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DOGMATYCZNY I AUTORYTARNY
STYL EDUKACYJNY W NIEMCZECH
Zamierzam syntetycznie przedstawic gtowne wyniki badan nad zachowaniami dogmatycznymi i autorytamymi. Dokonam tego w pi ciu cz sciach.
?
Najpierw opisz? nauczyciela , ktory pewnego dnia zdal sobie spraw? z tego,
ze jego klasa odniosla si? do niego lekcewaz co. Nast pnie przedstawi? tabel
?
„dziewi?ciu sl6w podstawowych dla pedagogiki” i za jej pomoc wykaz? bl§dy, jakie ten nauczyciel popebiil wyglaszaj c twierdzenia pedagogiczne. W
trzeciej cz sci tekstu pokaz?, jak bl§dy tego nauczyciela mogsj. bye okreslone
jako zachowania dogmatyczne i autorytame. Nastqpnie dokonam przeglgdu
zachowan dogmatycznych i autorytarnych wsrod pedagogdw w Niemczech.
W koricu przedstawi? wnioski z wynikdw badan.
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Nauczyciel, ktory zostal zlekcewazony przez swojq klasQ
Nauczyciel, o ktorym opowiem, wszedl, jak mi powiedziano, do pokoju
nauczycielskiego podczas dhigiej przerwy. Jego twarz, gestykulacja, postawa
i glos swiadczyly , ze by! calkiem zalamany. Widz c to, jeden z kolegow
przysiadl si? do niego i zapytal, co si<j wydarzylo. Po paru chwilach ciszy,
nauczyciel powiedzial, ze ldasa go odrzucila. Wlasnie zadal prac§ domowq na
nast pny dzieri, gdy jeden z uczniow powiedzial glosno i wyraznie: „Mysl ,
?
ze on chce nas zrobic w konia!” Wtedy cala klasa dala do zrozumienia, ze
podziela jego opini§. Nauczyciel zachodzil w glow?, jak moglo dojsc do tego.
Dzialal przeciez dla dobra swych uczniow, a ta praca domowa miala ich przy
gotowac do najblizszej klasdwki. Teraz byt u kresu sil.
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Rys 1 Kodowanie i dekodowanie komunikatow oraz sprz?zenie zwrotne

Zanim zajm? si? gl?biej przypadkiem tego nauczyciela, przedstawi? model
teoretyczny tej sytuacji ( patrz rys. 1). Teoretycy komunikacji analizuj takie
przypadki, traktuj c mowi cego jak „nadawc?” , shichacza jako „odbiorc?” a
informacje jako „komunikat’ \ WyjaSniaj , ze musimy wybrac jakis kod, jezeli
chcemy poinformowac innych o tym, co przezywamy. Nazywaj ten proces
„kodowaniem’ \ Gdy natomiast shichacz chce zrozumiec, co si? „w nas dzieje” , muszq odwrdcic ten proces, czyli „dekodowac” komunikat
Po tej wycieczce do teorii, pragn? powrdcic do przypadku nauczyciela,
kt6ry rozpaczliwie poroznit si? z klas . Byt to nauczyciel szkoly zawodowej.
Tym samym jego uczniowie mieli na ogol po wi?cej niz osiemnaScie lat.
Nauczal ksi?gowosci. Jego kolega, kt6ry usiadl z nim podczas przerwy, dowiedzial si? paru szczegolow o tym przypadku Klasa miala nauczyc si? tabliczki mnozenia przez dwanascie na nast?pny dzien i byla oburzona z powodu
tej pracy domowej. Uczniowie powiedzieli, ze pogoda byla nieznosnie upalna,
znany zespot rockowy wyst?powal w miescie tylko w tym jednym dniu i w
og61e... Gdy nauczyciel probowat wzmocnic swoje z danie za pomoc zdania
„Wszyscy uczniowie musz umiec tabliczk? mnozenia!” , klasa wypowiedziala
si? jasno przez „On chce nas zrobic w konia!” ( patrc rys. 2).
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Rys. 2. Nauczyciel, ktory zostat zlekcewazony przez swoich uczniow
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Przeanalizuj? teraz sytuacj? nieszcz?snego nauczyciela. Troszczyl si? o wyniki swoich uczniow w kolejnym tescie z ksi?gowosci i dlatego wyglosil poglsjd , ze „wszyscy uczniowie musz umiec tabliczk? mnozenia” . Rcakcj uczniow byla podejrzliwosc, wyrazaj ca si? w powiedzeniu „On chce nas zrobic
w konia!” . Mamy kodowanie i dekodowanie oraz reakcj? na komunikat. Nauczycie] wybral jako uzasadnienie dla cwiczen zdanie „Wszyscy uczniowie
muszq umiec tabliczk? mnozenia” . Gdyby to twierdzenie byio prawdziwe,
nauczyciel mialby silny argument w sporze z klasq. Gdyby , mianowicie, to
przykazanie bylo przestrzegane przez wszystkich uczni6w w kraju i dla dowolnego zakresu mnozenia, byloby aktualne takze dla uczniow w jego klasie
i dla tabliczki mnozenia przez dwanascie. Na zasadzie wynikania logicznego,
zadanie pracy domowej byloby przekonywaj co uzasadnione. Jednakze nawet
jeden wyjqtek moze zaprzeczyc zdanie dotyczqce „wszystkich” . W przypadku
pracy domowej z ksiqgowosci okazalo si?, ze twierdzenie nauczyciela, iz
„Wszyscy uczniowie musz;j umiec tabliczk? mnozenia!” nie bylo uznawane
przez nauczyciela i uczniow sqsiedniej klasy.
Wykwalifikowani nauczycicle, ktorym przedstawialismy ten przypadek,
zauwazyli , ze nauczyciel szkoly zawodowej popelnil bl$d dydaktyczny, pr6bujqc uzasadnic prac? domowq. Odkryli bl d w niepoprawnym uzyciu „wszyscy” i „musz ” ( patrz rys. 3).
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Wykwalifikowani nauczyciele wykryli bl$dy:
> - niepoprawne uzycie „wszyscy
- niepoprawne uzycie „muszg” <

Rys. 3. Analiza zdania nieszcz snego nauczyciela
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Dziewi c stow podstawowych dla pedagogiki

^

W opisanej wyzej sytuacji pojawity si? slowa, kt6re wypowiadane przez
nauczycieli niezwykle cz?sto, gdy chc$ oni podkreslic swoje przekonania lub
z dania. Niestety, nie zawsze sq one poprawnie uzywane w szkolach. Gdy si?
je stosuje, pojawiaj si? problemy, jak to si? stato z nauczycielem, ktory zostal
zlekcewazony przez swoj% klas?.
Poniewaz te slowa odgrywajq. duzq rol? w codziennej pracy nauczyciela,
nazwalem je „slowami podstawowymi dla pedagogiki” i zgrupowalem je ra~
zem z innymi slowami w tabelce „Dziewi?ciu st6w podstawowych dla pedagogiki” (patrz tab. 1).

^

,
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Tabela 1

Dziewi?c slow podstawowych dla pedagogiki wg Beckera (1952),
Lorenzena (1987), Kamlaha i Lorenzena (1973) oraz Wrighta (1979)

wszyscy

niektorzy

zaden

konieezny

moi;liwy

niemozliwy

musi

ma prawo

nie wolno mu

Rzuc? nieco swiatla na t? tabelk?. Juz wykazalem, jak trudno jest uzasadnic
twierdzenie zawieraj ce wyraz „wszyscy” Mozna przekonac si? samemu o
trudnosci slbmiulowania odpowiedniego zdania, buduj c przyklady w rodzaju
„wszyscy uczniowie majq. odstaj ce uszy” .
R6wnie tnidno jest zastosowac poprawne slowo „konieczny ” . Oto przyklad. Mozna czasem znalezc w niemieckich podr?cznikach pedagogiki zdanie
„Uczenie si? jest konieczne dla czlowieka” . Ten postulat wydaje si? wielu
pedagogom bardzo wazny. Jest tak zapewne, gdyz glosi on pierwszorz?dne
znaczenie ich zawodu. Ale czy moze on bye udowodniony? „Konieczny” , jako
termin naukowy , znaezy „prawdziwy w kazdych warunkach” . Filozof Leibniz
definiowal termin „konieczny” jako prawdziwy „we wszystkich mozliwych
swiatach” (Jacobi 1973, s. 933). Jak wszakze dojsc do twierdzeri, kt6re s
prawdziwe „we wszystkich warunkach” i „we wszystkich mozliwych swiatach” ? Nawet w iizyee tnidno jest udowodnic zdania prawdziwe „zawsze i
wsz?dzie” . Pomyslmy o transmisjach telewizyjnych z wypraw kosmicznych!
Jezeli pami?c mnie nie zawodzi, obiekty w przestrzeni zachowywaly si? na
wszelkie mozliwe sposoby, ale jedyne czego nie robily, to nie „spadaly”
Przejd? do matego s!6wka „musi” . Jest ono zajmuj ce z dwu powod6w.
Po pierwsze, poniewaz nalezy do j?zyka, w kt6rym nauczyciele formulujq.
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swoje polecenia: „Klasa musi nauczyc si? mnozenia przez dwanascie!” Nadto
„musi” nalezy do j?zyka dziesi?ciu przykazari, do j?zyka moralnosci i j?zyka,
w ktorym tworzy si? prawo. Po drugie, czasownik „musiec” stai si? interesuj cy, poniewaz ostatnio dowiedzielismy si?, jak dowodzic twierdzenia zawie
rajqcego go (Kamlah i Lorenzen 1973, s. 225). Upraszczajqc, by udowodnic
zdanie typu „musi” , trzeba je odniesc do innego zdania typu „musi” , ktdre jest
prawdziwe „zawsze i wsz?dzie” . Tu wszakze pojawiajq. si? takie same trudnosci, jak w przypadkach sldw „wszyscy” i „konieczny” .
Slowa „zaden” , „niemozliwy” i „nie wolno mu” otrzymujemy przez zaprzeczenie trzech wczesniej omowionych slow kluczowych dla pedagogiki, to
jest „wszyscy” , „konieczny” i „musi” . Zdania utworzone za pornoc slow
„zaden” , „niemozliwy” i „nie wolno mu” sq rdwnie trudne do udowodnienia.
Wyobrazcie sobie te trudnosci, mysl?c o tym, jak udowodnic zdanie „zaden
uczen na swiecic nie ma odstaj cych uszu” .
Przechodzimy teraz do slow w srodkowej kolumie. Pewne twierdzenia s
tworzone za pomocq sl6w „niekt6rzy” , „mozliwy” i "ma prawo” („wolno
mu” ). Mamy dla nich dowody, nie poddaj ce wszakze w w tpliwosc slow z
lewej i prawej strony. Oto przyklad. Przed dwoma laty nauczylem pi?tnastu
ucznidw jazdy na wrotkach podczas zaj?c sportowych. Po tym kursie potrafili
oni odegrac bez upadku sztuk? teatraln na wrotkach. Sztuka byta fllmowana
przez struchlalych rodzicow. Ten film m6gl stanowic dowod , gdy wyglaszalem pogl d , ze „niektorzy uczniowie potrafuj jezdzic na wrotkach” , a moj
kolega w tpil w jego prawdziwosc. Aby sformutowac ten pogl d odpowiedzialnie, musialem w tym przypadku wystrzegac si? slow „wszyscy” i „zaden” .
Nauczyciele, ktorzy opanowali „dziewi?c s!6w podstawowych dla pedagogiki” , byli cz?sto na pocz?tku bardzo sceptyczni. Wyrazali w tpliwosci co do
uzytecznosci tabelki. Pytali: „Jak mog? zadac kolejnij. prac? domowq, nie uzywajqc slowa »musi«?” , „Co powinienem teraz mowic?” , „Nie mog przeciez
nie odzywac si? w szkole!” , „Nie mog? rozmyslac o dowodach prawdziwosci
kazdego wypowiedzianego zdania!”
Ci nauczyciele uswiadomili sobie, ze mogq. doskonale budowac wypowiedzi pedagogiczne bez posiadania dowodu, jezeli nauczq. si? stosowac poprawnie inne wyrazenia. Te wyrazenia nazywamy „osobistymi” (patrz tab. 2). Stosuj c je, mozemy wyrazac baidzo osobiste opinie i zyczenia. Aby stosowac
je poprawnie, nalezy osobiste opinie i zyczenia wyrazac jako takie wlasnie.
Zamiast „Wiem ...” , Western zdania ...” , a takze „Nie wiem ..” . Zamiast „Musicie ...” mogloby bye rownie dobrze „Chcialbym, abyscie . .” , „Oczekuj od
?
was .. ” , „Prosz? o ...” , „Zycz? sobie, by . ” , „Nalegam, by ...” , „Nie mog
?
zrezygnowac z ...” i nawet „Nigdy si? nad tym gl?biej nie zastanawialem” .
Nauczyciel szkoly zawodowej, ktdry nie zostal zrozumiamy przez swojji klas ,
?
bylby prawdopodobnie w lepszej sytuacji, gdyby powiedzial: „Pomyslcie, pros / ? . o tym, ze wielu ueznidw w sqsiedniej klasie umie liezye jedynie za po-
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moc kieszonkowychkalkulatorow. Osobiscie s dz?, ze umiej?tnosc mnozenia
w pami?ci jest wazna. Oto dlaczego chc?, byScie nauczyli si? mnozenia przez
dwanaScie na jutro!”

^

^

Tabela 2

Wyrazenia osobiste
Cz?sto stosowniejsze dla nauczyciela jest powiedzenle

Zamiast

Wiem...

Sqdz?...
Wydaje mi si?...

Jestem zdania...
Nie wiem.
Musicie...

Chcialbym, abyscie...
Oczekuj? od was...
Prosz? o...
Zycz? sobie, aby...
Nalegam, by...
Nie mog? zrezygnowac z...
Nigdy si? nad tym gl?biej nie zastanawialem.

Dogmatyczny i autorytarny
Prosz?, miejcie „dziewi?c stow podstawowych dla pedagogiki” i list? „wyrazeri osobistych” na uwadze , gdy przechodzicie teraz do pierwszego fragmentu kwestionariusza. Ten fragment zawiera dwie pozycje sposrdd dwudziestu ,
wyst?puj cych w badaniach nad zachowaniami dogmatycznymi przeprowadzonych wsrod pedagogow w Niemczech. Oto te dwie pozycje:

^

Instrukcja:
Ponizej znajdziesz dwa zdania. Wybralismy je z ostatnio wydanych
ksi zek , kt6re mog okazac si? znacz ce w pedagogice. Postaw ,
prosz?, krzyzyk tylko przy tym zdaniu, kt6re, jak sqdzisz, zostato
w pebii udowodnione.

^

^

^

1 . Uczenie si? jest konieczne dla czlowieka.
2. Cztowiek musi bye wyksztalcony , aby zyc na wlasciwym poziomie .
W tym eksperymencie pedagodzy byli okreslani jako dogmatyezni w takim
stopniu, w jakim przyjmowali nie udowodnione zdania, ktore udawaly absolutn prawdziwosc . W pierwszym fragmencie przedstawiono dwa przyklady

^
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takich zdari. Im wi?cej zdan pedagog opatrzyl krzyzykiem, za tym bardziej
dogmatycznego byl uwazany.
Pizechodzimy do drugiego fragmentu. Za pomoc dwunastu pozycji tego
rodzaju sprawdzalismy w tych samych badaniach zachowania autorytame pedagogow. Pedagog byl okrcslany jako autorytamy w takim stopniu, w jakim
informowal inn|
< osob? o czytns, co zdarzyio si? lub mialo zdarzyc si , korzy
?
staj c ze zdan, ktore pretcndowaly do absolutnej prawdziwosci. Dwie sposrdd
tych dwunastu pozycji brzmialy nast?puj co:

^

^

^

Instrukcja:
Dwa ponizsze pytania sq wzi?te z praktyki pedagogicznej. Na kaz
de z nich mozna odpowiedziec na kilka sposobdw. Z ktdrq odpo
wiedziq. zgadzasz si?? Postaw, prosz?, krzyzyk obok wtasciwej od
powiedzi. Postaw co najwyzej jeden krzyzyk przy kazdym pytaniu!

-

1. Rodzice pytajq pedagoga: „Czy jest zupeinie pewne, ze stopnie szkolne
s niesprawiedliwe?”
a. „Tak, bo cziowiek jest indywidualnosciq, a wi?c jest nieporownywalny” .
b. „Nie, bo cziowiek jest istotcj masow ” .

^

^

2. Syn pyta rodzicow przy stole: „Dlaczego nie mog? podrapac si widel
?
cem po glowie, gdy mnie sw?dzi? ”
a. „W eleganckiej restauracji potralilbys si? powstrzymac” .
b. „Byloby nam bardzo przykro na to patrzec” .
c. „Uzywanie noza i widelca jest swiadectwem kultury ” .
d. „Nigdy si? nad tym gl?biej nie zastanawialismy” .

-

Co do pozycji 1: gdy przeksztalcimy wyrazenie „czlowiek” na „wszyscy
ludzie” , latwo spostrzezemy, ze obydwie odpowiedzi, a i b, dotycz „wszy
stkich ludzi” , a zatem nie mog bye udowodnione. „Wszyscy ludzie” to populacja nieskoriczenie wielka. Pozycja 2 jest trudniejsza do analizy. Rodzice
uwazajq, ze ich synowi nie wolno drapac si? w glow? widelcem. Jako uza
sadnienie, podajq odpowiedzi a i c, ktore nie sq. prawdziwe „zawsze i wsz ?
dzie” , a wi?c narzucaj synowi to uzasadnienie. Gdyby jednakze nalegali na
ich odrzucenie, zachowaliby si? autorytamie. Tylko wtedy, gdy rodzice wybiorq odpowiedz d - jedno z wczesniej scharakteryzowanych „wyrazeri oso
bistych” nie sq. autorytami.

^

^

-

^

-

Styl dogmatyezny i autorytamy w Niemczech
W czwartej cz?sci tego opracowania przedstawi? badania obejmujqce pedagogow w Niemczech. Badania zostaly przeprowadzone przez m6 j zespdl
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badawczy z Kilonii. Zacz ly si$ w 1989 roku i wlasnie zostaly zakonczone
(Krope i Lorenz 1993).
Badania obj ly okolo 1300 pedagog6w. Dotyczyly one wszystkich kraj6w
federalnych, ale szczeg61nie bylismy zainteresowani mozliwymi r6znicami
mi$dzy nowymi krajami (to jest dawn$ NRD) i dawnymi krajami federalnymi.
Chodzilo nam o m zczyzn i kobiety wszelkiego wieku i typu kariery pedagogicznej, od nauczycieli przedszkola i nauczycieli szk61 - do pedagog6w utytulowanych, a takze o wszelkie instytucje ksztalcenia nauczycieli, a mianowicie o licea pedagogiczne, szkoly pomaturalne, kolegia, wyzsze szkoly pedagogiczne i uniwersytety Wsr6d innych zmiennych, badalismy zachowania
dogmatyczne, zachowania autorytame i wiedz? naukowa
Jednym z najbardziej zaskakuj cych wynik6w bylo, iz zachowania dogmatyczne i autorytame, a takze wiedza naukowa, prawdopodobnie zalezne od
zakladu ksztalcenia nauczycieli, to znaczy od kwalifikacji nabytych w liceum
pedagogicznym, szkole pomaturalnej, kolegium lub na uniwersytecie.
Te wyniki przedstawione w tabeli 3. Dla jasnosci , por6wnanie dotyczy
tylko kolegi6w nauczycielskich i uniwersytet6w.

^

^

^

.

^

Tabela 3

Zaleznosc zachowan dogmatycznych i autorytamych
oraz wiedzy naukowej od zaktadu ksztalcenia nauczycieli
(M - srednia arytmetyczna, N liczba badanych)

-

Zmienna

instytucja

M

N

Zachowania dogmatyczne

kolegium
uniwersytet

7,95
7,09

353
563

Zachowania autorytame

kolegium
uniwersytet

8,71
8,00

342
529

Wiedza naukowa

kolegium
uniwersytet

2,33
3,48

325
524

Innym godnym uwagi wynikiem bylo, iz zachowania dogmatyczne i autorytame oraz wiedza naukowa prawdopodobnie zwi zane z przynaleznosci
do Wschodu i Zachodu, to jest z tym, czy kariera zawodowa przebiegala w
dawnych, czy w nowych krajach federalnych. Przedstawia to tabela 4.

^
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Tabela 4

Zaleznosc zachowan dogmatycznych i autorytamych
oraz wiedzy naukowej nauczycieli od czynnika Wschod- Zachod
(oznaczenia jak w tab. 3)

Zmienna

Region

M

N
508
770

Zachowania dogmatyczne

Wschod
Zachod

8,27
6,82

Zachowania autorytarne

Wschod
Zachod

8,69
7,82

Wschod
Zachod

2,82
3,29

Wiedza naukowa

;

489
696

473
701

Tabela przedstawia trzeci z waznych wynikow eksperymentu. Brzmi on:
im siabsze jest naukowe przygotowanie pedagoga, tym bardziej dogmatyczne
i autoi'ytamc
jego zachowania.

Wnioski
Badania zmierzaly do sprawdzenia, czy zachowania dogmatyczne mogq
bye zredukowane. Do tego celu utworzono Kilorisk Pracowni? Dialogu, w
ktdrej gtownym przedmiotem cwiczen bylo poprawne stosowanie „dziewi?ciu
sh5w podstawowych dla pedagogiki” i wykazu „wyrazeri osobistych” . W toku
badan przeprowadzono cztery kursy trwaj ce od 6,5 do 19 godzin. Na wszystkich czterech kursach pedagodzy uzyskali przeci tnie mniej punktdw za dogmatyzm po cwiczeniach niz przed ich podjgciem, a w trzech przypadkach
roznice byly istotne statystyeznie (patrz tab. 5).

^

^

^

Tabela 5

Wynikl czterech kursow Kilonskiej Pracowni Dialogu
(oznaczenia jak w tab. 3; * - ro2nica istotna)
Kurs

M
przed kursem

M
po kursie

N

Czas trwania
(dni)

1

7,5

0,7 *

6

19

2

8,7

6,3*

12

7

3

4,7

3,8

24

6,5

4

5,0

3,5*

33

7

•
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Z wynikow Kilonskiej Pracowni Dialogu wywnioskowalismy , ze zachowania dogmatyczne mog bye prawdopodobnie zredukowane przez podnoszenie
wiedzy naukowej. Na tej podstawie sformutowalismy zalecenie , by wzmocnic
strukture naukow ksztalcenia nauczycieli w Niemczech. Intensyfikacji wymagaj przede wszystkim takie dziedziny, jak statystyka, logika, etyka i filozofia nauki.

^

^

^

(Tlumaczyl z j$z. ang. B . Niemierko)
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Peter Krope

Dogmatic and authoritarian educational styles in Germany
The paper summarizes the main findings of an exploration of dogmatic and authoritarian
behavior.
It begins with a case of a teacher who one day realised that he was not being taken seriously
by his class. Then a table of „nine pedagogical keywords” is presented. The words are: all,
some, none, necessary, contingent (perhaps), impossible, must, discretionary (free to decide),
must not. With this table, the mistakes the teacher made in using pedagogical statements are

demonstrated.
In the next section it is shown that the teacher 's mistakes can be identified as dogmatic and
authoritarian behavior. Then an overview of dogmatic and authoritarian behavior by educatio
ners and selected research data gathered in East and West Germany are presented.
The paper concludes with the results of the Kiel Dialogue Workshop which suggested that
dogmatic behavior could be possibly reduced by increasing scientific knowledge. A stronger
theoretical organisation of pedagogical training in Germany is recommended. The main focus
of intensification should be the areas of statistics, logic, ethics, and philosophy of science.

-
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