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wStęp

„Jeżeli chcemy coś zmienić w naszym dziecku,
należy się temu dobrze przyjrzeć i zastanowić,

czy to nie coś, co warto zmienić w nas samych.”
Carl Jung

Emocje – często silne, zaskakujące, trudne do opanowania – są 
powiązane z  pełnieniem ról społecznych, w  tym roli nauczy-
ciela. Emocje są wpisane na trwałe w codzienność zawodową 
nauczycieli i są wręcz nieodłączną stroną pracy nauczyciela, któ-
ra wiąże się z dostosowaniem emocji do pełnionej przez niego 
roli oraz prezentowaniem typu reakcji emocjonalnych zgodnych 
ze wzorcem zdefiniowanym dla tej roli. Nauczyciel, jak trafnie 
podkreśla Henryka Kwiatkowska, musi każdorazowo definio-
wać sytuację edukacyjną, przy czym mądrość jego reagowania 
„to nie efekt powielenia wypróbowanych sposobów działania, 
lecz wynik rozumienia tego, co dzieje się w klasie szkolnej”1. 
Rozwiązywanie różnego rodzaju sytuacji, jakie mają miejsce 
w szkole i poza nią dzieje się nie tyle w wyniku zachowań re-
aktywnych nauczyciela, co w drodze zachowań celowych, czy-
li takich, którym towarzyszy świadome przekształcanie przez 
nauczyciela otoczenia, w którym on funkcjonuje. Rozwiązania 
zaproponowane w niniejszej książce skupiają się na rozwijaniu 
kompetencji emocjonalnych nauczycieli, co z  kolei ma sprzy-
jać nawiązywaniu lepszych relacji pomiędzy nauczycielami 

1 H. Kwiatkowska, Pedeutologia, Warszawa 2008, s. 159.
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i  uczniami, poprawie ich wzajemnych stosunków, wspomaga-
niu dobrych zachowań uczniów i  podnoszeniu ich wyników 
w nauce. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za stworzenie 
odpowiedniej atmosfery, sprzyjającej zaangażowaniu uczniów 
w proces nauki i zdobywaniu przez uczniów wiedzy oraz wy-
kształcaniu różnych umiejętności. Nauczyciele powinni moty-
wować i inspirować uczniów, pomagać im osiągać wyższe wy-
niki, kontrolować trudne zachowania, tworzyć i  pielęgnować 
odpowiednie relacje ze wszystkimi uczniami, a nie tylko z tymi, 
z którymi czują się najmocniej związani. W celu kształtowania 
lepszych warunków edukacji, zwiększenia zaangażowania i mo-
tywacji uczniów w proces uczenia się, podniesienia ich osiągnięć 
edukacyjnych czy też zmierzenia się z problemami związanymi 
z  zachowaniem uczniów w  szkole i  poza nią, nauczyciele po-
winni zwracać więcej uwagi na to, w  jaki sposób odnoszą się 
do uczniów. W sytuacji, gdy ci ostatni nie czują się docenieni, 
będą zachowywać się inaczej niż w  wówczas, gdy wiedzą, że 
nauczyciel respektuje ich samych oraz ich działania. Bardziej 
zadowoleni uczniowie będą uczyli się lepiej i rzadziej będą ule-
gać impulsom emocjonalnym niż niezadowoleni. Umiejętne bu-
dowanie pozytywnych relacji z uczniami zachęci ich do starań 
o lepsze wyniki w nauce, jak też zapewni nauczycielom większą 
satysfakcję z pracy.

Biorąc pod uwagę powyższe, warto przyjrzeć się temu, czym 
są emocje i jaką rolę odgrywają w pracy nauczyciela. Co mówią 
na ten temat badania naukowe i  jakie badania na gruncie pe-
dagogiki były do tej pory prowadzone? Czym są kompetencje 
nauczyciela? Co jest wyróżnikiem kompetencji emocjonalnych 
nauczyciela? Co składa się na kompetencje emocjonalne na-
uczyciela? Jak nauczyciel może rozpoznawać swoje emocje i jak 
może nimi kierować? Jak nauczyciel może zadbać o rozwijanie 
własnych kompetencji emocjonalnych?

Niniejsza książka jest owocem doświadczeń jej autorek oraz 
ich wieloletniej pracy w zakresie poruszanej tutaj problematyki, 
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która – chyba z racji pozornej oczywistości – nie jest w pedagogi-
ce podejmowana wystarczająco często, by móc mówić o jakiejkol-
wiek pedagogicznej teorii emocji. Kategoria emocji jest wciąż jesz-
cze nowym, rzadko eksplorowanym przez pedagogów obszarem. 
Na rynku wydawniczym można znaleźć zaledwie kilka publikacji, 
w których rozważania na temat emocji wpisują się w dyskurs pe-
dagogiczny2. Stąd też, kierując się wagą poruszanej problematy-
ki i  rosnącym zapotrzebowaniem na publikacje z zakresu kom-
petencji osobistych i społecznych nauczycieli oraz innych osób, 
którzy zajmują się pracą z drugim człowiekiem, podjęłyśmy trud 
napisania książki, która podejmuje zagadnienia emocji w pracy 
nauczycieli zarówno od strony teoretycznej, jak i  praktycznej. 
Swoistym impulsem do napisania tej książki był udział autorek 
pracy w  projekcie międzynarodowym: EL4VET: Teachers First
– UsingEmotionalLiteracytoImproveVETTeachinginthe21st 
Century. Projekt był finansowany ze środków Komisji Europej-
skiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie. Leonar-
do da Vinci” w latach 2010–2012. Instytucją koordynującą pro-
jekt było City of Wolverhampton College, Applied Centre for 
Emotional Literacy, Leadership and Research, Wielka Brytania. 
Wśród instytucji partnerskich znalazły się: ATHENA, Czechy; 
BALKANPlan, Bułgaria; CONSTANTi, Cypr; ISQ, Portugalia; 
Paragon, Malta oraz Uniwersytet Łódzki, Polska. Ogólnym celem 
projektu było promowanie rozwoju kompetencji emocjonalnych 
wśród osób zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodo-
wym w Europie oraz ofiarowanie im wsparcia w kształtowaniu 
lepszych relacji z osobami uczącymi się. W ramach projektu za-
łożono, że kompetencje emocjonalne upełnomocniają ludzi oraz 
dają im wiedzę i umiejętności potrzebne do poprawy wyników 
zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Kształtowanie kom-

2 T. Borowska, Emocje dzieci i  młodzieży: zasoby –  rozwijanie, Katowice 
2006; I. Przybylska, Inteligencjaemocjonalnaa uzdolnieniatwórczei funkcjono-
wanie szkolnemłodzieży, Katowice 2007; L.  Wiatrowska, Kłopoty z  emocjami
dzieci.Ścieżkizmian, Toruń 2009.
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petencji emocjonalnych nauczycieli może zaowocować odporno-
ścią i  umiejętnością radzenia sobie z  sytuacjami trudnymi oraz 
przyczynić się do niesienia pomocy innym, zdobycia kontroli nad 
działaniem i wytrwałości w  realizacji zadań, pokonywania roz-
czarowań i podejmowania różnorakich wyzwań. Może ono po-
móc w lepszym radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami i w ich 
łagodzeniu oraz w rozwoju zarówno interpersonalnych, jak i in-
trapersonalnych umiejętności potrzebnych do wypracowania lep-
szych relacji i bardziej efektywnej komunikacji z uczniami.

Obecnie opracowywane są różnego rodzaju programy 
rozwoju kompetencji emocjonalnych (ang. emotional litera-
cy) w odniesieniu do uczniów i studentów. Jednak wciąż dość 
rzadko pojawiają się programy, które odnoszą się do nauczycie-
li. Stąd też tak duże jest znaczenie warsztatów poświęconych 
kształtowaniu kompetencji emocjonalnych nauczycieli.

W niniejszej książce skupiamy się na atrybutach, które mają 
kluczowe znaczenie w rozwijaniu kompetencji emocjonalnych 
nauczyciela. Przedstawiane tutaj ćwiczenia sprzyjają nawiązywa-
niu lepszych interakcji z uczniami oraz stworzeniu środowiska 
szkolnego, które sprzyja osiąganiu wysokich efektów edukacyj-
nych w atmosferze wsparcia i  integracji społecznej. Realizacja 
proponowanych tutaj ćwiczeń może sprzyjać – poprzez dosko-
nalenie kompetencji emocjonalnych nauczycieli –  osiągnięciu 
także takich efektów, jak:

– lepsza komunikacja pomiędzy uczniem i nauczycielem;
– lepsze relacje między członkami kadry pedagogicznej szkoły;
– promocja integracyjnego środowiska nauczania;
– większe osiągnięcia edukacyjne uczniów;
– eliminacja destrukcyjnych i niewłaściwych zachowań uczniów;
– budowanie etosu szkoły, który będzie odzwierciedleniem 

pochwały dla różnorodności kulturowej, równości szans 
oraz wartości, jakie reprezentuje integracyjne, kreatywne 
środowisko nauczania.



13Wstęp

W książce w pierwszej kolejności podejmujemy próbę pre-
zentacji zagadnień dotyczących teoretycznych i metodologicz-
nych aspektów badań nad emocjami w pedagogice i naukach jej 
pokrewnych. W  związku z  tym prezentujemy przegląd badań 
pedagogicznych dotyczących kategorii emocji ze zwróceniem 
uwagi na badania nad kompetencjami emocjonalnymi nauczy-
ciela (rozdział 1). Następnie pokazujemy, jak można rozumieć 
pojęcia: kompetencje, kompetencje nauczycieli i  kompetencje 
emocjonalne nauczycieli oraz jakie istnieją koncepcje i progra-
my kształcenia emocjonalnego nauczycieli (rozdział 2). W dal-
szej kolejności prezentujemy szereg ćwiczeń, których realizacja 
ma sprzyjać rozwijaniu kompetencji emocjonalnych nauczy-
ciela, co w praktyce może pomóc nauczycielom w budowaniu 
lepszych relacji ze sobą i z innymi: ma to prymarne znaczenie 
w kształtowaniu warunków edukacji, które rzeczywiście sprzy-
jają osiąganiu sukcesów edukacyjnych uczniów (rozdział 3).

W rozdziale 3, który ma charakter praktyczny, poszczególne 
podrozdziały są tak uporządkowane, aby można je było realizo-
wać po kolei, co jest sugerowane, ale można z nich także korzy-
stać elastycznie, w zależności od potrzeb Czytelnika. Zachęcamy 
do kreatywnego podejścia do realizacji poszczególnych ćwiczeń.

Zakładamy, że mimo iż książka jest przewodnikiem po kom-
petencjach nauczycielskich, szczególnie kompetencjach emocjo-
nalnych nauczycieli, to okaże się pomocna, oprócz nauczycieli 
szkół różnego typu, także następującym grupom odbiorców:

1. Pracownicy administracji samorządowej –  książka powin-
na zainteresować osoby, które mają wpływ na regionalną 
politykę oświatową, gdyż pokazuje, co jest istotne w pracy 
nauczycielskiej i w jakim zakresie powinno się wspomagać 
nauczycieli, chociażby poprzez położenie nacisku na dofi-
nansowanie szkoleń z zakresu kompetencji miękkich.

2. Pracownicy naukowi z zakresu nauk społecznych, szczegól-
nie pracownicy podejmujący w swoich analizach problema-
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tykę rozwoju człowieka dorosłego, problematykę rozwoju 
osobowego i  zawodowego w  miejscu pracy, doskonalenia 
zawodowego i dokształcania, rozwoju nauczyciela i rozwoju 
szkoły. Książka przeznaczona jest z  założenia dla naukow-
ców specjalizujących się w takich subdyscyplinach, jak: an-
dragogika, pedeutologia, dydaktyka, pedagogika pracy czy 
też pedagogika szkolna.

3. Studenci pedagogiki oraz studenci kierunków nauczyciel-
skich –  w  sytuacji braku podręczników na temat rozwija-
nia kompetencji emocjonalnych nauczycieli proponowana 
publikacja doskonale wypełni istniejącą lukę. Książka może 
być szczególnie przydatna podczas realizacji takich przed-
miotów, jak: pedagogika, dydaktyka, metodyki przedmioto-
we oraz różnego rodzaju warsztatów z zakresu kompetencji 
miękkich.

Mamy nadzieję, że lektura tej książki i praca z zapropono-
wanymi przez nas ćwiczeniami przyniesie pożytek nauczycielom 
i wszystkim tym, którzy zajmują się doskonaleniem i dokształca-
niem zawodowym nauczycieli oraz są zainteresowani rozwojem 
szkoły i doskonaleniem warunków edukacji.

Jako autorki niniejszej książki winne jesteśmy wiele podzię-
kowań różnym osobom. Ich pomoc okazała się nieoceniona 
w  trakcie realizacji naszych zamiarów wydawniczych. Szcze-
gólne słowa podziękowania kierujemy do Pana Marcina Podo- 
grockiego, kierownika Biura Międzynarodowych Projektów 
Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego, który nie tylko zainspi-
rował nas do wzięcia udziału w projekcie EL4VET, ale zajął się 
wszelkimi sprawami administracyjno-finansowymi związanymi 
z realizacją tego projektu i z entuzjazmem odniósł się do wyda-
nia niniejszej książki.

Słowa wdzięczności kierujemy do Pani Izabelli Małeckiej, 
która zaprosiła nas do wydania tej książki i okazywała nam ser-
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deczne wsparcie w trakcie prac nad książką. Jesteśmy Jej ogrom-
nie zobowiązane za dodatkowy czas, jaki otrzymałyśmy, aby 
móc dokończyć napisanie książki.

Naszym dzieciom i najbliższym dziękujemy za to, że wciąż są 
z nami i towarzyszą nam w podejmowanych przez nas przedsię-
wzięciach naukowych i działaniach edukacyjnych.

JoannaMadalińska-Michalak
RenataGóralska





1
EMOCJE: POdSTAWy 
INTERdySCyPLINARNE

WPROWAdZENIE

W niniejszym rozdziale podejmujemy kilka – wybranych przez 
nas na potrzeby tej książki – zagadnień z zakresu problematyki 
emocji. W pierwszej kolejności kreślimy rys historyczny poru-
szanych tutaj problemów, następnie pokazujemy, jak wzrastało 
zainteresowanie problematyką emocji, a zwłaszcza inteligencją 
emocjonalną i  jakie prace tytułem popularyzacji tej problema-
tyki były tłumaczone na język polski i udostępniane polskiemu 
Czytelnikowi. W dalszej części rozdziału prezentujemy wybra-
ne badania, które były prowadzone w Polsce w obszarze takich 
nauk, jak psychologia, socjologia czy pedagogika. W końcowej 
części rozdziału znajdują się rozważania dotyczące pojęcia emo-
cji. Uwagę skupiamy tutaj na próbie odpowiedzi na pytania o to, 
czym w zasadzie są emocje, jakie są ich właściwości, od czego 
zależą, czym różnią się emocje podstawowe od emocji pochod-
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nych, jakie pełnią funkcje w życiu człowieka i jego działaniu, ja-
kim prawom emocjonalnym podlegamy oraz w czym przejawia 
się praca emocjonalna i praca nad emocjami.

RyS HISTORyCZNy

Zainteresowanie emocjami oraz procesami emocjonalnymi od-
bywającymi się w  ramach interakcji czy relacji interpersonal-
nych miało miejsce już w  starożytności, zwłaszcza w  drugim 
okresie filozofii starożytnej (okres oświecenia i systemów staro-
żytnych V–IV w. p.n.e.). W V w. p.n.e. ośrodkiem życia umysło-
wego w Grecji stały się Ateny. Był to złoty wiek greckiej kultury; 
czas bogactwa i pokoju, rozkwitu cywilizacji, sztuki i nauki. To 
wówczas nastąpił zwrot w przedmiocie zainteresowań i badań 
Greków. Przestała nim być wyłącznie przyroda. W V w. p.n.e. 
i  później ich uwaga skupiła się na człowieku i  jego dziełach. 
Pierwszymi wyrazicielami tej przemiany byli sofiści i Sokrates.

Wybitny filozof grecki Sokrates (ur. ok. 470 r. p.n.e. w Ate-
nach, zm. w 399 r. p.n.e. w Atenach) uważał, że każdy człowiek jest 
wyposażony w duszę, która jest siedzibą cnót. Sokratejskie hasło, 
by „poznać samego siebie” wskazywało, że należy odejść od pro-
blematyki jońskiej filozofii przyrody i zwrócić się ku problematyce 
antropologicznej. Głównym zagadnieniem miał się stać człowiek 
i  jego dobro. Według Sokratesa człowiek powinien dbać przede 
wszystkim o dobro duszy, zaś dobra materialne są znacznie mniej 
istotne dla osiągnięcia przez niego szczęścia i poszukiwania prawdy 
w życiu. Maksyma „poznaj samego siebie” – gnothiseauton (wyryta 
nad drzwiami wyroczni w delfach) ma bardzo bogatą treść. Jest 
ona zarówno wyrazem poszukiwania, jak i rozumienia siebie, jest 
postulatem poszukiwania i  doświadczania prawdy o  innych, jak 
i o otaczającym świecie. Problematykę rozpoczętą przez Sokratesa 
kontynuował Platon, a za nimi Arystoteles.
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Platon (ur. prawdopodobnie 427  r. p.n.e. w Atenach, zm. 
347  r. p.n.e. w Atenach), twórca systemu filozoficznego zwa-
nego obecnie idealizmem platońskim, czerpiąc ze słów swego 
nauczyciela Sokratesa, uważał duszę za esencję osoby, cząstkę, 
która decyduje o  naszym zachowaniu. Według Platona „czło-
wiek jest to dusza uwięziona w ciele”, przy czym dusza składa 
się z trzech części:

1) rozsądku (gr. logos, czyli umysł),
2) pożądliwości (pasja),
3) popędliwości (gr. pathos, czyli emocje).

Każda z  tych części ma swoje miejsce w  zrównoważonej 
i spokojnej duszy. Podczas gdy rozsądek można przyrównać do 
woźnicy rydwanu powożącego końmi pożądania i  emocji, to 
pożądliwość ciągnie człowieka w  kierunku zaspokajania pod-
stawowych potrzeb cielesnych, zaś popędliwość pcha nas ku 
wzniosłym aktom. Jednak gdy całkowicie rządzi pożądliwość, 
to człowiek stacza się w hedonizm, z drugiej strony gdy rządzi 
popędliwość, to wiedzie ona do dumy, która jest przywarą.

Wybitny filozof grecki Arystoteles (ur. 384 r. p.n.e., zm. dnia 
7 marca 322 r. p.n.e), jeden z trzech, obok Sokratesa i Platona, 
najsławniejszych filozofów starożytnej Grecji, nazywany też Sta-
girytą (od miejsca urodzenia), definiował za Platonem duszę jako 
esencję danego bytu, ale nie zgadzał się z  tym, że istnieje ona 
niezależnie i jako pierwszy rozróżnił fizjologiczne i psychiczne 
komponenty emocji. Arystoteles w traktacie „O duszy” wskazał 
na dwie cechy, które zdawały się odróżnić jestestwo posiadające 
duszę od jestestwa, któremu jej brak. Wśród tych cech były ruch 
i  wrażenie zmysłowe. dusza stanowi w  systemie Arystotelesa 
formę życia organicznego. Wyróżnił on trzy części duszy ludz-
kiej, odpowiadające różnym poziomom organizacji tego życia:

– dusza wegetatywna wiąże się z odżywianiem i  rośnięciem; 
stanowi formę roślin, zwierząt i ludzi;
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