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ABSTRAKT 
W artykule zrecenzuję książkę Justyny Strykowskiej-Nowakowskiej dotyczącą kompetencji 
wychowawczych nauczyciela. Publikacja ta stanowi swoisty poradnik i przewodnik dla wszystkich 
tych, którzy zajmują się wychowaniem drugiego człowieka. Jest też ciekawą propozycją dla rodziców. 
SŁOWA KLUCZOWE: Wychowanie, komunikowanie się, kompetencje, umiejętności wychowawcze, 
nauczyciel 
 
ABSTRACT 
In the article, I will review Justyna Strykowska-Nowakowska's book on teacher's educational 
competences.  This publication is a kind of guide for all those who deal with the upbringing of another 
human being.  It is also an interesting proposition for Barents. 
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WPROWADZENIE 

Jak pisze Justyna Strykowska-Nowakowska „Kompetencje wychowawcze, to szczególnie 
ważny obszar kompetencji współczesnego nauczyciela. Obecnie nauczyciel to zawód, do 
wykonywania którego potrzebna jest wiedza i umiejętności z wielu dziedzin nauki: psychologii, 
pedagogiki, socjologii. Wzajemnie przeplatanie się procesu dydaktycznego i wychowawczego stanowi 
istotę pracy nauczyciela-pedagoga-wychowawcy. Każdy bowiem nauczyciel jest wychowawcą, zatem 
nauczając – wychowuje, wychowując – naucza”1. Punktem odniesienia są tu według autorki 
„podmiotowe dyspozycje umożliwiające współuczestniczenie w procesie wychowawczym uczniów”2. 
Autorka zatem w recenzowanym poradniku, przedstawia kompetencje, które składają się na 
harmonijną całość: istota i cele wychowania, podstawowe mechanizmy działalności wychowawczych, 
kompetencje z zakresu komunikacji wychowawczej, kompetencje w zakresie współpracy z rodzicami 
oraz planowanie i projektowanie pracy wychowawczej” 3. 

Książka składa się  z siedmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym „Konstruktywizm jako 
podstawa teoretyczna kształtowania kompetencji wychowawczych”, omówione zostaje pojęcie 
kompetencji wychowawczych, poruszane są kwestie związane z istotą i sposobem pojmowania 
konstruktywizmu jako teorii poznania. Autorka obrazuje również etapy kształtowania kompetencji 
wychowawczych. 

                                                 
1 J.Strykowska-Nowakowska, Kształtowanie kompetencji wychowawczych nauczyciela, Poznań 2017, s.10/ 
2 J.Strykowska-Nowakowska, Kształtowanie kompetencji wychowawczych nauczyciela, Poznań 2017, s.10/ 
3 J.Strykowska-Nowakowska, Kształtowanie kompetencji wychowawczych nauczyciela, Poznań 2017, s.10-11. 
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Punktem wyjścia są tu prace Doroty Klus-Stańskiej, Stanisława Dylaka i Bogusławy Doroty 

Gołębniak, w myśl których „istotna jest aktywna rola ucznia, studenta i nauczyciela będącego 
przewodnikiem oraz organizatorem środowiska uczenia się” natomiast wiedza jednostki stanowi 
indywidualną konstrukcję, która ma charakter subiektywny. Zdobywanie wiedzy zatem stanowi proces 
samodzielnego poszukiwania i zadawania pytań, które weryfikowane są w konkretnych sytuacjach4. 

Justyna Strykowska-Nowakowska, zainspirowana konstruktywizmem proces kształtowania 
kompetencji wychowawczych powołuje się na Stanisława Dylaka i opiera na trzech etapach działania: 
1. Rozpoznanie posiadanej już wiedzy; 2. zapoznanie się z nową wiedzą; 3.wewnętrzno-indywidualna 
przebudowa i wzbogacenie swojej wiedzy5.  

 
W drugim rozdziale „Istota i cele wychowania”,    Justyna Strykowska- Nowakowska skupia 

się na mechanizmach i metodach wychowania.  Charakteryzuje etap ujawniania osobistej wiedzy 
nauczyciela i pomysłów na wychowanie. Według autorki ważnym elementem koncepcji 
wychowawczych jest osobista koncepcja wychowania, która powinna powstać z połączenia wiedzy 
osobistej i naukowej. Chodzi bowiem o zintegrowanie nieuświadomionej części siebie z świadomym 
działaniem pedagogicznym. Autorka prezentuje przykładowe ćwiczenie, które ma w tym pomóc.  

 
W kolejnej części tego rozdziału Justyna Strykowska-Nowakowska  omawia pojęcie i rodzaje 

wychowania. Autorka porównując koncepcje wychowania stosuje podział na wychowanie autorytarne 
i antyautorytarne. W przypadku pierwszym, podłożem jest behawiorystyczna koncepcja człowieka i 
pedagogika konserwatywna (John Watson, E.Durkheim). Natomiast w przypadku drugim, 
humanistyczna koncepcja człowieka i pedagogika liberalna (Carl Rogers, Thomas Gordon). Następnie 
Justyna Strykowska – Nowakowska, prezentuje klasyfikację wartości i celów wychowania oraz 
metodologię stanowienia celów wychowania (Heliodor Muszyński). Jako podsumowanie tego 
rozdziału autorka przedstawia zadania, które mają umożliwić rekonstrukcję wiedzy nauczyciela.  

 
W trzecim rozdziale „Podstawowe mechanizmy działalności wychowawczej”, 

zaprezentowano mechanizmy i metody wychowawcze. Z uwagi na fakt, że pośród badaczy nie ma 
jednomyślnego stanowiska jeśli chodzi o podział na mechanizmy i metody wychowania autorka 
przyjęła, że „pewne mechanizmy w momencie świadomego, celowego i zaplanowanego stosowania, 
mogą stać się metodami”6. Przykładowo tak się dzieje w przypadku modelowania, które uznane 
zostało za podstawowy mechanizm wychowawczy.”Proces modelowania często jest nieświadomy. 
Uczeń przebywa w określonym środowisku, obserwuje osoby w nim żyjące i przejmuje ich 
zachowania, sposób postępowania i myślenia. Modelem, którzy dziecko naśladuje, może stać się 
dorosły lub rówieśnik” 7. Justyna Strykowska – Nowakowska prezentuje również internalizację jako 
mechanizm wychowawczy  (przyjęcie za własne przekazywanych zasad i norm, a następnie 
postępowanie zgodnie z nimi oraz mechanizm ról społecznych (oczekiwania społeczne zgodne z 
przypisaną uczniowi rolą). Jako podsumowanie rozdziału autorka zamieszcza cztery zadania, których 
celem jest wzbogacenie wiedzy i umiejętności z zakresu rozumienia mechanizmów wychowania. 

 
W rozdziale czwartym „Kompetencje z zakresu metod wychowania”, przeanalizowano 

następujące zagadnienia: sposoby ujawnienia osobistej wiedzy i pomysłów na metody wychowania, 
metodę nagradzania i karania (wzmocnienia), metodę konsekwencji, metodę perswazji, metodę 
żetonową, metodę zadaniową, metodę pracy grupowej. Podobnie jak w każdym rozdziale 
przedstawiono zadania – w tym przypadku – do ćwiczenia umiejętności stosowania wybranych metod 
wychowawczych. 

                                                 
4 J.Strykowska-Nowakowska, Kształtowanie kompetencji wychowawczych nauczyciela, Poznań 2017, s.11. 
5 J.Strykowska-Nowakowska, Kształtowanie kompetencji wychowawczych nauczyciela, Poznań 2017, s.14. 
6 J.Strykowska-Nowakowska, Kształtowanie kompetencji wychowawczych nauczyciela, Poznań 2017, s.33. 
7 J.Strykowska-Nowakowska, Kształtowanie kompetencji wychowawczych nauczyciela, Poznań 2017, s.35. 
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W rozdziale piątym „Kompetencje z zakresu komunikacji wychowawczej” podejmowane są 
zagadnienia związane z umiejętnościami z zakresu komunikowania się, który autorka nazywa 
komunikacją wychowawczą. Przedstawione są tu zadania, które mają pomóc w spojrzeniu na siebie z 
perspektyw kogoś z boku. Dzięki temu według autorki można poszerzyć świadomość dotyczącą 
własnego sposobu i stylu komunikowania się. W przekonaniu Justyny Strykowskiej-Nowakowskiej, 
nauczyciel ma poszerzać swoje kompetencje komunikacje albowiem w pracy zawodowej jest on 
głównie nadawcą komunikatów w stosunku do uczniów, nauczycieli, rodziców. Wymienia i opisuje 
style komunikowania się: agresywny, pasywny i asertywny oraz egocentryczny, egotyczny i 
alocentryczny, autorytarny i współpracujący. Istotnym zatem jest, jaką rolę przypisze sobie nauczyciel 
w procesie komunikowania się. Dalej autorka opisuje nauczyciela jako słuchacza oraz bariery w 
procesie komunikowania się. Tu odwołuje się do koncepcji Thomasa Gordona, Beaty Kozyry, 
Zbigniewa Nęckiego i Marshalla B.Rosenberga.  

 
Rozdział szósty „Kompetencje współpracy w zakresie współpracy nauczyciela z rodzicami” 

przedstawia ćwiczenia, które mają pomóc w ujawnieniu osobistych przekonań nauczyciela w zakresie 
współpracy z rodzicami, zasady budowania współpracy z rodzicami, obraz rodziców w percepcji 
nauczycieli oraz szereg zaleceń do współpracy z rodzicami.  

 
Ostatni już rozdział siódmy „Planowanie i projektowanie pracy wychowawczej”, to opis 

kompetencji nauczyciela związanych z umiejętnościami z zakresu projektowania pracy 
wychowawczej. Autorka podkreśla, że z uwagi na złożoność procesu pracy wychowawczej w szkole, 
należy ją wcześniej zaprojektować. Autorka dodaje jednak, że pomimo tego, trzeba być elastycznym 
nauczycielem. Jako etapy projektowania pracy wychowawczej proponuje: poznanie, ustalenie celów 
wychowawczych, określenie treści, zaprojektowanie form, metod i technik realizacji działań 
wychowawczych i jako ostatni etap – ewaluacja efektów pracy wychowawczej8. Następnie są one 
szczegółowo opisane. Na sam koniec przedstawione zostały propozycje tematów do realizacji podczas 
zajęć wychowawczych: Moja siła jest we mnie, Emocjonalne motyle, Kwiat przyjaźni i koleżeństwa, 
Komunikacyjny zawrót głowy, Postawa asertywności, Konflikty i ich rozwiązywanie, W krainie 
wartości, Funkcjonowanie grupy, Świat mediów. Do tematów podane są cele, krótki opis realizacji 
zajęć oraz literatura.  

 
PODSUMOWANIE 

 
Według Justyny Strykowskiej – Nowakowskiej, książka ma być poradnikiem dla nauczycieli. 

To źródło inspiracji do myślenia i refleksji nad procesem wychowania. Może posłużyć do poszerzenia 
wiedzy i kompetencji nie tylko specjalistom zajmującym się szkolnictwem ale również każdej osobie, 
która ma kontakt z drugim człowiekiem. Przecież każdy z nas funkcjonuje w społeczeństwie i 
towarzyszy drugiemu człowiekowi przez całe życie9.  
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