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REFLEkSYjNY  ANDRAGOG   
A  BADANIA  W  DZIAŁANIU

Człowiek dorosły posiada względnie stały habitus zachowań, który może 
ulegać zmianom pod wpływem przeżywanych kryzysów oraz generalnie do-
świadczanych przeżyć. Zmiany społeczne powodują zmiany w życiu pojedyn-
czych osób i odwrotnie. Podobnie jest z funkcjonowaniem nauczyciela, w tym 
również andragoga czy też nauczyciela akademickiego oraz postrzeganiem 
jego roli zawodowej. Ideał roli i funkcji nauczyciela zmienia się bowiem, 
adaptując się do zmian, jakie zachodzą w rozwijających się społeczeństwach. 
Główna zmiana, jak powstała na przestrzeni XIX i XXI wieku, polega na rezy-
gnacji z przekonania, że nauczycielem może być tylko osoba o określonych ce-
chach wrodzonych, ponieważ cechy te mają decydujący wpływ na sprawność 
funkcjonowania w obszarze pełnionej roli. Była to tzw. klasyczna koncepcja 
ideału nauczycielskiego, która była aktualna na przełomie XIX i XX wieku 
(Filipowicz, Rataj, 1988, za: Marciniak, 2008, s. 9). W połowie XX wieku, ze 
względu na wzrost powszechności kształcenia, masowe dokształcanie się ludzi 
dorosłych oraz specjalizację różnorodnych obszarów wiedzy, obok właściwo-
ści osobowościowych, zaczęto kłaść nacisk na profesjonalne przygotowanie 
nauczycieli do wykonywania zawodu (op.cit., s. 11). 

Obecnie również mamy do czynienia z ewolucją funkcji zawodu nauczy-
ciela na wielu obszarach. Można również zaobserwować niepokojące zmiany, 
polegające na wzroście znaczenia skuteczności i efektywności nauczania w po-
łączeniu z technologizacją oraz sukcesywnym obniżaniem wartości sfery uczuć 
i emocji. Wydawałoby się nawet (mam nadzieję tylko pozornie), że już nawet 
osobowość nauczyciela nie jest tak ważna, jak liczba wykorzystywanych przez 
niego multimediów, a placówki edukacyjne zaczęły się dzielić na lepsze, czyli 
te posiadające np. tablice multimedialne i gorsze – nieposiadające. Jednakże 
zmiany funkcji nauczycieli mają bardziej skomplikowany wymiar, ponieważ są 
odpowiedzią na dynamikę współczesnego społeczeństwa. Henryka Kwiatkow-
ska, zwraca uwagę na następujące kierunki zmian (2008, s. 41–45): 
• od przekazu wiedzy do uczenia się samodzielności poznawczej,
• od sterowania do inspirowania rozwoju,
• od prostego przekazu do wprowadzania ucznia w świat wiedzy,
• od funkcji przekazu wiedzy do czynienia ładu w informacjach,
• od dominacji intelektu do równowagi świata myśli i uczuć w edukacji 

szkolnej,
• od alternatywy do dialogu.
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W obliczu powyższych trendów, które zmierzają w kierunku indywiduali-
zacji kształcenia oraz nastawienia na proces zdobywania wiedzy, a nie na samą 
wiedzę, pojawia się pytanie o gotowość andragogów do sprostania stawianym 
wyzwaniom. Jan Paweł Hudzik (1997) jest zdania, iż ze względu na utratę trwa-
łości i stabilności oraz jedności i ciągłości przez otaczającą nas rzeczywistość 
nie ma możliwości odnalezienia i zastosowania jednoznacznych wzorców, stra-
tegii życia i postaw, a zatem i schematów działania na polu edukacji. Dlatego 
też „człowiek rozsądny musi sobie w opisanych warunkach sam znaleźć swoją 
własną drogę” (ibidem, s. 211). Zdaniem Zbigniewa Kwiecińskiego (1998) po-
wyższe założenia uzasadniają ideę zmiany pojmowania roli nauczyciela m.in. 
w kierunku refleksyjnego praktyka. 

Idea andragoga w roli refleksyjnego praktyka

Jedną z propozycji wspomagania procesu doskonalenia i samokształcenia 
nauczycieli jest wdrażanie ich do prowadzenia refleksji nad własnym działa-
niem. Refleksyjny nauczyciel, funkcjonujący w skomplikowanej i nieprzewi-
dywalnej rzeczywistości edukacyjnej, potrafi działać w sposób twórczy i re-
latywny w stosunku do konkretnej sytuacji (Nowak-Dziemianowicz, 2001). 
Prowadzi co najmniej dwa rodzaje refleksji: ref lect ion-in-act ion  – ref lek-
s ja-w-działaniu oraz ref lect ion-on-act ion  – ref leksja-nad-działa-
niem (Schön, 1983; Gołębniak, 1994a; 1994b; 2004; Nowak-Dziemianowicz, 
op.cit.; Dylak, 1996; Czerepaniak-Walczak, 1997; Mizerek, 2000; Waks, 2001; 
Cuprjak, 2007):

Pierwsza forma refleksji opiera się na spontanicznej formie „inteligencji”, 
ujawniającej się podczas działania, mającej bezpośredni i natychmiastowy 
wpływ na konkretne zdarzenie. Stanisław Dylak, parafrazując słowa Donalda 
Shöna, definiuje ją jako „myślową, symultaniczną konwersację z materią danej 
sytuacji zawodowej, będącą ćwiczeniem instrumentalnych i interpretacyjnych 
umiejętności analizy i rozwiązywania problemów praktyki zawodowej” (1996, 
s. 40). W pewnym stopniu jest procesem świadomym, ale często trudnym do 
zwerbalizowania. Jest pewnego rodzaju „spiralą myślenia i działania, kryty-
cyzmu i twórczości, dostrzegania i rozumienia przestrzeni zjawisk i procesów 
oraz przewidywania ich następstw” (Czerepaniak-Walczak, 1997, s. 14). Na-
uczyciel funkcjonujący w roli refleksyjnego praktyka i dokonujący refleksji 
w działaniu potrafi dostrzec, zrozumieć i dokonać odpowiednich zmian w ukła-
dzie elementów danej sytuacji. Refleksja w działaniu może być jednak ograni-
czona poprzez trudności w koordynacji działania, obserwacji, błyskawicznego 
wyciągania wniosków oraz podejmowania odpowiedzialnych decyzji, powo-
dowanych przyzwyczajeniem do działań rutynowych (por. Czerepaniak-Wal-
czak, 1997). Z refleksją-w-działaniu związane jest bezpośrednio knowing -
- in-act ion  (Schön, op.cit., s. 50) – tzw. „wiedzenie-w-działaniu” lub 
inaczej knowledge in action – wiedza w działaniu (Waks, op.cit., s. 42), która 
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jest formą profesjonalnej wiedzy nauczyciela z wyraźnym rdzeniem artyzmu. 
Polega na tym, że znajomość danej kwestii objawia się podczas konkretnego 
działania i w interakcji z otoczeniem. Jest to proces uczenia się z własnego 
działania i doświadczenia. Zdolność do zmagania się z problemem za pomocą 
korzystania z wiedzy, której nie jest się świadomym, tzw. wiedzy milczącej – 
tacit knowledge (Schön, op.cit., s. 52; Dylak, op.cit., s. 40). 

Druga forma refleksji, refleksja-nad-działaniem, pojawia się w efekcie 
„wstrząsu”, jakiego człowiek doznaje na skutek zaskoczenia go przez trudną sy-
tuację. Jest „bardziej systematycznym, przemyślanym procesem dyskusji i roz-
ważań, umożliwiającym dokonanie analizy, rekonstrukcji oraz przeformułowa-
nia działań i przemyśleń, w taki sposób, który umożliwi zaplanowanie dalszego 
nauczania i uczenia się” (Day, ibidem, s. 54). Jest to zatem rodzaj rozważania, 
które następuje w pewnym odstępie czasowym po wykonaniu danej czynności 
i daje możliwość oceny i dyskusji z innymi osobami nad podjętym wcześniej 
działaniem. Maria Czerepaniak-Walczak (1997) zwraca uwagę na inną formę 
tego typu refleksji, mianowicie na planowanie, występujące przed działaniem. 
Polega ona na rozważaniu struktury zadania, przed którym stoi nauczyciel oraz 
środków dostępnych do jego realizacji. W obu przypadkach nauczyciel ma na 
uwadze zarówno wszystkie elementy wchodzące w skład określonej sytuacji, 
jak i jej kontekst. Stosowanie refleksji nad działaniem może być ograniczane 
przez co najmniej kilka czynników. Główną blokadą może być brak niezbęd-
nej wiedzy profesjonalnej, jej fragmentaryczność czy stereotypowość (ibidem). 
Myślenie może być w takim przypadku nacechowane brakiem dystansu lub 
krytycyzmu, powodując zniekształcenia w rozumieniu sytuacji. 

Wprawny i dobrze wyedukowany praktyk umie niemal natychmiast zinte-
grować refleksję z działaniem, jakie w danej chwili wykonuje. Według Johna 
Deweya refleksyjne działanie „jest inspirowane przez niepewność, powiązane 
z postawą otwartości umysłowej oraz umiejętności wnioskowania, w odróż-
nieniu od działania rutynowego” (za: Dylak, op.cit., s. 39). Refleksja przebiega 
równolegle z działaniem bądź w krótkim odstępie czasu po nim. Refleksyjny 
praktyk to osoba, która „myśli o tym, co aktualnie robi” (Taraszkiewicz, 2003, 
s. 19), poddaje refleksji całe swoje funkcjonowanie, a „co jakiś czas odkurza 
nawyki, burząc rutynę i przyzwyczajenia” (ibidem). Refleksja pozwala mu na 
pokonywanie własnych ograniczeń oraz na twórczą i krytyczną zmianę. Przy-
czynia się ponadto do wzrostu intelektualnej i moralnej autonomii, pozwalając 
na swobodne, aczkolwiek odpowiedzialne kreowanie pełnionej roli. Dla reflek-
syjnego praktyka wiedza jest strukturą ulegającą permanentnym zmianom i da-
jącą punkt oparcia, a nie granice dla podejmowanych działań. Teoria inspiruje 
do „konstruowania indywidualnego profesjonalnego warsztatu, indywidualne-
go pakietu metod, technik i działań – kreatywności w ramach zdrowego rozsąd-
ku i w zgodzie z systemem własnych wartości” (ibidem).

Kompetentnego i refleksyjnego pedagoga charakteryzuje „knowledge-
able”, czyli zdolność do wiedzy. Jest to umiejętność jakościowej oceny nowych 
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sytuacji i rozwijania kompetencji budowania „ukrytych” procedur, możliwych 
do wykorzystania w codziennych działaniach. Praktyk, świadomie używający 
zdolności do refleksji nad działaniem w trakcie jego trwania, zmaga się z „uni-
kalnymi, niepewnymi i konfliktowymi zadaniami, próbując nadać sens temu, 
co aktualnie czyni, snując jednocześnie refleksję dotyczącą tego, co i jak po-
znawał, krytykował, rekonstruował i uzewnętrzniał w poprzednim działaniu” 
(Gołębniak, 1994a, s. 103). Dzięki umiejętności prowadzenia refleksji w- i nad- 
działaniem nauczyciel konstruuje prywatne teorie pedagogiczne, tzw. „teor ie 
specyficznego przypadku” (Schön za: Elsner, op.cit., s. 16). W skład tak 
pojmowanych teorii wchodzą m.in. uogólnienia doświadczanej praktyki, defi-
niowanie niepowtarzalnych sytuacji edukacyjnych, sądy wartościujące, inter-
pretowanie świata, własne przemyślenia, krytyczne oceny własnej wiedzy czy 
formułowanie problemów (ibidem).

Konstruowanie własnej teorii edukacji umożliwia nauczycielowi m.in. 
krytyczną ocenę całej własnej praktyki oraz formalnych jej elementów, korzy-
stanie w sposób autonomiczny z przestrzeni pozostawionej do jego dyspozycji, 
a także dostrzeganie własnych ograniczeń w wypełnianiu własnych zadań za-
wodowych oraz przekraczanie ich i wprowadzanie odpowiednich zmian (Cze-
repaniak-Walczak, 1997, s. 25). Można by tu zadać pytanie, czy konstruowanie 
osobistych teorii jest w ogóle możliwe, skoro „elementy świadomości nauczy-
cieli znajdują swoją behawioralną formę zawsze w warunkach narzuconych 
przez struktury zewnętrzne, stałe lub incydentalne” (Klus-Stańska, 1993, s. 51). 
Okazuje się jednak, że w praktyce czynniki formalne mogą być po pierwsze 
różnie interpretowane, a po drugie zawsze pozostawiają pewną „wolną” prze-
strzeń dla decyzji nauczyciela.  

W stosunku do nauczycieli, funkcjonujących w roli refleksyjnych prakty-
ków oczekuje się konkretnych i wysokich kompetencji umysłowych i osobo-
wościowych. Do najważniejszych i najczęściej powtarzających się należą: wia-
ra w swoje zdolności rozwiązywania problemów oraz wytrwałość podczas ich 
wykorzystywania, otwartość i gotowość do współpracy z innymi, zdolność do 
wieloaspektowego i sumiennego rozpatrywania problemów z krytyczną oce-
ną podejmowanych działań czy sposobu myślenia. M. Czerepaniak-Walczak 
(1997) kompetencje refleksyjnego praktyka ujmuje w cztery grupy: poznaw-
cze, komunikacyjne, organizacyjne i badawcze. 

Kompetencje  poznawcze to „kondycja intelektualna i moralna osoby, 
która wyraża się w otwartości na informacje o sobie i o świecie oraz umiejęt-
ności i gotowości do zaktualizowanego posługiwania się nimi” (ibidem, s. 92). 
Związane są zatem z wysokimi standardami intelektualnymi i moralnymi na-
uczyciela, które umożliwiają nieustanny rozwój poprzez  zdobywanie wiedzy 
zawodowej i udział w życiu społeczno-kulturalnym. Dzięki wysokim kompe-
tencjom poznawczym jednostka może „pozwolić sobie” na krytyczny i auto-
nomiczny osąd rzeczywistości, który z jednej strony może wyrażać się jako 
odporność na pokusę nieprzemyślanego wdrażania nowinek edukacyjnych, 
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a z drugiej jako pokonywanie zastanych ograniczeń i stereotypów. Ponadto, 
istotą pełnienia roli refleksyjnego praktyka stanowi dialog, zarówno z samym 
sobą, jak i otoczeniem, dlatego też niezbędnym jego atrybutem są kompe-
tencje  komunikacyjne, określane jako: „wyuczalna, dynamiczna właści-
wość nauczyciela (...) umożliwiająca mu samoekspresję i rozumienie innych 
oraz świadomą gotowość do konfrontowania i weryfikowania własnych opinii 
i dotychczasowych znaczeń” (ibidem, s. 98). Ujawniane są podczas wymiany 
treści komunikatów w obszarze danej sytuacji edukacyjnej za pomocą słów 
(mówionych i pisanych), milczenia oraz „języka ciała” (ibidem, s. 99). Podczas 
nauczania istotne jest, w jaki sposób, gdzie i z kim można rozmawiać na dany 
temat, jakie kwestie należy przemilczeć lub podkreślić poprzez tzw. „milczenie 
czystego słuchania” (ibidem, s. 100), a także za pomocą jakich gestów wyraża 
to nasze ciało. Bowiem warunkiem szczerości i jasności komunikatu jest kon-
gruencja wszystkich sposobów, za pomocą których jest wyrażany. Kompetencje 
komunikacyjne pełnią również ważną funkcję w procesie autodialogu andragoga. 
Pozwalają mu na dostrzeżenie i zrozumienie wykonywanych przez siebie działań 
oraz na krytykę i ewentualną ich weryfikację. Ten rodzaj kompetencji nazywany 
jest jako „interpersonalne kompetencje komunikacyjne” (ibidem, s. 103).

Kolejną grupą zdolności niezbędnych w pracy refleksyjnego praktyka są 
kompetencje  organizatorskie . Definiowane są jako „kondycja intelek-
tualna i moralna osoby, która wyraża się w projektowaniu oraz otwartości na 
zmiany układu elementów przestrzeni edukacyjnej, to znaczy w podejmowa-
niu samodzielnych decyzji oraz ponoszenie odpowiedzialności za wykonanie 
zadań” (ibidem, s. 104). Krytycznie i odważnie myślący praktyk panuje nad 
przestrzenią własnej pracy, pokonuje panujące mity i stereotypy, wprowadza 
innowacje, sprzyjające lepszemu rozwiązywaniu problemów, ale także wery-
fikuje je, dokonując systematycznej oceny. Kompetencje organizatorskie od-
noszą również do zmian w przestrzeni wykonywania pojedynczych zadań oraz 
pełnienia własnej roli. Nauczyciel może modyfikować utrwalone w tradycji 
przepisy roli, rozszerzać jej zakres lub podejmować nowe, niepełnione dotych-
czas role (ibidem, s. 106), ponosząc odpowiedzialność za wszystkie dokona-
ne zmiany i decyzje. Wszystkie podjęte działania nauczyciela poprzedzone są 
adekwatną wiedzą o korzyściach ulepszeń bądź utrzymania danego status quo. 
Dlatego też w repertuarze jego sprawności nie może również zabraknąć kom-
petencj i  badawczych. 

Cechą pożądaną refleksyjnego praktyka jest ciekawość świata, stawianie 
śmiałych i wnikliwych pytań oraz zabawa przesłankami, prowadzącymi do rze-
telnej odpowiedzi. Nauczyciel jest więc osobą pewną swoich umiejętności, ale 
jednocześnie potrafiącą kwestionować swoją wiedzę (Barrel, 1991, za: Kwieciń-
ski, 1998). Te wysokie kompetencje wyrażające „rozwagę i odwagę myślenia po-
wiązane nierozdzielnie z otwartością i odpowiedzialnością wobec innych osób” 
(ibidem, s. 29) określane jako thoughtfulness w Polsce rozważane są w katego-
riach starożytnego terminu phronesis jako „mądrości praktycznej” (ibidem). 
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Badania w działaniu jako droga do refleksyjnej praktyki

Refleksyjny nauczyciel, który w sposób świadomy weryfikuje swoje dzia-
łania zawodowe, staje przed koniecznością permanentnej aktualizacji obrazu 
przestrzeni edukacyjnej, w której funkcjonuje (Czerepaniak-Walczak, 1997). 
W tym celu może korzystać z badań i raportów przygotowywanych przez na-
ukowców, stając w roli odbiorcy i wykonawcy, ale również sam może być ich 
twórcą, dzięki prowadzonym przez siebie badaniom. Andragog staje się więc 
autonomicznym, samodoskonalącym się  ekspertem, badającym własną dzia-
łalność zawodową. Prowadzenie badań to zatem jedna z dróg prowadzących 
do profesjonalizmu oraz wprowadzania innowacji pedagogicznych (Palka, 
1992), przede wszystkim za sprawą studiowania własnej praktyki, a w efek-
cie samodoskonalenia zawodowego. Jest to perspektywa poznawcza, będąca 
„praktycznym wyrazem refleksji nad własnym działaniem zawodowym oraz 
w jego toku” (Czerepaniak-Walczak, 1997, s. 116).

Idea nauczyciela-badacza zrodziła się na skutek narastającej krytyki wobec 
konwencjonalnych badań edukacyjnych, prowadzonych w warunkach akade-
mickich oraz specjalistycznych ośrodkach badawczych. Najczęściej mówi się 
o tym, że tzw. osoby z zewnątrz nie zawsze są w stanie w pełni zrozumieć 
specyfiki warunków konkretnej placówki edukacyjnej lub w swoich opracowa-
niach nie obejmują wszystkich kwestii, jakie interesują praktyka. Często „ze-
wnętrzne” badania nie wyczerpują całego spektrum zjawisk, które możliwe są 
do uchwycenia tylko osobie praktykującej, co w efekcie powoduje niską rzetel-
ność wyników. Ponadto, prowadzenie badań w warunkach akademickich trafia 
na zarzut abstrakcyjności lub „wydumania” niektórych problemów, a w efekcie 
niewielkiej przydatności w konkretnych działaniach praktycznych (Czerepa-
niak-Walczak, ibidem). Badania edukacyjne traktowane są również jako niede-
mokratyczne i wyzyskujące nauczycieli, ponieważ poglądy badaczy definiują, 
a zarazem kreują rzeczywistość, w której nie oni sami, ale nauczyciele muszą 
funkcjonować (Hammerslay, op.cit.). 

Z wieloma powyższymi zarzutami można polemizować, co też czyni 
w swym artykule Martyn Hammerslay (ibidem). Jednakże pomimo tej dys-
kusji idea prowadzenia badań przez nauczycieli w ramach wypełniania przez 
nich zadań edukacyjnych jest bardzo aktualna. Wzmacnia ją dodatkowo, dając 
podstawy konstrukcji, poddawanie w wątpliwość użyteczności wiedzy formal-
nej, której wartość wynika z możliwości pragmatycznych. John Elliot wyraża 
się dosłownie, iż teoria dopiero wtedy uzyskuje kwalifikacje słuszności gdy 
sprawdzi się w praktyce, bowiem to praktyka uprawomocnia teorię (za: Kwiat-
kowska, 1997, s. 173). Nauczyciel ma być więc badaczem, który pełniąc tę 
rolę scala teorię i praktykę w rozwiązywaniu konkretnych problemów. Jest 
sceptycznym pragmatykiem, prowadzącym badania w celu ulepszania własnej 
praktyki, a na tej podstawie generującym nową wiedzę. Teoretycy natomiast 
pełnią funkcję jego doradców (por. Dylak, op.cit.).
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Elementarne działania eksploracyjne nauczyciela nie aspirują do tworzenia 
wiedzy obiektywnej, ale na skutek gromadzenia i ewentualnych publikacji wy-
ników swoich badań przyczyniają się do tworzenia edukacyjnej teorii. Przede 
wszystkim służą konstruowaniu prywatnej teorii edukacji, którą niezależnie 
od poziomu jej uświadamiania posiada każdy nauczyciel (por. Leppert, 1996; 
Chomczyńska-Rubacha, 2003) i którą wykorzystuje w konkretnych działaniach 
praktycznych. W skład prywatnej teorii edukacji wchodzą m.in. rozumienie 
sytuacji edukacyjnej, w jakiej znajduje się nauczyciel, umiejętność odczyty-
wania potrzeb uczących się osób oraz własnych możliwości w ich zaspoka-
janiu czy też rozumienie szerokiego kontekstu nauczania (Gołębniak, 1998). 
Tworzona teoria nie jest jednak trwałym i jedynym słusznym konstruktem, ale 
tymczasowym i permanentnie weryfikowalnym na skutek wymiany jej części 
składowych. Nauczyciele w roli badaczy systematycznie badają swoje „teorie 
działania” (Day, op.cit.), aby nie zamykać się w ich granicach. Aby jednak ta 
eksploracja była możliwa, nauczyciel musi uświadomić sobie fakt posiadania 
własnej teorii, a także umieć ją artykułować w celu „unaocznienia” jej części 
składowych, podlegających ewentualnej weryfikacji.

Profesjonalizm nauczyciela wykracza poza umiejętne wykorzystywanie 
i przekazywanie zdobytej wcześniej, lepszej, nadrzędnej wiedzy. Jego działanie 
polega na sprawnym jej poszukiwaniu przez poznawanie i rozumienie świata, 
a w tym i własnej praktyki (Stenhouse, za: Gołębniak, 1998). Proces poszuki-
wania wiedzy sprawia, że „nauczanie nie jest”, ale „staje się”. Istnieje potrze-
ba ciągłego doskonalenia umiejętności i kompetencji człowieka, adekwatnych 
do warunków współczesnego świata, a więc i współczesnej szkoły. Lawrence 
Stenhouse postrzega nauczanie bardziej w kategoriach sztuki niż wypełniania 
sztywno postawionych celów: „nauczania nie można traktować w kategoriach 
majstersztyku, jakim jest na przykład jazda na rowerze czy biegłe prowadzenie 
ksiąg rachunkowych. Polega ono, podobnie jak wszystkie ambitne sztuki, na 
stosowaniu strategii stawiania czoła zadaniom, które są z natury niewykonal-
ne...” (Stenhouse, 1985, za: Gołębniak, ibidem, s. 120). 

Nauczanie nie jest już tylko rzemiosłem, ale „nauką o edukacji i sztuką 
pedagogiczną, w których praktyka, wiedza o praktyce oraz wartości są trakto-
wane jako problemy do przemyślenia” (Day, op.cit., s. 46). Prezentowany nurt 
roli nauczyciela promuje odejście od nauczania zbiurokratyzowanego i zada-
niowego w stronę koncentracji na procesie edukacji „związanym z odkrywa-
niem i dociekaniem oraz ułatwianiem i usprawnianiem aktywności poznawczej 
uczestników edukacyjnych zdarzeń” (Nowak-Dziemianowicz, op.cit., s. 18). 
Za podstawę tak rozumianego nauczania można traktować podkreślany tu cel 
edukacji, jakim jest uczynienie ludzi bardziej twórczymi oraz wolnymi od od-
górnych założeń i nawyków (Stenhouse, 1975, za: Hammerslay, op.cit.), a tak-
że przekonanie, że wiedza nie jest prostym i obiektywnym odbiciem rzeczy-
wistości, ale konstruktem wytworzonym przez człowieka (ibidem). Wszelka 
wiedza ma charakter tymczasowy, niepewny i w dużym stopniu subiektywny, 
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ponieważ człowiek nie jest w stanie wyzbyć się własnych przekonań i pozo-
stawiających ślad doświadczeń. Nie oznacza to jednak, że nauczyciel może 
bez żadnego nadzoru przekazywać wiadomości, które samodzielnie stworzył 
lub przetworzył według własnego uznania. Konstruktywna weryfikacja pracy 
jest wpisana w pełnienie tej roli. Kontrolowanie podejmowanych działań na-
uczyciela odbywa się nie tylko poprzez prowadzenie badań własnych, ale także 
przez obserwację dokonywaną przez innych nauczycieli.

W kontekście zarysowanych zmian w obszarze nauczania, L. Stenhouse 
proponuje, aby proces uczenia się oparty był na dociekaniu w formie dyskusji 
prowadzonych podczas zajęć. Andragog miałby występować tu w roli kole-
gi, partnera w dyskusji, który wspólnie z uczestnikami zajęć zgłębia pewne 
kwestie tematyczne, bez narzucania ustalonego końca w postaci „naukowo” 
sprawdzonej wiedzy. Powstaje jednak pytanie, czy taka postawa nauczyciela 
jest możliwa do wykreowania? Pomimo bowiem wielu korzyści wynikających 
z formy lekcji dyskusyjnej, jak podkreśla Hammerslay (ibidem), cały czas jest 
to tylko symulacja dociekania, w której nauczyciel pozostaje nauczycielem – 
autorytetem (nie osobą „sprawującą władzę”), ale nie kolegą. 

„Stawanie się” nauczania pociąga za sobą również „stawanie się” kwali-
fikacji nauczyciela. Jego doskonalenie zawodowe nie ma końca, ma charakter 
procesu wywoływanego dynamiką sytuacji, w jakich działa, a także „zmienno-
ścią uczniów i wielorakością interpretacji tych samych zdarzeń przez poszcze-
gólnych uczniów i nauczycieli” (Kwiatkowska, 1997, s. 169). Nauczyciela 
– badacza charakteryzuje otwartość na ocenę i sugestie innych osób, co rów-
nież pozwala mu na doskonalenie własnych kompetencji oraz wprowadzanie 
koniecznych zmian. Jest osobą, która wyraża chęć współpracy na wszystkich 
poziomach interakcji edukacyjnej, w tym także rodziców. Ponadto „czuje się 
zobowiązany” i posiada odpowiednie umiejętności do tego, aby systematycz-
nie kwestionować, weryfikować i badać swoją praktykę. Dzięki temu ma także 
możliwość testowania teorii w praktyce, co prowadzi ku kontroli bieżących 
dokonań naukowych i dialogu z ich twórcami.

Badaniom prowadzonym przez nauczycieli stawiane są takie same wymo-
gi poprawności metodologicznej, jak badaniom w warunkach akademickich. 
W tym celu konieczne jest prowadzenie szkoleń dotyczących podstawowych 
procedur stosowanych w procesie badawczym lub też wsparcie ze strony wy-
kwalifikowanego w tym zakresie eksperta. Obok błędów popełnianych podczas 
prowadzenia badań, nauczyciel musi być świadomy pewnej pułapki autoryta-
ryzmu, wynikającej z pełnego przeświadczenia o wiarygodności uzyskanych 
wyników badań. Aby bowiem potwierdzić własne obserwacje, konieczne jest 
testowanie wyników w praktyce. 

H. Kwiatkowska (1997) zwraca uwagę, iż nauczyciel-badacz jest osobą 
w pełni autonomiczną, która posiada swobodę pracy badawczej oraz możli-
wość prezentowania swoich wyników bez obawy o konsekwencje ze strony 
np. dyrekcji, jeżeli wyniki okażą się niekorzystne dla szkoły. Ma on prawo 
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do „samodzielnego ustalania problemów badawczych, projektowania badań, 
omawiania ich wyników i tworzenia osobistej teorii na użytek własnej praktyki 
zawodowej” (ibidem, s. 172). Ta autonomia jest równocześnie związana z du-
żym poczuciem odpowiedzialności za wykonywane działania. Jakość badań 
kreuje jakość jego pracy, a w perspektywie oddziałuje na karierze podstawowe-
go podmiotu nauczania, jakim jest uczeń. Dlatego też eksploracja nauczyciela 
przyjmuje formę „autobadania”, które zawiera: autodiagnozę, autorefleksję, 
autoocenę oraz autokorektę (ibidem, s. 172).

Wszystkie działania nauczyciela, mające na celu badania własnej praktyki, 
opierają się na metodologicznych założeniach badań w działaniu – act ion 
research . Badania te zostały zainicjowane na gruncie pedagogiki w latach 
czterdziestych w USA, przez osoby, które nie były pedagogami, ale w swej 
pracy zawodowej zetknęły się z pracą w szkole i weszły w role nauczycie-
li. Nie powstały więc w warunkach akademickich, ale podczas „praktycznego 
rozeznania tego, czym jest działanie pedagogiczne” (Kwiatkowska, ibidem, 
s. 168). W tym czasie stanowiły pewien rodzaj „myślowego wsparcia” (Rut-
kowiak, 1995, s. 294) w celu uskutecznienia działań ówczesnych nauczycieli. 
Ruch action research był więc koncepcją „studiowania przez szkolne zespoły 
nauczycielskie realnych tematów narastających w toku praktyki...” (ibidem, 
s. 295). W kolejnych latach powstał model badań interakcyjnych (interacti-
ve research), polegających na współdziałaniu naukowców i nauczycieli w po-
dejmowaniu badań pedagogicznych (ibidem). Współcześnie można zauważyć 
ponowny wzrost zainteresowania badaniami w działaniu, szczególnie w USA 
i Anglii z przodującym w tej kwestii L. Stenhousem i J. Elliotem.

Metaforycznie można powiedzieć za M. Czerepaniak-Walczak, że badania 
w działaniu „umożliwiają wąchanie kwiatów nosem, a nie wyobraźnią” (2010, 
s, 322). Andragog ma możliwość naukowego poznania przestrzeni, w której wy-
konuje swoją zawodową rolę. Idąc tropem jednej z definicji badań w działaniu, 
która opisuje je jako „zbiorowe poszukiwanie przez partnerów danej instytucji 
kierunków rozwoju, głównie poprzez analizę własnej praktyki oraz szeroko po-
jętego kontekstu, rozumianego tutaj w sensie dosłownym jako aktywne środo-
wisko” (Dylak, op.cit., s. 37), można powiedzieć, że badania te pozwalają na 
zrozumienie i doskonalenie własnej praktyki zawodowej oraz stanowią wkład 
w tworzenie teorii edukacji. Opierają się jednak nie tylko na „pragnieniu nauczy-
cieli, by przemyśleć swój rozwój zawodowy”, ale również na zaangażowaniu 
zarówno szkoły, jak i osób z zewnątrz, tj. rodzice, naukowcy (Day, op.cit., s. 63).

Rola nauczyciela w kontekście koncepcji action research obejmuje dwie 
dotychczas odrębne role: nauczyciela i badacza. To połączenie sprawia, iż 
poszerza się zakres kompetencji, jakimi powinien się wykazywać nauczyciel-
-badacz. Obok umiejętności charakterystycznych dla tradycyjnie pojmowanej 
roli, opartych na własnych doświadczeniach, występują kompetencje metodo-
logiczne, które pozwalają na sformułowanie własnego problemu badawczego, 
wybór sposobów jego rozwiązania oraz ocenę uzyskanych rezultatów (Kwiat-
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kowska, op.cit., s. 175). Rola badacza implikuje ponadto kompetencje w zakresie 
podejmowania refleksji nad własnym działaniem i pełni szczególnie ważną rolę 
w praktyce edukacyjnej. Do najważniejszych korzyści można zaliczyć przede 
wszystkim (Czerepaniak-Walczak, 1997, s. 118): umożliwienie podejmowania za-
dań poznawczych, wynikających z bezpośredniego zainteresowania nauczyciela; 
aktywność badawczą, która dotyczy subiektywnie ważnych spraw, dziejących się 
w bezpośrednio danym mu otoczeniu; ułatwianie codziennej praktyki i oceny wła-
snej pracy, dzięki rozstrzyganiu problemów badawczych i weryfikację stawianych 
hipotez; refleksję nauczyciela, których źródłem są rezultaty badań własnych; wią-
zanie interesu jednostki ze sferą społeczną dzięki aktywności badawczej.

Jak podkreśla M. Czerepaniak-Walczak (ibidem), aby osiągnięcie tych 
korzyści było możliwe, proces prowadzenia badań musi być ukierunkowany 
na rzeczywiste zmiany w edukacji, co wiąże się „ze stawianiem refleksyjnych 
i krytycznych pytań oraz weryfikowaniem hipotez, a nie sloganów i haseł” (ibi-
dem). Dlatego też hipotezy mogą wynikać tylko z obszaru nauk podstawowych, 
tj. filozofia, historia, psychologia, czy socjologia, a dzięki badaniom w działa-
niu można uniknąć zjawiska „kalki wyników badań i stanowisk psychologicz-
nych i socjologicznych na pracę szkoły, na edukację w ogóle, bez weryfikacji 
ich w i przez praktykę oświatową” (Stenhouse, 1991, za: ibidem). 

Źródłem badań jest zwykle refleksja bądź intuicja nauczyciela, która pro-
wadzi do tzw. „rozmrożenia” problemu (Czerepaniak-Walczak, 2010, 
s. 327). Na tym etapie nauczyciel uświadamia sobie, na czym problem czy trud-
ność  polega, aby na bazie dokonanej diagnozy zaprojektować zmiany. Następ-
nie przeprowadza „akcję – zmienianie”, wprowadzając plan naprawczy. Po 
wprowadzeniu modyfikacji, dokonuje oceny efektów i jeśli wyniki są zado-
walające, zaczyna stosować je w praktyce, a tym samym „zamraża” je. Jeśli 
natomiast wyniki nie przynoszą satysfakcjonującego efektu, wtedy następuje 
ponowne rozmrożenie. Cały cykl powtarza się tak długo, dopóki efekty zmian 
nie będą korzystne (ibidem).

Nurt action research doczekał się wielu głosów krytycznych zarówno za 
granicą, jak i w Polsce. Za granicą trafia na zarzuty opierania ich na fałszy-
wych przesłankach, a nawet dogmatycznych założeniach (Gołębniak, 1998, 
s. 92 i n.). Fałszywość hipotez i obserwacji wynika głównie z tego, że bada-
nia prowadzone są w małej skali, co nie wyklucza wpływu innych czynników. 
Ponadto badania w działaniu nie pozwalają na zbadanie wszystkich interesują-
cych nauczyciela problemów, zwłaszcza z dziedziny polityki oświatowej. Do-
gmatyzm natomiast przejawia się w twierdzeniu, że refleksją, która warta jest 
wyróżnienia jest tylko ta, która wynika z testowania własnej teorii w praktyce 
(ibidem). M. Hammerslay (1997) docenia wartość refleksyjności oraz prowa-
dzenia badań przez praktyków edukacyjnych, jednakże staje na stanowisku, że 
łączenie roli nauczyciela z rolą badacza nie przynosi pozytywnych efektów ani 
nauczaniu, ani samym badaniom. M. Ginsburg i R. Clift (1997) natomiast, po 
analizie ukrytych treści programów nauczania na studiach nauczycielskich, do-
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wodzą, iż dyskusja nad zagadnieniem refleksyjności w kształceniu nauczycieli 
nie odpowiada praktyce tego kształcenia.

W Polsce również formułowane są wątpliwości wobec tej koncepcji. Jo-
anna Rutkowiak (1998) badania w działaniu przedstawia w kategoriach „prak-
tyki myślowego doskonalenia” lub „protezy intelektualnej”, która pozwala na 
sprawniejsze działanie w wyznaczonych przez innych ludzi obszarach, pozba-
wiając tym samym walorów intelektualnych nauczyciela-badacza. Henryka 
Kwiatkowska (1997, 2008) wskazuje natomiast na możliwość wystąpienia 
napięć w obszarze roli nauczyciela – badacza, za sprawą zderzenia się „»za-
wodowych kultur nauczycielskich«: tradycyjnej, respektującej autorytet i hie-
rarchiczną zależność, z czym wiąże się występowanie trwałych punktów od-
niesienia w wartościowaniu własnej pracy (...) oraz »kultury alternatywnej«, 
otwartej na dialog i refleksję, gdzie pewność i stałe kryteria ocen własnej pracy 
ustępują namysłowi i próbie kwestionowania ustalonych prawd” (1997, s. 175 
i n.). Wątpliwości budzi również przekonanie o tym, że badanie własnego dzia-
łania prowadzi do zmiany jego jakości (2008, s. 227). Wątpliwości te wynikają 
przede wszystkim z faktu, że wobec szkoły kierowane są pewne oczekiwania 
społeczne.  Praca nauczyciela jest więc uzależniona od wielu czynników od 
niego niezależnych. Ponadto same umiejętności metodologiczne mogą stano-
wić problem w wiarygodności prowadzonych badań, ponieważ nie każda osoba 
potrafi naukowo formułować problemy, z jakimi ma do czynienia w codziennej 
praktyce.

Niemniej jednak, pomimo dyskusyjnej wartości samych badań w działa-
niu, kompetencje nauczyciela w ramach pełnienia roli badacza wzbogacają 
jego pracę, kształtują przekonanie o własnym sprawstwie w rozwiązywaniu 
problemów edukacyjnych i pozwalają na wzrost udziału w organizowaniu, 
jeżeli nawet nie ogólnej, to własnej przestrzeni zawodowej. Cytując słowa 
H. Kwiatkowskiej, „nauczyciel badając własną praktykę staje się bardziej świa-
domy tego, co robi, a uogólniając doświadczenie tworzy prawidłowości edu-
kacyjne, które łatwiej jest mu wykorzystać w działaniu praktycznym” (1997, 
s. 179).

konkluzja 

Ostatnie lata pokazują wzrost zainteresowania kształceniem nauczycieli 
w kierunku refleksyjnych praktyków, głównie poprzez prowadzenie przez nich 
badań. Współczesny andragog ma być w pewnym sensie „totalny”, czyli nie 
tylko ma być profesjonalistą, który sprawnie porusza się w meandrach wie-
dzy, ale który również ją tworzy. Wiąże się to, jak wspomniałam wcześniej 
z wieloma trudnościami i napięciami, jednakże niewątpliwie służy rozwojowi 
samego nauczyciela, który ma możliwość realizacji kilku celów poznawczych. 
Maria Czerepaniak-Wlaczak (2010, s. 325) wymienia trzy podstawowe cele: 
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deskryptywno-diagnostyczne, czyli odpowiedź na pytanie „jak jest”; teoretycz-
ne – „dlaczego tak jest” oraz praktyczne – „jak zmienić to, co jest”.  

Można też zaobserwować rozkwit samych badań w działaniu, które kiedyś 
traktowane były tylko jako jedna z metod badawczych. Obecnie, jak pisze Da-
nuta Skulicz „są źródłem rozważań nad kondycją intelektualną nauczycieli, nad 
ich potrzebą i możliwościami twórczymi, nad warunkami, jakie powinni speł-
niać, aby rozwijać się w przypisanej im i pełnionej roli zawodowej w dzisiej-
szej rzeczywistości społecznej, a więc i pedagogicznej” (1998, s. 114).  Rozwój 
badań w działaniu na gruncie polskim można obserwować również poprzez 
wzrost liczby opracowań na ten temat, spośród których można wyróżnić ta-
kie autorki i autorów prac, jak np.: Joanna Rutkowiak, 1995; Stanisław Dylak, 
1996; Danuta Skulicz, 1998; Bogusława Dorota Gołębniak, 1998; Henryka 
Kwiatkowska, 2008; Maria Czerepaniak-Walczak, 2010. W 2010 roku została 
wydana również książka „Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia za-
angażowane” pod redakcją Hany Cervinkowej i B.D. Gołębniak. 

Pojawianie się coraz większej liczby prac na ten temat oraz w ogóle dys-
kusji w literaturze pedagogicznej jest wyraźnym krokiem w stronę zwiększania 
świadomości praktyków, że nie muszą być tylko biernymi odtwórcami rezul-
tatów pracy naukowców, ale mogą prowadzić systematyczne badania własnej 
działalności zawodowej. Dzięki temu stają się świadomymi, refleksyjnymi 
i twórczymi uczestnikami w procesie tworzenia idei edukacji.

Recenzentka: Renata Góralska

Bibliografia

Chomczyńska-Rubacha M. (2003), Nauczycielskie ideologie edukacji jako 
kategoria analityczna w pedeutologii, Kwartalnik Pedagogiczny, 4, 190, s. 7–24.

Cuprjak M. (2007), Tożsamość a rola nauczyciela w okresie wczesnej do-
rosłości, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.

Czerepaniak-Walczak M. (1993), Kompetencje nauczyciela w pedagogice 
emancypacyjnej, w: A. Tchórzewski (red.), Problemy etyczno-deontologiczne 
zawodu nauczyciela w okresie przemian historycznych w Polsce, Wydawnic-
two Uczelniane WSP, Bydgoszcz, s. 207–217.

Czerepaniak-Walczak M. (1994a), Między dostosowaniem a zmianą. Ele-
menty emancypacyjnej teorii edukacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin.

Czerepaniak-Walczak M. (1994b), Kompetencje nauczyciela w kontekście 
założeń pedagogiki emancypacyjnej, w: M. Dudzikowa, A. Kotusiewicz (red.), 
Z pogranicza idei i praktyki edukacji nauczycielskiej, Wydawnictwa Uniwer-
sytetu Warszawskiego, Białystok, s. 47–64.



139Refleksyjny andragog a badania w działaniu

Czerepaniak-Walczak M. (1997), Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji 
nauczyciela, Wydawnictwo EDYTOR, Toruń.

Day C. (2004), Rozwój zawodowy nauczyciela. Uczenie się przez całe ży-
cie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Dylak S. (1996), Kształcenie nauczycieli do refleksyjnej praktyki, Rocznik 
Pedagogiczny, 19, s. 35–60.

Elsner D. (2000), Refleksja nad refleksyjnym praktykiem, Nowa Szkoła, 
1, s. 16–20.

Ginsburg M.B., Clift R.T. (1997), Ukryty program akademickiego przygo-
towania nauczycieli, Socjologia Wychowania, 317, s. 87–114.

Gołębniak B.D. (1994a), Ku meta-integracji teorii i praktyki w kształceniu 
nauczycieli, czyli Donalda Shöna koncepcja refleksyjnego praktyka, w: M. Du-
dzikowa, A. Kotusiewicz (red.), Z pogranicza idei i praktyki edukacji nauczy-
cielskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Białystok, s. 97–108.

Gołębniak B.D. (1994b), Praktyka w teorii. Socjologia Wychowania XII, 
285, s. 49–59.

Gołębniak B.D. (1998), Zmiany edukacji nauczycieli, Wydawnictwo 
EDYTOR, Toruń.

Hammersley M. (1997), O nauczycielu jako badaczu, Socjologia Wycho-
wania, XIII, 317, s. 51–75.

Hudzik J.P. (1997), Rozsądek czy serce? – ku ponowoczesnej dekonstruk-
cji klasycznej kategorii fronesis, w: J.P. Hudzik, J. Mizińska (red.), Pamięć 
– Miejsce – Obecność. Współczesne refleksje nad kulturą i ich implikacje pe-
dagogiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Kwiatkowska H. (1997), Edukacja nauczycieli. Konteksty – kategorie – 
praktyki, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

Kwiatkowska H. (2008), Pedeutologia, Wydawnictwa Akademickie i Pro-
fesjonalne, Warszawa.

Kwieciński Z. (1998), Zmienić kształcenie nauczycieli, w: A. Siemak-Ty-
likowska, H. Kwiatkowska, M. Kwiatkowski (red.), Edukacja nauczycielska 
w perspektywie wymagań zmieniającego się świata, Wydawnictwo Akademic-
kie „Żak”, Warszawa, s. 15–50.

Leppert R. (1998), Nauczyciel jako adaptacyjny technik, refleksyjny prak-
tyk, transformatywny intelektualista, w: W. Prokopiuk (red.), Rozwój nauczy-
ciela w okresie transformacji, Wydawnictwo Uniwersyteckie TRANS HUMA-
NA, Białystok, s. 219–226.

Marciniak Ł.T. (2008), Stawanie się nauczycielem akademickim. Anali-
za symboliczno-interakcjonistyczna, Przegląd Socjologii Jakościowej, t. IV, 2, 
www. qualitativesociologyreview.org.  

Mizerek H. (2000), Alternatywne sposoby myślenia o nauczycielu i jego edu-
kacji: pytania do badaczy i edukatorów, w: B. Śliwerski (red.), Pedagogika alter-
natywna. Dylematy teorii Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków, s. 286–300.

Nowak-Dziemianowicz M. (2001), Oblicza nauczyciela. Oblicza szkoły, 
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.



140 Magdalena Cuprjak

Palka S. (1992), Praca badawcza w kształceniu nauczycieli dla innowacji 
pedagogicznych, w: R. Schulz (red.), Kształcenie dla innowacji pedagogicz-
nych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 15–20.

Rutkowiak J. (1995), Edukacyjna świadomość nauczycieli; intelektualizacja 
pracy nauczycielskiej jako wyzwanie czasu transformacji, w: J. Rutkowiak (red.), 
Odmiany myślenia o edukacji, Wydawnictwo Impuls, Kraków, s. 285–394.

Rutkowiak J. (1998), Wielość i redukcyjność jako wymiary kultury 
współczesnej a pytania o kształcenie nauczycieli, w: A. Siemak-Tylikowska,  
H. Kwiatkowska, M. Kwiatkowski (red.), Edukacja nauczycielska w perspek-
tywie wymagań zmieniającego się świata, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 
Warszawa, s. 121–130.

Schön D.A. (1983), The Reflective Practitioner. How Professionals Think 
in Action, Basic Books, United States of America.

Skulicz D. (1998), Badanie w działaniu, w: S. Palka, Orientacje w meto-
dologii badań pedagogicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków, s. 113–119.

Taraszkiewicz M. (2003), Jak uczyć lepiej. Czyli refleksyjny praktyk 
w działaniu, Wydawnictwo CODN, Warszawa.

Waks L.J. (2001), Donald Schon’s Philosophy of Design and Design Edu-
cation, International Journal of Technology and Design Education, 11, s. 37–51.

Summary

Reflective teacher of adult people in action research process 

Key words: new function of the teacher, reflective practice, action research, 
personal development of teacher

The article presents theoretical considerations on the changes in the per-
ception of the function and role of the teacher, responding to the dynamics of 
modern society. The major directions of change may include: prepare learners 
to be independent of cognitive, inspiring of development, and introduction to 
the world of knowledge (Kwiatkowska, 2008, p. 41-45). Modern teacher of 
adult people, to be ready to meet these requirements should be assisted in the 
process of improvement and self-education, and one of the proposals to pre-
pare them for the new features is the idea of reflective practice. Recent years 
have shown increased interest in teacher education in the direction of reflective 
practitioners, mainly through action research. Modern teacher is not only a pro-
fessional who teaches well, but also creates knowledge. Action research are 
currently the subject of increasing interest to researchers and the practitioners, 
because of the possibility of personal development and the efficient movement 
in an increasingly complex and ambiguous reality.


