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Od redakcji 

Potraktuj lektur  tak jak wypraw  w nieznane. 

Poruszaj si  bez mapy, rysuj za to w asn , w mia-

r  jak posuwasz si  naprzód. 

Stephen King, Serca Atlantydów 

Szanowni Pa stwo,  

prezentujemy tutaj pierwszy numer nowego periodyku. Jeste my pewni, e nie 

ma on swojego odpowiednika w Polsce, a wiele te  wskazuje na to, e trudno 

równie  szuka  podobnego czasopisma zagranic . Inauguruj c jego powstanie, 

mamy wiadomo , e rozpoczynamy w ten sposób w drówk  ku nieodkrytym 

jeszcze obszarom edukacji, ku niewiadomym problemom kszta cenia, ku nie-

znanym edukacyjnym l dom. Jest to dla nas swoi cie rozumiana terra incognita 

– nieznany teren, w kierunku którego wyruszamy mia o, ale te  nie bez obaw  

i pewnej dozy niepokoju. To, co nowe jak e cz sto bowiem niesie z sob  pewien 

rodzaj boja ni, ale równie  zmusza do stanowczo ci, konsekwencji, zdecydowa-

nia i nade wszystko wzmaga zaciekawienie, b d ce nieod cznym towarzyszem 

wszelkiego rodzaju naukowych zamierze , bada , czy projektów. Jako Zespó  

Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej istniej cy w ramach Wydzia u 

Pedagogicznego Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie powstali my za-

ledwie dwa lata temu. Wydaje si , e okres ten zosta  dobrze spo ytkowany. Na 

naszym koncie znajduj  si  ju  w sumie dwa opracowania zbiorowe (Analiza 

transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej oraz Analiza transakcyjna  

w edukacji), kilka napisanych ksi ek i niezliczona ilo  artyku ów oraz wyst pie  

na mi dzynarodowych i krajowych konferencjach, kongresach, czy sympozjach. 

W licznych rodowiskach naukowych edukacyjna analiza transakcyjna (E-AT) 

zaczyna wzbudza  zainteresowanie i koncentrowa  na sobie uwag  wielu przed-

stawicieli nauk pedagogicznych. W ostatnim czasie dwie najm odsze cz onkinie 

Zespo u otworzy y swoje przewody doktorskie z dziedziny, któr  od niedawna 

tak intensywnie si  zajmujemy. Nale y si  spodziewa , e w momencie, gdy 

nasz periodyk trafi do Pa stwa r k, oba doktoraty znajd  swój szcz liwy fina  

na jednej z krakowskich uczelni. Nie sposób równie  wymieni  licznych prac 

magisterskich, których teoretyczn  podstaw  stanowi a AT. Ich niewielki wybór 
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w postaci skrótowych abstraktów prezentujemy w tym numerze. Posiadamy 

w asn  stron  internetow , do której odwiedzenia zach camy wszystkich czytel-

ników (www.eat.ajd.czest.pl). Dowodem wzrastaj cego znaczenia edukacyjnej 

analizy transakcyjnej w rodowisku akademickim niech b dzie te  fakt pojawie-

nia na naszej Uczelni nowego przedmiotu o tej w a nie nazwie. Trzeba podkre-

li , e nie stronimy równie  od kontaktu z codzienn  praktyk  edukacyjn , cze-

go dowodem mog  by  liczne szkolenia, które dane jest nam organizowa   

i prowadzi  dla coraz liczniejszej grupy nauczycieli. Uwa amy je za wa ny ob-

szar naszych dzia a . Nie chcemy bowiem zamyka  si  w w skim kr gu osób 

zajmuj cych si  li tylko czysto teoretycznymi dywagacjami, naukowym dyskur-

sem, czy badawczymi analizami. 

Jak zosta o to ju  powiedziane, mamy poczucie w drówki ku nierozpozna-

nym edukacyjnym kontynentom. B. Bernstein1, analizuj c ró ne kulturowe 

aspekty edukacji, wyró ni  m.in. pedagogik  widzialn  i niewidzialn . Pierwsza 

jest ci le kontrolowana i ustrukturalizowana, gdzie ucze  jest uprzedmiotowio-

ny i traktowany instrumentalnie. Druga dzieje si  niejako w sposób zakamuflo-

wany i ukryty na otwartym planie przestrzennym, b d c jednocze nie niezwykle 

wa nym, cho  ma o znanym do wiadczeniem dla nauczyciela i ucznia. Obszar 

ten, nie zawsze widoczny i doceniany, ma jednak ogromne znaczenie dla ich 

rozwoju. Te w a nie nieznane obszary edukacji pragniemy zg bia , poznawa   

i prezentowa  w naszym periodyku. Tak wi c niniejszy sygnalny numer naszego 

czasopisma otwiera artyku  prof. dr hab. Doroty Pankowskiej z Wydzia u Psy-

chologii i Pedagogiki UMCS w Lublinie, po wi cony porz dkowaniu pewnych 

znacze  i dokonuj cy rozró nienia mi dzy edukacyjn  analiz  transakcyjn   

a analiz  transakcyjn  w edukacji. To wa ny tekst ukazuj cy istniej ce proporcje 

w interesuj cej na dziedzinie. Jeste my wdzi czni Pani Profesor za przyj cie za-

proszenia do wspó pracy z naszym periodykiem.  

Kolejny artyku , napisany przez Ann  Pierzcha , certyfikowanego pedago-

ga-terapeut , stanowi prób  ukazania odniesie  analizy transakcyjnej do innych 

nurtów i kierunków wspó czesnej psychoterapii. Nast pny tekst jest nie atw  

prób  charakterystyki systemów dydaktycznych z punktu widzenia analizy 

transakcyjnej. Zbigniew ski zauwa a, e obecnie funkcjonuj ce systemy, teo-

rie i metody nauczania niekoniecznie s  efektywne i dobrze s u  celom kszta -

cenia i wychowania. Analiza, weryfikacja i oszacowanie przydatno ci owych 

systemów to g ówne wyzwania, przed jakimi staj  wspó cze ni badacze eduka-

cji. W tego rodzaju przedsi wzi ciach pomocna mo e okaza  si  w a nie eduka-

cyjna analiza transakcyjna. Z du  satysfakcj  i nadziej  nale y odnotowa  tekst 

Pani Bo eny U ci skiej, wynikaj cy z praktycznej obserwacji gier w szkole-

niach nauczycieli. I cho  niektóre z tez zawartych w tek cie sk aniaj  do dysku-

sji – co by  mo e znajdzie swoj  kontynuacj  w przysz ych numerach periodyku 

                                                 
1
  B. Bernstein, Odtwarzanie kultury, PIW, Warszawa 1990. 
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– to obecno  artyku ów nauczycieli-praktyków wydaje si  niezwykle cenna  

i pragniemy j  dalej kontynuowa . Tekst Zbigniewa Wieczorka si ga do tematy-

ki wyj tkowo ma o jeszcze znanej, jak  jest neuropsychologia, cho  post py 

wspomnianej dziedziny s  tu zdumiewaj ce. Czy zatem odkrycie tzw. neuronów 

lustrzanych mo e mie  jakie  odniesienia do edukacyjnej analizy transakcyjnej? 

Niech oceni to sam czytelnik.  

W cz ci badawczej prezentujemy abstrakty trzech prac magisterskich po-

wi conych AT. Pierwsze ze streszcze  badawczych koncentruje si  na znakach 

zauwa enia i wsparcia nazywanych w AT „stroukami”; dodajmy na marginesie, 

e jest to poj cie równie zreszt  niefortunne, jak stosowany niekiedy termin 

„g ask”. Nie zawsze jednak mo na znale  polskie odpowiedniki dla obcych ha-

se  i kategorii wywiedzionych z mowy potocznej. Druga z prac zosta a napisana 

w Akademii Ignatianum w Krakowie i dotyczy korelacji mi dzy rodzajem i cha-

rakterem gier transakcyjnych ma onków a d ugo ci  ich zwi zku ma e skiego. 

Trzeci abstrakt, tak zreszt  jak i pierwszy, zosta  napisany na podstawie pracy 

dyplomowej powsta ej w Akademii im. J. D ugosza w Cz stochowie. Jego 

przedmiotem jest analiza transakcji mi dzy nauczycielem a uczniem nie mia-

ym. Nie zabrak o w naszym czasopi mie równie  recenzji ksi kowej i zapo-

wiedzi wydawniczych.  

Niniejszy numer „Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej” niech stanie si  tak e 

zaproszeniem dla tych wszystkich – teoretyków i praktyków edukacji, a tak e 

osób zainteresowanych analiz  transakcyjn  – którzy w dalszych edycjach pra-

gn  zamieszcza  w czasopi mie swoje teksty.  

 

Jaros aw Jagie a 

Redaktor Naczelny 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTY BIOGRAFICZNE AUTORÓW 



 

 

Dr hab. DOROTA PANKOWSKA 
pracuje w Zak adzie Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej w Instytucie Pedagogi-

ki Uniwersytetu Marii Curie-Sk odowskiej w Lublinie. Po uko czeniu studiów 

(pedagogika w zakresie pracy kulturalno-o wiatowej) przez 7 lat pracowa a  

w lubelskich placówkach kulturalno-wychowawczych. W 1990 r. podj a prac  

na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS, gdzie w 1998 r. uzyska a stopie  

doktora, a w 2011 r. – doktora habilitowanego. Jej zainteresowania naukowo- 

-badawcze to: teoria i praktyka pedagogicznego kszta cenia nauczycieli, meto-

dyka pracy wychowawczej w szkole, problematyka gender w edukacji, badanie 

ukrytego programu szko y, zastosowania analizy transakcyjnej w pracy nauczy-

ciela. Jest autork  ok. 50 artyku ów i rozdzia ów w pracach zbiorowych oraz po-

zycji zwartych: Polubi  szko . wiczenia grupowe do pracy wychowawczej, 

WSiP, Warszawa 1995 (wspó autorstwo z Mariol  Chomczy sk -Miliszkie- 

wicz); Wychowanie a role p ciowe, GWP, Gda sk 2005; Wychowanie a role 

p ciowe. Program edukacyjny, GWP, Gda sk 2005 (drugie wydanie pt. Scena-

riusze godzin wychowawczych. Wychowanie a role p ciowe, GWP, Gda sk 

2008) – ksi ka ta zosta a w 2006 r. nominowana do nagrody Edukacja XXI na 

20. Targach Ksi ki Edukacyjnej; Pedagogika dla nauczycieli w praktyce. Mate-

ria y metodyczne, Impuls, Kraków 2008; Nauczyciel w perspektywie analizy 

transakcyjnej, UMCS, Lublin 2010; Praktyczne przygotowanie do zawodu na-

uczyciela. Raport z analizy programów praktyk pedagogicznych. Wy sza Szko a 

Zawodowa w Zamo ciu, 2011; a tak e redaktork  dwutomowej pracy Kompe-

tencje nauczyciela przedmiotów zawodowych, UMCS, Lublin 2010 (wspó autor-

stwo z Teres  Soko owsk -Dzioba).  

Dr ANNA PIERZCHA A 
asystent w Zak adzie Pedagogiki Spo ecznej i Terapii Pedagogicznej. Jest peda-

gogiem i certyfikowanym terapeut  pedagogicznym, uko czy a studia na Wy-

dziale Pedagogicznym Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie na kierun-

kach pedagogika spo eczna i terapia pedagogiczna oraz poradnictwo zawodowe, 

a tak e podyplomowe studia z zakresu terapii pedagogicznej ucznia z dysleksj , 

ADHD i Zaburzeniami Zachowania oraz posiada licencj  instruktora technik 

pracy intelektualnej. Jest autork  kilkunastu artyku ów naukowych. Jej g ówne 

zainteresowania to: terapia pedagogiczna i edukacyjna analiza transakcyjna. Jej 

rozprawa doktorska dotyczy a pasywno ci szkolnej w uj ciu analizy transakcyjnej. 

Dr ZBIGNIEW SKI 
doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Dydaktyk specjalizuj cy 

si  w zagadnieniach zwi zanych z technologi  kszta cenia oraz edukacj  me-

dialn . Adiunkt w Zak adzie Pedagogiki Spo ecznej i Terapii Pedagogicznej 
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Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie. Cz onek Zespo u Badawczego 

Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. 

Dr ZBIGNIEW WIECZOREK 
doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zak adzie Pedagogiki Spo ecznej i Te-

rapii Pedagogicznej. Posiada pi tnastoletnie do wiadczenie w prowadzeniu tre-

ningów asertywno ci oraz treningów umiej tno ci spo ecznych. Zainteresowania 

zawodowe koncentruj  si  wokó  szeroko rozumianej komunikacji spo ecznej 

oraz wykorzystania technik ró nych szkó  terapeutycznych w procesach samo-

rozwoju i uczenia si  nowych zachowa . Zainteresowania prywatne to jazda na 

rowerze, wspinaczka ska kowa i turystyka górska.  

Mgr BO ENA U CI SKA 
absolwentka psychologii Uniwersytetu Wroc awskiego oraz studiów podyplo-

mowych zarz dzanie kadrami oraz trener biznesu; od 1993 roku trener i doradca 

we w asnej firmie szkoleniowej, gdzie prowadzi liczne szkolenia dla nauczycieli 

(rozwi zywanie konfliktów, mediacje, negocjacje w o wiacie, wspieranie uczniów 

na wczesnym etapie edukacji, stres i wypalenie zawodowe itp.); pracownik dy-

daktyczno-naukowy w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Spo ecznej 

Dolno l skiej Szko y Wy szej.  

Mgr JUSTYNA KASPRZYCZAK 
absolwentka Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie 

Mgr MONIKA CYRWUS 
absolwentka Wy szej Szko y Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Kra-

kowie 

Mgr OLGA DRUCIARZ 
absolwentka Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZYTELNIA 
 

 



 

 

 

J. Jagie a (red.), Analiza Transakcyjna w edukacji, Wydawnictwo Akademii 
im. Jana D ugosza w Cz stochowie, Cz stochowa 2011, ss. 288 

Ksi ka jest po wi cona ró nym zastosowaniom analizy transakcyjnej  

w szeroko rozumianej edukacji. Odnajdziemy tu zatem studia nad modelem pro-

cesu wielostronnego nauczania-uczenia si  i przestrzeni  transakcji szkolnych  

(J. Jagie a). Przeczytamy o ród ach, rodzajach i konsekwencjach dyskontowa-

nia w sytuacjach problemowych ucznia (A. Pierzcha a). Dowiemy si , czy AT 

stwarza jakie  perspektywy dla rozmienia i badania tutoringu (A. Sarnat-Ciast- 

ko). Warto te  zobaczy , e analiza transakcyjna mo e znale  swoje zastoso-

wania zarówno w problematyce komputeryzacji kszta cenia (Z. ski), jak  

i w kszta towaniu aktywnych postaw prospo ecznych i obywatelskich (E. Wi-

dawska), uczeniu zachowa  asertywnych (Z. Wieczorek), czy te  resocjalizacji, 

gdzie du o mówi o istocie i znaczeniu nie wiadomego planu yciowego nielet-

nich przest pców (S. Kita). Wyniki bada , jakie zaprezentowano w pracy, doty-

cz  wybranych aspektów funkcjonowania nauczycieli gimnazjów w wietle ana-

lizy transakcyjnej (J. Górnik). Ca o  opracowania wie czy leksykon poj   

i terminów AT oraz propozycje dwóch typów egogramów, jako standardowych 

metod badawczych tej w a nie koncepcji teoretycznej.  
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J. Jagie a, Edukacyjna Analiza Transakcyjna w kilku ods onach, 
Wydawnictwo Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie, Cz stochowa 

2012, ss. 120 

Ksi ka obejmuje 24 has a w uk adzie alfabetycznym, pokazuj ce zwi zki 

mi dzy wybranymi poj ciami AT w kontek cie edukacyjnym. Znajdziemy tu 

mi dzy innymi nast puj ce terminy: A – jak analiza transakcyjna, E – jak eko-

nomia g asków, G – jak gra psychologiczna, H – jak hipoteza sta o ci, I – jak 

Iluzja wi tego Miko aja, J – jak Jeder, K – jak koluzja transakcyjna, L – jak li-

sta osobistych oczekiwa ,  – jak amig ówka cykli rozwojowych, N – jak Neo-

psyche, O – jak Ofiara, P – jak pasywno , R – jak rytua  szkolny, T – jak trans-

akcja, U – jak uczucia autentyczne i zast pcze, W – jak Weso y Olbrzym, czy  

– jak d o.  

Osoby zainteresowane AT, w jej edukacyjnym wydaniu, zaciekawi z ca  

pewno ci  has o zawieraj ce w sobie amig ówk  cykli rozwojowych, przypo-

minaj c  dobrze znan  uk adank  puzzle.  
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Ca o  opracowania zamyka obszerna bibliografia wybranych polskoj zycz-

nych ksi ek i artyku ów po wi conych analizie transakcyjnej. 
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J. Jagie a, S ownik analizy transakcyjnej, Wydawnictwo Akademii im. Jana 
D ugosza w Cz stochowie, Cz stochowa 2011, ss. 298 

Leksykon obejmuje niemal 600 hase  odnosz cych si  do analizy transak-

cyjnej, wraz ze wskazaniem poj  pokrewnych. Dzi ki takiemu uk adowi s ow-

nika mo na w drowa  szlakiem poszczególnych terminów AT, tworz c swoist  

„map  wiedzy” (mapping mind) tej w a nie koncepcji teoretycznej. Do ka dego 

has a podano obszern  bibliografi  polsko- niemiecko- i angielskoj zyczn . Po-

zwala ona odnale  pe niejsze wyja nienie znacze  poszczególnych hase , które 

czasem brzmi  zupe nie inaczej u ró nych autorów lub w szeregu opracowa , 

czy artyku ów. Niektóre z poj  brzmi  na tyle oryginalnie, np., „Big Mama”, 

lub „Big Tata”, „Agens” czy „Cukierek”, e cho by tylko z tego powodu warto 

zach ci  czytelnika do odnalezienia ich sensu i znaczenia. W ksi ce znajdzie-

my te  indeks terminów analizy transakcyjnej wraz z ich angielskimi odpowied-

nikami, co z ca  pewno ci  pozwoli osobom zainteresowanym AT porusza  si  

znacznie atwiej i pewniej w g szczu obcej literatury. Trzeba zauwa y , e jest 

to pierwsze opracowanie tego typu w Polsce, a trudno równie  doszuka  si  prac 

o podobnym charakterze w zagranicznej literaturze naukowej. 

 


