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WSTĘP 

Każdy człowiek w swoim życiu rozwija jakieś plany, wyznacza cele, do których 

chciałby dojść, które chciałby w przyszłości zrealizować. Już będąc małymi dziećmi 

mówimy: „Będę strażakiem”, „Zostanę policjantem”, „Ja będę pracować jako fryzjerka”. 

Te dziecięce jeszcze wtedy marzenia stają się bardzo często późniejszymi dążeniami, które 

chcemy osiągnąć. Wymagają one dużego nakładu pracy, pokonywania wielu trudności, 

podnoszenia się z wielu porażek, a także wielokrotnie niemałego szczęścia. Osiągnięcia  

i sukcesy dzieci i młodzieży szkolnej stanowią początek drogi, jaką będą później 

przemierzać. Dziecko rozwija się, dorasta, kształtuje swój światopogląd, rozwija system 

wartości, obserwuje i interpretuje otaczający go świat, wyciąga wnioski i na tej podstawie 

stara się kształtować swoją przyszłą ścieżkę kariery zawodowej i osobistej. Dzieci  

i młodzież w toku dorastania rozwijają indywidualne aspiracje, do których dążą i które 

realizują.  

Niewątpliwie bardzo istotne, o ile nie najważniejsze znaczenie przy nakreślaniu 

swojej wizji przyszłości przez młodych ludzi mają rodzice, rodzina, środowisko, z którego 

wywodzi się człowiek. Przynależność społeczna rodziny, jej pochodzenie, wykształcenie, 

tradycje, wartości wpływają na kształtowanie aspiracji dzieci i młodzieży. Nie można 

jednak pominąć znaczącej roli szkoły oraz poszczególnych nauczycieli, wychowawców  

w rozwijaniu, rozbudzaniu uczniowskich aspiracji. Okres, w którym człowiek podejmuje 

znaczące już w jego przyszłym życiu decyzje to okres edukacji szkolnej. Pierwsze swoje 

sukcesy, pierwsze poważniejsze fascynacje,  pierwsze porażki dziecko przeżywa w szkole. 

Stąd wszystko, co wówczas oddziałuje na młode umysły, może odbić się na jego wizji 

przyszłości, może skłonić go to wybrania tej czy innej drogi. Niewątpliwie jednym  

z najważniejszych etapów realizacji życiowych planów jest wykształcenie, które określa 

miejsce człowieka w życiu, jego przyszłość, precyzuje hierarchię najważniejszych 

wartości, podnosi prestiż społeczny w środowisku. Zadaniem szkoły jednak nie jest tylko 

podnoszenie aspiracji edukacyjnych uczniów. W pracy nauczyciela nie chodzi tylko  

o wiedzę z poszczególnych przedmiotów, którą przekazujemy i którą uczniowie muszą 

posiąść, by dostać się do określonych szkół, na studia, by zdobyć wymarzony zawód. 

Chodzi także o pokazanie uczniom ich możliwości, dostrzeżenie ich potencjału, nauczenie 

wytrwałości, cierpliwości w oczekiwaniu na rezultaty, pokonywanie trudności  

i podnoszenie się z porażek. To wszystko bowiem ma swoje odzwierciedlenie  

w rozbudzaniu, kształtowaniu, podnoszeniu aspiracji i w końcu ich wytrwałej realizacji. 
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Niniejsza praca została poświęcona omówieniu zagadnień związanych  

z aspiracjami, sposobami i możliwościami kształtowania aspiracji uczniowskich w szkole 

oraz pracy, jaką należy wykonać przy zaniżonych aspiracjach, które niestety można 

zaobserwować u młodzieży. Rozdział pierwszy to czysto teoretyczne omówienie 

zagadnień związanych z pojęciem ‘aspiracje’, rodzajami aspiracji, ich podziałem  

i uwarunkowaniami powstawania. Rozdział drugi poświęcony został roli szkoły,  

a w zasadzie roli nauczycieli jaką powinni spełniać. Zwrócono w nim uwagę przede 

wszystkim na działalność wychowawczą nauczycieli, bo ona z punktu widzenia 

uczniowskich aspiracji jest ważniejsza, niż działalność dydaktyczna, której jednak nie 

pominięto. Rozdział ten stanowi swego rodzaju przewodnik postaw nauczyciela, które 

wpływają na sferę wychowawczą młodzieży, a przez to na kształt ich aspiracji, 

pociągających za sobą ich przyszłość, a także obraz nowego pokolenia, przyszłego 

społeczeństwa narodu. Rozdział trzeci to próba znalezienia rozwiązań w sytuacjach, gdy 

uczniowie prezentują zaniżone aspiracje, zwłaszcza w zakresie aspiracji edukacyjnych. 

Jakie rozwiązania można zastosować, by uczniowie chcieli pracować na miarę swoich 

możliwości, by potrafili wykorzystać swój potencjał intelektualny, by docenili wartość 

posiadanej wiedzy i umiejętności.  
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Rozdział I 

ASPIRACJE – CZYM SĄ I SKĄD SIĘ BIORĄ 

 

1.1 Definicja pojęć: aspiracje i poziom aspiracji 

 

Rozpoczynając rozważania na temat aspiracji należy wyjść od zdefiniowania 

samego pojęcia, które w literaturze naukowej pojawia się bardzo często, jest różnorodnie 

interpretowane i rozmaicie określane, co niejednokrotnie prowadzi do nieporozumień 

terminologicznych.  Tematyka aspiracji pojawiła się w pracach pedagogów, psychologów  

i socjologów. W każdej jednak definicji można dostrzec cechy wspólne. Wincenty Okoń  

w Nowym słowniku pedagogicznym określa mianem „aspiracja” „dążenie do osiągnięcia 

zamierzonych celów, do realizacji jakiś ideałów życiowych”. Autor podkreśla także fakt 

łączenia pojęcia „aspiracje” z pojęciem „potrzeb” (przez niektórych badaczy) oraz 

pojęciem „motywacji”
1
. Tadeusz Lewowicki wskazuje na dwa aspekty rozumienia pojęcia 

„aspiracje” ukazane w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej – potoczny i psychologiczny. 

Według pierwszego z nich „aspiracje” to „pragnienie czegoś, dążenie do osiągnięcia 

czegoś”, a w aspekcie psychologicznym jest to „dążenie od osiągnięcia nakreślonych sobie 

celów, pragnienie realizacji wyższych wartości, jak różnego rodzaju ideały życiowe, 

światopoglądowe itd.”
2
 Słownik psychologiczny podaje definicję aspiracji jako:  

„1) pragnienie osiągnięcia czegoś znaczącego, dążenie do jakiegoś celu, ambicja;  

2) przekonanie o własnych możliwościach w danym, szerszym lub węższym zakresie 

aktywności, będące dla człowieka podstawą oceny osiągniętych efektów działania…”
3
.  

Z aspiracjami połączone są także zamierzenia, czyli plany życiowe i życzenia – mniej lub 

bardziej realne - plany życiowe, marzenia, cele „idealne”
4
. Z jednej strony więc aspiracje 

określa się jako wynik własnego działania, który pochodzi z przeszłych doświadczeń  

i zdobytych informacji, z drugiej zaś strony odpowiada pragnieniom, idealnym, 

„wymarzonym” rezultatom działań. W badaniach psychologicznych pojęcie aspiracji 

wiąże się także z pojęciem oczekiwanie, nastawienie i cel. Psychologowie w swoim 

rozumieniu pojęcia aspiracji kładą nacisk na naturę dążeń człowieka. 

                                                           
1
 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak” Warszawa 1998. 

2
 T. Lewowicki, Aspiracje dzieci i młodzieży, PWN, Warszawa 1987, s. 11. 

3
 W. Szewczuk, Słownik psychologiczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1979. 

4
T.  Lewowicki, Aspiracje …, dzieło cytowane, s. 13. 
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Socjologowie definiują aspiracje jako „ogół pragnień i dążeń dotyczących 

osobistej przyszłości jednostki”
5
. Socjologia odwołuje się do hierarchii celów i hierarchii 

wartości, które mają stanowić podstawę ludzkich dążeń. Poziom aspiracji według 

socjologów zależy od takich czynników jak: wartości wpojone w procesie socjalizacji, 

informacje o własnych możliwościach zdobyte na podstawie wcześniejszych doświadczeń, 

osobowość czy określone kryteria (np. stan materialny, posiadane umiejętności...).  

Badania socjologiczne w zakresie aspiracji podkreślają zainteresowanie obiektami 

pragnień ludzkich – wartościami, sprawami czy rzeczami, które stanowią obiekt tych 

pragnień
6
. 

Janowski próbuje zdefiniować pojęcie aspiracji całościowo, łącząc podejście 

psychologów i socjologów i ujmując „w jedną całość wiedzę o naturze dążenia jednostki 

(podejście psychologów) i zarazem o obiektach powszechnie przez jednostki ludzkie  

w określonym społeczeństwie pożądanych”
7
. 

Jan Kupczyk zwraca uwagę także na fakt, iż aspiracje życiowe człowieka są 

istotnym elementem jego osobowości. Zmieniają one swoją strukturę, narastają, wygasają 

w zależności od różnorodnych wartości społecznych, dynamicznie zmieniają się  

i przekształcają wraz z rozwojem osobowości jednostki. Osobowość jednostki wyrasta  

z cech biologicznych oraz psychicznych, a także cech wynikających z wpływu kultury  

i struktury zbiorowości, w której człowiek został wychowany i w której uczestniczy.
8
  

Poziom aspiracji podobnie jak aspiracje jest pojęciem różnorodnie ujmowanym. 

Podążając za Małą encyklopedią PWN, poziom aspiracji to „wielkość (stopień trudności) 

celu, który człowiek planuje lub podejmuje się osiągnąć”. Nowy słownik pedagogiczny 

Okonia definiuje poziom aspiracji jako „przewidywany przez podmiot rezultat jego działań 

skierowanych na osiągnięcie nakreślonego sobie celu”
9
. 

W badaniach psychologicznych poziom aspiracji jest ujmowany jako 

„przewidywany lub spodziewany wynik działalności jednostki”
10

. Z kolei socjologowie 

nieco odmiennie podchodzą do definicji poziomu aspiracji. Aspiracje rozpatrywane są na 

tle pragnień i dążeń grup społecznych. Płaszczyzną odniesienia poziomu aspiracji stają się 

aspiracje tych grup, godne pożądania sądy, zachowania, cechy – rozpowszechniane przez 

                                                           
5
 T.  Lewowicki, Aspiracje …, dzieło cytowane, s. 16. 

6
 Tamże, s. 18. 

7
 A. Janowski, Aspiracje młodzieży szkół średnich, PWN, Warszawa 1977, s. 13. 

8
 J. Kupczyk, Uwarunkowania aspiracji życiowych młodzieży w starszym wieku szkolnym, UAM, Poznań 

1978, s. 25-26. 
9
 W. Okoń, Nowy słownik…., dzieło cytowane. 

10
 T.  Lewowicki, Aspiracje …, dzieło cytowane, s. 22. 
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członków grup. Pedagogika definiuje poziom aspiracji  podobnie jak socjologowie, przy 

czym obok odniesień do hierarchii wartości o charakterze socjologicznym, pojawiają się 

odniesienia do wartości i aspiracji o charakterze kulturowym.
11

 

Z poziomem aspiracji wiąże się ocena posiadanych przez człowieka możliwości  

i osobistych, ważnych dla niego doświadczeń prowadzących do sukcesu lub porażki
12

. 

Te różne aspekty definiowania aspiracji i poziomu aspiracji podkreślają złożoność 

problemu i wskazują na bogate możliwości jego badania. Mechanizm kształtowania się 

aspiracji młodzieży determinowany jest różnorodnymi czynnikami natury osobistej  

i społecznej, które podlegać mogą działaniom wychowawczym i organizacyjnym, 

zmieniającym dotychczasowe systemy wartości i perspektywy samorealizacji człowieka. 

Niewątpliwie aspiracje mogą być w sposób celowy kształtowane  przez różne środowiska 

wychowawcze
13

. 

 

1.1.1 Rodzaje aspiracji 

Podobnie jak trudno zdefiniować jednoznacznie pojęcie aspiracji i ich poziomu, 

tak trudno jest sklasyfikować różne rodzaje aspiracji. Lewowicki podaje kilka 

podstawowych typów wśród których znajdziemy: aspiracje dotyczące nauki szkolnej, 

aspiracje związane z zawodem, aspiracje obejmujące życie osobiste (rodzinne), aspiracje 

dotyczące spraw materialnych, kulturalnych i społecznych (społeczno – politycznych, 

społeczno – ideowych). Lewowicki wymienia także aspiracje przywódcze lub kierownicze, 

które towarzyszą udziałowi w różnych formach zorganizowanego życia społecznego.  

W jego typologii aspiracji pojawiają się również aspiracje moralne związane  

z wartościami, normami etycznymi, aspiracje ludyczne, oraz te dotyczące zainteresowań, 

zamiłowań i pasji
14

.  

Inną klasyfikację, stosunkowo szczegółową, uwzględniającą różne kryterium 

podziału prezentuje Skorny: 

 

Kryterium podziału Rodzaje aspiracji 

                                                           
11

 T.  Lewowicki, Aspiracje …, dzieło cytowane, s. 24. 
12

 A. Sokołowska, Stosunek młodzieży do jej perspektyw życiowych, PWN, Warszawa 1967, str. 13. 
13

 H. Porożyński, Aspiracje życiowe młodzieży [w:] „Edukacja”  2001, nr  4. 
14

 T.  Lewowicki, Aspiracje …, dzieło cytowane, s. 25-26. 
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Poziom aspiracji Wysokie –przeciętne- niskie 

Relacja do możliwości Zawyżone – adekwatne - zaniżone 

Związek z działaniem Działaniowe - życzeniowe 

Okres realizacji Aktualistyczne - perspektywiczne 

Ruchliwość Duża ruchliwość – mała ruchliwość 

Związek ze świadomością Uświadomione - latentne 

Przedmiot Ukierunkowane na stan – ukierunkowane na przedmiot 

Treść Ludyczne – edukacyjne – zawodowe – społeczne i inne 

 

Odwołując się do „poziomu aspiracji” Skorny rozróżnia aspiracje wysokie, przeciętne  

i niskie. Biorąc pod uwagę możliwości realizacji danych pragnień wymienia aspiracje 

zawyżone, gdzie realizacja zadania przekracza możliwości jednostki; aspiracje adekwatne 

dotyczą zadań, których realizacja jest w granicach możliwości człowieka oraz aspiracje 

zaniżone, kiedy jednostka podejmuje łatwe zadania, poniżej swoich możliwości. 

W kryterium „związek z realizacją” Skorny wyróżnia dwa typy: aspiracje działaniowe (są 

stymulatorem do podejmowania konkretnych działań w celu realizacji jakiegoś planu)  

i życzeniowe (marzenia, pragnienia). 

Biorąc pod uwagę czas realizacji wymienia się aspiracje aktualistyczne, realizowane  

w bliskiej przyszłości oraz aspiracje perspektywiczne dotyczące przyszłych osiągnięć.  

Można również wyróżnić aspiracje o ruchliwości poziomej lub pionowej. Pozioma 

ruchliwość aspiracji wyznaczona jest przez wielkość zmian zachodzących w życiu 

jednostki np. zmiana miejsca zamieszkania. Ruchliwość pionowa dotyczy natomiast 

wielkości zmian w prestiżu zawodowym, hierarchii społecznej. 

Ze względu na kryterium związku aspiracji ze świadomością autor wyróżnia 2 rodzaje 

aspiracji: uświadomione czyli takie, które jednostka pragnie lub zamierza osiągnąć oraz 

latentne czyli nieuświadomione, o których wiemy na podstawie wypowiedzi dotyczących 

celów, wartości, ideałów. 

W kryterium „przedmiot” Z. Skorny wyróżnia aspiracje: 

 ukierunkowane na osiągnięcie jakiegoś stanu np. ukończenie szkoły, założenie 

rodziny, 

 ukierunkowane na osiągnięcie jakiegoś przedmiotu np. posiadanie domu, 

samochodu. 
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Ostatnim kryterium jest „treść aspiracji”, w którym to autor wyróżnia: aspiracje 

zawodowe, edukacyjne, szkolne czy rekreacyjne.
15

 

1.2 Uwarunkowania aspiracji 

Aspiracje pojawiają się, kształtują i modyfikują pod wpływem wielu czynników. 

Ocena własnych zdolności, możliwości, doświadczeń, które stanowią podstawę 

podejmowania dalszych decyzji dotyczących własnej przyszłości stają się punktem wyjścia 

dla aspiracji
16

. Alicja Sokołowska wskazuje na trzy systemy funkcjonalne, które odgrywają 

szczególne znaczenie w procesie kształtowania aspiracji. Są to system motywacyjny, 

orientacyjny  i kontrolny. Kierunek i motywy działania jednostki wynikają z informacji, 

jakie otrzymuje ze świata zewnętrznego i oddziaływań otoczenia ludzkiego. To z kolei 

przyczynia się do selekcji odebranych informacji pod kątem aktualnych potrzeb człowieka. 

W oparciu o zależności zachodzące między systemem motywacyjnym i orientacyjnym 

działa również system wykonawczy, dzięki któremu jednostka realizuje podjęte zadania, 

rezygnuje z nich lub je przekształca. Równocześnie poprzez system kontrolny 

monitorowany jest przez jednostkę przebieg realizacji zamierzonych zadań z uprzednio 

przewidywanym wzorem. Stopień realizacji zamierzonych zadań jest z kolei czynnikiem 

motywującym. Wpływa na modyfikację aspiracji, kontynuowanie, zaniechanie lub 

przerwanie postawionych uprzednio celów. Opisany powyżej system regulacyjny nie jest 

działaniem automatycznym, ale ukierunkowywanym różnorodnymi warunkami życia, 

cechami własnej osobowości oraz czynnikami niezależnymi od jednostki, często nawet 

nieuświadomionymi przez jednostkę. 

 

1.2.1 Uwarunkowania osobowościowe 

Kształtowanie aspiracji człowieka niewątpliwie związane jest z jego rozwojem 

psychologicznym, który równocześnie usprawiedliwia niedojrzałość decyzji i realizacji 

planów życiowych młodzieży. Jak podaje Alicja Sokołowska jedną z ważnych przemian 

psychicznych warunkujących podejmowanie samodzielnych decyzji dotyczących 

przyszłego życia jednostki jest „stopniowe przejście od subiektywnej do obiektywnej 

interpretacji zjawisk, uwolnienie się od bezkrytycznego naśladownictwa rówieśników, 

emancypacja od dorosłych w kierunku samokontroli oraz bazowanie postępowania na 

                                                           
15

 Z. Skorny, Aspiracje młodzieży i kierujące nimi prawidłowości, Ossolineum, Warszawa 1980, str. 24. 
16

 A. Sokołowska, Stosunek młodzieży ... dzieło cytowane, s. 14. 
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świadomości i obowiązku”
17

. Ważne jest także, by jednostka była w stanie racjonalnie 

ocenić swoje zdolności, zainteresowania, możliwości i właściwie je ukierunkować.   

W grupie uwarunkowań osobowościowych podkreśla się również znaczenie 

potrzeb i dążeń, zwłaszcza potrzeby osiągnięć, które według Lewowickiego są 

właściwościami stosukowo stałymi i przejawiającymi się w różnych sytuacjach. Alicja 

Sokołowska wymienia także jako jedne z najistotniejszych w procesie aspiracji potrzeby 

sukcesu, działania, uznania, zmian (nowych wrażeń), bezpieczeństwa  

i samopotwierdzenia. Powodzenie i niepowodzenie (inaczej sukces i porażka) są ważnym 

czynnikiem warunkującym aspiracje, zwłaszcza ich poziom. Jak pisze Jan Kupczyk „po 

sukcesie jednostka sama stawia sobie wysokie cele, natomiast po niepowodzeniach jej 

aspiracje się obniżają. Przy stałych zaś działaniach niepowodzeń na osobę, aspiracje 

załamują się całkowicie.”
18

  

Na kształtowanie się aspiracji wpływ ma także samoocena jednostki. Wysoka 

samoocena sprawia, że uczeń stawia sam przed sobą wysokie wymagania – i odwrotnie, 

gdy samoocena jest niska poziom jego aspiracji również jest niski. Obraz samego siebie 

kształtowany jest zarówno poprzez własne doświadczenia, jak i opinie, sądy osób  

z otoczenia jednostki. Istotną rolę odgrywają także cechy indywidualne jak np. warunki 

fizyczne (stan zdrowia, wygląd) czy psychiczne (emocje, temperament). Według 

Reykowskiego osoby odznaczające się defektami osobowości, wywołującymi silne 

napięcie emocjonalne i brak odporności na stres przejawiają aspiracje nieadekwatne do 

swoich możliwości
19

. Z kolei wysoki poziom inteligencji i samooceny sprzyja 

realistycznym wizjom przyszłości jednostki i konsekwentnej próbie ich realizacji. 

 

1.2.2 Uwarunkowania środowiskowe 

Bez wątpienia środowisko czy środowiska, w których człowieka dorasta, 

przebywa wyraźnie wpływa na pojawienie i kształtowanie się aspiracji jednostki, jej 

pragnienia i dążenia. Pierwszym naturalnym środowiskiem, z którym styka się dziecko jest 

rodzina i to ona spełniając swoją funkcję wychowawczą najwyraźniej wpływa na dalsze 

losy jednostki. Rodzice jako pierwsi opiekunowie wyznaczają pewne normy postępowania, 

tworzą hierarchię wartości, przez co ukierunkowują przyszłe losy swojego dziecka. Te 

                                                           
17

 A. Sokołowska, Stosunek młodzieży …dzieło cytowane, s. 22. 
18

 J. Kupczyk, Uwarunkowania aspiracji … dzieło cytowane,  s. 7. 
19

 Tamże,  str. 18. 
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wartości, postawy zależą od wielu czynników: wykształcenia, statusu społecznego, 

pochodzenia, tradycji, klimatu wychowawczego czy warunków materialnych. 

Oddziaływanie rodziny jest wieloczynnikowe. Po pierwsze dzięki osiągniętemu 

poziomowi wykształcenia, życia, dochodu tworzy pewien punkt odniesienia dla aspiracji 

młodych ludzi. Po drugie poprzez bezpośrednie wypowiedzi formułowane w obecności 

młodego człowieka, rodzice przekazują odpowiednie wzorce do naśladowania, wzorce 

kariery, kryteria oceny ludzi. Kolejnym czynnikiem jest intencjonalne zachowanie 

rodziców pragnących wzbudzić w dziecku pożądane aspiracje. Ważne, by w tym miejscu 

rodzice potrafili właściwie określić możliwości swoich dzieci i nie wywierali na nich 

nacisku, narzucając zbyt wygórowane wymagania. Sytuacja taka może prowadzić do 

obniżenia własnych aspiracji dziecka. Rodzina jest podstawowym i chronologicznie 

pierwszym środowiskiem wpływającym na rozwój osobowości człowieka warunkujący 

jego dalszą linię życiową. Nie jest jednak jedynym środowiskiem. Znaczącą rolę  

w kształtowaniu aspiracji dzieci i młodzieży mają również grupy rówieśnicze i panujące  

w ich układy, systemy wartości, relacje. Chodzi tutaj zarówno o grupy rówieśnicze 

funkcjonujące w miejscu zamieszkania jak i te, z którymi dziecko styka się, lub w których 

uczestniczy w szkole czy instytucjach pozaszkolnych. Niezaprzeczalnie szkoła jest 

środowiskiem, gdzie stykają się różne czynniki osobowościowe, środowiskowe  

i pedagogiczne, których oddziaływanie może pociągać za sobą sprzeczne normy. Niemniej 

jednak to na terenie szkoły dochodzi do kształtowania własnych, uświadomionych dążeń 

młodego pokolenia.  

Badacze problemu aspiracji wskazują także na miejsce zamieszkania jako kolejne 

środowisko mające swój udział w kształtowaniu osobowości, a przez to i aspiracji 

młodzieży. Szczególnie znaczący wydaje się wpływ środowiska miejskiego lub wiejskiego 

na aspiracje – ich rodzaje, poziom, strukturę.
20

 Coraz częściej mówi się także o środowisku 

kulturowym, jako znaczącym elemencie mającym wpływ na jednostkę i poziom jej 

aspiracji. Chodzi głównie o propagowane wzorce kulturowe, tradycje, udział w oświacie  

i wydarzenia kulturowych.  

Szczególną rolę w tym środowisku odgrywają w ostatnich czasach mass media. 

Powszechny dostęp do telewizji i Internetu ogrywa znaczącą rolę w kształtowaniu aspiracji 

młodych ludzi. Media zasypują swoich odbiorców informacjami – informacjami, które 

mają pozytywny, ale niestety coraz częściej i coraz szerzej negatywny wpływ, zwłaszcza 

                                                           
20

 T.  Lewowicki, Aspiracje …, dzieło cytowane, s. 36. 
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na dzieci i młodzież. W tym zalewie informacji trudno odróżnić to, co dobre od tego co 

złe, to, co ważne, od tego co nieistotne. Reklamy kreują rzeczywistość „idealną”, mówią 

co należy jeść, w co się ubierać, jak zachowywać, kim zostać, by osiągnąć szczęście. Tacy 

właśnie są bohaterowie reklam „szczęśliwi”, „idealni”, „nienaganni”. Ponadto, kreowani 

przez stacje telewizje „idole” też wielokrotnie nie świecą wzorem do naśladowania. 

Prezentowany przez nich niejednokrotnie brak systemu wartości, brak moralnych podstaw 

w zachowaniu czy bezmyślność wypowiedzi nie dostarczają właściwych wzorców 

chłonnemu, młodemu umysłowi.  

 

1.2.3 Uwarunkowania pedagogiczne 

Szkoła jest bez wątpienia drugim obok rodziny środowiskiem, który ma 

zasadnicze znaczenie w rozwoju i kształtowaniu się aspiracji młodych ludzi. Jest ona 

pomostem pomiędzy rodziną a społeczeństwem, ale także miejscem, w którym 

odzwierciedlają się przejawy życia społecznego w węższym i szerszym aspekcie. Warto 

podkreślić swoiste właściwości uwarunkowań związanych ze szkołą, z pracą dydaktyczno 

– wychowawczą nauczycieli, organizacją szkolnictwa, standardami dążeń i hierarchiami 

wartości kształtowanymi czy proponowanymi przez pedagogów oraz innych pracowników 

szkolnych i pozaszkolnych instytucji oświatowych. Wszystko to stanowi uwarunkowania 

pedagogiczne
21

. Szkoła jest źródłem licznych procesów wychowawczych. Tutaj uczniowie 

poddawani są ocenie własnych możliwości, rozwijają swoje pasje, zainteresowania, 

przeżywają sukcesy i niepowodzenia. Co więcej, stykają się z różnymi innymi 

środowiskami: grupą rówieśniczą, klasą, grupą zainteresowań, a także podlegają 

intencjonalnym oddziaływaniom nauczycieli. W szkole podejmują pierwsze ważne 

decyzje, wybierają wartości, których przestrzegają, rozwiązują konflikty  wyboru między 

własnymi dążeniami, a dążeniami wyrażanymi i akceptowanymi przez kolegów  

i nauczycieli.  

Istotne znaczenie w obrębie uwarunkowań pedagogicznych mają również 

atmosfera wychowawcza w szkole, typ szkoły, tradycje szkoły czy poziom pracy  

dydaktyczno – wychowawczej.  Prawidłowo prowadzona działalność edukacyjna może 

sprzyjać zarówno kształtowaniu silnych aspiracji jak i ich realizacji. Motywacja, postawy  

i aspiracje kształtowane są również pod wpływem stylu pracy nauczycieli  

                                                           
21

 T.  Lewowicki, Aspiracje …, dzieło cytowane, s. 37. 
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i wychowawców, poziomu wymagań, sposobu oceniania, a nawet osobowości 

nauczyciela.  

Wszystkie wymienione wcześniej uwarunkowania aspiracji: osobowościowe, 

środowiskowe i pedagogiczne oczywiście wzajemnie się przenikają i uzupełniają.  

W dalszej części skoncentruje się na środowisku szkolnym i jego roli w kształtowaniu 

aspiracji młodego pokolenia, a także przeciwdziałaniu zjawisku zaniżonych aspiracji 

młodzieży, które zaobserwowałam z własnego doświadczenia. 
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Rozdział II  

NAUCZYCIEL KREATOREM UCZNIOWSKICH ASPIRACJI 

 

Do niedawna kontrowersyjna była kwestia czy szkoła jest instytucją tylko 

nauczającą czy również wychowującą. Obecnie trudno zakwestionować wychowawczą 

rolę szkoły, którą jak pisze Sokołowska „można by określić jako wszechstronne 

przygotowanie do przyszłości”
22

 Przygotowanie do przyszłości, a więc rozbudzanie, 

kształtowanie i modyfikowanie różnego rodzaju aspiracji. Mariola Michalska pisze: 

„Szkoła to przyszłość, to droga do odnalezienia własnego "ja" oraz sensu życia. Miejsce, 

które pozwala na samorealizację, rozwój młodego człowieka”.
23 Szkoła ma swego rodzaju 

przewagę nad środowiskiem rodzinnym, bo z racji swego powołania wyposażona jest  

w arsenał odpowiednich środków dydaktycznych, fachowe przygotowanie do pracy 

wychowawczej oraz urzędowy prestiż. Dzięki swoim licznym funkcjom szkoła powinna 

być w stanie spełnić oczekiwania dzieci i młodzieży w zakresie kształtowania aspiracji 

życiowych oraz początkowych przynajmniej prób ich realizacji. Szkoła powinna 

kształtować i realizować wiele aspiracji, w tym największy wpływ ma prawdopodobnie na 

aspiracje edukacyjne, zawodowe. Nie można jednak nie zauważyć oddziaływań szkoły na 

aspiracje kulturalne, społeczne czy moralne związane z wartościami czy normami 

etycznymi.  Lata szkolne i wszystkie zachodzące wtedy procesy i oddziaływania wpływają 

na losy młodego pokolenia. Szkoła ma rozbudzać i pozwalać realizować zainteresowania, 

pasje, inspirować, rozwijać postawy społeczne i przygotowywać do życia zawodowego, 

społecznego i rodzinnego. Bezdyskusyjnie szkoła ma wychowanków przystosować do 

samodzielnego życia, już jako człowieka dorosłego. Uczeń powinien być przygotowany do 

pełnienia roli członka społeczeństwa – obywatela, członka zbiorowości pracowniczej – 

pracownika, członka komórki rodzinnej – syna, męża, ojca, córki, żony, matki.
24

 

 

2.1         Wyposażenie w wiedzę i umiejętności pracy umysłowej 

 

Do aspiracji odgrywających bardzo ważną rolę w rozwoju osobowościowym 

człowieka należą aspiracje edukacyjne. Są to dążenia, oczekiwania dotyczące wyników 

                                                           
22

 A. Sokołowska, Stosunek młodzieży …dzieło cytowane, s. 34. 
23

 M. Michalska, Szkoła jako środowisko wychowawcze, 

http://www.profesor.pl/publikacja,15030,Artykuly,Szkola-jako-srodowisko-wychowawcze (data dostępu: 

05.01.2013r.). 
24

 W. Rachalska, Rola poznawania ucznia i jego samopoznania w procesie wyboru zawodu, [w:] „Nowa 

szkoła”, 1983r. nr 7-8. 

http://www.profesor.pl/publikacja,15030,Artykuly,Szkola-jako-srodowisko-wychowawcze
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pracy szkolnej i uzyskiwanych ocen, a także pragnienia ukończenia poszczególnych 

etapów edukacyjnych na studiach wyższych skończywszy. Co więcej, szkoła ma 

przygotować uczniów do prawidłowego wyboru zawodu, dalszego kształcenia i pracy. 

Stąd, w tym miejscu nauczyciele realizują jedno z najważniejszych zadań, do którego są 

powołani z racji swojego zawodu – przekazywanie wiedzy. Każdy nauczyciel w ramach 

swojego przedmiotu powinien starać się przekazać jak najbogatsze pokłady wiedzy  

i umiejętności, którą uczniowie będą mogli wykorzystać w dalszej nauce, w dalszym 

kształceniu i zdobywaniu zawodu. Każdy etap edukacyjny powinien dostarczać jednostce 

wiadomości na odpowiednim poziomie, by na kolejnych etapach ta wiedza była 

uzupełniania, poszerzana. Niestety niejednokrotnie zadanie to jest bardzo dosłownie 

przyjmowane przez nauczycieli, starają się jakby „przelać” informacje zawarte  

w podręcznikach do umysłów uczniów, skazując ich na przyswajanie wiadomości często  

w bezmyślny sposób, poprzez wkuwanie, zapamiętywanie pamięciowe, które nie dość, iż 

nie przynosi długotrwałych rezultatów, to jeszcze wielokrotnie budzi dużą niechęć 

uczniów do nauki. Uczenie się bowiem, jak podaje Władysław Okoń w Słowniku 

pedagogicznym to „proces, w którego toku na podstawie doświadczenia, poznania  

i ćwiczenia powstają nowe formy zachowania się i działania lub ulegają zmianom formy 

wcześniej nabyte”
25

. Uczenie się to nie zgromadzenie książkowej wiedzy, ale zastosowanie 

wiedzy w życiu, wykreowanie postaw, sposobów zachowania, działania, to ukształtowanie 

człowieka, który sam, świadomie,  dobrowolnie chce tę wiedzę zdobywać. 

Nie da się zaprzeczyć, że motywacja ogrywa bardzo dużą rolę w uczeniu się. 

Zdarza się, że uczniowie nie wykazują najmniejszych chęci do nauki, nie korzystają  

z pomocy nauczyciela przy trudnościach z opanowaniem materiału, a szczytem ich marzeń 

jest ocena dopuszczająca na semestr czy koniec roku. Ocena pozytywna nie zawsze działa 

jako motywator, pokazujący uczniowi słabemu, że potrafi, że da radę, że może. Ta ocena 

pozytywna jest małą przepustką do oceny dopuszczającej. „Mam 3, to na chwilę mam 

spokój, już nie będę zagrożony” myślą uczniowie. Tutaj wyłania się kolejne, a w zasadzie 

pierwsze zadanie, bardzo trudne zadanie dla nauczyciela. „Pierwszą czynnością  

w nauczaniu powinno być wywołanie u uczniów właściwej motywacji do uczenia się.  

A więc nie prezentacja materiału, który ma być przyswojony, nie polecenie wykonania 

takiego czy innego zadania, rozwiązania problemu, znalezienia odpowiedzi na 

sformułowane przez nauczycieli pytanie, weryfikacji hipotezy, a wywołanie gotowości do 
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określonych działań, zainteresowanie przedmiotem”
26

. Tylko po wywołaniu odpowiedniej 

motywacji można przystąpić do przekazywania wiedzy, bo tylko wtedy przyniesie to 

rezultaty. 

 

2.2         Kształtowanie systemu wartości i światopoglądu 

 

Szkoła uczy, przekazuje wiedzę, pokazuje umiejętności. Ale szkoła to nie tylko 

instytucja stworzona, by realizować określone, przypisane, odgórnie narzucone zadania. 

Szkoła to także, a może przede wszystkim środowisko, w którym przebywa uczeń,  

w którym wchodzi w różnego relacje i z którego czerpie wzorce, wartości. Bo szkoła nie 

tylko uczy ale jest środowiskiem wychowawczym. Czym jest wychowanie? Cytując za 

podręcznikiem akademickim Psychologia „wychowanie to złożony system działań, 

podejmowanych przez osobę o przypisanej społecznie roli wychowawcy, względem 

drugiej osoby, o społecznie przypisanej roli wychowanka, lub względem jej otoczenia,  

z intencją wywołania zmiany zgodnej z założonym programem”
27

. Wychowanie zatem to 

swego rodzaju interwencja skierowana na osoby, która oznacza podjęcie działań 

zmierzających do wywołania zmian w ich umiejętnościach, wiedzy, postawach  

i wartościach. Wychowanie ma spełnić zarówno funkcję emancypacyjną jak  

i socjalizacyjną.  Funkcja socjalizacyjna to przygotowanie młodego pokolenia do pełnienia 

różnego rodzaju ról społecznych, współpracy z innymi w obrębie społeczeństwa bez 

naruszenia obowiązującego porządku. Funkcja emancypacyjna to organizowanie takich 

warunków działania w środowisku rozwijającej się jednostki, aby jej potencjał mógł się 

wyzwalać i realizować. Wychowanie musi sprzyjać rozwojowi młodego człowieka, 

pielęgnować jego indywidualność, odrębność od innych, wzmacniać specyficzne dla niego 

kompetencje
28

. 

Nauczyciele mają nie tyle prawo, co obowiązek działania w sferze wartości, 

przekonań i osobistych poglądów.
29

 Nauczyciele powinni stać się skutecznymi doradcami 

swoich uczniów w sprawach dotyczących wartości, a przyjmując taką rolę muszą 

realizować cztery podstawowe zasady, by zyskać miano skutecznego doradcy: 

                                                           
26

 M. Przetacznik – Gierowska, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza  tom 2, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2002 s. 175. 
27

 J. Strelau, Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000, 

str. 228. 
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 Tamże s. 237. 
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 T. Gordon, Wychowanie bez porażek w szkole,  PAX Instytut Wydawniczy, Warszawa 2007, s. 311. 
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1) nie stara się zmienić swojego ucznia, dopóki nie jest pewny, iż został 

zaangażowany, 

2) jest należycie przygotowany w zakresie faktów, informacji i danych, 

3) przekazuje swoje uwagi w sposób zwięzły, treściwy – tylko raz, nie zanudza, 

4) uznaje odpowiedzialność ucznia za przyjęcie lub odrzucenie swoich sugestii
30

. 

Stosując powyższe zasady nauczyciel powinien pokazać uczniom, co ma do zaoferowania  

i wyjaśnić, jaką korzyść mogłoby to przynieść uczniom w rozwiązywaniu problemów. 

Kolejną metodą postępowania z problemami dotyczącymi wartości jest 

kształtowanie wzorów zachowania, którego oczekuje się od uczniów. Nie może tutaj na 

pewno znaleźć zastosowania dewiza „Postępuj tak, jak mówię, a nie tak, jak postępuję.” 

Niezaprzeczalnie najskuteczniejszą bowiem metodą wychowania moralnego jest dawanie 

przykładu postępowania moralnego. Nawet wówczas, gdy uczniowie nie przyjmują 

wartości wyznawanych przez nauczyciela, podziwiają i szanują go, jeśli głosi je swym 

życiem
31

. Nie mniej ważną pedagogicznie metodą nauczania wartości jest wdrażanie dzieci 

i młodzieży do zachowań moralnych. Doniosłą rolę spełnia zapoznawanie wychowanków 

z określoną wiedzą z zakresu moralności. Dokonuje się to przez wykłady, pogadanki oraz 

bezpośrednie oddziaływanie na świadomość moralną uczniów, jak również poprzez 

rozmowy i dyskusje z nimi. Ważne jest jednak, by przekaz ten wspierany był 

wiarygodnością zachowań i postaw moralnych osób, które są nośnikami wiedzy  

o moralności. Niezaprzeczalnie także wartości moralne to nie puste zasady, słowa, które 

brzmią, ale to także czyny, które odnaleźć możemy w postępowaniu wielu ludzi. Stąd 

bardzo ważne jest, by nauczyciel potrafił w sposób subtelny pokazać wcielenie tych 

wartości w konkretnych postaciach, do których młodzi ludzie chcą się upodabniać. 

Przekazać idee bohaterów w sposób obiektywny, by pozostawić młodemu człowiekowi 

drogę wyboru. 

Na uwagę zasługuje także metoda inspirowania i zachęcania wychowanków do 

samo wychowywania pod względem moralnym, czyli do kierowania przez nich własnym 

rozwojem moralnym. Jednym ze sposób jest wzmacnianie pozytywne wychowanków 

poprzez dowody uznania w odpowiedzi na ich właściwe postępowanie. Nieodzownym 

elementem będzie także podmiotowe traktowanie wychowanka, czyli poszanowanie jego 

godności osobistej oraz umacniania w nim poczucia własnej wartości. Wychowanek jest 
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istota rozumną, wolną i odpowiedzialną, wrażliwą na dobro prawdę i piękno, zdolną do 

samoświadomości, samorealizacji, twórczości i to powinno stanowić o jego 

podmiotowości w procesie wychowania. 

 

2.3         Rozbudzenie i kształtowanie zainteresowań, rozwój umiejętności korzystania  

              z dóbr kultury 

 

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, czy nawet szkoły średniej często nie 

mają ugruntowanego stosunku do własnej przyszłości. Nie wiedzą czym będą się 

zajmować w przyszłości, ani nawet czym chcieliby zajmować się w przyszłości. Stąd 

bardzo często uczniowie nastawieni są wrogo do argumentów „Ucz się, bo to Ci się na 

pewno przyda”, „Nigdy nie wiesz, co może Ci się przydać”, „Bez znajomości tego, nic nie 

osiągniesz” itp., które słychać z ust nauczycieli. Zamiast takiej motywacji nauczyciele 

powinni inspirować uczniów, zachwycać ich nauczanym przedmiotem, budzić 

zainteresowanie, ukazywać płynące korzyści, a nie stawać się „wyrocznią”, że będzie tak, 

a nie inaczej. Nauczyciel powinien towarzyszyć młodemu człowiekowi w jego rozwoju, 

spotykać się z nim na jego drodze, ale nie kierować nim.
32

 

Nauczyciel zna swoich uczniów, przynajmniej powinien. Spotyka się z nimi 

codziennie, rozmawia na lekcjach, podczas przerw, na wycieczkach. Obserwuje ich rozwój 

na swoich lekcjach, ale i podczas różnych uroczystości. Każdy moment kontaktu  

z uczniem jest sposobnością, by go lepiej poznać, by zobaczyć, czym się interesuje, co 

zajmuje jego wolny czas. Każda lekcja jest okazją, by zainspirować ucznia, by pokazać 

mu, że potrafi, że umie sobie poradzić, że jest w czymś dobry, a być może właśnie to 

stanie się jego przyszłością lub zainspiruje go, by tą drogą podążać. Nauczyciel powinien 

dostrzegać talenty uczniów, ich zdolności i umożliwiać mu ich pielęgnowanie, rozwijanie. 

Zainteresowania bowiem stanowią ważny aspekt osobowości, ponieważ aktywizują i 

ukierunkowują działalność
33

 człowieka. Co więcej szkoła powinna pogłębiać także 

umiejętność krytycznej oceny własnych zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień, wiadomości 

oraz aspiracji życiowych
34

 

Organizacja zajęć pozalekcyjnych powinna wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 

uczniów, dawać im sposobność poszerzania wiedzy z interesującego ich zakresu. Co 

                                                           
32

 A. Podskarbi, Rola szkoły w rozwoju osobowości, http://www.profesor.pl/publikacja,8410,Artykuly,Rola-

szkoly-w-rozwoju-osobowosci-swiatopogladu-filozofii-zycia-i-aspiracji-ucznia (data dostępu: 20.12.2012r.). 
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więcej, jest to forma zajęć dobrowolnych, czyli uczniowie samodzielnie podejmują decyzję 

o uczestnictwie w nich, a przez to ich nastawienie jest zdecydowanie bardziej pozytywne. 

Postrzegają je przez pryzmat samodzielnie podjętej decyzji, decyzji o własnym 

samorozwoju. Zachęcanie do udziału w konkursach jest dobrym sposobem rozwijania 

zainteresowań uczniów, a co więcej pozwala uczniowi osiągać pierwsze sukcesy, tak 

ważne na drodze do rozwijania i kształtowania aspiracji życiowych. Młodzi ludzie 

interesują się wieloma sprawami: religiami świata, kulturami, filozofią, polityką. 

Wszystkie ich pasje, nawet te najdziwniejsze, mogą stać się ważną częścią ich kształcenia, 

więc powinny być dostrzegane przez nauczyciela, nawet gdy nie mają  nic wspólnego  

z obowiązującymi programami nauczania. Nauczyciel powinien starać się "spotkać"  

z uczniem na drodze jego zainteresowań, aby pomóc mu rozwijać jego pasje,  

a tym samym jego aspiracje. Nawet gdy nie ma realnych możliwości, by pomóc mu 

zrealizować te pasje, można go ukierunkować, pokazać, co robić, wskazać mu ewentualne 

zagrożenia wynikające z nich np. zagrożenia płynące z ideologii sekt. Właśnie te 

uniesienia, zainteresowania, które często wydają się nam słabe, niezręczne i zwodnicze, 

umożliwiają kształtowanie młodzieńczej osobowości. W swoje zainteresowania młodzież 

wkłada zazwyczaj wiele pasji i potrafi je kultywować mimo poważnych przeszkód. 

Rozbudzone zainteresowania ułatwiają wybór zawodu i dają szanse bardziej efektywnej 

pracy  

w umiłowanej dziedzinie. Doświadczenia, które młodzi ludzie nabywają w toku 

zaspokajania  zainteresowań pogłębiają wiedzę, kształtują osobowość, a nadwyżki energii, 

które zużywają na realizację pasji, mogłyby w tym okresie życia zostać skierowane na 

niepożądane tory.
35

 

Nauczyciel powinien jednak tylko zasugerować, ukierunkować, pokazać dobre 

strony, które uczeń może wykorzystać, powinien zaintrygować ucznia, ale decyzja  

o dalszym podążaniu w danym kierunku powinna należeć do ucznia, bo tylko w ten 

sposób, dobrowolnie wybrany, a nie autorytarnie narzucony może przynieść pozytywne 

rezultaty. Większa autonomia dążeń sprzyja lepszym rezultatom działania, w tym większej 

twórczości, lepszemu przystosowaniu do nowej roli, a także poprawie dobrostanu 

psychicznego.
36
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2.4         Rozwijanie osobowości 

 

Jak wspominałam wcześniej aspiracje to element składowy osobowości 

człowieka. Dzięki nim podejmuje on określone wyzwania i nadaje kierunek oraz siłę 

działaniom zmierzających do realizacji konkretnych zadań. Należycie ukształtowane 

aspiracje sprzyjają właściwemu rozwojowi osobowości człowieka i jego świadomemu 

wysiłkowi mającemu na celu wewnętrzne doskonalenie. Potrzeby, wartości, postawy, 

obraz siebie i samoocena to składniki osobowości tak ważne w procesie kształtowania 

aspiracji, a szkoła posiada możliwości ich rozwijania i stymulowania. Jak mówiła  

w wywiadzie zatytułowanym „Dzieci patrzą na nas” nauczycielka Irena Kazimierska: 

„nauczyciel (…) powinien być artystą – kształtującym nie tylko proces dydaktyczno – 

wychowawczy, ale również charaktery.”
37

 

Wczesna adolescencja to czas, kiedy młodzi ludzie – uczniowie, zaczynają 

odkrywać pokłady swojej osobowości, zaczynają dostrzegać swoje indywidualne cechy, 

porównywać się z innymi ludźmi, co przyczynia się do silniejszego wyodrębnienia własnej 

indywidualności. Jednym z charakterystycznych objawów kształtowania się osobowości 

jest rozwój samodzielności i odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka
38

.  Gdy 

pozwala się uczniom przyjmować odpowiedzialność za rozwiązanie na przykład własnych 

problemów, czy podjęcie własnej decyzji, stanowi to ważny krok w ich rozwoju, 

umacniając ich poczucie odpowiedzialności i wiarę w siebie.
39

 Zadaniem nauczyciela 

powinno być wówczas pomaganie młodemu człowiekowi w aktualnym funkcjonowaniu, 

ale również przygotowywanie go na to, kim stanie się w przyszłości. Celem niezwykle 

istotnym, a równocześnie często zaniedbywanym jest stworzenie klimatu, w którym uczeń 

będzie czuł się bezpiecznie, będzie stymulowany do własnego rozwoju, będzie czuł 

obecność nauczyciela, który stara się towarzyszyć jego rozwojowi, ale nie narzuca mu 

swojej woli. 

Dorastający często stoją wobec określonych wymagań społecznych, którym 

muszą sprostać i to często skłania ich do oceny własnych możliwości oraz wykształcenia 

się obrazu samego siebie. Bardzo ważnym elementem rozwoju osobowości jest właśnie 

samopoznanie oraz samoocena. Maria Przetacznik uważa, iż obraz samego siebie 

kształtuje się przede wszystkim pod wpływem  otoczenia społecznego i określonych 

                                                           
37
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doświadczeń życiowych
40

. Istotną rolę ogrywają tutaj opinie i oceny dorosłych  

i rówieśników, aprobata i dezaprobata, pochwały i nagany, sukcesy i niepowodzenia, 

porównywanie się z innymi. Nie można zaprzeczyć, że z wszystkimi tymi elementami 

młody człowiek styka się właśnie w szkole, która jest drugim po rodzinie najważniejszym 

środowiskiem, w którym wzrasta młody człowiek. Każde doświadczenie, które młody 

człowiek przeżyje w szkole może wpłynąć na jego osobowość. Zadaniem nauczycieli jest 

dbanie i kierowanie, by te doświadczenia pozytywne czy negatywne były owocne, by 

skłoniły ucznia do wyciągnięcia z nich nauki, która ukształtuje jakieś elementy jego 

osobowości. Dziecko od pierwszych czynności samoobsługowych domaga się pochwały, 

uznania swoich wysiłków. Każda ocena, niekoniecznie pozytywna powinna być 

mobilizująca, odwołująca się do ambicji dziecka. W sposobie oceny obok uznania dla 

podejmowanych prób powinna znaleźć się zachęta, aby podjęte zadanie zostało wykonane 

jeszcze lepiej. Początkowo zachęcie powinna towarzyszyć instrukcja, jak to zadanie można 

lepiej wykonać, ale z czasem  młodzież nabywa zdolność samodzielnego szukania 

lepszych rozwiązań. Należy także zachęcać uczniów do krytycznej oceny własnych 

osiągnięć: co miałem zrobić, jak to zrobiłem, czy wszystko wyszło tak jak planowałem. 

Przyzwyczajenie dziecka do takiej refleksji jest dużym osiągnięciem pedagogicznym
41

. 

Nauczyciel powinien pokazać drogi, którymi uczeń może podążać, powinien 

ukazać mu konsekwencje takiego czy innego wyboru, ale zawsze powinien mu dać do 

zrozumienia: „Masz wybór”, „Decyzja należy do Ciebie”. Równocześnie należy dbać o to, 

by uczniowie sami dochodzili do efektywnych wniosków, by budowali własną 

niezależność myślenia i działania, własną autonomię. Nauczyciel powinien być, kierować, 

pomagać, wspierać w sytuacjach, gdy uczeń tego potrzebuje, ale nie może narzucać 

własnej woli. "Ty robisz swoje i ja robię swoje. Nie jestem na świecie po to, aby żyć 

według twoich wyobrażeń, a ty nie jesteś po to, aby żyć według moich. Ja jestem ja, a Ty 

jesteś Ty. Jeżeli się przypadkiem wzajemnie odnajdziemy, to cudownie. Jeżeli nie - to 

trudno" pisze J. Pers. Nauczyciel powinien stworzyć klimat sympatii i zrozumienia, bo to 

pomoże osiągnąć młodzieży autonomię. Oddziaływanie szkoły na młodzież powinno być 

oparte na szacunku do niej, na zaufaniu, że są zdolni podejmować własne decyzje, bo jak 

twierdzą humaniści człowiek z natury dąży do samourzeczywistnienia, do rozwoju swych 

możliwości, do aktywności i twórczości. Szkoła powinna pamiętać o tym, że o tym, że 
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mądrość "młodzieńcza jest zapałem", który odpowiednio wykorzystany daje świetne 

efekty.
42  

 

2.5         Osobowość kreatora aspiracji uczniowskich czyli nauczyciela 

 

Przedstawione powyżej działania nauczyciela w sferze kreowania uczniowskich 

aspiracji, kształtowania tych aspiracji i pomocy przy ich realizacji stawiają przed 

nauczycielem piękne zadanie, ale równocześnie ogromnie odpowiedzialne i trudne  

w realizacji. Nauczyciel przekazuje wiedzę, umiejętności kreuje aspiracje zawodowe, 

kształtuje światopogląd i system wartości, który kiedyś być może będzie przyświecał 

przyszłym obywatelom narodu polskiego, odpowiada za rozwój zainteresowań  

i osobowości przyszłego pokolenia. Zadania trudne, zadania wymagające ogromnej wiedzy 

i niebanalnych umiejętności, ale także zadania wymagające odpowiedniej osoby –  

o odpowiednich cechach osobowościowych. Powyższe cele nigdy nie zostaną osiągnięte 

jeśli osobowość nauczyciela – wychowawcy nie spełni określonych wymagań. 

„Nauczycielstwo…- jak pisze Alicja Szerląg - o silnych i wzniosłych charakterach, to 

najlepsza gwarancja pomyślnej przyszłości narodu, zaś nauczycielstwo o słabych  

i przyziemnych charakterach to klęska”
43

. Czym zatem powinna charakteryzować się 

osobowość nauczyciela, by mógł on zyskać miano przewodnika młodzieży? 

Reasumując poglądy niektórych pedagogów (Dawida, Baley’a, Kreutz’a) 

traktujących na temat osobowości nauczyciela można wyróżnić kilka najistotniejszych 

elementów tworzących twórczy charakter nauczyciela. Dawid wymienia wśród 

najważniejszych cech: „miłość dusz” rozumianą jako przejmowanie się brakiem wiedzy  

i wadami charakteru uczniów i dążenie do ich wyeliminowania, skłonność do społecznego 

oddziaływania oraz zalety etyczne, takie jakie: potrzeba doskonałości, wewnętrzna 

prawdziwość, poczucie odpowiedzialności, obowiązkowości, moralna odwaga. Kreutz 

uzupełnia te cechy o: życzliwość, radość, chęć częstego obcowania z innymi, łagodną 

ocenę, umniejszanie wad, a zwiększanie stron dodatnich. Wspomniana wcześniej chęć 

społecznego oddziaływania powinna objawiać się stałą lub bardzo częstą potrzebą 

wpływania na drugiego człowieka, zajmowania się drugim człowiekiem i odpowiedniego 

nastawiania go. Wymienieni wyżej pedagodzy wspominają także o zdolności sugestywnej, 
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dzięki której wychowawca łatwo uzyskuje wpływ na przekonania i postawy swoich 

uczniów. Dodaje mu ona spokoju, odwagi, wiary we własne możliwości, 

bezkompromisowości i prostolinijności. Podkreślają oni także znaczenie talentu 

pedagogicznego i taktu pedagogicznego
44

.  

Nie można zaprzeczyć, że jeśli nauczyciel chce być kreatorem aspiracji swoich 

uczniów musi zyskać autorytet, bo to właśnie w autorytet wpisane jest zjawisko wpływu
45

. 

Podstawą autorytetu jest wiarygodność. Nauczyciel wiarygodny zyskuje zaufanie, stając 

się – ze względu na reprezentowane wartości – źródłem wzorów, przykładów, postaw, 

sposobów myślenia i działania możliwego do zrealizowania w określonej dziedzinie życia. 

Autorytet zyskuje zatem możliwość wpływania na grupę, jednostkę. Na myśl przychodzi w 

tym miejscu postać nauczyciela Rona Clarka z filmu „Młodzi gniewni. Historia Rona 

Clarka”, który łączył chyba wszystkie wspomniane cechy nauczyciela, a patrząc na jego 

osiągnięcia w zakresie rozbudzania aspiracji życiowych wśród trudnej młodzieży, 

młodzieży zaniedbanej przez środowisko rodzinne i szkolne nie ma wątpliwości, iż jego 

śladem należałoby podążać realizując zadania wychowawcze w szkole. 

Jan Paweł II pisał: „pracować dla wyniesienia człowieka i po to, by godność jego 

była zawsze uznawana i szanowana – to zadanie wymagające. Wytrwanie w nim wymaga 

głębokiej motywacji, która byłaby zdolna przełamać znużenie i sceptycyzm, zwątpienie,  

a nawet uśmiech tego, kto zamknięty w swym wygodnictwie za naiwnego uważa każdego, 

kto zdolny jest do altruizmu”
46

. Dobry nauczyciel musi być przewodnikiem i autorytetem 

dla młodych, człowiekiem bliskim, który potrafi rozpoznać i pokochać to, co w młodości 

najistotniejsze: dążenie do określenia siebie, sensu życia i własnej, niepowtarzalnej drogi, 

umiejętność odczytywania znaków czasu i wrażliwość na wartości kulturalne. 
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Rozdział III 

KOREKCJA ZANIŻONYCH JUŻ ASPIRACJI MŁODZIEŻY 

 

W poprzednim rozdziale omówiono podstawowe zasady postępowania  

i działalności nauczyciela w obszarze kształtowania aspiracji życiowych młodzieży. 

Opisane powyżej działania jednak w większości zakładają optymistyczny scenariusz 

nienapotykania na swej drodze żadnych problemów czy przeciwności, a więc 

równocześnie są bardziej przydane od strony teoretycznej niestety. Przedstawione zadania 

będą dobrym przewodnikiem dla początkujących nauczycieli, ale prawdopodobnie okażą 

się niewystarczające w zderzeniu ze szkolną rzeczywistością. Klasa szkolna to grupa 

uczniów bardzo różnych, różniących się od siebie nawzajem, oczekujących często 

odmiennego podejścia, mający różne problemy, różne trudności, kierujący się różnymi 

aspiracjami. Są grupy uczniów ambitnych i równocześnie ciężko pracujących, są grupy 

uczniów mniej zdolnych, ale ambitnych i działających na miarę swoich możliwości i są 

uczniowie zdolni, którzy nie wykorzystują swojego potencjału intelektualnego. Wszyscy 

oczekują pomocy i wsparcia nauczyciela, który jest jeden i który musi pozostać otwarty na 

potrzeby każdego z nich. Problem wydaje się być mniejszy, gdy uczniowie zdolni czy 

mniej zdolni wykazują chęci do pracy, chcą osiągać dobre wyniki na miarę swoich 

możliwości, a ich podejście do obowiązków jest przykładne. Co jednak, gdy mimo dużych 

zdolności, wysokiego potencjału intelektualnego uczeń zaniedbuje swój rozwój, podąża po 

linii najmniejszego oporu, nie chce czy wręcz jest wrogo nastawiony do jakiegokolwiek 

wysiłku na rzecz swojej przyszłej egzystencji, gdy nie potrafi uświadomić sobie jak ważny 

jest każdy krok i każda decyzja, jak ważne są jego aspiracje dla lepszej jakości jego życia 

w dorosłości. Jak pomóc uczniom skorygować ich zaniżone aspiracje postaram się omówić 

w niniejszym rozdziale rozpoczynając od zdefiniowania przyczyn takich sytuacji, których 

źródła jak zawsze mogą być różne. 

 

3.1         Przyczyny zaniżonych aspiracji edukacyjnych 

3.1.1      Sytuacja ekonomiczno - gospodarcza 

Aspiracje edukacyjne są w ścisłym związku z aspiracjami zawodowymi: 

wykonywanym zawodem, miejscem pracy, funkcjami zawodowymi. Dotyczą zatem jednej 

z najważniejszych sfer ludzkiego życia, determinującymi późniejszy status społeczny, 

zasoby materialne, aspiracje rodzinne. Niestety mimo znaczącej roli aspiracji 
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edukacyjnych dla przyszłości wielu młodych ludzi nie traktuje ich wystarczająco poważnie 

i lekceważąco podchodzi do możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności w szkole.  

W obecnych czasach wykształcenie przestaje być wartością dostępną tylko dla nielicznych, 

staje się powszechne i możliwe niezależnie od pochodzenia czy warunków materialnych 

rodziny. Dostępność wielu placówek edukacyjnych, również tych na najwyższym szczeblu 

i niż demograficzny powoduje „walkę” szkół o ucznia, a co za tym idzie obniżenie 

wymagań edukacyjnych przy przyjmowaniu kandydatów. Dawniej wykształcenie 

stanowiło swego rodzaju „luksus”. Uczniowie pragnący kształcić się na uczelniach 

wyższych musieli wykazać się odpowiednio wysokim poziomem wiedzy. Dziś aspekt ten 

stracił nieco na znaczeniu. 

Co więcej sytuacja społeczno – polityczna i gospodarcza charakteryzująca się 

niestabilnością i „nieczytelnością” warunków nie wpływa korzystnie na aspiracje 

młodzieży. Spory na szczytach władzy, przepychanki i skupianie się decydentów na 

sprawach mniejszej wagi nie napawają zbytnim optymizmem. Nawet młodzież o wysokim 

poziomie aspiracji czuje swego rodzaju niepewność, wskazując często na konflikt 

motywów i ciągłe wahania, czy ukończenie studiów zapewni im w przyszłości pracę 

 i odpowiedni standard życia materialnego. Młodzież przestaje bowiem utożsamiać wysoką 

pozycję materialną z posiadaniem wysokiego wykształcenia. Młodzież dostrzega, że 

zawody typowo inteligenckie (kojarzone z posiadaniem wyższego wykształcenia) nie są 

"cieniami pieniądza", nie są odzwierciedleniem statusu materialnego, wielkości dochodów 

i dobrobytu. Pomimo tego, że osoby z wyższym wykształceniem cieszą się często 

wysokim prestiżem społecznym, uznaniem za wiedzę i fachowość, to ich dochody są 

relatywnie niskie, niższe niż być powinny
47

.  

Kolejną przeszkodą na drodze do rozbudzania wysokich aspiracji jest 

konsumpcyjny styl życia. Przejawia się on w nieustannym dążeniu do życia przyjemnego, 

wygodnego, bez stawiania sobie ambitniejszych celów życiowych, które często wymagają 

od człowieka wyrzeczeń i poświęcenia. Z pewnością takiemu stylowi życia patronuje 

wszechobecna reklama silnie niestety oddziałująca na chłonne młode umysły. 

Konsumpcyjny styl życia łączy się niezaprzeczalnie z degrengoladą wartości moralnych, 

duchowych i równocześnie przecenianiem wartości materialnych. Młodzi ludzie 

zafascynowani Zachodem ulegają barwnemu światu reklam rezygnując z ambitnych 

planów edukacyjnych. Zachwycają się powierzchownością i „bylejakością” opakowaną  
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w zagraniczne, obce ideały. Wyznacznikiem prestiżu staje się wypchany portfel, 

„wypasiony” samochód i wystawny dom, który piękny jest tylko pod względem 

architektury, a nie ideałów w nim panujących. Filozofia życia została zepchnięta  

z poziomu „być” do poziomu „mieć”.
48

 Co więcej postępowi moralnemu stoi na drodze 

także wzrost anonimowości w kontaktach interpersonalnych. Człowiek czuje się 

zagubiony, osamotniony, rozdarty, zaczyna izolować się od ludzi. Jeśli do tego młody 

człowiek zaniedbany jest przez rodzinę rozwój prawidłowych zasad moralnych może być 

silnie zachwiany
49

. 

 

3.1.2    Szkoła jako źródło zaniżonych aspiracji 

 

Niestety nie sposób w tym miejscu pominąć także szkoły jako środowiska, które 

również popełnia błędy przyczyniając się niejednokrotnie do zablokowania drogi rozwoju 

aspiracji uczniowskich. Aldous Huxley powiedział: „Wszyscy jesteśmy geniuszami, aż do 

10 roku życia”
50

. Jak to jest więc, że na początku tak naprawdę swojej drogi edukacyjnej 

„tracimy swój geniusz”, gdy tymczasem powinniśmy go rozwijać, kształtować?   

Z pewnością jednym z poważniejszych błędów jest przedmiotowe traktowanie dzieci  

i młodzieży. Nauczyciele starają się przelać wiedzę uczniom, zgodnie z realizowanym 

programem nauczania, i chyba nie można zaprzeczyć, że cel ten uważany jest za 

nadrzędny. Klasa szkolna, grupa traktowana jest jako całość, z którą postępuje się 

jednakowo bez względu na możliwości intelektualne czy zainteresowania poszczególnych 

jej członków. To sprawia, że gro uczniów nie jest w stanie sprostać wymaganiom, często 

osoby ambitne nie są w stanie podołać zadaniom, co powoduje ich niechęć do zdobywania 

wiedzy. Proces spersonalizowania nauczania jest wciąż mało uaktywniony. Powlowczyk, 

doktor filozofii, w artykule Jak szkoła zabija kreatywność mówi wprost: „Edukacja często 

tworzy stałą awersję do nauki (…) ograbia z energii i dobrego nastroju”. System edukacji 

określa mianem „fastfoodowego”, w którym wszystko jest standardowe  

i niskiej jakości. Na sprawdzianach, testach egzaminacyjnych liczą się zakreślone 

odpowiedzi A, B lub C …, a cała reszta uczniowskiej kreatywności nie wychodzi na 

światło dzienne. W tym samym artykule autor podkreśla zdanie Sir Kena Robinsona, 
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brytyjskiego eksperta innowacyjności, który mówi, iż wielu ludzi odrzuca edukację, bo nie 

karmi ich duszy, a ogromne talenty dzieci są marnowane. Podkreśla on, że człowiek tylko 

wtedy czuje się dobrze, gdy robi to, co naprawdę lubi, a do tego potrzebne mu odnalezienie 

siebie w tym, co robi, budowanie zaufania do siebie. Szkoła niejednokrotnie zamiast 

stymulować i nagradzać ciekawość i badawczy umysł oferuje ujednolicenie  

i makdonaldyzację. W miejsce tworzenia wewnętrznej motywacji, która jest silniejsza, 

tworzy motywację zewnętrzną – oceny, punkty, zdobycie pracy. Oczywiście motywacja 

zewnętrzna nie jest niczym złym, ale nie powinna być oderwana od motywacji 

wewnętrznej. Szkoła uczy niestety często złej rywalizacji – rywalizacji z innymi uczniami 

o oceny i przeciw sobie, porównuje uczniów jednych stawiając za wzór, drugich 

„piętnując” za złe postawy. Tymczasem uczniowie powinni być zachęcani do 

rywalizowania ze swoimi wcześniejszymi osiągnięciami, słabościami, które udało im się 

pokonać. Co więcej, szkoła czasem też narzuca pośrednio pewien status uczniom: ten jest 

niezdolny do matematyki, ten nie potrafi nauczyć się języków obcych. Uczniowie 

zaczynają w to wierzyć i nie czynią postępów, bo „i tak nie dadzą rady”
51

.  

Nauczyciele często wymagają przyswajania wiadomości i to stanowi ich cel 

nadrzędny, natomiast kwestie wychowawcze pozostawiają tylko i wyłącznie rodzinie. Nie 

angażują się w kształtowanie osobowości i charakterów swoich wychowanków, a nawet 

jeśli czynią to w sposób autorytarny, nakazują takie czy inne zachowanie, nie 

argumentując tych wzorców. Często nie potrafią stworzyć klimatu życzliwości, 

zrozumienia, klimatu bezpieczeństwa dla uczniów, nie chcą uczniom towarzyszyć w ich 

drodze rozwoju, ale wyznaczać tę drogę. To prowadzi do utraty przez nauczycieli 

wiarygodności, zaufania i przede wszystkim autorytetu, a w takiej sytuacji kształtowanie 

młodzieńczych aspiracji nie będzie miało miejsca. 

 

3.1.3   Rodzina i czynniki indywidualne wpływające na zaniżone aspiracje 

 

Przyczyny zaniżonych aspiracji związane są także z właściwościami 

indywidualnymi jednostki. Problem samooceny stanowi tutaj ważny element. Wysoka 

samoocena sprzyja kształtowaniu się wysokiego poziomu aspiracji, zaś niska samoocena 

prowadzi do zaniżonego poziomu aspiracji. Ważne jest, by uczniowie właściwie dokonali 

oceny własnych możliwości i warunków umożliwiających im ich realizację. Jeśli uczeń 
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postawi sobie cel, którego nie uda mu się osiągnąć, czasem być może  z przyczyn nie do 

końca zależnych od niego, poziom jego aspiracji obniży się, bo z obawy przed kolejną 

porażką będzie unikał zadań trudnych, tych nawet na miarę swoich możliwości. Sukcesy  

i niepowodzenia, które uczniowie bardzo często przeżywają w szkole wpływają na ich 

samoocenę w zdecydowanym stopniu. Porażki poniesione w danej dziedzinie, na danym 

przedmiocie kreują jego niską samoocenę w odniesieniu do nich. 

 Samoocena zależy też w dużym stopniu od warunków indywidualnych oraz 

dokonanych osiągnięć w danej dziedzinie, pomiędzy którymi zachodzi pewna zależność. 

Efekty działalności są zdeterminowane przez indywidualne warunki, zaś wynik tej 

aktywności może dodatnio wpływać na rozwój odpowiednich warunków indywidualnych. 

Ważne jest, by uczniowie nauczyli się rozpoznawać swoje możliwości, potrzeby oraz 

osiągnięcia poprzez własną percepcję oraz opinie zewnętrzne.
52

 

Rodzina, a w zasadzie postawa rodziców wobec dziecka również może 

negatywnie wpłynąć na aspiracje uczniów. Postawy zbytniej tolerancji i pobłażliwości 

mogą pociągnąć za sobą konsekwencje zaniżonych aspiracji. Rodzice nie wymagają, nie 

zwracają uwagi, nie „czepiają” się to mam spokój. Z drugiej strony postawy zbyt dużej 

ambicji w stosunku do dzieci, które nie są w stanie sprostać tym wymaganiom również 

mogą prowadzić do problemów. Bardzo często rodzice układają dzieciom plany przede 

wszystkim w zakresie szkół, które mają ukończyć, kursów, które zrobić i jaką ścieżką 

kariery podążać. Zdarza się, że w tych wizjach nie uwzględniają ani zainteresowań dzieci, 

ani przede wszystkim ich możliwości intelektualnych, a tylko swoje niespełnione  

z młodości ambicje. Prowadzi to do dokonania niewłaściwych wyborów szkoły czy 

zawodu, niepowodzeń szkolnych i wynikających z tego zaburzeń zachowania
53

.  

 

3.2    Działania szkoły na rzecz korekcji zaniżonych aspiracji 

Rozpoczynając korekcje zaniżonych aspiracji uczniów dobrze byłoby zacząć od 

poznania ich źródła, które jak napisano wyżej może mieć różne podłoże. Zaniżone 

aspiracje działają destrukcyjnie nie tylko na kształt przyszłego społeczeństwa, ale także 

indywidualnie na daną jednostkę. Zaniżone aspiracje powodują powstanie różnych 

dewiacji w postawach zachowania oraz stanach psychicznych. Prowadzą do przeciążeń, 
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niepowodzeń w działaniu, zagrożeń dla zdrowia czy nawet życia, konfliktów  

z otoczeniem,  depresji, zaburzeń nerwicowych, zahamowań w działaniu czy agresywnego 

zachowania.
54

 Zaproponowane poniżej działania mają na celu wyciagnięcie ucznia  

z obojętności wobec otaczającego świata, bo z pewnością takie emocje towarzyszą 

zaniżonym aspiracjom. Nauczyciele zaś nie powinni pozostać obojętni wobec takich 

postaw uczniowskich. 

 

3.2.1    Samoocena i samopoznanie  

Jak pisałam powyżej bardzo ważnym elementem kształtującym aspiracje jest 

samoocena. Niska samoocena odpowiadać może za zaniżone aspiracje, a na samoocenę 

ucznia z pewnością mają wpływ opinie, sądy i oceny wydawane przez nauczyciela (pod 

warunkiem, że jest on jednostką obdarzoną autorytetem oczywiście). Zatem nauczyciel 

powinien pozwolić uczniowi poznać swoje indywidualne warunki oraz wyniki swojego 

działania, z drugiej strony dostarczyć mu kompetentnych informacji na ich temat. 

Samoocena kształtuje się na podstawie  odniesionych sukcesów i porażek. Można 

to wykorzystać do podniesienia zaniżonego poziomu aspiracji poprzez zainscenizowanie 

sytuacji, w których uczeń nisko ocenia swoje możliwości, nie docenia swojej wartości  

i przecenienia stojące przed nim trudności. Konfrontacja jednostki z taką sytuacją 

doprowadza zdaniem Sikorskiego do zwiększenia pewności siebie, bo wielokrotne 

stawianie jej zadań zbyt łatwych wywołuje u niej dyssatysfakcję. W końcu zaczyna 

podejmować on zadania trudniejsze
55

.  

Mając do czynienia z uczniami o zaniżonych aspiracjach, których źródłem jest 

niska samoocena, a co za tym idzie brak pewności siebie, nauczyciel może, a w zasadzie 

powinien zaoferować uczniom lekcje wychowawcze z elementami socjoterapii, które 

pomogą uczniom ukształtować lub skorygować zaniżone poczucie własnej wartości. 

Dobrowolność uczestnictwa w tych zajęciach oraz właściwy dobór ćwiczeń powinny 

pozytywnie wpłynąć na postawy uczniów.  

O swoich możliwościach i rezultatach swojej aktywności uczeń dowiaduje się  

z pewnością dzięki stosowanemu w szkole systemowi wzmocnień. Dzięki nim nauczyciel 

może nasilać lub osłabiać motywację, a także ukierunkowywać działania na pożądane tory. 
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Wzmocnienia są o tyle istotne, że dostarczają uczniowi informacji o postawach  

i zachowaniach pożądanych lub nie, aczkolwiek ich skuteczność też postrzegania jest 

różnie. Ich efektywność zależy od częstotliwości ich stosowania oraz od osoby, która je 

stosuje
56

.  

 Istotniejszą formą przy zaniżonych aspiracjach wydaje się być informacja  

o wynikach, gdyż to ona również jest źródłem samooceny, jak i samopoznania ucznia. 

Znaczenie informacji o wynikach odgrywa tak dużą rolę, że może przynieść pozytywne 

skutki nawet jeśli przekazywana jest w nieprzyjemnej formie.
57

 Informacje o wynikach 

będą spełniały swoją rolę tylko wtedy, gdy będą podawane należycie. Nie może to odnosić 

się jedynie do wystawienia oceny, która przeważnie jest tylko czynnikiem poziomującym 

opanowanie określonego materiału. Informacja o wynikach powinna zawierać krytyczną 

ale i motywującą treść, która dostarczy przede wszystkim informacji o postępach, 

zaległościach, elementach do poprawy, która przekaże informacje, co zostało zrobione 

dobrze, a nad czym należy jeszcze popracować. Ocena powinna zainspirować ucznia do 

poprawy, a nie zniechęcić go do dalszego działania, co często dzieje się, gdy informacja o 

wynikach uwzględnia tylko cechy negatywne.  

Podczas, jednego z ostatnich szkoleń, na których byłam, prowadzący negował 

istniejący od dawna i stosowany powszechnie sposób oceniania wypracowań z języka 

angielskiego polegający na podkreślaniu czerwonym atramentem błędów. Odbiór 

zwróconego zadania: „O Boże, ile błędów, nie potrafię pisać” – zniechęcenie.  

Zaproponował zamiast tego, poprawianie zadań zielonym atramentem podkreślając 

wszystko to, co uczeń napisał poprawnie.  W ten sposób do ucznia dociera informacja – 

„nie jest źle poprawię tylko wskazane elementy i będzie w porządku”.  

Informacja o wynikach daje uczniowi orientację w jego osiągnięcia i jest 

równocześnie początkiem motywacji wewnętrznej, stąd tak ważne jej znaczenie  

w nauczaniu. Ten rodzaj motywacji powstaje dzięki satysfakcji doznawanej przez ucznia 

na skutek osiągnięcia, czy zbliżenia się do jakiegoś celu. Cel ten nie jest wyznaczany  

z zewnątrz, choć może być podsunięty przez nauczyciela, jeśli ten dobrze zna 

zainteresowania i możliwości swoich uczniów. Istotne jest to natomiast, że uczeń uznaje 

ten cel jako jego własny, bo jest związany z jego zainteresowaniami, pragnieniami, 
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dążeniami. Wykształcenie takiej motywacji jest ogromnie ważne, bo tylko ona jest  

w stanie utrzymać chęć zrealizowania obranego celu.  

 

3.2.2      Rozwijanie tego, co w uczniu najlepsze 

 

Każdy uczeń jest inny, każdy interesuje się czymś innym i każdy jest w czymś 

dobry. Niestety problem pojawia się, gdy to „coś”, co jest w uczniu dobre nie wpisuje się 

w program nauczania. Nauczyciele często tego nie zauważają, nie doceniają, bo nie mieści 

się to w kryteriach oceny. Zamiast ignorowania różnych umiejętności należałoby je po 

prostu wykorzystać, a w działaniach szkoły na pewno sposobności nie zabraknie. Jak 

mówił Michael D’Angelo w filmie „Szkoła życia”: „Może jeszcze nie wiecie, ale każdy  

z Was jest doskonały. Nie ważne co robicie, ważne kim jesteście. Z takim podejściem 

szturmem skopiecie światu tyłek”. Ważne, by pomóc uczniom odkryć tę doskonałość i ją 

rozwijać.  

Każda szkoła z pewnością organizuje różne zajęcia pozalekcyjne, kółka 

zainteresowań i z pewnością oferta tych zajęć spełnia oczekiwania wielu młodych ludzi, 

ale równocześnie z pewnością pozostaje grupa uczniów, których te zajęcia nie obchodzą, 

bo nie dotyczą ich zamiłowań. Z pewnością także szkoły nie są w stanie wyjść naprzeciw 

wszystkim pasjom młodych ludzi, ale wszystkie te pasje może docenić i kibicować 

młodym ludziom w ich realizacji. Wystarczy zorganizować na przykład wystawę 

poświęconą nietypowym zainteresowaniom, by uczniowie mogli pochwalić się swoimi 

umiejętnościami, swoją wiedzą w danej dziedzinie. Można zorganizować spotkania  

z osobami, których pasje skierowane są na podobne tory, by udzieliły wskazówek, 

pokazały nowe rozwiązania. Nauczyciel powinien także zorientować się w możliwościach 

i sposobach realizacji nietypowych uczniowskich zainteresowań i przekazać te informacje 

uczniom. W ten sposób pokażemy uczniom, że interesuje nas ich los, że wierzymy w to co 

robią i dopingujemy ich w ich poczynaniach, a to z pewnością pozwoli im zbudować 

wewnętrzną motywację i zachęci do realizacji marzeń. 

Nauczyciele powinni także wykorzystywać wszystkie uzdolnienia uczniowskie 

przy realizacji różnych zadań: akademii, apelów, wycieczek. Dobrze jest, gdy uczniowie 

mogą pokazać swoje możliwości, nie tylko te intelektualne (często ograniczone do 

zapamiętania odpowiedniej ilości informacji), ale również umiejętności manualne, 

organizacyjne, umiejętności społeczne. Ważne by wykorzystać wszystkie ich uzdolnienia, 

by włączyć ich do działalności społecznej. W ten sposób uczniowie ugruntują też swoją 
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pozycję w grupie rówieśniczej, będą mogli zyskać uznanie nauczycieli, kolegów, 

koleżanek. To z pewnością pozytywnie wpłynie na osoby odrzucane czy izolowane  

w grupie, które także mogą charakteryzować się zaniżonymi aspiracjami. 

Bardzo ważne procesie korekcji zniżonych aspiracji są relacje panujące  

w grupie rówieśniczej. Trzeba stworzyć warunki, w których dana jednostka nabędzie 

umiejętności lepszego, pełniejszego uczestnictwa w grupie. Przynależność do grupy, 

spontaniczna aktywność, identyfikacja z nią jest istotnym czynnikiem procesu 

samoidentyfikacji i samoakceptacji
58

. 

W tym miejscu należałoby także zwrócić uwagę na czynniki rodzinne wpływające 

na aspiracje młodego pokolenia, czyli zbyt duże oczekiwania rodziców wobec możliwości 

młodzieży lub deprecjonowanie ich zdolności jako „nierokujących” na przyszłość. Dobrze 

byłoby, gdyby nauczyciel potrafił podjąć współpracę z rodzicami i dążył do 

zminimalizowania nieprawidłowych oddziaływań rodziny. Nie jest to zadanie łatwe, gdyż 

rodzice z wielkim oporem modyfikują swoje wizje na temat dzieci. Niemniej jednak 

nauczyciel powinien podjąć próbę poprawy stosunków interakcyjnych wewnątrz rodziny. 

Na pewno jednym ze sposobów będzie rozmowa z rodzicami, zachęcenie ich do 

skorzystania z fachowej pomocy pedagoga czy psychologa. Można by także zorganizować 

różnego rodzaju spotkania, na których uczniowie będą mieli okazję pokazać swoim 

rodzicom na co ich stać, co ich pasjonuje i czym chcieliby się zajmować. Tylko to bowiem, 

co będą wykonywać z pasją, będą robić dobrze.  

 

3.2.3    Odporność emocjonalna  

 

Uczniowie o zaniżonych aspiracjach zwracają uwagę na swoje osiągnięcia, 

sukcesy, które podnoszą poczucie ich własnej wartości, zwiększają lepszą samoocenę, 

zachęcają do podejmowania trudniejszych zadań. Równocześnie porażka będzie działała 

odwrotnie, będzie obniżała wiarę jednostki we własne możliwości, zniechęcała do 

podejmowania wyzwań. Niestety trudności i porażki są wpisane w ludzkie życie i nie da 

się ich ominąć, nie można podążać tylko drogą sukcesów, to praktycznie niemożliwe. 

Dlatego istotnym elementem w pracy nad poprawą zaniżonych aspiracji uczniowskich 

będzie przygotowanie ich na sytuacje trudne, nauczenie ich umiejętności właściwego 

reagowania w sytuacjach kryzysowych. Chodzi tu o wykształcenie zdolności 
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podtrzymywania koncentracji na zadaniu w momencie, gdy pojawiają się trudności 

zakłócające realizację zamierzonego celu. Bardzo ważne jest uczenie dzieci 

doprowadzania zadań do końca, zachęcanie ich do wytrwałości w działaniu 

i podtrzymywanie motywacji, gdy pojawiają się tendencje do rezygnacji. Odpowiednia 

ocena i pochwała za włożony w zadanie trud budują pozytywne emocje mimo 

niepowodzenia, zachęcają do dalszych starań, do pokonania trudności. 

Należy kształtować odporność emocjonalną dzieci i młodzieży, bo czynności 

intelektualne są uzależnione od emocji. Wszelkiego rodzaju zabiegi uodparniające na 

porażki, przykrości są konieczne w procesie korekcji zaniżonych aspiracji. Dziecko nie 

może pozostać samo ze swoimi problemami, bo doprowadzić to może do dwóch sytuacji, 

obu niekorzystnych. Przy pojawiających się trudnościach dziecko od razu rezygnuje 

z dalszego wysiłku, albo gdy jest na tyle zmotywowane dąży samodzielnie do ich 

pokonania za wszelką cenę, często na granicy swoich możliwości. Przy nieuzyskaniu 

zamierzonego celu następuje ogromne zniechęcenie. Dlatego musimy ćwiczyć odporność 

emocjonalną dzieci, hartować ich na sytuacje trudne, bo takie z pewnością pojawią się w 

ich życiu
59

.  

Wzmacnianie naturalnych mechanizmów odporności psychicznej wymaga działań 

profilaktycznych, które podkreślają znaczenie dbałości o higienę psychiczną. Należy więc 

wzmacniać ich globalne – psychiczne i fizjologiczne warunki odporności na sytuacje 

trudne oraz utrwalać przyzwyczajenia radzenia sobie w sytuacjach problemowych  

i przeciwdziałania im bez zbyt dużych zakłóceń w codziennych zachowaniach. Drobne 

niepowodzenia i frustracje mogą dodatnio wpływać na formułowanie realistycznych 

aspiracji oraz zwiększenie odporności psychicznej, tak istotnej przy realizacji 

wyznaczonych celów życiowych.  

W doświadczeniach młodzieży powinny dominować przeżycia ułatwiające im 

uzyskiwanie samodzielności i efektywności w działaniu. Satysfakcja z własnej aktywności 

i realizacji celów, nawet w najmniejszych krokach, z pokonywania przeszkód, pomoże 

młodym ludziom skutecznie korygować niewłaściwie sprecyzowane aspiracje życiowe
60

.  
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ZAKOŃCZENIE 

Nie można zaprzeczyć, iż rola współczesnego nauczyciela choć bardzo trudna jest 

równocześnie bardzo doniosła. Rozbudzanie uczniowskich aspiracji, kształtowanie  

i rozwijanie ich daje z pewnością podwaliny pod przyszłe społeczeństwo, co nadaje naszej 

pracy wymiar szczególny. Chęć realizacji tego tematu pojawiła się w związku  

z  obserwacją uczniów w środowisku lokalnym – małej miejscowości wiejskiej, w której 

pracuję. Zainteresowanie uczniów zdobywaniem wiedzy nie jest zachwycające, nie chodzi 

tutaj tylko o zainteresowanie danym przedmiotem, bo nie każdy musi lubić ten czy innym 

przedmiot, ale o zainteresowanie w ogóle otaczającym uczniów światem. Nie napawa 

zbytnim optymizmem ich podejście do obowiązków szkolnych, przenosząc to podejście do 

przyszłych obowiązków zawodowych czy rodzinnych. Przerażające jest, gdy uczeń po 

uzyskaniu oceny dopuszczającej na półrocze czy koniec roku nie posiada się z radości. 

Stąd moje zainteresowanie przedmiotem aspiracji uczniów i sposobów wpływania na ich 

kształtowanie, rozwijanie i przeciwdziałanie już tym zaniżonym. 

Odpowiedzi na nurtujące pytania jest dużo, sposobów realizacji także nie mało 

czy wszystkie uda się zrealizować,  zapewne nie, na ile będą skuteczne i jak liczna grupa 

uczniów z tego skorzysta nie wiadomo. Pojawia się jednak jeszcze jedna nurtując kwestia: 

czy wymienione wyżej drogi postępowania z uczniowskimi aspiracjami będą efektywne, 

jeśli nie będą wspierane przez rodziców oraz instytucje ponad szkołą. Obawiam się, że 

tutaj może pojawić się problem.  

Bardzo mało czasu poświęca się w szkole zadaniom wychowawczym. 

Nauczyciele oddają się realizacji programów nauczania z poszczególnych przedmiotów, na 

zajęciach pozalekcyjnych realizują zadania z nich wynikające, by „zdążyć  

z materiałem”, by „egzamin wypadł dobrze”, ponieważ to właśnie z wyników egzaminów 

są rozliczani. Tworzą programy naprawcze, by co roku podwyższać średni wynik 

uzyskany przez uczniów na egzaminie, bo na tym tle szkoła zyskuje rangę. Nie ocenia się  

walorów wychowawczych placówek, nie zwraca się na uwagi na postawy moralne, 

kulturalne uczniów wyniesione ze szkoły, nie docenia się ich na takim poziomie na jakim 

chyba powinny być doceniane. Przecież to właśnie kultura, światopogląd, umiejętność 

życia w rodzinie, społeczeństwie, kontakty interpersonalne świadczą o człowieku.  

Kolejnym istotnym aspektem bez którego realizacja zadań związanych  

z rozbudzaniem aspiracji jest niemożliwa to współpraca z rodziną, z rodzicami uczniów. 

Prawda jest taka, że uczniowie przychodzą do szkoły z pewnymi elementami wychowania, 
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które wynoszą z domu i środowisko rodzinne w większości przypadków jest środowiskiem 

silniej oddziałującym na ucznia, niż szkoła i nauczyciele. Jeżeli współpraca z domem 

rodzinnym nie będzie prawidłowa, lub w ogóle istnieć nie będzie to efekty choćby 

najlepszej pracy nauczyciela będą raczej mizerne. Oczywiście nie oznacza to, że należy 

zaprzestać tych działań, ale nie można chyba oczekiwać zbyt wysokich rezultatów. 

Praca nauczyciela to powołanie, za którym idzie ogromna odpowiedzialność. I ta 

odpowiedzialność z pewnością jest ważniejsza w aspekcie wychowawczym, bo to my 

nauczyciele kształtujemy nowe pokolenia, to my mamy wpływ na to, kim będą i jakie 

społeczeństwo stworzą w przyszłości. To my mamy możliwość wpłynąć na ich 

osobowość, światopogląd, system wartości, udzielić wskazówek dotyczących przyszłego 

zawodu, wspierać ich w wyborach i samodzielnych decyzjach. Choć nie zawsze efekty 

naszego działania będą przynosiły widoczne, natychmiastowe rezultaty to trzeba mieć 

nadzieję, że w przyszłości przyniosą skuteczne owoce, pod warunkiem, iż spoczywające na 

nas zadania będziemy spełniać z należytą troską. Jan Paweł II, który kreślił przed 

nauczycielami zadania, sposób  ich realizacji oraz tym samym osobowość pożądaną  

u pedagogów mówił: „Niechaj w pracy wychowawczej wszyscy zaangażowani w nią 

ludzie poczują się związani najpiękniejszym zadaniem – cierpliwego i pełnego spokojnej 

mądrości ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę”. 
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