – Ja instytucjonalne, oraz stadium 5 – 

Ja interindywidualne. Nie charakteryzuj c bli ej ka dego z tych etapów, gdy  

warto w ten sposób zach ci  czytelnika do ich poznania, wypada jednak e za-

uwa y , e Barbara Braun wyprowadza rodzaje relacji mi dzy nauczycielem  

i uczniem oraz przypisuje nauczycielowi typow  dla niego rol . W pierwszym 

stadium relacja ta oparta jest na pos usze stwie, a rola sprowadza si  do postawy 

opiekuna i przewodnika, drugie stadium okre la wymiana z dominuj c  rol  

przewodnika, w stadium trzecim pojawia si  d enie do aprobaty, gdzie nauczy-

ciel winien przemiennie przyjmowa  postaw  przewodnika i mistrza, aby w na-

st pnym, czwartym ju , stadium – pozostaj c w roli samego mistrza – wskazy-

wa  na normy i zasady. Ostatnie, pi te stadium sprowadza si  do wspólnoty ce-

lów i warto ci, gdzie nauczycielowi przypada pozycja partnera. Nasze przypo-

mnienie o AT pojawia si  równie , gdy czytamy, e „Nale y mie  wiadomo  

dwustronno ci relacji spo ecznych, ale relacja nauczyciel–ucze  nigdy nie jest 

symetryczna”. Jakie zatem stany Ja zaanga owane s  w t  relacj ? Na to pytanie 

odpowiada dopiero koncepcja AT.  

Rozdzia  drugi, napisany przez Ann  Róg, skupia si  g ównie na osobie sa-

mego nauczyciela-wychowawcy. Odnajdujemy tutaj szereg definicji oraz precy-

zyjnie wypunktowanych kategorii. Dowiadujemy si  zatem, jak rozumie  np. 

zawód wychowawcy, poj cie autorytetu pedagogicznego i komponenty umo li-

wiaj ce budowanie takiego autorytetu. Na podstawie za o e  Ministerstwa Edu-

kacji Narodowej wypunktowane zostaj  niezb dne dzia ania, jakie maj  by  po-

dejmowane przez nauczycieli w pracy wychowawczej, oraz zadania nauczycie-

la-wychowawcy we wszechstronnym przygotowaniu uczniów do ycia. Dalej 

zaprezentowano, na podstawie wybranej literatury przedmiotu szereg skróto-

wych typologii nauczycielskich. Od nauczyciela-urz dnika, poprzez tyrana czy 
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nadzorc , po fa szywego przyjaciela lub wypalonego zawodowo belfra, okre lo-

nego has owo jak e trafnym stwierdzeniem: „ja tu sobie flaki wypruwam…”.  

W konsekwencji autorka przedstawia kompetencje dobrego nauczyciela. Cechy 

te podzielone s  na szereg kategorii: cechy osobiste (dobrze, e autorka w a nie 

je przedstawia na pierwszym miejscu, o czym nie zawsze si  pami ta!), kompe-

tencje diagnostyczne i interpretacyjne, planistyczne, realizacyjne (mo e warto 

by o pozosta  tylko przy terminie wykonawcze?), innowacyjne i aksjologiczne 

(z kolei szkoda, e wymienione na ko cu; wg mojego odczucia – powinny znaj-

dowa  si  przynajmniej na drugim miejscu). Mo na oczywi cie dyskutowa  nad 

niektórymi kwestiami, np. co oznacza  ma „jest gotowy do dzia ania”, czy dla-

czego w ród kompetencji aksjologicznych nie pada ani razu s owo moralno ? 

Czy by stwierdzenie, e powinien by  po prostu „uczciwym cz owiekiem” jest 

stwierdzeniem zbyt banalnym lub zbyt daleko id cym? Natomiast kategoria „ma 

jasno okre lony system warto ci” jeszcze nic nie znaczy, wszak przest pca taki 

system te  posiada, nieprawda ? Autorka prezentuje stwierdzenia uczniów (wy-

wiedzione z bada  w asnych grupy 164 gimnazjalistów) na temat oczekiwa  

wobec nauczycieli. Na pierwszym miejscu plasuje si  tu cierpliwo . Tej w a-

nie cierpliwo ci autorka po wi ca zamieszczone na ko cu wiczenie. Ko czy 

rozdzia  rodzaj apelu lub sentencji: „Pami taj! Ucze  potrzebuje autorytetu, 

osoby doros ej, daj cej mu poczucie bezpiecze stwa, a nie kolegi!”. Nic doda   

i nic uj  temu stwierdzeniu. Ale i tym razem warto si gn  do edukacyjnej ana-

lizy transakcyjnej, aby si  przekona , jak tego dokona . Co oznacza stan Ja-

Doros y i na jakich transakcjach zbudowana jest fraternizacja z uczniem.  

Rozdzia  trzeci, napisany przez Katarzyn  Krzystanek, warto zadedykowa  

jednemu z cz onków sk adu rady redakcyjnej tego periodyku, gdy  po wi cony 

jest edukacji medialnej. Po przedstawieniu podstawowych terminów, takich jak: 

media, multimedia, edukacja medialna i jej cele (technologiczne i pedagogiczne) 

oraz kierunki edukacji medialnej, autorka zaprezentowa a wyniki przeprowa-

dzonych przez siebie bada . Kwestie badawcze sprowadza y si  do pytania 

g ównego: czy szko a realizuje cele edukacji medialnej? Pytanie zawiera o dwa 

odniesienia szczegó owe: w jakim zakresie dotyczy to celów technologicznych, 

a w jakim stopniu celów pedagogicznych i wychowawczych? W wyniku prze-

prowadzonych bada  okaza o si , e pierwszy z celów realizowany jest w szko-

ach niemal w 100 procentach, natomiast drugi pozostaje wykonywany, niestety, 

w ma ym stopniu. Katarzyna Krzystanek zauwa a: „M odym ludziom zdecydo-

wanie brakuje wiedzy na temat oddzia ywania mediów na psychik  i zachowa-

nie cz owieka”. Skoro tak, autork  chcia bym zach ci  do zapoznania si  z arty-

ku em Zbigniewa skiego: Zarys problematyki komputeryzacji i kszta cenia  

w perspektywie analizy transakcyjnej, gdzie znale  mo na trafne stwierdzenia 

na temat wzajemnej relacji mi dzy nauczycielem, komputerem i uczniem1. Prze-

                                                 
1  Z. ski (2012), Zarys problematyki komputeryzacji i kszta cenia w perspektywie analizy transakcyj-

nej, [w:] J. Jagie a (red.),  Analiza transakcyjna w edukacji, Wyd. AJD, Cz stochowa, s. 139–153.  
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czyta  tam mo emy, e: „[…] u ycie analizy transakcyjnej jako teorii pozwala 

na inne spojrzenie na komputeryzacj  kszta cenia oraz umo liwia badaczom 

analiz  komunikacji nauczyciel – komputer – ucze , niedost pn  dla szeregu 

teorii dydaktycznych”. 

W rozdziale czwartym, opracowanym przez King  Kalet , znajdujemy pro-

blematyk  pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Autorka skupia si  g ównie 

na rozmowie psychologicznej, jej miejscu i czasie, a tak e wynikaj cej st d rela-

cji. I w tym wypadku chcia bym do o y  swoje „pi  groszy” – jako analityk 

transakcji. Zabrak o mi w tym kontek cie odniesie  do poj cia kontraktu „na 

pomaganie”. Bez tego rodzaju swoi cie rozumianej umowy, sformu owanej na-

wet np. w przypadku ucznia w sposób niezwykle prosty, atwo popa  w tzw. 

transakcyjne gry ratownicze, które zawsze w jakim  sensie i jak e cz sto s  po-

ra k  w procesie pomagania. Kontrakt buduje bowiem obopólne zobowi zanie, 

zarówno ze strony osoby pomagaj cej (wychowawcy, nauczyciela, pedagoga, 

psychologa), jak i wspomaganego (ucznia, rodziców, kogo  z personelu szko y 

itd.). Kinga Kaleta s usznie zwraca uwag  na znacz c  rol  zaufania i empatii  

w budowaniu tego rodzaju relacji i w dalszej cz ci przedstawia profesjonalne 

techniki rozmowy psychologicznej, takie jak: aktywne s uchanie, umiej tno  

stawiania pyta , parafrazowanie, odzwierciedlanie uczu , i szereg innych. 

Uwzgl dniono tak e dynamik  rozmowy psychologicznej, która sk ada si   

z otwarcia, klaryfikacji problemu, okre lenia struktury, eksploracji problemu  

i ustalenia celów. Ko cz  rozdzia  – niezwykle pomocne – zwi z e propozycje 

ustalania zasad czasu rozmowy, formu owania pyta  i technik pomocowych, 

stanowi ce w ten sposób rodzaj podsumowania. 

Ostatni z rozdzia ów, napisany przez Justyn  Mróz, po wi cony zosta  kwe-

stii stresu w teorii i praktyce szkolnej. Dowiadujemy si  tu m.in., jakich –  

w wietle bada  w asnych – mo na doszukiwa  si  przyczyn sytuacji streso-

wych do wiadczanych zarówno przez nauczycieli i uczniów, jak równie  rodzi-

ców oraz pracowników administracji szkolnej. Przedstawiono podstawowe poj -

cia i teorie dotycz ce stresu, sposoby jego rozpoznawania oraz sposoby, w jaki 

mo na sobie z nim radzi . Szczególnie ostatnie z poruszonych tu zagadnie  mo-

e okaza  si  bardzo przydatne nauczycielom-praktykom. Tym bardziej, e au-

torka w zako czeniu rozdzia u prezentuje wiczenia, które mog  w tym dopo-

móc. Dotycz  one umiej tno ci rozpoznawania stresu i jego wp ywu na efek-

tywno  dzia a , treningu autogennego oraz metod zarz dzania sob  w czasie.  

Du ym walorem ksi ki jest bez w tpienia jasno , klarowno  i konkret-

no  przedstawianych tre ci, co – w przypadku zbioru kilku autorów – bardzo 

trudno osi gn . Jest to bez w tpienia zas uga redaktorów tej pracy, funkcji (do-

dajmy tu na marginesie) nie zawsze docenianej w rodowisku naukowym. Opra-

cowanie, którego zawarto  starano si  tu przybli y , warto poleci  zarówno 

osobom prowadz cym zaj cia akademickie z tego zakresu, jak i samym studen-

tom lub s uchaczom kursów doskonal cych kwalifikacje zawodowe nauczycieli. 


