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PO CO JEST SZKOŁA?  
FUNKCJE SZKOŁY Z PERSPEKTYWY 

KANDYDATÓW DO ZAWODU NAUCZYCIELA 

WHAT IS THE SCHOOL FOR?  
SCHOOL’S FUNCTIONS FROM  

THE PERSPECTIVE OF THE CANDIDATES  
FOR THE TEACHING PROFESSION

Abstract: In connection with the socio-cultural transformation and the civilization’s deve-
lopment, the need to analyze and redefine school’s functions not only in the context of va-
rious school theories and models of its functioning, but also from the perspective of various  
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education entities, i.e. students, parents, teachers and candidates for this profession, remains 
still present. The purpose of the article is to present the results of research on the perception 
of the school’s functions by candidates for teachers at the start of pedagogical studies in 
the context of their own educational experience and knowledge on the subject. Taking into 
account experience and the colloquial knowledge of candidates for the teaching profession 
about the function of the school can contribute to increasing the effectiveness of acquiring 
knowledge by students during their studies.

Keywords: school, functions, students, colloquial theories

Streszczenie: W związku z transformacją społeczno-kulturową i rozwojem cywilizacyjnym 
wciąż aktualna pozostaje potrzeba analizy i redefiniowania funkcji szkoły, nie tylko w kon-
tekście różnych teorii szkoły i modeli jej funkcjonowania, ale także z perspektywy różnych 
podmiotów edukacji, tj. uczniów, rodziców, nauczycieli i kandydatów do tego zawodu. Ce-
lem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących sposobu postrzegania funkcji 
szkoły przez kandydatów na nauczycieli na starcie podjętych studiów pedagogicznych w kon-
tekście własnych doświadczeń edukacyjnych i posiadanej wiedzy na ten temat. Uwzględnia-
nie doświadczeń i wiedzy potocznej kandydatów na nauczycieli na temat funkcji szkoły może 
przyczynić się do podniesienia efektywności nabywania przez studentów wiedzy w trakcie 
studiów. 

Słowa kluczowe: szkoła, funkcje, studenci, potoczne teorie

WSTĘP

W związku z transformacją społeczno-kulturową i rozwojem cywilizacyjnym 
wciąż aktualna pozostaje potrzeba analizy i redefiniowania funkcji szkoły 

nie tylko w kontekście różnych teorii szkoły i modeli jej funkcjonowania, ale tak-
że z perspektywy różnych podmiotów edukacji, tj. uczniów, rodziców, nauczycieli  
i kandydatów do tego zawodu. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań 
dotyczących sposobu postrzegania funkcji szkoły przez kandydatów na nauczycieli 
na starcie podjętych studiów pedagogicznych w kontekście własnych doświadczeń 
edukacyjnych i posiadanej wiedzy na ten temat. Jak podkreśla H. Kwiatkowska, oso-
by rozpoczynające edukację na kierunkach nauczycielskich dysponują już określo-
ną wiedzą i doświadczeniem dotyczącym świata szkoły, stąd: „proces skutecznego 
integrowania poznania teoretycznego z praktycznym tkwi właśnie w umiejętności 
spożytkowania posiadanych już zasobów wiedzy jednostki”(Kwiatkowska, 2008,  
s. 131). Każda jednostka jako uczeń w toku edukacji tworzy własną teorię szkoły, 
która „pozwala mu rozumieć warunki działania szkoły, domyślać się jej celów, misji, 
jak i konsekwencji wynikających z uczestnictwa w tak a nie inaczej zorganizowanej 
instytucji edukacyjnej” (Januszewska i in., 2015, s. 90). Podobnie D. Fish (za: Gołęb-
niak, 1998), autorka teorii profesjonalnego artyzmu, proponuje rozpoczęcie edukacji 
nauczycielskiej od działania, które pozwala ujawnić wiedzę studentów podejmują-
cych studia pedagogiczne wynikającą z restrukturyzacji ich uprzednich i aktualnych 
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doświadczeń związanych z edukacją i pozwalającą zarysować scenariusz kolejnych 
kroków edukacyjnych. Uwzględnianie doświadczeń i wiedzy potocznej kandydatów 
na nauczycieli na temat funkcji szkoły może przyczynić się do podniesienia efektyw-
ności nabywania wiedzy w trakcie studiów. 

PRZEGLĄD LITERATURY PRZEDMIOTU

Przemiany społeczno-kulturowe i dynamika współczesnej cywilizacji oraz jej rosnąca 
złożoność stawiają w innym świetle dotychczasową pracę i funkcjonowanie szkół jako 
instytucji oświatowych różnego szczebla. Szkoła stanowi przedmiot badań zarówno 
z różnych perspektyw teoretycznych np.: systemowej, funkcjonalistycznej, interak-
cjonistycznej, konstruktywistycznej itd., jak i w zakresie podejmowanych zagadnień, 
takich jak np.: efektywność różnych rozważań metodycznych, relacje nauczycieli  
i rodziców, uczniów i nauczycieli, organizacja procesu dydaktycznego, reformy szkol-
ne i wiele innych (Januszewska i in., 2015). W kontekście wprowadzanych zmian  
w edukacji weryfikacji poddawane jest funkcjonowanie szkoły: od założeń i celów 
wyznaczających w istotnej mierze perspektywy na przyszłość, po rozwiązania najbliż-
sze codziennej praktyce i na bieżąco ją modyfikujące. 

Pojęcie funkcji językoznawcy odnoszą do roli, zadania, czynności lub działania 
(Tokarski, 1980). Słowo to wywodzi się z łacińskiego słowa functio (czynność),  
a następnie fungi (wykonywać, zarządzać, sprawować urząd, obowiązek) (Kopaliński, 
2000). W znaczeniu społecznym przypisywanie komuś lub czemuś danej funkcji 
oznacza przypisywanie jego oddziaływaniom określonych, i to nie jednorazowych czy 
przypadkowych, ale jakichś stałych skutków, ponieważ dopiero odpowiednia stałość 
skutków oddziaływania pozwala mówić o funkcjonowaniu kogoś w danym układzie 
społecznym. Pojęcie funkcji występuje nie tylko w kontekście skutków działań, ale 
także celów podejmowanych zadań. W tym rozumieniu ktoś komuś lub sobie stawia 
określone zadania wtedy, gdy wyznacza mu takie czy inne postępowanie zmierzające 
do osiągnięcia określonego celu (Ziembiński, 1980). I. Nowosad (2001) analizu-
je pojęcie funkcji w kontekście pracy szkoły w trzech znaczeniach. W pierwszym 
znaczeniu funkcja dotyczy zakresu powinności, zadań i obowiązków przypisanych 
osobom zatrudnionym w szkole, tj. nauczycielom, dyrektorowi szkoły, pedagogo-
wi szkolnemu itd. zgodnie z procedurami prawnymi i organizacyjnymi. W tym 
ujęciu, powinności ujęte w aktach normatywnych prawa oświatowego składają się 
na funkcję założoną, mającą zaistnieć w rzeczywistości szkolnej. Drugie znaczenie 
funkcji, koncentruje się na działaniu i dotyczy zbioru pewnych obowiązków osób 
zajmujących określone stanowiska w szkole. Trzecie rozumienie funkcji w ujęciu 
matematycznym akcentuje zależności różnych elementów w rzeczywistości szkolnej, 
których zróżnicowanie jest ogromne i uwikłane w kontekst celów i ideologii eduka-
cyjnych. Zdaniem autorki pełna analiza funkcji szkoły możliwa jest przy zestawieniu  
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wszystkich trzech znaczeń tego pojęcia. Ich łączne omówienie daje szansę na uchwy-
cenie powiązań i relacji funkcji szkoły z innymi elementami systemu społecznego. 

Z przytoczonymi wyżej sposobami rozumienia funkcji szkoły koresponduje spoj-
rzenie na szkołę z kilku perspektyw, tj. organizacyjnej – jako na instytucję, która 
rządzi się własnymi prawami i regułami oraz dotyczy ludzi połączonych więzami in-
stytucjonalnymi; z perspektywy socjologicznej – odnoszącej się do zależności między 
szkołą a społeczeństwem; oraz z perspektywy ideologii edukacyjnych, które determi-
nują kształt i obraz szkoły funkcjonującej w danym państwie. W każdej z tych optyk 
odnajdujemy poszczególne funkcje szkoły oraz określone sposoby ich realizowania 
(Adrjan, 2011). 

Szkoła jako instytucja jest z jednej strony przede wszystkim przestrzenią określo-
nych możliwości i działań, z drugiej zaś formą sprawowania kontroli i formowania 
społecznie pożądanych zachowań poprzez udostępnianie i ujednolicanie akceptowa-
nych społecznie sposobów myślenia, oceny i działania (Keuffer, Trautmann, 2010). 
W zależności od przyjętej perspektywy teoretycznej szkoły jako instytucji, np. struk-
turalno-funkcjonalnej, konfliktu, kulturowej itd., zarysowuje się odmienna wizja jej 
funkcji (Januszewska i in., 2015). Może być postrzegana jako system administracyjny 
stworzony do realizowania zinstytucjonalizowanych zadań edukacyjnych, albo jako 
narzędzie reprodukcji systemu społecznego (Bourdieu, Passeron, 1990). Powszechnie 
przyjmuje się, że funkcją szkoły jako instytucji społecznej i oświatowo-wychowaw-
czej jest kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, stosownie do przyjętych w da-
nym społeczeństwie celów i zadań oraz koncepcji oświatowo-wychowawczych i pro-
gramów (Szymański, 2008). Jednak szkoła jako instytucja społeczna zmienia się wraz 
z kontekstem jej funkcjonowania (Edwards, 2006; Apple, 2013; Gunduz, Hursen, 
2015 i in.). Ze względu na realizowane funkcje może być traktowana jako instytucja:

• służąca transmisji kultury, która koncentruje się na przekazywaniu teraźniej-
szej generacji dorobku minionych pokoleń: zasobów wiedzy, norm i wartości 
oraz na przygotowaniu wychowanka, poprzez wpojenie mu pewnych norm, 
nakazów, zakazów, do zaadaptowania się w kulturowo zdefiniowanym świecie;

• wspomagająca rozwój jednostki, służąca indywidualności uczniów, stwarza-
jąca im warunki do indywidualnego rozwoju, opierająca swoje funkcjono-
wanie na zasadzie bezwarunkowej akceptacji dziecka, wrażliwości na jego 
potrzeby i wyzwalaniu jego potencjału uczenia się;

• przyczyniająca się do zmiany społecznej i rozwoju każdej jednostki, pod-
trzymująca naturalne interakcje dziecka z rozwijającym je społeczeństwem 
czy środowiskiem, nastawiona na rozwiązywanie autentycznych problemów 
i konfliktów (Szkudlarek, Śliwerski, 1992).

W tym kontekście, na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat obserwuje-
my balansowanie między koncepcją urabiania jednostki według potrzeb społe-
czeństwa i reprodukowania w ten sposób stałych wartości kulturowych a wzorem  

ZN_21_2020.indb   82ZN_21_2020.indb   82 08.12.2020   14:10:1208.12.2020   14:10:12



83Po co jest szkoła? Funkcje szkoły z perspektywy kandydatów do zawodu nauczyciela

progresywistycznym, akcentującym konieczność edukowania człowieka do zmienia-
jącego się świata i nieustannego odkrywania go (Gołębniak, 2003). 

Istota spojrzenia na funkcje szkoły z perspektywy socjologicznej zawiera się w ana-
lizie roli stosunków międzyludzkich panujących w tym środowisku oraz powiązań 
szkoły ze środowiskiem lokalnym i społeczeństwem. J. Szczepański pisał: „Szkoła jest 
systemem bardzo złożonym, otwartym, pozostającym w stałych stosunkach z szer-
szym środowiskiem i nie może istnieć bez tych kontaktów. One to bowiem – jeśli 
są prawidłowe – nadają kierunek oraz znaczenie szkolnej pracy” (Szczepański, 1963,  
s. 28). W takim ujęciu szkoła jest jednym z podsystemów społeczności lokalnej i spo-
łeczeństwa jako całości. Społeczność szkolna jest grupą złożoną z uczniów, nauczycieli 
i rodziców stanowiących strukturę formalną, mającą spełniać ściśle określone zadania. 
W tym kontekście istotną perspektywę dla rozważań nad funkcjami szkoły wyznacza 
koncepcja organizacji uczącej się, zgodnie z którą organizacje, w tym także szkoła, są 
podstawowymi społecznymi miejscami uczenia się. Podstawową cechą tak rozumianej 
szkoły jest to, że: „[…] w przeciwieństwie do uczenia się indywidualnego uczenie się 
w procesie społecznym wykorzystuje potencjał tkwiący w kolektywnych interakcjach. 
Systemy uczące rozwijają komponenty poznawcze w postaci map kognitywnych, które 
są wytwarzanymi i podzielanymi przez uczestników opisami i wyobrażeniami organi-
zacji i jej rozwoju” (Januszewska i in., 2016, s. 100). 

Trzecia z przyjętych optyk rozpatrywania funkcji szkoły odnosi się do ideologii 
edukacyjnych, które determinują kształt i obraz szkoły funkcjonującej w danym 
państwie i społeczeństwie. Spośród wielu ideologii edukacyjnych wyodrębnianych 
w różnych klasyfikacjach M.J. Szymański (2000) wyróżnia główne ich nurty w naj-
większym stopniu wpływające na myślenie o oświacie i funkcjach szkoły, tj.: neokon-
serwatyzm, neoliberalizm i nurt radykalny. 

B. Śliwerski, charakteryzując ideologię konserwatywną, pisze: „Szkoła jest dla kon-
serwatystów instytucją transmisji kulturowej, instrumentem przekazu fundamental-
nych wartości kulturowych, które powinny zapewnić trwałość i ciągłość cywilizacji. 
W szkole ma obowiązywać selekcja i kontrola osiągnięć” (Śliwerski, 2012, s. 14). 
Edukacja w świetle omawianej ideologii edukacyjnej traktowana jest jako podstawo-
we narzędzie pozwalające istnieć i funkcjonować społeczeństwu. Stąd funkcją szkoły 
jest przede wszystkim akcentowanie w wychowaniu doniosłej roli tradycji, rodziny, 
społeczności lokalnej i państwa. 

W świetle ideologii neoliberalnej edukacja „przestaje być bezpłatnym prawem 
i dobrem wspólnym” (Potulicka, 2011, s. 254). Wśród podstawowych trendów  
w neoliberalnej polityce oświatowej wymienia się: prywatyzację i konkurencję ryn-
kową w edukacji, wzmocnioną, ideologiczną kontrolę edukacji, jej zróżnicowanie  
i specjalizację, tendencję do uzawodowienia kształcenia, dyspozycyjne przygotowa-
nie uczniów do pozycji szkolnej i społecznej, gorszej od pozycji jej bardziej teoretycz-
nie uzdolnionych lub pochodzących z zamożniejszych rodzin kolegów (Potulicka, 
2011). W perspektywie neoliberalnej szkoła widziana jest jako miejsce, które w spo-
sób bezrefleksyjny przekazuje uczniom wiedzę i nie pozwala na zrozumienie złożonej 
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i rzeczywistości. Uczniowie przygotowywani są przede wszystkim do konsumpcyjnej 
rzeczywistości. Najważniejszą funkcją szkoły jest przygotowanie uczniów do życia  
i pracy we współczesnym społeczeństwie. 

Nurt radykalny grupuje różnego typu ideologie, które, biorąc pod uwagę ogromną 
dynamikę przemian współczesnego świata, wskazują na ważną rolę szkoły i nauczy-
cieli jako promotorów zmian społecznych i edukacyjnych. Za podstawowe wartości 
w edukacji nurt radykalny uznaje równość i sprawiedliwość społeczną oraz emancy-
pację rozumianą jako wyzwolenie każdego od władzy, dominacji i przemocy. Funkcją 
szkoły jako instytucji jest współtworzenie demokratycznego społeczeństwa bez znie-
wolenia (Szymański, 2009). W świetle wymienionych nurtów ideologii edukacyj-
nych szkoła realizuje w różnym stopniu takie funkcje, jak: rekonstrukcyjna, adapta-
cyjna i emancypacyjna. Pierwsza z nich polega na odtwarzaniu kultury uniwersalnej 
i narodowej oraz przekazywaniu uczniom w szkole ciągłości procesu historycznego 
i odtwarzaniu struktury społecznej. Istota funkcji adaptacyjnej zawiera się w przy-
stosowywaniu uczniów do zastanych struktur życia społeczno-politycznego, wpro-
wadzaniu ich w istniejące i projektowane role społeczne i zawodowe oraz na takim 
przedstawianiu obrazu świata, aby uznali oni istniejący ład społeczny za właściwy  
i słuszny. Ostatnia z wymienionych funkcji polega na przygotowywaniu uczniów do 
aktywności samokształceniowej i samowychowawczej oraz rozwijaniu ich krytycznej 
postawy, dzięki czemu mogliby pokonywać istniejące ograniczenia rozwojowe oraz 
uczestniczyć w przekształcaniu otaczającego ich świata (Milerski, Śliwerski, 2000).

Funkcjonowanie szkoły poddawane jest nieustannej krytyce zarówno przez teo-
retyków kształcenia i wychowania, jak i podmioty edukacji w praktyce szkolnej,  
tj. uczniów, nauczycieli, rodziców itd. Główne nurty krytyki szkoły odnoszą się do 
jej odizolowana od rzeczywistości i współczesnego życia oraz nienadążania za po-
stępem technologiczno-informacyjnym i społeczno-kulturowym. Nadal mamy  
w szkole do czynienia z odtwarzaniem nierówności o różnym charakterze, mechani-
zmami selekcji, marginalizacją wielu ważnych życiowo dla uczniów zagadnień, bra-
kiem indywidualizacji, encyklopedyzmem i jeszcze wieloma innymi dysfunkcjami,  
a nawet patologiami (Szymański i in., 2016). Zdaniem J. Kuźmy współczesna szkoła 
„przyjęła zbyt wiele funkcji i zadań w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego, 
wychowania i socjalizacji, edukacji kulturalnej, a ostatnio również nauczania zin-
tegrowanego oraz diagnozy i terapii dzieci nieprzystosowanych społecznie, a także 
rozwoju postaw twórczych, mimo że nie posiada do realizacji tych funkcji i zadań 
dostatecznych środków ani też odpowiednio wykształconej i motywowanej kadry” 
(Kuźma, 2013, s. 15). 

Prowadzone w ostatnich latach analizy funkcjonowania szkoły w kontekście de-
mokratyzacji edukacji oraz podejmowanych w niej działań w zakresie kreowania 
podmiotowego statusu ucznia również nie napawają optymizmem. B. Śliwerski 
(2008) zauważa, że szkoła publiczna nie jest w realizowanych przez siebie funkcjach 
instytucją demokratyczną, gdyż nie są w niej powszechnie uznawane i szanowane 
zasady demokracji: wolności, godności, solidarności i praworządności w stosunku 
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do wszystkich przedmiotów edukacji. Zdaniem R. Kwaśnicy, „dzisiejsza szkoła nie 
jest w stanie odpowiedzieć na podwójny kryzys teraźniejszości” (Kwaśnica, 2015,  
s. 18). Zamiast autonomii w zakresie wiedzy poznawczej i decyzyjnej kształtuje wie-
dzę „bankową” oraz nie realizuje zadania humanizacji uczniów, przywracającej im 
zdolność refleksyjnego sposobu bycia, wspierającej ich w poszukiwaniu szczęścia  
i samorealizacji w różnych ich rolach i relacjach (Kwaśnica, 2015). 

METODOLOGIA

Badania, których wyniki zostaną przedstawione w niniejszym artykule, zostały przepro-
wadzone wśród studentów pierwszych lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, 
studiujących na kierunku pedagogika w Wydziale Humanistyczno-Społecznym Aka-
demii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w roku akademickim 2018–2019. 
Celem przeprowadzonych badań było dotarcie do subiektywnych znaczeń, jakie nadają 
osoby rozpoczynające studia pedagogiczne funkcjom szkoły. Dobór uczestników ba-
dań był celowy i uwzględniał brak przygotowania pedagogicznego do analizy i oceny 
funkcjonowania szkoły. Żadna z osób badanych nie kończyła wcześniej szkoły średniej  
o profilu pedagogicznym, kursów pedagogicznych itd. Badano, jak studenci doświad-
czali edukacji szkolnej, i na tej podstawie ustalono, jakie subiektywne sensy i interpre-
tacje nadają funkcjom szkoły. Zdaniem D. Klus-Stańskiej (2018) zawód nauczyciela 
należy do tej grupy zawodów, w których co do sposobu wykonywania kandydat ma już 
przyjęte i utrwalone wyobrażenia jeszcze przed rozpoczęciem studiów. Wyobrażenia 
te kształtuje sobie, spędzając lata w szkolnych ławach. 

Planując projekt badawczy, odwołano się do strategii jakościowej i wykorzystano 
metodę analizy dokumentów (Rapley, 2010). Dokumenty w formie wypowiedzi pi-
semnych studentów zostały wytworzone intencjonalnie na użytek badania. Studenci, 
którzy wyrazili chęć udziału w badaniach, mieli za zadanie wypowiedzieć się pisem-
nie na temat: „Po co jest szkoła?”. Tekst analizowany był w podejściu nieustruktu-
ryzowanym (Peräkylä, 2009). W konsekwencji postępowania empirycznego zebrano 
114 prac. Ramy artykułu wymusiły zaprezentowanie tylko fragmentów wyników 
badań i głównych tendencji, jakie zaznaczyły się w wyniku interpretacji zgromadzo-
nego materiału badawczego. 

ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

Charakteryzując funkcje realizowane przez szkołę, wszyscy badani odwoływali się  
w wypowiedziach pisemnych do swoich doświadczeń edukacyjnych na różnych 
etapach edukacyjnych. Ich wypowiedzi miały w tym przypadku charakter opisowo- 
-oceniający i zawierały szereg stwierdzeń opisujących różne konkretne sytuacje edu-
kacyjne z życia szkoły w których uczestniczyli i poprzez które chcieli ukazać funkcje 
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szkoły, do której uczęszczali na różnych etapach edukacyjnych. Na podstawie analizy 
tych sytuacji można było ustalić funkcje realizowane przez szkołę w przekonaniach 
potocznych studentów. Jak pisze M. Grochowalska: „Badanie przekonań nauczycieli 
[w tym przypadku przyszłych nauczycieli – dop. E.K.] pozwala opisywać zarówno za-
wartość treściową, którą subiektywnie przypisują rzeczywistości w warstwie dotyczą-
cej edukacji, jak i poznać ich gotowość do podejmowania nowych zadań, wynikającą 
z rozumienia własnych powinności” (Grochowalska, 2011, s. 239–340). 

Na wstępie należy podkreślić, że charakteryzując szkołę i jej funkcje w kontekście 
własnych doświadczeń, wszyscy badani studenci podkreślili, że istnienie i funkcjo-
nowanie jest czymś oczywistym i nieuchronnym, niemożliwym do zakwestio-
nowania. Przykłady wypowiedzi: „Szkoła to wielki organizm, w którym każdy ma 
swoje ustalone miejsce i funkcje, które powinien pełnić”. „Mimo swoich wad szkoła 
jest potrzebną instytucją, bo trudno wyobrazić sobie, co bez szkoły robiłyby dzieci 
i młodzież, no i… nauczyciele”. „To miejsce, w którym spędzamy (i przyszłe poko-
lenia na pewno będą spędzały) prawie całe młodzieńcze lata. Dlatego szkoła pełni 
bardzo ważną rolę w życiu każdego młodego człowieka”. „Szkoła była, jest i będzie, 
to czas, który należy przetrwać, po prostu zacisnąć zęby i pięści, no i starać się wyko-
rzystać ten czas jak najlepiej”.

W celu nakreślenia ogólnej misji szkoły w ocenie badanych studentów w podda-
nym analizie materiale badawczym wyodrębniono wprost lub pośrednio (poprzez 
analizę sformułowań użytych w wypowiedziach pisemnych) kilka metaforycznych 
określeń oddających istotę jej funkcjonowania w kontekście społecznym i indywidu-
alnego rozwoju uczniów. Z każdą z nich pozostają w związku funkcje przypisywane 
szkole przez badanych.

SZKOŁA JAKO  
„DYSTRYBUTOR WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI”

Badani studenci odnieśli funkcje szkoły przede wszystkim do przekazywania, trans-
mitowania wiedzy. W wielu wypowiedziach funkcja poznawcza i kształcąca były do-
określane ze względu na zakres i treść zdobywanej wiedzy i umiejętności. Studenci 
najczęściej charakteryzowali zdobywaną w szkole wiedzę jako zbyt obszerną i en-
cyklopedyczną, zaś umiejętności jako mało przydatne w rzeczywistości pozaszkol-
nej i codziennym życiu. Wskazują na to zamieszczone niżej przykładowe pisemne 
wypowiedzi: „W szkole zdobywamy wiedzę i umiejętności. Szkolne godziny i czas 
spędzony w ławce może nie poszły całkiem na marne, ponieważ nauczyłem się pisać, 
czytać, liczyć”. „Szkoła jest to placówka oświatowo-wychowawcza, która zajmuje się 
przekazywaniem uczniom wiedzy. Od najmłodszych lat każdy z nas spędził w niej 
bardzo dużo swojego czasu”. „Z perspektywy czasu sama się dziwię, że byłam w sta-
nie tyle wykuć, nauczyć się do kartkówek i sprawdzianów, zdać te wszystkie testy  
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i zapamiętać tyle niepotrzebnych informacji. Nauka w szkole niestety skupia się je-
dynie na suchych faktach i wkładaniu do głów młodych ludzi informacji, których 
większość z nas nie zapamiętała na dłużej”.

SZKOŁA JAKO  
„KONSERWATOR RZECZYWISTOŚCI ZASTANEJ”

Badani studenci często wskazywali na brak powiązania szkoły z rzeczywistością po-
zaszkolną. Większość z nich poddawała krytyce funkcjonowanie szkoły jako insty-
tucji, która nie wykorzystuje przestrzeni pozaszkolnej jako środowiska uczenia się. 
W ocenie badanych szkoła nie uczy rozumienia powiązań między wiedzą szkolną 
a codziennym życiem. Rezultatem takich działań jest mało funkcjonalna wiedza 
uczniów. Treści przekazywane w szkole są w ocenie studentów nieadekwatne do po-
trzeb własnych i zmieniającego się świata. „Nowoczesność w szkole? Na przykład 
zajęcia z informatyki zaczynają się od obsługi Point. Szkoda tylko, że 90% klasy 
świetnie potrafi się poruszać w tym środowisku graficznym od dawna i jest to dla 
nich po prostu niepotrzebne i nudne”. „Czasem się zastanawiam, dlaczego mimo 
że spędziłam tyle lat w szkole, uczyłam się głównie o tym, co było, jak było itd.,  
a niewiele dzięki szkole wiem o tym, jak świat się dzisiaj zmienia i co jest ważne, żeby 
radzić sobie w życiu”. „Wydaje się, że szkoła, poprzez kładzenie tak dużego nacisku 
na teorię i wpojenie uczniom wszystkich wymagań programowych, zapomina, że 
przede wszystkim powinna przygotować uczniów do życia w przyszłości i poza mu-
rami szkoły”. W ocenie badanych studentów praktyka edukacyjna nauczycieli oparta 
jest najczęściej na tradycyjnym podejściu do funkcji poznawczej szkoły. Nauczyciele 
rzadko szukają nowych praktyk nauczania lub zastanawiają się nad tymi obecnie sto-
sowanymi (Brownlee, Berthelsen, 2006). Są bardziej skłonni podchodzić do nauki 
i uczenia się w ujęciu transmisyjnym, zakładając, że dzieci czerpią efektywne wiedzę 
jedynie dzięki dokładnym wskazówkom i instrukcjom dorosłych. 

SZKOŁA JAKO  
„PRZECHOWALNIA DZIECI/UCZNIÓW”

W wielu wypowiedziach badanych wskazywano na niską efektywność dydaktyczno-
-wychowawczą szkoły i jej wpływu na rozwój dzieci. W tym ujęciu często podważany 
był jej sens jako instytucji uczącej, a podkreślano funkcję opiekuńczą, rozumianą 
jako zagospodarowanie dzieciom czasu. „Myślę, że tak naprawdę głównym zadaniem 
szkoły jest po prostu zajmowanie się dziećmi pod nieobecność rodziców i organizo-
wanie dzieciom wtedy czasu. Większą część dnia dzieci spędzają w szkole, chodzą 
na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, odrabiają w szkole też zadania domowe. Często 
niewiele z tego czasu w szkole wynoszą, jeżeli chodzi o wiedzę”. „Szkoła to czas, który 
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należy przetrwać. Czasami wydaje mi się, że szkoła jest bardziej przechowalnią dzie-
ciaków niż placówką uczącą”.

SZKOŁA JAKO „MIEJSCE UTRAPIENIA”

W wypowiedziach studentów pojawiały się stosunkowo często sądy wartościujące, 
wskazujące na negatywne emocje związane z faktem uczęszczania do szkoły. Wspo-
mnienia różnych stresogennych sytuacji w szkole, niewłaściwego stosunku nauczy-
cieli bądź rówieśników do własnej osoby, niezdrowej rywalizacji, naruszania godności 
budzą nadal wśród licznej grupy badanych przykre doznania. W tym kontekście sta-
wiają pod znakiem zapytania sens funkcjonowania szkoły jako „miejsca utrapienia”. 
„Szkoła to tak naprawdę miejsce utrapienia, gdzie wbija się uczniom do głowy rzeczy, 
które w większości nigdy się im nie przydadzą w życiu, jest miejscem, gdzie po prostu 
realizuje się dany program nauczania od A do Z”. „W szkole trzeba była zaprzątać 
sobie głowę milionem niepotrzebnych informacji, a nawet bzdur. Chciałam krzyczeć. 
Chciałam rzucić to wszystko. Pamiętam, kiedy byłam przekonana, że wolałabym 
pracować, niż się uczyć tego wszystkiego”. „Pamiętam ten stres, że nie nadążam, że za 
dużo trzeba się nauczyć, że inni są zawsze lepsi ode mnie w nauce i chwaleni przez na-
uczycieli…”. „Niechętnie też wracam wspomnieniami do sytuacji, w których bałam 
się wyrazić swoje zdania, ponieważ nie wiedziałam, jak zareagują na to inne dzieci,  
a także nauczyciele”.

SZKOŁA JAKO  
„MIEJSCE ZABIJANIA KREATYWNOŚCI”

W pisemnych wypowiedziach badanych studentów często pojawiały się stwierdze-
nia ukazujące funkcje szkoły jako miejsca rozwijania przede wszystkim umiejętno-
ści działania reprodukcyjnego i marnowania twórczego potencjału uczniów. Wśród 
istotnych inhibitorów twórczości, rozwijania krytycznego myślenia i refleksyjnej po-
stawy wobec własnej pracy w szkole studenci wymieniali najczęściej: uniemożliwia-
nie lub zniechęcanie uczniów do wyrażania własnego stanowiska i pomysłów, uczenie 
„pod teksty” według narzuconych schematów, preferowanie schematycznych działań. 
„Szkoła na pewno nie nauczyła mnie samodzielnego myślenia. Nauczyciele ciągle 
powtarzali: «Każdy egzamin jest podobnie skonstruowany, wystarczy, że rozwiążecie 
kilka poprzednich, a zrozumiecie, jak udzielać odpowiedzi»…”. „Pisząc wypracowa-
nie czy odpowiadając na pytania, musiałam mieścić się w ramach ustalonych przez 
innych”. „W szkole nauczyłam się kolorować, nie wychodząc poza linie, pisać pierw-
sze literki wg wzoru i liczyć. Ale nie nauczyłam się myśleć”.
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SZKOŁA JAKO „MIEJSCE POZNAWCZEGO I SPOŁECZNO- 
-KULTUROWEGO DOPASOWANIA”

W ocenie badanych szkoła nie przywiązuje należytej wagi do rozpoznawania potrzeb, 
zainteresowań i indywidualnych uzdolnień uczniów. Działania dydaktyczno-wycho-
wawcze nauczycieli przyjmują najczęściej formę pracy jednym frontem, bez uwzględ-
niania różnic indywidualnych w zakresie możliwości, tempa pracy itd. W ocenie 
badanych w szkole oczekiwane są zachowania konformistyczne i uległość wobec wy-
magań oraz oczekiwań poznawczych i społecznych nauczycieli. „Każdy z nauczycieli 
zawsze uważał, że jego przedmiot jest najważniejszy i mamy zrobić wszystko, żeby 
osiągnąć «pełnię» wiedzy w jego zakresie”. „W szkole dowiedziałam się tego, że będąc 
inną, teoretycznie nie pasującą do schematu, nie jestem warta uwagi, że do niczego 
wartościowego się nie nadaję”. „Mój proces edukacji mogę porównać do wyścigu, 
w którym brałam udział, a którego cel był nieokreślony – enigmatyczny i wręcz 
nieuchwytny. Wiedziałam jedynie, że kierunek biegu był zupełnie sprzeczny z moją 
wizją funkcjonowania i spełniania siebie. W całym tym pędzie nie potrafiłam znaleźć 
miejsca, w którym czułabym się dobrze i swobodnie, a to, co mnie tak naprawdę 
interesowało, coraz bardziej się ode mnie oddalało”. „Nad wyraz często pojawia się  
w szkołach tendencja do gaszenia indywidualności”. „W szkole nauczyłam się dopa-
sowania społecznego/kulturowego, czytać, pisać, liczyć, zasad savoir vivre”.

SZKOŁA JAKO „MIEJSCE POZOROWANIA  
USPOŁECZNIENIA I INTEGRACJI” 

Studenci często podkreślali, że szkoła nie w pełni realizuje funkcję socjalizacyjną  
i integracyjną. W ocenie badanych nauczyciele zbyt rzadko podejmują na różnych 
etapach edukacyjnych działania ukierunkowanie na budowanie relacji między 
uczniami. „Zdolności interpersonalne – zaniedbywanie ich w szkole to najcięższy 
zarzut, jaki mogę postawić polskiej edukacji. Praca w grupach, zamiast być pracą  
w grupach, była pracą jednego człowieka, na którego reszta patrzyła jak na małpę  
w zoo”. „Wydaje się, że jak uczniowie w szkole tworzą klasy, to będą się lubili, 
przyjaźnili, współpracowali. Nic podobnego. Uczniowie nieśmiali, tak jak ja, albo  
np. z różnymi deficytami zawsze «odstają» od reszty, na próżno oczekują pomocy”. 

SZKOŁA JAKO „NARZĘDZIE WYGASZANIA  
MOTYWACJI, ASPIRACJI I OPTYMIZMU”

W wypowiedziach badanych szeroko rozwijany był wątek zabijania przez szkołę cie-
kawości poznawczej, optymizmu i motywacji do nauki. W tym kontekście w oce-
nie studentów szkoła nie wzmacnia potrzeby samorealizacji uczniów i nie kształtuje 
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postaw i umiejętności niezbędnych w procesie rozwoju osobowego i zawodowego, 
takich jak: autonomia działań, otwartość na zmiany czy podejmowanie zachowań 
innowacyjnych i ryzykownych. „Priorytetem w szkole zawsze była nauka, zdobywa-
nie coraz lepszych ocen, dostanie się na najlepsze studia, aby w przyszłości znaleźć 
dobrze płatną pracę. Nie nauczyła mnie oceniania, co tak naprawdę jest dla mnie 
ważne, określania swoich priorytetów i hierarchii wartości. Szkoła nie nauczyła mnie 
tego, czym jest szczęście i jak do niego dążyć”. „Szkoła nie nauczyła mnie także, że 
gdy człowiek czegoś bardzo chce i się stara to osiągnąć, to do tego dojdzie”. „Szko-
ła nie uczy i nie wpaja mentalności nastawiającej do życia optymistycznie. Częściej 
wytyka się błędy, niż chwali. Poza tym źle nastawia do samych porażek. Kojarzy 
się je z czymś przykrym, smutnym i często upokarzającym”. „W momencie, kiedy 
opuszczamy szkolne mury i idziemy do pracy, możemy nieczęsto zauważyć u siebie 
brak pewności i samowolnej chęci podejmowania decyzji. Masz super pomysł na 
najnowszą kampanię reklamową, jednak boisz się go przedstawić, ponieważ jest on 
czymś nowym, innowacyjnym, a przecież nie można wychodzić poza obrane ścieżki”.

DYSKUSJA I WNIOSKI

Wymienione wyżej potoczne teorie studentów na temat funkcji szkoły, wyprowa-
dzone na podstawie ich własnych doświadczeń edukacyjnych, budzą niepokój i sze-
reg pytań o potrzebne kierunki zmian w edukacji szkolnej. Należy podkreślić, że 
większość badanych widzi sens istnienia szkoły jedynie w opanowaniu dzięki niej 
podstawowych umiejętności, takich jak: czytanie, pisanie i liczenie, oraz w wymia-
rze kształtowania przez nią takich cech, jak: systematyczność czy odpowiedzialność. 
Większość badanych odniosła się pozytywnie do szkoły wyłącznie jako miejsca po-
znawania rówieśników i nawiązywania przyjaźni. „Szkolne godziny i czas spędzony 
w ławce może nie poszedł całkiem na marne, ponieważ nauczyłem się pisać, czytać, 
liczyć…”. „Szkoła? Miejsce nawiązywania przyjaźni, nabywania ogłady, walki z prze-
ciwnościami losu i z samym sobą – tym była dla mnie szkoła”. „Szkoła kształtuje  
w nas wiele cech, takich jak odpowiedzialność, systematyczność i sumienność”. „Je-
dyne dobre, z czym kojarzy mi się dzisiaj szkoła, to znajomości, przyjaźnie, które 
nawiązałam z koleżankami i kolegami. Trwają do dzisiaj”. 

Niestety rzadko badani postrzegają szkołę jako środowisko, które umożliwiało im 
spotkanie się z innymi rówieśnikami i nauczycielami w celach edukacyjnych, dla 
realizowania własnych aspiracji, potrzeb intelektualnych czy zainteresowań. Ponadto 
tylko kilku studentów zwróciło uwagę na moralny wymiar funkcji szkoły, tymcza-
sem, jak pisze M. Kabat, realizacja każdej z funkcji przez szkołę i nauczycieli „łączy 
się z etycznym postępowaniem, a zwłaszcza wtedy, kiedy ma się do czynienia z tak 
niezwykle kruchą i fascynująca materią, jaką jest człowiek” (Kabat, 2017, s. 121).

W świetle konstruktywistycznej perspektywy rozumienia nauczycielskiego profe-
sjonalizmu, kształcenie studentów jako podmiotowych i odpowiedzialnych twórców 
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praktyki wychowawczej, badaczy swojej praktyki i inicjatorów kooperatywnego dzia-
łania na rzecz uczniów (Adamek, Bałachowicz, 2017) powinno się rozpoczynać od 
stworzenia im warunków do ujawnienia wiedzy i ocen edukacji na podstawie wła-
snych doświadczeń szkolnych. 

Przedstawione w artykule ogólne tendencje w podejściu i ocenie przez przyszłych 
nauczycieli funkcji realizowanych przez szkołę, z pewnością bardzo dalekie są od wi-
zji szkoły jutra, rozumianej jako placówka „edukacji twórczej, poszukującej, aktyw-
nej i wielostronnej pracy uczniów; wprowadzającej podopiecznych w życie zbiorowe 
i społeczne; sprzyjającej możliwości czynnego uczestniczenia wychowanków w cało-
kształcie różnorodnej działalności oraz zapewniającej im miejsce na indywidualne 
traktowanie każdego z nich” (Denek, 2005, s. 5). 

Z przeprowadzonych badań wynika bowiem, że szkoła jest przez badanych studen-
tów poddawana krytyce i nie realizuje, ich zdaniem, w pełni wielu z przypisywanych 
jej funkcji jako instytucja i środowisko społeczno-wychowawcze. Koncentrując się na 
przekazywaniu wiedzy, szkoła nieadekwatna kulturowo i oderwana od rzeczywistości 
zapomina o swoich funkcjach rozwojowej i samoedukacyjnej, których istota wyraża 
się w rozwijaniu u uczniów twórczego myślenia, postawy innowacyjnej, umiejętności 
podejmowania decyzji, stawiania sobie celów i odporności na niepowodzenia w dro-
dze do ich osiągnięcia. Brak właściwego respektu dla idei i zasady indywidualizacji 
w edukacji oraz kształtowanie postawy bierności w szkole sprawiają, że uczeń nie 
jest przygotowywany do złożonych zadań życiowych w przyszłym społeczeństwie. 
Ponadto nie rozwija się u uczniów świadomości i umiejętności korzystania z edukacji 
jako środka urzeczywistniania swoich celów rozwojowych, zapewnienia sobie po-
czucia sukcesu i życiowej satysfakcji (Kawula, 2005). W związku z tym, zarysowana  
w wyniku przeprowadzonych badań wizja funkcji szkoły daleko odbiega od wizji 
szkoły zgodnej z pedagogiką konstruktywistyczną, która jako teoria i praktyka opiera 
się na indywidualnym rozumieniu świata oraz siebie, dialogu grupowym, aktywizacji 
(zaplanowanej i spontanicznej) dzieci z udziałem nauczyciela, wspólnym rozwiązywa-
niu zadań, doświadczaniu metaświadomości odnośnie do wiedzy, rozumienia świata, 
własnego uczenia się itp. (Richardson, 2003). Cytując E. Augustyniak: „zmienia się 
nasza rzeczywistość, jednak szkoła, niestety, często pozostaje niezmienna, korzystając 
z przestarzałych i nieadekwatnych już wzorców”(Augustyniak, 2016, s. 49).

Można żywić nadzieję, że refleksja wywołana u przyszłych nauczycieli nad rzeczy-
wistością szkolną przyczyni się do lepszego rozumienia potrzeby zmian w zakresie 
pełnionych przez szkołę funkcji. Świadczyć może o tym zdanie wyrażone przez jedną 
z osób badanych: „Szkoła musi zacząć od zmian mentalności urzędników odpowie-
dzialnych za edukację, nauczycieli i innych pracowników szkoły, a nawet rodziców. 
Uzyskane wyniki badań stanowią ważne wyzwanie dla szkół wyższych w procesie 
kształcenia studentów na „kompetentnych i światłych nauczycieli” (Denek, 2014).
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