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1. Dane osobowe 

a. Imię i nazwisko: Irena Przybylska 

b. Data i miejsce urodzenia: 16.05.1974 Chorzów  

c. Obecnie zajmowane stanowisko: starszy wykładowca  

d. Miejsce pracy: Zakład Podstaw Pedagogiki i Historii Wychowania, Instytut Pedagogiki, 

Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach 

 

2. Wykształcenie 

a. 1999-2003 – studia doktoranckie w Uniwersytecie Śląskim.  

10.06.2003 – dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Stopień 

nadany przez Radę Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w 

Katowicach. Tytuł rozprawy doktorskiej: Inteligencja emocjonalna a poziom zdolności 

twórczych i funkcjonowanie szkolne młodzieży szkół ogólnokształcących, promotor dr hab. 

prof. UŚ Dorota Ekiert-Oldroyd, recenzenci dr hab. prof. UŚ Władysława Łuszczuk, prof. 

zw. dr hab. Stanisław Popek. 

b. 1993-1998 – jednolite, pięcioletnie studia, kierunek pedagogika, specjalność pedagogika 

opiekuńczo-wychowawcza w Uniwersytecie Śląskim.  

29.06.1998 – uzyskanie tytułu magistra pedagogiki. Tytuł pracy magisterskiej: Poziom 

zdolności twórczych a poziom przystosowania i wyniki w nauce dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym, pochodzących z różnych środowisk wychowawczych, promotor: dr hab. 

prof. UŚ D. Ekiert-Grabowska, recenzenci: dr hab. prof. UŚ Władysława Łuszczuk, prof. 

zw. dr hab. Anna Nowak.  

c. Dodatkowe kwalifikacje: 1997 – ukończenie studium języków obcych w British Council 

w Katowicach oraz uzyskanie kwalifikacji w zakresie języka angielskiego: First 

Certificate in English (1995 r.), Certificate in Advanced English (1996 r.), Certificate in 

Proficiency English (1997 r.)  

 

3. Przebieg pracy zawodowej w jednostkach naukowych 

a. 2003-2018 – adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

b. od 1.10.2018 – starszy wykładowca w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach (1/2 etatu). 
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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. 

U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.) 

 

a. tytuł osiągnięcia naukowego:  

Tytuł opublikowanej monografii naukowej: Dyskursy o emocjach – pedagogika i 

codzienność szkolna, 2018, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (Prace 

Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach). ISBN 978–83–226–3611-4. Recenzent 

wydawniczy prof. dr hab. Beata Przyborowska.  

 

b. omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników 

wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania:  

Przedstawiona w tytule problematyka monografii w najszerszym rozumieniu jest próbą 

odczytania naukowych (socjologicznych, psychologicznych, antropologicznych i 

filozoficznych) dyskursów o emocjach i wskazania ich implikacji dla myślenia i działania 

pedagogicznego. W opisywanych badaniach zamierzałam odnaleźć, nazwać i 

zoperacjonalizować pojęcia, za pomocą których można opisać środowisko emocjonalne 

szkoły i zwrócić uwagę z jednej strony na kulturowe aspekty doświadczania emocji w szkole, 

a z drugiej wskazać na możliwości pracy z emocjami w szkole.  

Pedagogiczny dyskurs o emocjach buduję przede wszystkim w oparciu o koncepcję 

emocji konstruktywnych i konstruowanych. Przyjmuję i uzasadniam, głównie w odwołaniu 

do badań psychologicznych, antropologicznych i socjologicznych, iż emocje jako 

subiektywny sposób ustosunkowania się do otoczenia są w swoim znaczeniu adaptacyjne i 

„uczymy się” ich doświadczania, wyrażania i regulowania, uczestnicząc w określonej 

kulturze (Lutz, 2012; Ekman i Davidson, 1999). Jednocześnie, odwołując się do kulturowych 

koncepcji emocji, zakładam, iż w instytucji i przestrzeni społecznej, jaką jest szkoła, emocje 

stanowią nie tylko pochodną procesów interpersonalnych, obowiązków i oczekiwań, ale są 

ontologicznie wpisane w życie codzienne i kulturę szkoły. Są warunkiem sine qua non 

wychowania i kształcenia. Projektując i realizując badania, odwoływałam się między innymi 

do opisów życia codziennego w szkole Marii Dudzikowej, Marii Czerepaniak-Walczak i 

badań emocjonalnych aspektów edukacji Władysława Zaczyńskiego, Kazimierza 

Obuchowskiego i Knuda Illerisa.  

Obserwując praktykę szkolną, także w związku z wcześniejszymi projektami 

badawczymi i pracą w szkole, nieustannie towarzyszyła mi myśl, iż emocjom zbyt rzadko 
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przypisuje się wartość autoteliczną. Nabierają znaczenia, to znaczy zwracają uwagę 

nauczycieli, najczęściej, gdy dezorganizują pracę z klasą lub zakłócają procesy dydaktyczne – 

wtedy podejmuje się działania interwencyjne i planuje prewencję. Mimo że w pedagogice od 

około piętnastu lat dyskurs o emocjach jest wyraźny, to praktyka szkolna znacznie rzadziej 

łączy emocje z umiejętnościami i wiedzą, a częściej podejmuje działania tylko doraźnie i 

terapeutycznie.  

Działania na rzecz rozwoju emocjonalnego nazywam wychowaniem emocjonalnym 

bądź szerzej edukacją emocjonalną, która także powinna toczyć się w szkole. Rozumienie 

wymienionych pojęć komplikuje kontekst społeczno-kulturowy i wielość dyskursów 

wychowania. W badaniach interpretuję je w odniesieniu do ideologii wychowania w 

transmisji kulturowej, romantycznej i funkcjonalnej (Kohlberg; Mayer, 2000). Przyjmuję, że 

warunkiem bezwzględnie koniecznym dla wychowania w sferze emocjonalnej jest trwałość 

relacji wychowawczej, ciągłość oddziaływań i sprzyjający klimat emocjonalny klasy, w której 

uczestnictwo jest jednoznaczne z treningiem umiejętności emocjonalnych. Jest to jedna z 

kluczowych konstatacji, do której doprowadziły poszukiwania pedagogicznego znaczenia 

dyskursów o emocjach.  

Z analizowanych ideologii najbliższa moim poglądom na edukację emocjonalną jest 

perspektywa funkcjonalna i emancypacyjna, w której definiuję kompetencję emocjonalną 

jako indywidualny potencjał osoby, obejmujący wiedzę, umiejętności, które umożliwiają 

rozumienie, uczestniczenie i autokreację w ramach kultury. Edukacja emocjonalna (wiedza i 

wychowanie) może zatem oznaczać wprowadzanie w kulturę emocjonalną: zapoznawanie ze 

znaczeniami, regułami i narzędziami do interpretacji zjawisk emocjonalnych w perspektywie 

doświadczeń intra- i interpersonalnych oraz społecznych. Szkoła będzie rozwijać 

kompetencję emocjonalną tylko, jeśli podmioty będą miały możliwość przeżywania i 

nadawania własnych znaczeń ideom, sytuacjom i relacjom, a także będą miały możliwość 

decydowania o własnym położeniu w ramach obowiązujących reguł (M. Czerepaniak-

Walczak, 2010).  

  Ostatecznie ramę teoretyczną dla zaprojektowanych badań empirycznych stanowi 

kategoria kultury emocjonalnej, która jest kontekstem wychowania. Pojęcie to pochodzi z 

koncepcji socjologicznych Ervinga Goffmana, Stevena Gordona, Arlie Russell Hochschilda). 

gdzie jest definiowane jako zbiór reguł kierujących doświadczeniem i wyrażaniem emocji i 

tak rozumiana pełni funkcję kontrolną Dociekając istoty i znaczenia kultury emocjonalnej dla 

myślenia i działania pedagogicznego, przyjęłam, iż wzorów kultury emocjonalnej należy 

szukać znacznie głębiej niż tylko w socjalizacyjnym „wytrenowaniu” i odwołałam się m. in. 
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do semiotycznej koncepcji kultury, w której działanie jest poprzedzone odczytywaniem 

wszelkich form symbolicznych, w których utrwalone i komunikowane są wzorce, wiedza o 

życiu i postawach (Geertz, 2005). Stosowanie reguł emocjonalnych jest związane z 

interpretacją zachowania przez obserwatorów i ich reakcją, a realizowanie znaczenia 

symbolicznego w określonym zachowaniu emocjonalnym następuje zawsze w interakcji. Od 

kontekstu, w którym dzieją się te zjawiska, zależy ich charakter, potencjalnie pozytywny efekt 

budowania tożsamości oraz poczucie więzi. Wobec tego uczestnictwo w kulturze 

emocjonalnej jest jednoznaczne z rozwojem kompetencji emocjonalnej – jest pedagogiczne 

per se.  

Szczególną rolę w utrwalaniu modeli kultury pełnią mechanizmy kontroli społecznej, 

w tym także edukacji, porządkujące z natury amorficzne doświadczenia emocjonalne (Geertz, 

2005). Wspólnota doświadczeń zapewnia kulturze pewną regularność, a uczenie się 

(socjalizowanie) jest zasadniczym mechanizmem jej powstania, trwania i rozwoju. 

Idiograficzne doświadczenia rodziny, więzi i kontaktów z bliskimi i grupą odniesienia, 

doświadczenia przedszkola i szkoły są najważniejszym źródłem przekazu socjalizującego 

emocje. Współcześnie na znaczeniu „niebezpiecznie” zyskuje kultura popularna, której silnie 

perswazyjne wzory myślenia i przeżywania bezpowrotnie rewidują sposób doznawania, 

wyrażania emocji i kierowania nimi – zmieniają kulturę emocjonalną i kompetencje do 

uczestnictwa w niej. Zmiany te, charakteryzowane w dwóch wymiarach, ochładzania i 

podgrzewania kultury emocjonalnej w sferze prywatnej (m.in. rodzina) i publicznej, zmuszają 

do podjęcia bardziej przemyślanej edukacji emocjonalnej.  

Pole znaczeniowe wyznaczane kategorią kultury emocjonalnej okazało się na tyle 

szerokie i trudne do uchwycenia w zaplanowanych badaniach, iż zdecydowałam się 

ograniczyć przedmiot badań empirycznych do klimatu emocjonalnego klasy i pracy 

emocjonalnej nauczyciela, w których zgodnie z rozstrzygnięciami teoretycznymi ujawnia się 

kultura emocjonalna. Na podstawie analizy koncepcji teoretycznych i doniesień z badań 

empirycznych zaproponowałam heurystyczne modele klimatu emocjonalnego klasy oraz 

pracy emocjonalnej nauczyciela, które następnie stanowiły podstawę do opracowania 

narzędzi badawczych. Model klimatu oparłam na trzech pozostających w interakcji 

wymiarach: 1) subiektywnych odczuć, 2) konwencji emocjonalnych oraz 3) dostępności 

emocjonalnej nauczyciela. W badaniach przyjęto, iż klimat emocjonalny jest podzielaną 

percepcją środowiska klasy, odnosi się do przeżyć i zachowań emocjonalnych wynikających z 

interakcji w grupie i wspólnoty przestrzeni. Poza subiektywnym odczuciem tego, jaki jest ton 

emocjonalny codziennych interakcji, klimat konstytuują względnie stałe wymiary reguł 
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emocjonalnych i postawy nauczyciela (m.in. stopień otwartości na emocje, styl osobowy lub 

zadaniowy w kierowaniu klasą). W koncepcji pracy emocjonalnej, która jest rodzajem 

regulacji i wiąże się z wymianą emocjonalną w różnych sferach życia, proponuję połączenie 

dwóch perspektyw: 1) pracy z emocjami własnymi, tzw. płytkiej i głębokiej oraz 2) pracy z 

emocjami uczniów i grupy, aby utrzymać sprzyjający klimat emocjonalny oraz realizować 

zadania wynikające z roli. W takim rozumieniu praca emocjonalna nie jest „tylko” wysiłkiem 

psychologicznym, kosztem osobistym zaangażowania w pracę, jest nośnikiem znaczeń i ma 

sens pedagogiczny – dotyczy bowiem pedagogicznego odnoszenia się do wychowanka.  

Wymienione pojęcia i kluczowe dla badań terminy pochodzą z języka angielskiego i 

nie są ugruntowane w polskiej tradycji naukowej, dlatego ten etap badań teoretycznych łączył 

się z dużym wysiłkiem intelektualnym związanym z uporządkowaniem i odniesienia do 

struktury pojęć pedagogicznych. Jednak zasadnicza trudność w skonceptualizowaniu i 

następnie badaniu wynikała ze złożoności każdego z tych pojęć – od elementów składowych 

zaczynając, a na syntezie kończąc. Na każdym etapie badań towarzyszyła mi świadomość, iż 

operacjonalizowanie pojęć opisujących przestrzeń międzyludzką prowadzi do zredukowania 

istoty, uproszczenia struktury i związków pomiędzy składowymi. Przyniosło to określone 

konsekwencje metodologiczne dla badań empirycznych, które były realizowane w modelu 

integrującym podejście ilościowe i jakościowe. Mając świadomość ryzyka wynikającego z 

łączenia paradygmatów w jednym badaniu, przyjęłam stanowisko, iż badania rzeczywistości 

różnymi sposobami poszerzają pole widzenia problemu, pozwalają lepiej zrozumieć zjawiska 

i podejmować działania praktyczne (por. Kruger, Plaff, 2006; Dróżka, 2010).  

Celem przeprowadzonych badań empirycznych było rozpoznanie i opis tych aspektów 

życia klasy – czasoprzestrzeni, w których uczniowie i nauczyciele doświadczają emocji, oraz 

skryptów kultury emocjonalnej ukrytych za codziennymi interakcjami i zwyczajami w klasie 

szkolnej. Uściślając, zamierzeniem badań był opis klimatu emocjonalnego badanych klas i 

pracy emocjonalnej nauczyciela, wyjaśnienie związków pomiędzy zmiennymi oraz 

interpretacja uczniowskich i nauczycielskich opisów codzienności szkolnej, tak aby 

odpowiedzieć na pytanie jaka jest kultura emocjonalna w badanych klasach. Na podstawie 

koncepcji własnej klimatu i pracy emocjonalnej zostały opracowane narzędzia badawcze 

zastosowane na etapie zogniskowanym: Kwestionariusz Klimat Emocjonalny – Uczeń (KE-

U) oraz Kwestionariusz Praca Emocjonalna – Nauczyciel (PEN). Trafność i spójność pozycji 

obydwu kwestionariuszy potwierdzono statystycznie, obliczono także normy stenowe
1
. W 

                                                           
1
 Narzędzia wraz z opisem wybranych wskaźników psychometrycznych, kluczy i norm stenowych umieszczone 

zostały w załącznikach 2 i 3 w monografii.  
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badaniach ilościowych postawiono między innymi pytania o to, jaki jest klimat emocjonalny 

badanych klas, jakich emocji uczniowie doświadczają w klasie szkolnej, a także jaki charakter 

ma praca emocjonalna badanych nauczycieli. W etapie weryfikacyjnym pytania badawcze 

dotyczyły płci jako czynnika różnicującego percepcję klimatu, związków percepcji klimatu i 

aktywności uczniów oraz atrakcyjności przedmiotu w opinii uczniów. Zasadnicze było jednak 

pytanie o związki pracy emocjonalnej nauczyciela i klimatu klasy. 

 Na etapie selektywnym zastosowano wywiady częściowo kierowane, wywiady 

fokusowe i obserwację jakościową w celu rozpoznania znaczenia nadawanego emocjom w 

codzienności szkolnej, a także zinterpretowania kontekstu pracy z emocjami w szkole. 

Poszukiwałam odpowiedzi na cztery szczegółowe pytania badawcze: Jak uczniowie 

doświadczają codzienności w klasie szkolnej? Jak nauczyciele opisują swoje codzienne 

zaangażowanie emocjonalne i emocje związane z pracą? Jakie nadają znaczenia emocjom w 

pracy i w codziennych relacjach w szkole? Ostatecznie, jakie konwencje emocjonalne można 

odczytać z wypowiedzi nauczycieli i uczniów oraz zaobserwować w codziennych relacjach w 

klasie szkolnej?  

W efekcie trwających kilka lat badań w terenie zebrałam bardzo bogaty materiał w 

postaci zapisów obserwacji, zarejestrowanych rozmów i ponad dwa tysiące wypełnionych 

kwestionariuszy (w badaniach uczestniczyło 54 nauczycieli i 687 uczniów). Za najważniejsze 

osiągnięcie procesu badawczego uważam stworzenie modeli badawczych klimatu 

emocjonalnego w klasie i pracy emocjonalnej oraz wystandaryzowanie narzędzi badawczych. 

Do najistotniejszych wyników badań empirycznych zaliczam opis wymiarów klimatu 

emocjonalnego i pracy emocjonalnej, zweryfikowanie związku pomiędzy zmiennymi oraz 

rozpoznanie reguł emocjonalnych. 

Klimat emocjonalny jest subiektywną i – co potwierdziły badania – podzielaną 

percepcją tego, co powstaje w przestrzeni interpersonalnej klasy. Mimo iż postrzeganie 

klimatu w badanej grupie jest zróżnicowane, to niepokojące jest, iż w 16 klasach (30%) 

uczniowie oceniają klimat jako wyraźnie negatywny. Percepcję klimatu emocjonalnego przez 

uczniów różnicuje charakter pracy emocjonalnej nauczyciela. W klasach nauczycieli, którzy 

zadeklarowali pracę emocjonalną głęboką (Skala I PEN) oraz pracę o znaczeniu 

wychowawczym z emocjami grupy (Skala II PEN), odczucie klimatu emocjonalnego jest 

bardziej pozytywne. Związek został potwierdzony statystycznie.  

Informacje zebrane za pomocą metod jakościowych „zagęściły” opisy badanych 

zjawisk, ukazały ich złożony społeczno-psychologiczny kontekst. Kilka wątków wydaje się 

szczególnie ważne, gdyż są bezpośrednim wskazaniem obszarów – palących problemów – 
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które wymagają redefinicji i przemyślanej zmiany. Dotyczą one warunków edukacji 

emocjonalnej w szkole, kompetencji emocjonalnych nauczyciela i ich kształcenia.  

Potocznie pozytywny klimat klasy (grupy) łączy się z dobrym samopoczuciem, a 

nawet brakiem oczekiwań wobec zachowania dzieci. Taki sposób myślenia jest powodem do 

trywializowania znaczenia emocji w szkole. Zgodnie z założeniami, częściowo 

potwierdzonymi w badaniach, w klimacie klasy ujawniają się reguły emocjonalne. Można je 

odczytać z zachowania uczniów, które jest w klasie akceptowane lub tolerowane. Przejawia 

się w tym, jak nauczyciel reaguje na emocje uczniów, do jakich zachęca, a jakie tłumi, ale 

również w tym, jakie emocje wyraża w kontakcie z uczniami, a jakie musi hamować. 

Ponieważ reguły są bardziej trwałe niż emocje, są także bardziej podatne na kontrolę i dzięki 

nim łatwiej kierować zachowaniem. Dlatego konwencje emocjonalne w szkole są 

prawdopodobnie bardziej pożądane niż same emocje, są nośnikiem znaczeń i kształtują 

określony klimat emocjonalny codziennych interakcji. Sprzyjający klimat klasy szkolnej nie 

oznacza zatem rozbawiania uczniów, unikania reguł i sytuacji trudnych, udawania emocji 

„pozytywnych” i tłumienia emocji „negatywnych”, a maksymalizowanie doświadczeń, dzięki 

którym uczniowie rozwijają wiedzę i umiejętności emocjonalne. Warunkiem fundamentalnym 

dla rozwoju kompetencji emocjonalnej jest autentyczność i bezpieczeństwo emocjonalne 

realizowane, parafrazując słowa Arystotelesa, zgodnie z zasadą, iż nie ma emocji złych, są 

tylko źle przeżywane. Jest to reguła emocjonalna, niestety już nie powszechnie obowiązująca 

w badanych klasach. Słuchając nauczycieli i uczniów, intepretując ich wypowiedzi 

odnalazłam inne reguły dotyczące emocji i jednocześnie zawierające określony przekaz 

socjalizacyjny. Na przykład w badanych klasach nauczyciele mają większą swobodę 

wyrażania emocji, o tym, gdzie i kiedy uczniowie mogą je wyrażać, decyduje nauczyciel; 

samopoczucie uczniów jest podporządkowane celom lekcji; nuda jest emocją powszechną, 

akceptowaną i uznaną przez większość nauczycieli za normalną szkolną emocję; radość i 

entuzjazm, a przynajmniej pozytywny stosunek do nauki uczniowie powinni wywoływać w 

sobie sami, ich brak nie prowadzi do redefinicji sytuacji uczenia się… Prowadząc badania w 

szkole, zaobserwowałam, że nauczyciele reagują na niewłaściwe zachowanie uczniów, ale 

najczęściej nie pomagają w poradzeniu sobie z jego przyczyną – oczekują natychmiastowego 

stłumienia np. złości, a nie pomagają w jej przepracowaniu. Większość badanych nauczycieli 

przyznała, że dyscyplinuje, nadzoruje, a nie pracuje wychowawczo z emocjami.  

Emocje wpisane w konwencje kulturowe stają się narzędziem kontroli – wywołując 

wstyd, strach czy radość, nauczyciel kieruje emocjami i tym samym ludźmi, którzy tworzą 

grupę. To, do jakich emocji się odwołuje, jest pochodną nie tylko jego osobowości, 
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umiejętności, przekonań pedagogicznych, ale i własnej koncepcji emocji. Dlatego 

uświadomienie, nazwanie i interpretacja znaczeń oraz reguł zawartych w emocjonalnym 

dyskursie wydaje się warunkiem budowania tożsamości zawodowej nauczyciela.  

Mimo, iż ex definitione źródło klimatu jest interakcyjne, to nierówność statusów i 

proporcje sprawczości w klasie powodują, że to działanie nauczyciela w znaczący sposób 

modyfikuje odczucie klimatu. Klimat jest procesem, stąd „efekt końcowy” pracy 

emocjonalnej nauczyciela, chociaż ważny, ma drugorzędne znaczenie. Nie zawsze uczniowie 

czują się w klasie dobrze, zawsze jednak nauczyciel może doraźnie poprawić atmosferę i 

długofalowo kształtować klimat emocjonalny. Akceptacja wysiłku uczniów, empatia wobec 

frustracji, radość z sukcesów czy słuszne oburzenie, gdy uczniowie łamią reguły (konwencje), 

nadaje ton codziennym relacjom i jest pracą wychowawczą z emocjami.  

Mimo że w programach wychowawczych i innych oficjalnych dokumentach wsparcie 

rozwoju emocjonalnego – kształtowanie postaw prospołecznych, umiejętności współżycia, 

komunikowania się, autoekspresji, empatii i dojrzałości emocjonalnej – jest ważnym celem 

wychowawczym, to jednak sami nauczyciele zauważają, że w codziennych interakcjach 

trudno znaleźć czas i motywację do tych działa. Organizacja pracy szkoły, obciążenie 

formalnymi oczekiwaniami i koniecznością realizowania programu, a przede wszystkim brak 

wiedzy i umiejętności, jak działać, to przyczyny, które według badanych nauczycieli 

ograniczają możliwości pracy z emocjami. Nie wszyscy nauczyciele, zarówno ci badani, jak i 

ci, o których chętnie uczniowie opowiadali, akceptują emocje w szkole, nie mówiąc o 

zachęceniu do ich refleksyjnego i wspólnotowego przeżywania. Co więcej, nie wszyscy 

panują nad własnymi emocjami! To, co jednak najsilniej modyfikuje konwencje, to 

formalizacja relacji w klasie szkolnej i wynikający z niej przymus. Często, aby zapewnić 

porządek i utrzymać status, nauczyciel ogranicza możliwości autoekspresji i zakazuje 

stosowania środków wyrazu zwyczajowo stosowanych w relacjach międzyludzkich. W 

sytuacji ograniczonych możliwości dbania o własny wizerunek i okazywania szacunku 

innym, pozostają tylko zachowania niewłaściwe (Goffman, 2006). Zarówno rozmowy z 

nauczycielami, jak i z uczniami prowadzą do wniosku, że uczestnictwo w kulturze 

emocjonalnej szkoły nie sprzyja rozwojowi kompetencji emocjonalnej – przeciążenie 

obowiązkami, nieustające testowanie i ocenianie nie pozostawiają zbyt wiele czasu i 

przestrzeni dla współdziałania, porozumienia i relacji osobowych, które są bezwzględnym 

warunkiem internalizacji wartości kultury, rozwoju wiedzy i umiejętności emocjonalnych. 

Nauczyciele również w rozmowach podnosili problem braku wsparcia instytucjonalnego w 
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radzeniu sobie z trudnościami w zachowaniu uczniów, kierowaniu pracą na lekcji czy 

rozwiązywaniu konfliktów interpersonalnych. Odczuwają też brak wsparcia koleżeńskiego.  

Współczesne dyskursy o emocjach poszerzają pole badawcze pedagogiki i 

jednocześnie wyraźnie oddziałują na praktykę. Tropów jest wiele, część z nich jest 

realizowanych przez badaczy w ramach projektów pedagogicznych i interdyscyplinarnych, do 

których odwołuję się w swoich badaniach. Podejmowane w monografii kwestie, poza 

walorem poznawczym, mają zasadnicze znaczenie dla praktyki. Ponieważ kompetencje 

rozwijają się przez uczestnictwo, doświadczanie, autorefleksję i samodzielny wybór wartości, 

na pierwszy plan wysuwa się konieczność przemyślenia warunków i możliwości edukacji 

emocjonalnej w szkole oraz roli nauczyciela.  

Wsparcie dzieci w radzeniu sobie z emocjami, ich nazywaniu, wyrażaniu i 

regulowaniu zachowania, wydaje się szczególnie istotne w obliczu obserwowanych na 

gruncie społecznym i jednostkowym trudności w funkcjonowaniu ludzi w różnych sferach 

życia. Doszukujemy się ich przyczyn w rosnących deficytach w kompetencjach 

emocjonalnych, łączymy je z przemianami w roli wychowawczej rodziny i inwazyjnością 

mediów. Trenowanie umiejętności, poszerzanie zakresu kompetencji w ramach doraźnych 

programów wychowawczych i terapeutycznych z pewnością ma sens, gdyż wiele 

umiejętności emocjonalnych podlega ćwiczeniu (np. empatia, cierpliwość, opanowanie), ale 

trening pozbawiony kontekstu znaczeń i wartości kulturowych nie niesie wartości 

wychowawczych.  

Żadna z zaplanowanych, wyizolowanych i nawet ściśle kontrolowanych form nie 

przyniesie pożądanego efektu rozwoju kompetencji emocjonalnej, jeśli w kulturze szkoły, 

przedszkola i innych placówek oświatowo-wychowawczych, a w najszerszym ujęciu kultury 

edukacji, emocje będą traktowane instrumentalnie. Żaden zapis, oficjalna deklaracja, że 

emocje są w szkole ważne, nie zmieni ich statusu, gdyż kulturę szkoły, a do niej należy 

zaliczyć emocje i ich konwencje, można zmienić tylko od wewnątrz. Niestety taka zmiana jest 

długofalowa, gdyż dotyka najgłębszych warstw filozofii szkoły – podzielanych wartości i 

wspólnoty znaczeń oraz ludzkiego potencjału.  

Ważnym krokiem ku postulowanej zmianie – zmianie kultury emocjonalnej szkoły – 

jest redefinicja i reorganizacja procesu kształcenia zawodowego nauczycieli, w którym 

właściwie nieobecne są działania na rzecz rozwoju kompetencji emocjonalnej. Jest to proces 

wysoce zindywidualizowany, oparty o doświadczenie, autorefleksję i pracę nad sobą, 

najwłaściwsze wydają się być wszelkie formy coachingu i tutoringu, treningu umiejętności w 

warunkach przypominających pracę w szkole oraz zapewnienie wsparcia podczas pracy w 
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szkole. Sami badani dostrzegali słabości własnej ścieżki kształcenia w zawodzie, które nadal 

skupione jest na treściach przedmiotu, którego mają uczyć, a nie na osobie przyszłego 

nauczyciela i umiejętnościach społeczno-emocjonalnych.  

Przedmiotowa problematyka Dyskursów o emocjach… wprowadza do refleksji 

podejmowanej w ramach pedagogiki pojęcie kultury emocjonalnej szkoły i jego umownej 

„powierzchni” tzn. klimatu emocjonalnego. Wskazuje i porządkuje kategorie, za pomocą 

których można badać, opisywać i próbować zrozumieć wymiary emocjonalne codzienności 

życia w szkole i dziejących się tam procesów. Zaprezentowane badania wpisują się w nurt 

badań pedagogicznych, gdzie coraz częściej przedmiotem zainteresowania są: praca i 

kompetencje emocjonalne nauczyciela (m.in. R. Góralska, R. Madalińska-Michalak, K. 

Szorc), zasoby emocjonalne dzieci i młodzieży (m.in. T. Borowska, L. Wiatrowska, M. 

Janiszewska), rola emocji w działaniach terapeutycznych i arteterapii (A. Białkowski, K. 

Krasoń) czy klimat i atmosfera wychowawcza środowisk wychowawczych (M. Sitarczyk, M. 

Błażejczyk). W swojej monografii przyjęłam perspektywę kulturową i wyraźnie zaznaczam 

status emocji nie jako pochodnych, wtórnych wobec procesów społecznych i działań 

edukacyjnych w szkole, a istotnościowo wpisanych w te procesy. Narracja książki pozostaje 

częściowo otwarta z uwagi na różnorodność zjawisk, w których przejawia się kultura 

emocjonalna i złożoność samych pojęć. Podjęte badania ujawniły wiele pól inspirujących dla 

dalszych dyskusji i eksploracji badawczych.  

W kolejnych projektach badawczych zmierzam przyjrzeć się bliżej między innymi 

skryptom kulturowym kolektywnym i indywidualistycznym w kulturze emocjonalnej, w tym 

rytuałom emocjonalnym w różnych środowiskach wychowawczych i przekazach medialnych. 

Za konieczne uznaję kontynuowanie badań w zakresie kompetencji i pracy emocjonalnej 

nauczyciela, a także ich różnorodnych uwarunkowań związanych na przykład z płcią, 

doświadczeniami zawodowymi i przygotowaniem zawodowym. 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych  

Po uzyskaniu stopnia doktora opublikowałam 2 monografie i skrypt dla studentów (we 

współautorstwie), 16 artykułów w czasopismach znajdujących się w bazie JRC lub na liście 

ERIH, 32 artykuły w innych czasopismach i rozdziały w recenzowanych pracach zbiorowych. 

W większości publikacji przedstawiam wyniki moich badań teoretycznych i empirycznych, 

które dotyczą emocji (inteligencji emocjonalnej), kompetencji, kultury emocjonalnej. 

Zagadnienia te mają charakter interdyscyplinarny, zawsze jednak staram się przyjąć 

perspektywę teoretyczną i metodologiczną pedagogiki, by „odczytać” ich znaczenia dla 
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myślenia pedagogicznego (pedagogiki) i działania pedagogicznego (pedagogii, praktyki 

wychowania i kształcenia). Omawiając pozostałe osiągnięcia naukowo—badawcze odwołam 

się do 37 wybranych najważniejszych publikacji. 

 

5.1. Podstawowe obszary badań własnych  

Moje peregrynacje naukowe rozpoczęły się od badań inteligencji emocjonalnej i 

kreatywności. Istotne znaczenie w rozwoju moich zainteresowań naukowych przypisuję 

seminariom doktorskim prowadzonym przez dr hab. prof. UŚ Dorotę Ekiert-Oldroyd na 

studiach doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w latach 1999-2003. Nie 

mniej ważna dla wyłaniania się pól badawczych była praca w szkole. Doświadczenia w pracy 

nauczyciela języka angielskiego, uczestnictwo w życiu codziennym szkoły, konieczność 

mierzenia się nie tylko wyzwaniami dydaktycznymi, ale i interpersonalnymi na trwale 

ukształtowały mój sposób patrzenia na szkołę jako instytucję formalnej edukacji, ale nade 

wszystko przestrzeń społeczną, w której toczy się życie codzienne, a uczniowie i nauczyciele 

doświadczają otoczenia intelektualnie i emocjonalnie. Niestety moje obserwacje utwierdziły 

mnie w przekonaniu, że wychowanie i kształcenie umiejętności „miękkich”, rozwój 

społeczno-emocjonalny w szkole jest traktowany jako wtórny wobec rozwoju wiedzy i 

umiejętności intelektualnych. Zbyt często formalna organizacja, biurokratyzacja pracy szkoły, 

konieczność oceniania i inne ograniczenia wynikające z konieczności realizacji programu 

nauczania, prowadzą do lekceważenia samopoczucia uczniów i ich potrzeb rozwojowych. Nie 

sprzyjają też rozwojowi zawodowemu nauczycieli. Początkowo w badaniach opisywałam 

przestrzeń interpersonalną szkoły z perspektywy umiejętności nauczyciela, a rozwój 

społeczno-emocjonalny uczniów – w aspekcie kształtowania podstawowych zdolności 

inteligencji emocjonalnej. Obszary ewoluowały na przestrzeni 20 lat prowadzenia badań i 

wymiany doświadczeń naukowych na konferencjach. Zjawiska, które starałam się opisywać i 

interpretować na początku mojej pracy naukowo-dydaktycznej w Uniwersytecie wciąż są 

obecne w moich badaniach, jednak posługuję się innymi, bardziej złożonymi i kontekstowymi 

pojęciami. Najszerszym z nich jest kultura emocjonalna – obszar wiodący w moich 

badaniach. Moje dotychczasowe osiągnięcia lokuję w trzech obszarach działań naukowo-

badawczych, wyznaczanych przez główne kategorie, uporządkowane do pewnego stopnia 

chronologicznie, a nie ze względu na znaczenie dorobku: 

1. inteligencja emocjonalna – istota i znaczenie w różnych wymiarach funkcjonowania 

szkolnego uczniów, zarówno związanych z nauką i osiągnięciami, postawą twórczą, 

jak i ich funkcjonowaniem w grupie społecznej;  
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2. kompetencje i edukacja emocjonalna – analizie poddaję istotę (strukturę) 

kompetencji, rodzaje i znaczenie. W tym zakresie na mój warsztat najczęściej trafiają 

dwie grupy problemów:  

a. kompetencje emocjonalne, które składają się z różnorodnych, 

poddających się treningowi społecznemu postaw i umiejętności 

emocjonalnych, także tych w teorii łączonych z inteligencją emocjonalną. 

W tym zakresie prowadziłam badania głównie kompetencji emocjonalnych 

nauczycieli i studentów;  

b. rozwój kompetencji, które lokuję w samodzielnej pracy nad sobą i 

wychowaniu emocjonalnym (edukacji emocjonalnej). Przyjmuję, że 

potencjał osoby rozwija się kontekstowo tylko w ramach określonej kultury 

emocjonalnej; 

3. kultura emocjonalna jako system reguł i znaczeń obecnych implicite i explicite w 

różnych formach, zwłaszcza w języku, sztuce, kulturze masowej i systemach 

wychowania. Tak rozumiana generuje wartości i znaczenia oraz kontekst dla 

wychowania. Badam więc: 

a. symptomy przemian klimatu i kultury emocjonalnej w różnych 

środowiskach; 

b. kompetencję emocjonalną rozumianą emancypacyjnie, jako indywidualny 

potencjał osoby, umożliwiający autokreację w obrębie danej kultury. 

Zwieńczeniem cyklu badań w tym zakresie była publikacja rozprawy wykazanej 

jako osiągnięcie habilitacyjne, gdzie kulturze emocjonalnej nadaję znaczenie 

semiotyczne.  

Przedstawione obszary badań interferują. To, co je łączy, to interdyscyplinarna 

kategoria emocji i pojęć pozostających w polu znaczeniowym (rozwój, kompetencje, 

przeżycie, doznanie, potrzeba), które badam i opisuję w odwołaniu do różnych aspektów 

procesu wychowania m.in. jako cel, wartość, środek lub konsekwencja oddziaływań 

wychowawczych. Tak sformułowany przedmiot zainteresowań odnoszę do znaczeń 

pedagogicznych i staram się go realizować zgodnie z zaleceniem Floriana Znanieckiego, jako 

dany ze „współczynnikiem humanistycznym”.  

Wymienione obszary wskazują na ewolucję zainteresowań i stopniowe poszerzanie i 

pogłębianie pól badawczych wyznaczanych początkowo pojęciem inteligencji emocjonalnej, 

kompetencji emocjonalnych, a następnie kultury emocjonalnej i kompetencji emocjonalnej. 

Badam je w różnych środowiskach wychowawczych, najczęściej w szkole i rodzinie. Obecnie 
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coraz częściej odnoszę swoje analizy do kontekstu pozaszkolnego, m.in. rozpoznaję i opisuję 

symptomy zwrotu emocjonalnego w nauce i kulturze oraz jego konsekwencje dla kultury 

emocjonalnej. Rysem charakterystycznym, który dostrzegam, analizując swoje 

dotychczasowe osiągnięcia, jest odchodzenie od myślenia praktycznego m.in. o kształceniu 

kompetencji, inteligencji i kompetencji emocjonalnych i przejście do analizy zjawisk w ramie 

paradygmatu emancypacyjnego i krytycznego. Między innymi podejmuję próbę 

(de)konstrukcji myślenia instrumentalnego o kompetencjach i ich kształceniu, badam pracę 

emocjonalną nauczycieli w konwencjonalnym i postkonwencjonalnym statusie roli i rozwoju 

zawodowego, poszukuję ukrytych (deformujących możliwości emocjonalne) znaczeń 

nadawanych emocjom w szkolnych przestrzeniach i przekazach medialnych. Natomiast w 

obszarze badań nad rodzajem, który coraz bardziej mnie intryguje badawczo – rozpoznaję 

osie wykluczania kobiet, które mają źródła w stereotypach emocjonalności i pracy 

emocjonalnej kobiet i mężczyzn. Drugi, może mniej znaczący symptom ewolucji mojego 

warsztatu badacza, przejawia się przesunięciem źródła uzasadnień dla inkluzji emocji w 

główną narrację o wychowaniu, jak i praktykę, z tych pochodzących głównie z psychologii na 

te interdyscyplinarne, włączając dyskursy socjologii, antropologii, filozofii i historii.  

Powyższe rozważania traktuję jako wstępne omówienie kierunków mojego 

naukowego rozwoju. Syntetycznie ujmuję je w poniższym schemacie, który stanowi mapę 

pojęć i jednocześnie związków pomiędzy nimi, i wyznacza obszary kierunków moich badań.  

 

Schemat 1. Obszary badań naukowych i ich znaczeniowe powiązania 

Kultura emocjonalna 
                                                     kontekst wychowania 

  

 

 

 

 Kompetencje emocjonalne                                                             Praca emocjonalna  

 (inteligencja emocjonalna)  

 

 

 

 

                                             Edukacja emocjonalna  

 

 

                                               Klimat emocjonalny  
                                                         (relacje, więzi, postawy) 
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W kolejnych częściach pokrótce omówię poszczególne pola badawcze ze wskazaniem 

na publikacje naukowe i udział w konferencjach, a także zwroty w moim myśleniu 

pedagogicznym.  

 

5.2. Szczegółowe omówienie zawartości poszczególnych obszarów badawczych wraz z 

ujęciem pozycji bibliograficznych  

 

I obszar badawczy – inteligencja emocjonalna w pedagogicznym odczytaniu 

Punktem krytycznym dla rozwoju moich zainteresowań emocjami jako kategorią naukową, 

wtedy jeszcze nietypową dla myślenia pedagogicznego, były dyskusje na seminariach, 

najpierw magisterskich, a następnie doktorskich, które toczyły się wokół współczesnych 

koncepcji zdolności i ich znaczenia dla funkcjonowania człowieka oraz osiągnięć życiowych. 

Koncepcja inteligencji Roberta Sternberga, Howarda Gardnera i holistycznych koncepcje 

zdolności m.in. Josepha Renzullego, Franza Monksa czy Stanisława Popka skierowały moją 

uwagę na inteligencję emocjonalną i jej związki z innymi zdolnościami. Bliskie mi były 

teoretyczne analizy i konceptualizacje twórczości i jej uwarunkowań Krzysztofa Szmidta, 

Wiesławy Limont, Beaty Dyrdy, z których czerpałam uzasadnienia do rozpoczęcia badań. 

Fascynacja koncepcją inteligencji emocjonalnej, w której doszukiwałam się argumentów 

równoważących kognitywną koncepcję człowieka i w związku z tym tak zorientowaną 

edukację, ustąpiła miejsca dociekaniom jej istoty i znaczenia głównie dla funkcjonowania 

szkolnego uczniów i związków z uzdolnieniami twórczymi. Uwieńczeniem moich 

poszukiwań było opracowanie podstaw teoretycznych i koncepcji narzędzia do badania 

inteligencji emocjonalnej, tzw. Kwestionariusz KBiE, przeprowadzenie badań i napisanie 

rozprawy doktorskiej pod kierunkiem naukowym dr hab. prof. UŚ Doroty Ekiert-Oldroyd, 

której fragmenty zostały opublikowane w książce: Inteligencja emocjonalna a uzdolnienia 

twórcze i funkcjonowanie szkolne młodzieży, Katowice, Wyd. UŚ, 2007. Kwestionariusz 

KBiE jest narzędziem wystandaryzowanym
2
 i był wielokrotnie wykorzystywany w badaniach 

do prac magisterskich na kierunku pedagogika oraz w moich projektach badawczych 

dotyczących diagnozy inteligencji emocjonalnej studentów, absolwentów kierunków 

nauczycielskich, pracowników w zawodach społecznych i innych. Kwestionariusz był też 

                                                           
2
  Narzędzie, klucz i normy stenowe zostały umieszczone w aneksie 1 w monografii: Inteligencja emocjonalna a 

uzdolnienia twórcze i funkcjonowanie szkolne młodzieży, Katowice, Wydawnictwo UŚ, 2007. 
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wykorzystywany w innych projektach, między innymi Anna Siwy-Hudowska i A. 

Kieszkowska-Grudny zastosowały go w badaniach na temat osobowości makiawelicznej
3
.  

Przyjęta perspektywa okazała się na tyle generatywna dla myślenia w kategoriach 

pedagogicznych, iż kontynuowałam badania dotyczące po pierwsze pytań o to, czym jest 

inteligencja emocjonalna, o związki z innymi możliwościami człowieka, a po drugie o jej 

znaczenie dla funkcjonowania ucznia, także o szczególnych potrzebach edukacyjnych. 

Dociekając istoty inteligencji emocjonalnej, odwołałam się do teorii, w tym tradycyjnych i 

współczesnych koncepcji zdolności, uzdolnień i inteligencji. Starałam się wykazać, iż mimo 

że przełomowa dla statusu emocji w nauce koncepcja inteligencji ma swoje źródła w 

kategoryzacjach Roberta Sternberga, Howarda Gardnera, ale i tych zdecydowanie 

tradycyjnych Davida Wechslera i Edwarda Thorndike’a, może być traktowana jako pojęcie 

skorelowane z inteligencją społeczną i tak wchodzić w zakres tzw. inteligencji praktycznych.  

W wytyczonym teorią obszarze podjęłam także badania empiryczne, zgodnie z 

dyskutowanym m.in. przez A. Matczak i A. Jaworowską tezą, iż inteligencja emocjonalna ma 

związek z innymi uzdolnieniami i osiągnięciami życiowymi. Badania były prowadzone z 

wykorzystaniem Kwestionariusza KBiE i na podstawie uzyskanych wyników potwierdzono 

między innymi współwystępowanie inteligencji emocjonalnej i postawy twórczej wśród 

młodzieży licealnej (postawa twórcza diagnozowana z zastosowaniem Kwestionariusza 

Postaw Twórczych KANH S. Popka). Korelacja okazała się niska, aczkolwiek znacząca 

statystycznie (ρ = 0,42). Wynik ten w połączeniu z teoretyczną podbudową rozważań (W. 

Dobrołowicz, K. Szmidt, E. Nęcka) pozwolił na głos w dyskusji nad emocjonalnymi 

wyznacznikami twórczego stosunku do siebie i świata, a także na wskazanie praktycznych 

implikacji do pracy w zakresie umiejętności i zdolności emocjonalnych oraz twórczych. Idąc 

tym tropem, postawiłam i uzasadniłam tezę, iż stymulując rozwój umiejętności 

emocjonalnych możemy odwołać się do metod twórczych i na odwrót – pobudzanie do 

ekspresji twórczej jest procesem angażującym także emocje. Pojęciem, które w teorii i 

praktyce łączy obydwa procesy i zwraca uwagę na kulturowe konstruowanie emocji, jest 

twórczość emocjonalna, która prowadzi do zmian w syndromach emocjonalnych. Pojęcie to 

zaimplementowałam z badań Jamesa Averilla i przetłumaczyłam jako zdolność do 

doświadczania i wyrażania emocji w sposób nie tyle nowy, co bardziej autentyczny i 

społecznie skuteczny dla osoby i otoczenia. Twórczość emocjonalna przejawia się i jest 

                                                           
3
 A. Siwy-Hudowska, A. Kieszkowska-Grudny, Osobowość makiaweliczna i jej czynniki w porównaniach 

międzypłciowych: znaczenie inteligencji emocjonalnej i lęku. „Psychologia Społeczna”, 2010, tom 5 1 (13) 27-

41.  
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rozwijana przez zróżnicowane formy aktywności i działań, np. pisanie poezji, opowiadań, 

pamiętników, dramę, teatr, taniec czy działania plastyczne, może więc być przedmiotem 

oddziaływań wychowawczych. Emocje są sposobem odnajdywania się w świecie, jego 

poznawania i komunikowania się, dlatego wsparcie rozwoju umiejętności emocjonalnych 

może mieć charakter terapeutyczny w przypadku dzieci ze szczególnymi potrzebami 

edukacyjnymi. Może bowiem rekompensować pewne trudności rozwojowe i braki w 

umiejętnościach np. intelektualnych.  

Na temat stymulowania ekspresji twórczej i emocjonalnej oraz twórczości emocjonalnej 

wygłosiłam referaty na Ogólnopolskich Festiwalach Ekspresji Dziecięcej w 2006 i 2008. Na 

temat znaczenia inteligencji emocjonalnej we wspieraniu rozwoju kompetencji osobistych i 

społecznych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych przygotowałam referat na II 

Ogólnopolską Konferencję Naukową „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w 

odkrywaniu siebie i świata” w 2006 roku. Wątek badań nad możliwościami edukacyjnego 

wsparcia rozwoju inteligencji emocjonalnej miał również duży wpływ na moją działalność 

dydaktyczną i warsztat pracy nauczyciela akademickiego. Przygotowałam autorską koncepcję 

fakultetów i zajęć warsztatowych (tzw. treningów kreatywności i innowacyjności), które 

prowadzę na kierunkach pedagogicznych od 2008 roku do chwili obecnej. Proponowana 

problematyka skoncentrowana wokół poznawania i rozwijania własnych możliwości 

emocjonalnych, a także formuła zajęć w postaci warsztatów, z wykorzystaniem metod 

stymulujących myślenie twórcze, powoduje, że zajęcia cieszą się zainteresowaniem 

studentów. 

Tak ukierunkowane poszukiwania zogniskowane wokół inteligencji emocjonalnej i jej 

implikacji miało swoje konsekwencje w postaci publikacji artykułów naukowych i rozdziałów 

w monografiach. Teksty mają charakter teoretyczny, przeglądowy i empiryczny. Do 

najważniejszych zaliczam:  

  Inteligencja emocjonalna a tradycyjne i współczesne koncepcje i teorie zdolności, s. 44-

54. W: Edukacja głębszego poziomu w dialogu i perspektywie. Red. Karpińska A. 

Białystok, Trans Humana, 2005.  

 Inteligencja emocjonalna a wspieranie postawy twórczej, s. 87-95. W: Kreatywność 

kluczem do sukcesu. Red. Dobrołowicz W., Szmidt K., Pufal-Struzik I., Ostrowska U., 

Gralewski J. Warszawa, Wszechnica Polska, 2006.  

 Inteligencja emocjonalna – stymulowanie twórczej ekspresji dziecka, s. 48-57. W: W 

kręgu sztuki i ekspresji dziecka. Rozważania inspirujące. Red. Krasoń K., Mazepa-

Domagała B. Katowice – Mysłowice, Wydawnictwo GWSP, 2006.  
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 Twórczość emocjonalna, s. 97-106. W: Wyrazić i odnaleźć siebie. Czyli o sztuce, 

ekspresji, edukacji i arteterapii. Red. Krasoń K., Mazepa-Domagała B. Katowice – 

Mysłowice, Wydawnictwo GWSP, 2008.  

 Podstawowe zdolności inteligencji emocjonalnej a kompetencje osobiste i społeczne 

dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, s. 145-152. W: O poznawaniu siebie i 

świata przez dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Red. Pilecka W., 

Bidziński K., Pietrzkiewicz M. Kielce, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno- 

Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008.  

 

Prowadzone przeze mnie warsztaty kreatywności, innowacyjności i inteligencji 

emocjonalnej dla studentów kierunków pedagogicznych, udział w projekcie „Nowoczesny 

wykładowca – Tutor i Coach”, a także rozmowy z nauczycielami, obserwacja praktyki 

szkolnej i krytyczne myślenie o przygotowaniu zawodowym nauczycieli stopniowo 

prowadziły do poszerzania pola badawczego i zainspirowały mnie do podjęcia tematu 

kompetencji, w tym kompetencji emocjonalnych nauczycieli i wsparcia ich w procesie 

profesjonalnego kształcenia. 

 

II obszar badawczy – kompetencje i edukacja emocjonalna 

 

II a Kompetencje emocjonalne nauczycieli 

 Podejmowane dyskusje i zainteresowanie moimi badaniami inteligencji emocjonalnej w 

praktyce edukacyjnej, a z drugiej strony krytyczne głosy lokujące emocje poza 

możliwościami poznawania w pedagogice i rozwijania w szkole, utwierdziły mnie w 

przekonaniu, że przedmiot jest generatywny i wart dalszej eksploracji. Pogłębiona kwerenda 

biblioteczna, dostęp do materiałów źródłowych w języku angielskim oraz współpraca w 

projektach badawczych w Zakładzie Pedeutologii i Zarządzania Oświatą UŚ spowodowały 

przesunięcie akcentów w badaniach z inteligencji na kompetencje emocjonalne nauczyciela. 

W wytyczeniu tego obszaru problemowego znaczący udział miała moja współpraca w 

naukowcami i nauczycielami z całej Europy w ramach stowarzyszenia The Learning Teacher 

Network (2007-2014). Spotkania konferencyjne w Eastbourne (2007) oraz Lizbonie (2013) 

stały się płaszczyzną wymiany poglądów, wyników badań i dobrych praktyk. Początkiem 

współpracy było zaproszenie wystosowane przez Magnusa Perssona, prezydenta i 

koordynatora The Learning Teacher Network, do publikacji badań, które prowadziłyśmy z 
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Beatą Dyrdą
4
, a dotyczących nowych obszarów kompetencji nauczycieli i kształcenia 

pedagogicznego w odpowiedzi na zapisy Deklaracji Bolońskiej. Dzięki środkom finansowym 

z projektu zespołowego (konkurs wydziałowy PiPS, 2005) przeprowadziłyśmy badania 

diagnozujące poziom wiedzy nauczycieli na temat zdolności uczniów i kompetencji 

nauczycieli. Dokonałyśmy również analizy celów, treści i możliwości kształcenia nauczycieli 

w Polsce. W 2005 i 2006 roku został opublikowane rozdziały w pracach cyklicznych pod 

redakcją M. Perssona, finansowanych z programu Sokrates Unii Europejskiej. Pierwszy pod 

tytułem: The creative and emotionally intelligent teacher – the teacher of the future w 

monografii zbiorowej Learning for the future. Dimensions of the new role of the teacher 

(2005, s. 69-78), a w 2006 – Guidelines and aims of contemporary teacher education in 

Poland w monografii zbiorowej: A vision of European teaching and learning. Perspectives on 

the new role of the teacher (2006, s. 315-331). Także kolejne publikacje w wydawnictwach 

The Learning Teacher Network były głosem B. Dyrdy i moim w dyskusji nad przemianami w 

roli nauczyciela i jego profesjonalnym kształceniu w Polsce zgodnie z założeniem, że 

aktywność zawodowa ostatecznie zależy od jakości uczenia się nauczyciela. Następnie 

zostałyśmy zaproszone do wygłoszenia wykładu na konferencji: „4th International 

Conference on Learning Processes, Inclusion and Learning environments” (2007). Wyniki 

badań dotyczące kształcenia zawodowego i rozwoju kompetencji, które zaprezentowałyśmy, 

zostały opublikowane w tekście: New competences – new standards of professional teacher’s 

education, „The Learning Teacher Journal”, tom 2, nr 1, 2008, s. 49-67. Następnie we 

wspólnych i odrębnych publikacjach i wystąpieniach zwracałyśmy uwagę na obszary 

kompetencji miękkich (emocjonalnych, społecznych) i twórczych w strukturze kompetencji 

zawodowych nauczyciela.  

Osiągnięciem, któremu przypisuję istotne znaczenie w rozwijaniu zainteresowania 

problematyką kompetencji emocjonalnych nauczyciela, jest artykuł opublikowany w 

„Chowannie”: Inteligencja emocjonalna jako kluczowa kompetencja współczesnego 

nauczyciela (2006, tom 1 (26), s. 85-95). Tekst w zamierzeniu miał mieć charakter 

przeglądowy, jednak zakres podjętych wątków pozwolił na wytyczenie moich dalszych 

kierunków badań, które lokują się w obszarze pedeutologii – w jej aspekcie teoretycznym i 

praktycznym. Zamierzeniem koncepcyjnym tego tomu czasopisma była analiza roli i 

kompetencji nauczyciela w teorii i praktyce edukacyjnej. Postawiłam pytanie, jaki powinien 

być nauczyciel, który odpowiada nie tylko na potrzeby rozwojowe uczniów, ale i na 

                                                           
4
 Dr hab. Beata Dyrda zmarła w 2014 r.  
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postulowaną zmianę kultury szkoły wyznaczanej przez paradygmat organizacji uczącej się. 

Ramę teoretyczną moich rozważań wyznaczała nadal koncepcja inteligencji emocjonalnej, ale 

w odniesieniu do koncepcji pedutologicznych. W tekście tym nakreśliłam obszary roli i 

kompetencji nauczyciela, w których umiejętności pracy z emocjami zostały uznane za 

„kluczowe” dla jakości interakcji w klasie szkolnej, powodzenia uczenia oraz rozwoju 

zawodowego. Postawiłam i uzasadniłam teoretycznie tezę, iż umiejętności i wiedza 

inteligentnego emocjonalnie nauczyciela stanowią o jego kompetencjach, głównie 

interpersonalnych i komunikacyjnych oraz refleksyjności w pracy, z drugiej strony deficyty 

czy trudności w radzeniu sobie z emocjami mogą inhibować rozwój i prowadzić do wypalenia 

zawodowego. Podbudowę teoretyczną badań stanowiły koncepcje kompetencji Roberta 

Kwaśnicy, Marii Koć-Seniuch, Henryki Kwiatkowskiej oraz refleksyjnej praktyki Doroty 

Gołębniak i Donalda Schöna. Koncepcje te na trwałe ukierunkowały moją perspektywę 

badania nauczycieli i nadal są obecne w moich peregrynacjach. Moje rozważania w tym 

zakresie wpisują się w przekonanie, że w zawodzie nauczyciela najważniejszy jest człowiek i 

to od jego kompetencji zależy, jak nawet najbardziej szczytne ideały będą w praktyce 

realizowane. Tak wyznaczona rola nauczyciela i jego „osoby” nadal nie jest realizowana w 

procesie profesjonalnego przygotowania i doboru do zawodu. Moją perspektywę badań w tym 

zakresie trafnie oddają słowa H. Kwiatkowskiej (2008), iż tylko integracja myśli i uczuć jest 

źródłem mocy wbrew wszelkim przeszkodom zewnętrznym i wewnętrznym (osobowym). 

Zgodnie z założeniem, iż kompetencje są odpowiedzią na oczekiwania miejsca pracy, w 

kolejnych badaniach pytałam o wyznaczniki nowej roli nauczyciela w społeczeństwie 

opartym o wiedzę (badania z B. Dyrdą) i percepcję własnych ról zawodowych, jako przejaw 

identyfikacji z rolą. Jak się okazało, role są częściej postrzegane w tradycyjnym rozumieniu – 

przekazywania wiedzy, utrzymania dyscypliny i zapewnienia bezpieczeństwa, a świadomość 

roli i poczucie tożsamości rośnie wraz z doświadczeniem zawodowym. Między innymi o tym 

pisałam w artykułach:  

 New Dimensions of the role of the teacher in a knowledge-based Society. „The New 

Educational Review”, 2007, tom 13, nr 3-4, s. 119-128 – artykuł napisany we 

współautorstwie z B. Dyrdą. 

 Najnowsze koncepcje zdolności a kształcenie pedagogów, s. 313-321. W: Kształcenie 

kandydatów na nauczycieli teoria – praktyka. Red. Gumuła T., Dyrda T. Kielce, 

Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2006.  

  Teachers’ perception of their roles. „The Learning Teacher Journal”, 2011, tom 5, nr 

2, s. 15-31.  
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Pozostając w obrębie problematyki pedeutologicznej, przygotowałam kolejny projekt, którego 

celem była diagnoza kompetencji przyszłych nauczycieli i pedagogów, a także preferencji 

wyboru zawodów pedagogicznych. Badałam również związki inteligencji emocjonalnej i 

wypalenia zawodowego (kwestionariusz MBI CH. Maslach). Odwołując do teoretycznego 

modelu R. Kwaśnicy, włączyłam kompetencje emocjonalne do grupy praktyczno-moralnych, 

nadrzędnych wobec instrumentalnych. Oznacza to, że mają one znaczenie podstawowe, 

kluczowe, a nie uzupełniające czy wyróżniające najlepszych nauczycieli. Taki sposób 

myślenia niesie określone konsekwencje dla kształcenia nauczycieli dotyczące treści, metod i 

celu przygotowania pedagogicznego. Pracując z przyszłymi nauczycielami historii, języków 

obcych i nauczania początkowego oraz rozmawiając na zajęciach o tym, co najbardziej istotne 

w pracy nauczyciela, zaobserwowałam, iż studenci po pierwsze nie zawsze radzą sobie z 

emocjami, a część z nich, zwłaszcza na kierunkach innych niż pedagogika, ma trudności z 

autoprezentacją i współpracą w grupie. Po drugie, studenci są nastawieni sceptycznie do 

pracy dydaktycznej i wychowawczej opartej o relacje osobowe i metody aktywizujące, nie 

znajdują też uzasadnienia dla wychowania w sferze emocjonalnej w szkole. Był to impuls do 

przeprowadzenia badań diagnostycznych i porównawczych. Teoretycznym punktem wyjścia 

do badań była deklarowana zmiana paradygmatu edukacyjnego ze skoncentrowanego na 

treściach do skoncentrowanego na osobie ucznia (studenta) oraz zalecenia, wynikające 

między innymi z Deklaracji Bolońskiej i kolejnych reform oświatowych, dotyczące 

kształcenia kompetencji społecznych na każdym etapie edukacji. Badania prowadzone w 

wymienionym zakresie miały charakter empiryczny i ich wyniki zostały opublikowane 

między innymi w rozdziałach w monografiach: 

 Inteligencja emocjonalna a preferencje wyboru zawodów pedagogicznych, s. 246-254. 

W: Dylematy dydaktyki szkoły wyższej w dialogu i perspektywie. Red. Karpińska A., 

Wróblewska W. Białystok, Wydawnictwo Trans Humana, 2008.  

 Kompetencje społeczno-emocjonalne absolwentów kierunków pedagogicznych i 

nauczycielskich, s. 233-251. W: Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów. Red. 

Dudak A., Klimkowska K., Różański A. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 

2012. 

 Czy inteligentny emocjonalnie nauczyciel nie wypali się zawodowo? s. 305-324. W: 

Rynek pracy pedagogów. Bariery i perspektywy. Red. Watoła A., Wójcik K.. Dąbrowa 

Górnicza, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2012.  
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W badaniach porównawczych stwierdzono, iż osoby pracujące w zawodach pedagogicznych 

uzyskują wyższe wyniki w badaniu inteligencji emocjonalnej niż pracownicy innych 

sektorów np. administracji. Zdiagnozowano też niższe wyniki (różnice znaczące 

statystycznie) w poziomie inteligencji emocjonalnej studentów historii specjalność 

nauczycielska w porównaniu do studentów kierunku pedagogika. Studenci historii 

potwierdzali w prowadzonych wywiadach, że w procesie ich profesjonalnego przygotowania 

do zawodu ważniejsze są kompetencje dydaktyczne niż interpersonalne i emocjonalne. Jeśli 

chodzi o związki z wypaleniem zawodowym, to w badaniach weryfikacyjnych potwierdzono 

korelację z wynikiem ogólnym inteligencji emocjonalnej oraz częściowo pomiędzy wynikami 

w badaniu w poszczególnych skalach inteligencji emocjonalnej i wypalenia zawodowego. 

Wyniki uzyskane w tych różnych badaniach potraktowałam jako kolejny argument w dyskusji 

nad koniecznymi zmianami w praktyce kształcenia nauczycieli, w której problemy 

pedagogiczne i psychologiczne zawodu nauczyciela są traktowane marginalnie, a zajęcia 

skoncentrowane na rozwoju kompetencji „miękkich” są realizowane rzadko, często w formie 

fakultatywnej. Ponieważ kompetencje emocjonalne mają charakter zindywidualizowany i w 

dużej mierze są uwarunkowane predyspozycjami i doświadczeniami socjalizacyjnymi, warto 

także zastanowić się nad doborem bądź indywidualnym prowadzeniem kandydatów na 

nauczycieli. Kształcenie nauczycieli oznacza pomoc w samopoznaniu możliwości, 

wytyczeniu ścieżek indywidualnego rozwoju oraz podjęciu pracy nad sobą (autotreningu). 

Przyjmuję, iż ma znaczenie w profilaktyce wyplenia zawodowego, może także przygotować 

nauczycieli do pracy wychowawczej z emocjami uczniów. Nauczyciel i działania edukacyjne  

nie determinują rozwoju inteligencji emocjonalnej, kompetencji czy inaczej możliwości 

emocjonalnych uczniów, jednak szkoła (przedszkole) może być przestrzenią dla treningu 

socjalizacyjnego kompetencji emocjonalnych, może wychowywać, kształcić, działać 

terapeutycznie i profilaktycznie. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa charakter relacji 

interpersonalnych w klasie. Tym samym nauczyciel, za sprawą osobistych zasobów i 

kompetencji zawodowych może rozwijać lub blokować rozwój emocjonalny uczniów. Bez 

wątpienia jest to wyzwanie dla edukacji, także edukacji nauczycieli.  

Kompetencje nauczyciela, w tym kompetencje emocjonalne, były przedmiotem moich 

licznych wystąpień na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Na ten temat 

wygłosiłam referaty między innymi na ogólnopolskich konferencjach „Nauczyciel – zawód, 

powołanie i pasja” (Zamość, 2006) i „Efektywność kształcenia zintegrowanego w świetle 

reformy szkoły” (Katowice, 2006) oraz Konferencji Krajowej Zakładu Andragogiki UMCS 

„Przygotowanie zawodowe pedagogów a potrzeby rynku pracy” (Lublin, 2012). Brałam 
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również udział w konferencji online „Education as the Basis of the Humanity evolution in 

Conditions of the Information Environment of the Society Domination” (Londyn 2013). 

Zgłosiłam swój akces z referatem: Emotional intelligence in pedagogical and non-

pedagogical professions – a comparative study. Zaprezentowane badania spotkały się z 

dużym zainteresowaniem i zostały nagrodzone dyplomem „Scientific Thought Leader” 

przyznanym przez International Academy of Science and Higher Education – Londyn. 

 

II b Edukacja emocjonalna w szkole, wychowanie emocjonalne w domu – szanse i zagrożenia  

Kształcenie umiejętności emocjonalnych w szkole wpisuje się w kompetencyjne myślenie 

o edukacji i przez „nieuważnego” pedagoga może zostać utożsamione ze sprawnością, 

dyspozycją, które szkoła powinna kształcić. Potraktowane instrumentalnie doprowadzi do 

powierzchowności, „uczenia” praktycznych umiejętności. Rolą edukacji również w tym 

względzie byłoby raczej odwołanie do możliwości emocjonalnych osoby, korzystanie z nich 

w procesach dydaktycznych i wychowawczych. Taką perspektywę edukacji (uczenia się i 

wychowania) przyjmuję i uzasadniam w badaniach teoretycznych i empirycznych 

zaprezentowanych między innymi w tekstach:  

 Integracja w edukacji w świetle nowych poglądów na zdolności człowieka s. 63-70. W: 

Efektywność kształcenia zintegrowanego. Implikacje dla teorii i praktyki. Red. Siwek H. 

Katowice, Wydawnictwo WSP TWP, 2007.  

 Rola nauczyciela w edukacji emocjonalnej. s. 222-231. W: Nauczyciel wobec szans i 

zagrożeń edukacyjnych XXI wieku. Teoretyczne konteksty szans i zagrożeń edukacyjnych 

XXI wieku, 2009. Tom I. Red. Gajdamowicz H. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”. 

  Możliwości edukacji emocjonalnej w szkole, s. 63-71. W: System integralny w edukacji 

dziecka. Red. Siwek H., Bereźnicka M. Warszawa, Wydawnictwo Comandor, 2011.  

 Socio-emotional learning in teachers’ narrations, s.139-157. W: Pedagogical education 

in the context of the job market requirements. Red. R. Bera, A. Dudak, K. Klimkowska. 

Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012.  

 

W badaniach zwróciłam uwagę na możliwości dla edukacji emocjonalnej w szkole, także 

na etapie kształcenia zintegrowanego. Lokuję je głównie w kilku obszarach, m.in.: 

a. wiedzy i umiejętnościach emocjonalnych nauczyciela,  

b. świadomym i odpowiedzialnym oddziaływaniu wychowawczym na rozwój 

emocjonalny uczniów (postawy wychowawcze nauczycieli, dobór treści i metod 

pracy), 
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c. pozytywnej atmosferze emocjonalnej w szkole i klasie, 

d. „wpisaniu” w treści programowe i programy wychowawczo-profilaktyczne 

oddziaływania na poszczególne składowe kompetencji emocjonalnych, także  

integrowaniu oddziaływań, treści, celów i metod, 

e. organizacji pracy szkoły i jej kulturze wychowawczej.  

Niezależnie, czy badane zdolności nazwiemy inteligencją, umiejętnościami, czy właśnie 

kompetencjami, szkoła powinna być środowiskiem (przestrzenią społeczną), w której 

uczniowie doskonalą swoje umiejętności emocjonalno-społeczne, rozwijając predyspozycje 

wrodzone, wiedzę i umiejętności. Zapytałam więc czynnych zawodowo nauczycieli, czy i 

jakie działania w tym zakresie podejmują w swojej praktyce szkolnej. Nauczyciele 

dostrzegają możliwości kształcenia umiejętności emocjonalnych czy szerzej interpretowanych 

społeczno-emocjonalnych, traktują wychowanie emocjonalne jako zobowiązanie zawodowe i 

konieczność z racji trudności w zachowaniu i funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym 

uczniów, jednak znacznie rzadziej podejmują konkretne działania w tym zakresie w postaci 

zajęć wychowawczych, ćwiczeń, rozmów w sytuacji trudności emocjonalnych uczniów czy 

konfliktów w grupie. Przyczyn tej rozbieżności upatrują w nadmiernym obciążeniu pracą 

dydaktyczną i administracyjną oraz w braku przygotowania zawodowego do roli 

wychowawcy. Prawie wszyscy badani przeze mnie nauczyciele zwrócili uwagę na 

konsekwencje skoncentrowanego nadal na wiedzy, a nie studencie kształcenia nauczycieli, to 

znaczy wiedzą czym są emocje i jakie mają znaczenie, ale pracy z emocjami musieli uczyć się 

metodą prób i błędów. Podobnie jak w większości moich projektów badawczych, także 

badając możliwości rozwoju emocjonalnego uczniów w szkole, ostatecznie to kompetencje 

nauczyciela i przygotowanie zawodowe okazują się krytyczne. Brak zindywidualizowanej 

oferty kształcenia nauczycieli, brak instytucjonalnego wsparcia rozwoju kompetencji i 

radzenia sobie z trudnościami w przestrzeni społeczno-emocjonalnej szkoły powoduje, że w 

zawodzie funkcjonują nauczyciele, którzy nie mieli możliwości rozwinięcia kompetencji 

niezbędnych w pracy.  

W badaniach uwarunkowań rozwoju kompetencji emocjonalnych w szkole opierałam 

się na założeniu, że to idiograficzne doświadczenia domu, atmosfery emocjonalnej i więzi z 

rodzicami determinują możliwości i w następstwie kompetencje dziecka. Taka perspektywa 

ma swoje uzasadnienie w badaniach psychologii rozwojowej i pedagogiki rodziny, i 

przyczyniła się do wyodrębnienia kolejnego pola badawczego – znaczenia kompetencji 

emocjonalnych i postaw wychowawczych rodziców. Wątki te podjęłam w projektach 

empirycznych, których wyniki opublikowano w artykule: Parents’ socio-emotional 



25 | S t r o n a  

 

Podpis habilitanta………….. 

competences and children adaptation to infant school w „The New Educational Review” 

(2013, tom 33, nr 3, s. 39-49) oraz w rozdziale: Wychowanie „bezstresowe” w teorii i 

opiniach studentów kierunków nauczycielskich, w monografii naukowej Pedagogika 

przedszkolna. Oblicza i poszukiwania pod redakcją M.M. Adamowicz i A. Olczak (2014, s. 

128-143), gdzie rozpoznaję nie tylko deklaracje dotyczące wychowania nadmiernie 

skoncentrowanego na dziecku, ale również analizuję wymiar zbytniej emocjonalnej 

koncentracji na dziecku, która zmienia więzi w rodzinie i oddziałuje na możliwości 

emocjonalne dziecka. Ten wątek poszerzyłam w rozdziale: Siła słabych więzi, słabość silnych 

więzi emocjonalnych w rodzinie. Przemiany postaw wychowawczych rodziców, w monografii 

naukowej: Znajomość. Koleżeństwo. Przyjaźń. Dynamizm ewaluowania więzi emocjonalnej 

pod redakcją naukową Alicji Żywczok (Warszawa, 2014, s. 40-54). Podstawę teoretyczną 

badania aspektów emocjonalnych środowiska rodzinnego i opisywanie więzi jako zbyt 

silnych lub zbyt słabych stanowiła koncepcja przywiązania Johna Bowlby’ego, postaw 

wychowawczych Mieczysława Plopy i Antoniny Guryckiej. O znaczeniu więzi decyduje 

napięcie, które wytwarza się pomiędzy oczekiwaniami, potrzebami, a percepcją więzi dziecka 

z rodziną. Przyjmuję, że sposób budowania więzi z dzieckiem, nasycenie ładunkiem 

emocjonalnym jest przejawem postaw wychowawczych rodziców oraz stanowi o 

funkcjonalności bądź dysfunkcjonalności rodziny. Biorąc pod uwagę przemiany współczesnej 

rodziny, można zaobserwować biegunowość niewłaściwych postaw wychowawczych 

rodziców związanych z zaburzeniem więzi: niedostatek psychicznego kontaktu z dziećmi, 

który w skrajnej postaci prowadzi do sieroctwa emocjonalnego, bądź jego nadmiar. 

Przemiany w więziach w rodzinie i w klimacie codziennych interakcji analizuję jako 

konsekwencję, ale i symptom zmieniającej się kultury emocjonalnej. Jest to trop, który 

doprowadził do znacznego poszerzenia przedmiotu moich badań i przesunięcia 

zainteresowania na kulturowe aspekty emocji i ich socjalizacji – co stanowi oś teoretyczną III 

pola badawczego.  

 

III Obszar badawczy – kultura emocjonalna jako kontekst wychowania 

Inteligencja emocjonalna jako termin teoretyczny w znaczący sposób przyczyniła się do 

zdekonstruowania tego, czym jest edukacja, jakie są jej cele i jaki „powinien” być dobry 

nauczyciel. Pojęcie to jest różnie rozumiane i w gruncie rzeczy stanowi eufemizm, jednak w 

zdecydowany sposób przesunęło uwagę z intelektualnych wymiarów uczenia się i sytuacji 

wychowawczej na wymiary emocjonalne. W tekście: Pedagogiczne odczytanie koncepcji 

inteligencji emocjonalnej. Nowe przestrzenie uczenia się w monografii Współczesna 
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przestrzeń edukacyjna. Geneza. Przemiany. Znaczenie ( Żłobicki, 2013, s. 193-209) zgodnie z 

tytułem podjęłam próbę przedstawienia, jakie implikacje dla pedagogiki jako nauki i praktyki 

edukacyjnej, ma dyskurs inteligencji emocjonalnej. Wskazałam na edukację emocjonalną, 

rozwój emocjonalny uczniów, kompetencje emocjonalne nauczyciela i klimat emocjonalny 

grupy jako te, które mają teoretyczne uzasadnienie w interdyscyplinarnej wiedzy o procesach 

emocjonalnych i praktyczne znaczenie dla edukacji (wychowania i kształcenia).Wymienione 

kategorie pojęciowe pojawiły się w mojej refleksji na skutek podsumowań aktywności 

naukowej i badań skoncentrowanych wokół inteligencji emocjonalnej i kategorii pochodnych. 

Przedstawiłam je w referacie: Searching the elusive – about emotions at school (W 

poszukiwaniu nieuchwytnego – o emocjach w szkole) na kolejnej konferencji The Learning 

Teacher Network „Education for Sustainable Development” w Lizbonie. Po raz pierwszy 

użyłam też pojęcia kultura emocjonalna (tu szkoły), wokół której do chwili obecnej 

koncentrują się moje badania i która wyznacza III, moim zdaniem kluczowy w moim 

dorobku, obszar naukowo-badawczych działań. Moje wystąpienie, jako głos w dyskusji o 

edukacji dla zrównoważonego rozwoju, poskutkowało zaproszeniem do publikacji artykułu 

na ten temat w czasopiśmie popularno-naukowym „The Learning Teacher Magazine”. W 

2013 roku został opublikowany artykuł Emotions at school- grasping the elusive (2013, s. 

13).  

Nakreślone powyżej obszary ukierunkowały moje badania zogniskowane wokół 

emocjonalnych aspektów edukacji szkolonej. Włączyłam je w dyskurs pedagogiczny, 

odwołując się między innymi do koncepcji uczenia przez przeżywanie W. Zaczyńskiego, 

kształcenia wielostronnego W. Okonia, koncepcji wymiarów uczenia się K. Illerisa oraz 

badań codzienności życia szkoły M. Dudzikowej i M. Czerepaniak-Walczak. Chcąc 

odpowiedzieć na pytania, czy teoretycznie skonstruowane pojęcia opisują szkołę, jej 

codzienność, także jako kontekst uczenia i wychowania, przeprowadziłam badania w 

szkołach podstawowych i ówczesnych gimnazjalnych. Postawiłam wiele pytań, a kluczowe z 

nich dotyczyły tego, czy klasy mają swój klimat emocjonalny, czy nauczyciele pracują 

emocjonalnie i finalnie – czy szkoła wspiera rozwój emocjonalny uczniów. Wyniki i wnioski 

z badań znalazły wyraz w kolejnych publikacjach: 

 Emotional aspects of school education – curricula and relationship context. „US–China 

Educational Review B”, 2014, tom 4, nr 7, s. 431-442. (Lista B MNISW, 10 pkt) 

 W poszukiwaniu nieuchwytnego – o emocjach w relacjach uczeń-nauczyciel, s. 292-304. 

W: Dydaktyczna refleksja o edukacyjnych priorytetach. Red. Karpińska A., Zińczuk M. 

Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2014.  
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  Klimat emocjonalny klasy – próba operacjonalizacji ulotnych wymiarów kultury szkoły, 

s. 171-182. W: Edukacja wobec niepowodzeń szans ich minimalizacji. Red. Karpińska A., 

Zińczuk M., Remża P. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016.  

 Praca emocjonalna nauczyciela w koncepcji kulturowej Arlie Russell Hochschild, s. 200-

213. W: Sukces jako zjawisko edukacyjne. Red. Żłobicki W., Humeniuk M., Paszenda I. 

Tom 1. Wrocław, Wydawca Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017.  

 

Badania opublikowane w wymienionych artykułach stanowią dla mnie szczególnie 

ważny element dorobku naukowo-badawczego, gdyż pozwoliły na wytyczenie kolejnych pól 

badawczych wraz z pojęciami, które do tej pory były w moich rozważaniach obecne tylko 

marginalnie, czyli klimat emocjonalny i praca emocjonalna. Są to pojęcia trudne do 

zoperacjonalizowania, gdyż opisują przestrzeń intersubiektywną klasy i szerzej – szkoły. 

Zastanawiałam się, czy w ogóle można mówić o klimacie emocjonalnym klasy, czy może 

pojęcie klimatu społecznego wyczerpuje opis dynamiki życia w klasie. Te wątpliwości 

ukierunkowały wywiady fokusowe z uczniami, rozmowy z nauczycielami i dyrekcją szkół 

oraz obserwacje uczestniczące. W badaniach uczniowie wskazywali na nauczycieli i ich 

indywidualny styl prowadzenia zajęć, a także pewne osobiste kompetencje jako znaczące dla 

ich samopoczucia na lekcjach. Dla przykładu z dobrym samopoczuciem na lekcji (pozytywny 

klimat emocjonalny) łączyli nauczyciela, który jest autentyczny i uczciwy, rozmawia i 

współpracuje z klasą, ponadto powstrzymuje się od sarkazmu i surowej dyscypliny. Na 

podstawie badań zaproponowałam opis klimatu w dwóch wymiarach – tonu emocjonalnego, 

(odczuć i przeżyć związanych z uczestniczeniem w życiu klasy) oraz zachowań i postaw 

nauczyciela. Założyłam, że badanie tych wymiarów powinno się odbywać w kontekście 

istniejących, a nie zawsze uświadomionych wartości i filozofii wychowania realizowanej 

(przejawiającej się) w kulturze szkoły.  

Konsekwencją wskazania kulturowego kontekstu klimatu emocjonalnego było 

podjęcie badań nad pracą emocjonalną nauczyciela. Pojęcie zaczerpnęłam z koncepcji 

kulturowej A. Russell Hochchild oraz dramaturgicznego ujęcia emocji w koncepcji E. 

Goffmana. W teście Praca emocjonalna nauczyciela w koncepcji kulturowej Arlie Russell 

Hochschild, 2017. podjęłam próbę uzasadnienia tezy, iż praca emocjonalna nie jest tylko 

rodzajem psychicznego wysiłku nauczyciela w odpowiedzi na obciążenie w miejscu pracy, 

ale jest ontologicznie i teleologicznie wpisana w działanie pedagogiczne. Swoistość pracy 

nauczyciela wynika z komunikacyjnej i społecznej natury działań pedagogicznych, w których 

emocjonalne rozumienie pozwala na realizowanie wychowania i uczenia z zachowaniem 
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równowagi pomiędzy formalnymi wymogami edukacji szkolnej a potrzebami i 

możliwościami uczniów. Praca emocjonalna nauczyciela usytuowana jest w okolicznościach, 

co do których istnieją pewne reguły ramowania. Skrypty kulturowe, według których 

nauczyciele i uczniowie budują swoje role, wchodzą w interakcje i regulują ekspresję 

emocjonalną, stanowią o swoistej kulturze emocjonalnej szkoły, która ma nie tylko swoją 

specyfikę charakterystyczną dla zgromadzeń ludzi, ale również wynika z odwołań 

normatywno-ideologicznych instytucji edukacyjnej. To w zdecydowany sposób wyróżnia 

pracę emocjonalną nauczyciela (pedagoga, wychowawcy, opiekuna) od innych zawodów i 

czyni z niej obszar rozwoju zawodowego. Wykorzystując jako narzędzie epistemologiczne 

koncepcję L. Kohlberga rozwoju (moralnego) człowieka, opisałam pracę emocjonalną na 

poziomie racjonalności przedkonwencjonalnej, konwencjonalnej i postkonwencjonalnej. 

Argumentuję, iż pułap działań nauczyciela powinien wyznaczać poziom postkowencjonalny, 

kiedy nauczyciel wykracza poza kształtowanie potencjału adaptacyjnego uczniów, 

dyscyplinowanie i wtłaczanie w określone konwencje zachowań charakterystyczne dla dwóch 

wcześniejszych poziomów. Oferta poziomu postkonwencjonalnego opisuje dopuszczalne 

zachowania oraz kontekst wyborów i preferencji jako poszerzające wolność osobistą 

jednostki, której działania intelektualne, emocjonalne, społeczne i moralne są obszarem pracy 

pedagogicznej, są nie tylko „dopuszczone”, ale prowokowane do obecności w klasie. 

Uległość, podporządkowanie, tłumienie emocji są zastępowane przymusem obecności oporu 

(jako formy refleksji a nie negacji), współpracy i uczenia się refleksyjności emocjonalnej.  

Modele klimatu i pracy emocjonalnej, pokrótce opisane powyżej, zostały zmodyfikowane 

i poddane dalszej weryfikacji empirycznej w badaniach, których wyniki opublikowano w 

monografii Dyskursy o emocjach – pedagogika i codzienność szkolna, 2018. Natomiast 

perspektywa postkonwencjonalnego statusu rozwoju (emamcypacyjna) w badaniu 

kompetencji emocjonalnych, została przyjęta w dwóch tekstach opublikowanych w 

czasopismach naukowych umieszczonych w części B listy czasopism punktowanych 

MNISW: 

 Emancypacyjne czy instrumentalne – (re)konstrukcja kształcenia kompetencyjnego. 

„Studia Edukacyjne”, 2016, nr 41, s. 131-156. 

 Między uspołecznieniem a indywidualizacją – w stronę rozwijania potencjału 

emocjonalnego w edukacji. „Chowanna”, 2014, tom 2, s. 183-195. 

 

„Niedointerpretowanie” kształcenia kompetencyjnego wynika z przekonania, że 

kompetencje są tylko praktyczne, muszą służyć sprawnej i mierzalnej poprawie jakości 
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działania, dlatego w artykule Emancypacyjne czy instrumentalne – (re)konstrukcja kształcenia 

kompetencyjnego, 2016 odrzuciłam rozumienie kompetencji w wąskich, akontekstualnych 

kategoriach tylko umiejętności adaptacyjnych. Przyjmując, że bycie w świecie może odbywać 

się na różne sposoby, możemy być podmiotem bądź pełnić zaadaptowaną rolę, 

zaproponowałam rekonstrukcję pojęcia kompetencji między innymi w odniesieniu do 

koncepcji refleksyjności D. Schöna (refleksja przed, w trakcie i po działaniu). Taka 

perspektywa interpretacyjna pozwoliła na wyraźnie zaznaczenie różnicy między rozumieniem 

dyspozycjonalnym kompetencji, kiedy mówimy o listach, zestawach kompetencji (liczba 

mnoga) i kompetencją (liczba pojedyncza) jako holistyczną zdolnością dokonywania osądu. 

Nieodłącznymi składnikami zaistnienia tak rozumianych kompetencji są refleksyjność, 

samoświadomość i motywacja – warunki aktywnego doświadczania i działania. Idąc tym 

tropem, w „Chowannie” (2014) opisuję proces rozwoju emocjonalnego jako wysoce 

zindywidualizowany, którego kierunek wyznaczają osobiste możliwości i doświadczenia. 

Praktyki edukacyjne niejednokrotnie prowadzą do ograniczenia potencjału emocjonalnego 

osoby poprzez działania socjalizacyjne (normatywne przyjmowanie obowiązujących 

zachowań) lub nakazują eksploatację potencjału emocjonalnego przez społeczny przymus, na 

przykład kształcenia inteligencji emocjonalnej. W artykule argumentuję tezę, iż potencjał 

emocjonalny nie może być ograniczany tylko do rozwoju kompetencji intrapersonalnych 

(skierowanych do wnętrza) ani tylko interpersonalnych (skierowanych na zewnątrz), dlatego 

uspołecznienie i indywidualizacja nie są procesami wykluczającymi się, ale 

komplementarnymi, niezbędnymi dla pełnego rozwoju potencjału emocjonalnego. 

Jeśli kompetencje rozwijają się w kontekście, konieczne jest postawienie pytań o to 

jaka jest współcześnie kultura emocjonalna i czy sprzyja rozwojowi w tej sferze. Zostały one 

podjęte w kilku wystąpieniach konferencyjnych, między innymi na VI Międzynarodowej 

Konferencji „Pedagogika społeczna a zagrożenia społeczne, instytucjonalne i indywidualne” 

w Brnie w 2015 oraz na IX Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym „Ku życiu 

wartościowemu. Idee – Koncepcje – Praktyki” w Białymstoku w 2016.  

Zwrot ku badaniu kultury emocjonalnej otworzył nowe pola badawcze. Dużą rolę 

odegrały w nim dwa odbyte staże naukowo-dydaktyczne w Via University College Aarhus w 

Danii w 2014 oraz w kolejnym roku w Uniwersytecie J.A. Komeńskiego w Pradze. Wymiana 

poglądów na płaszczyźnie międzynarodowej, zainteresowanie pracowników naukowych 

moim projektem badawczym i cyklem wykładów oraz warsztatów dla studentów grup 

międzynarodowych na temat Emotional competences – emotional coaching in different 

cultures (Kompetencje emocjonalne – coaching w różnych kulturach) utwierdził mnie w 
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przekonaniu, że mój kierunek badań jest ważny poznawczo i praktycznie, a moje badania 

włączają się w międzynarodowy dyskurs naukowy.  

W publikacjach: Kultura emocjonalna – współczesne przestrzenie (nie) uczenia się 

emocji (W: Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního 

ohrožení. Red. Neslušanová S., Niklová M., Jarosz E., 2015, s. 848-858) oraz Przemiany 

kultury emocjonalnej – szkolne przestrzenie (nie) uczenia emocji (W: Wartości – Edukacja – 

Przemiany. Inspiracje dla teorii i praktyki społecznej. Red. Czykier K., Sosnowski T., 

Bajkowski T., 2017, s. 132-144) opisuję kulturę emocjonalną nie tylko jako koncept 

teoretyczny, ale jako realnie istniejący system przekazu znaczeń i reguł. Kultura emocjonalna 

jest interpretowana jako szczególny emocjonalny „reżim” późnej nowoczesności, sposób 

życia, który z punktu widzenia strukturalnego sprzyja natychmiastowemu zaspokojeniu 

pragnienia i jednocześnie przywiązuje wielką wagę do wyrażania emocji i odpowiedniego 

nimi zarządzania. Nadmierne „rozemocjonowanie” jest szczególnie wyraźne w kulturze 

popularnej i środkach masowej komunikacji, gdzie emocje często zastępują treść lub są celem 

samym w sobie. Konsekwencje przemian, utrwalające przesunięcie socjalizacyjne, opisuję w 

dwóch środowiskach wychowawczych domu i szkoły.  

Zasygnalizowane zmiany są wskaźnikiem bardziej ogólnego procesu, który nazywam 

zwrotem emocjonalnym. Rewiduje on sposób myślenia o granicach pomiędzy obszarem 

publicznym, prywatnym i intymnym, a w konsekwencji prowadzi do przewartościowań, 

zmienia interakcje, kulturę zachowania i wychowanie. Przyczyny i symptomy zwrotu, także 

w szerszej perspektywie nauki (metod badawczych) i języka, zarysowałam w artykule 

opublikowanym w „Chowannie”: Miękkość i zdziczenie – zwrot emocjonalny w nauce i 

kulturze (2017, tom 1, nr 48, s.125-141). Ryzykownie, aczkolwiek świadomie, nazywam 

zmianę emocjonalną zwrotem, jako że kategoria ta daje duże pole możliwości do interpretacji 

obszarów milczących w pedagogice i jednocześnie wpisuje się w te deklarowane lub 

faktyczne zwroty, które zmieniając status podmiotu, kultury, cielesności, zmieniają także 

narracje o emocjach. Poza tym zmiana emocjonalna, mimo że jest procesem historycznym, 

nigdy wcześniej nie była tak gwałtowna i nie implodowała w naukę, kulturę i życie 

codzienne. Nauki o edukacji w pewnym sensie zostały wywołane do odpowiedzi na pytania: 

Jakie są konsekwencje i możliwości pedagogicznej ochrony jednostki przed 

„rozemocjonowaną” kulturą? Jak zmienia się codzienność, w której uczymy się emocji? Na 

„fali” tak rozumianego zwrotu rozwinęłam i pogłębiłam analizę dyskursów o emocjach oraz 

ich znaczenie dla myślenia pedagogicznego i praktyki edukacyjnej w monografii Dyskursy o 

emocjach – pedagogika i codzienność szkolna, 2019.  
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Obecnie jestem też na etapie przygotowania do publikacji monografii pod moją 

redakcją naukową pod tytułem: Kultura emocjonalna szkoły – czasoprzestrzenie 

doświadczania emocji uczniów i nauczycieli, która będzie wydana w Wydawnictwie 

Naukowym UŚ. W książce przyjęta została perspektywa interdyscyplinarna, głos zabierają 

również nauczyciele praktycy. Wspólnie szukamy odpowiedzi na pytanie, jak uczniowie i 

nauczyciele przeżywają różne przestrzenie w szkole i jak w szkole pracuje się z emocjami. W 

nadesłanych tekstach poruszane są między innymi kwestie szkolnych rytuałów 

emocjonalnych, doświadczeń uczniów uchodźców, znaczenia przeżycia w uczeniu się i 

aktywności twórczej.  

Biorąc pod uwagę dalszą pracę dydaktyczną i popularyzatorską, przeprowadzone 

badania i refleksję nad codziennością życia szkół, w których uczestniczyłam, a w których rola 

emocji nadal jest marginalizowana, chciałabym kontynuować zajęcia dla studentów 

pedagogiki i kierunków nauczycielskich z zakresu kultury i kompetencji emocjonalnych – 

prowadzić wykłady i warsztaty, na których studenci mają możliwość nie tylko poznania pojęć 

i ich znaczeń, które umożliwiają opis i zrozumienie aspektów „miękkich” pracy dydaktyczno-

wychowawczej nauczyciela i pedagoga, ale również poznać i pracować nad własnym 

potencjałem emocjonalnym.  

Na zakończenie opisu mojego dorobku naukowo-badawczego chciałam zwrócić 

uwagę na nowy wątek, który pojawił się na styku problematyki emocji i kategorii gender. 

Artykuł: Kobiecość i emocjonalność – wątki redefinicji opublikowany w „Edukacji 

Dorosłych” (2018, nr 2 (79), s. 175-184), jest zapowiedzią prowadzonych przeze mnie badań 

łączących perspektywę gender i kulturę emocjonalną. W badaniach prowadzonych metodą 

wywiadu narracyjnego gromadzę materiał badawczy, na podstawie którego chciałbym opisać 

i zinterpretować zjawisko stale (jak się okazuje) istniejącego płciowego zróżnicowania 

oczekiwań wobec pracy emocjonalnej kobiet i mężczyzn. Zwłaszcza interesuje mnie 

kolektywizm i indywidualizm jako odmienne skrypty kulturowe generujące nierówności i 

osie wykluczania kobiet i mężczyzn w sferze prywatnej i publicznej oraz różnice w pracy 

emocjonalnej ujawniające się w pracy między innymi w zawodach społecznych. 

 

 Inne osiągnięcia naukowo-badawcze 

Równolegle do przedstawianych kierunków podjęłam badania o mniej istotnym znaczeniu 

dla mojego rozwoju naukowego, którym przypisuję wartość głównie ze względu na ich 

charakter aplikacyjny, a mieszczą się w obszarze badania kompetencji i roli zawodowej. Mam 

na myśli problematykę zarządzania w oświacie, którą w zasadzie zainteresowałam się w 
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następstwie badań i prowadzonych zajęć w Zakładzie Pedeutologii i Zarządzania Oświatą UŚ. 

Na potrzeby dydaktyczne, w związku z intensywnym reformowaniem systemu oświaty w 

Polsce, przygotowałyśmy wraz z B. Dyrdą i S. Koczoń-Zurek skrypt dla studentów do 

przedmiotu prawo oświatowe i zarządzanie w oświacie: Podstawy prawne i organizacyjne 

oświaty, 2008. W pewnym sensie jego pokłosiem były badania dotyczące przywództwa i 

kierowania zmianą w oświacie oraz zmieniającej się roli dyrektora szkoły. W badaniach 

przyjmowałyśmy perspektywę zaproponowaną przez m.in. D. Ekiert-Grabowską, B. 

Kożusznik i B. Elsner, iż reforma ma charakter zmiany, do której pracownicy i cała szkoła 

muszą się zaadaptować, a kierowanie zmianą to kierowanie ludźmi. Stąd najistotniejsze we 

wprowadzaniu reform, oczywiście poza jej przygotowaniem, są kompetencje dyrektora i 

uruchamianie inicjatyw zmian oddolnych. Egzemplifikacją tak ukierunkowanych badań są 

artykuły napisane we współautorstwie z Beatą Dyrdą i opublikowane w czasopismach 

naukowych: 

 Položaj ravnateljev v sistemu vodenja šol na Poljskem. „Vodenje v vzgoji in 

izobraževanju”, 2006, nr 3/ (10), s. 107-114.  

 Polish women as managers-factors of professional success. „The New Educational 

Review”, 2004, nr 3-4, s. 173-181.  

 Dimensions of the role of the head teacher in the Educational System in Poland. „The 

New Educational Review”, 2008, tom 16, nr 3-4, s. 127-136.  

 

Wiedza o zmianach edukacyjnych, ich strategiach i paradygmatach wprowadzania jest 

potrzebna nauczycielom także po to, by sami inicjowali zmiany we własnej pracy, a 

ewentualny opór uruchamiał się wtedy, gdy zmiany są nieprzydatne i niepotrzebne. Dlatego 

materiał, który zebrałam w badaniach, znacząco wzbogacił tematykę zajęć z prawa 

oświatowego i zarządzania oświatą.  
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6. Uwagi końcowe 

 

6.1. Opublikowane prace naukowe oraz wskaźniki dokonań naukowych  

Podsumowując na mój dorobek naukowo – badawczy, z uwzględnieniem wszystkich 

opublikowanych prac (53), w wymienionych w autoreferacie obszarach, składają się:  

 

Pełen wykaz publikacji znajduje się w załączniku 4 do wniosku. Ich indeksacja przygotowana 

przez Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką w Katowicach (14.02.2019), 

przedstawia się w następujący sposób: 

1. Sumaryczny impact factor według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z 

rokiem opublikowania: 0,075 (2011).  

2. Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS): 5  

3. Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS): 1 

4. Liczba cytowań w Google Scholar: 28  

 

6.2. Aktywny udział w konferencjach naukowych oraz udział w komitetach organizacyjnych 

konferencji naukowych  

Od 2004 do 2018 roku brałam udział w 17 konferencjach naukowych o zasięgu 

ogólnopolskim oraz 7 międzynarodowych, w tym 3 zagranicznych konferencjach naukowych. 

Wygłosiłam 23 referaty:  

 Razem  j. polski  j. angielski  j. słoweński  

 

Monografie 

 

 

2 

 

2 

  

artykuły w czasopismach 

umieszczonych w bazie JRC lun na 

liście ERIH 

 

16 

 

6 

 

9 

(5 jako 

współautor) 

 

1 

(współautor) 

 

artykuły w innych czasopismach 

 

 

2 

 

- 

 

2  

(1 jako 

współautor) 

 

 

rozdziały w monografiach 

 

 

30 

 

25  

(1 współautor) 

 

5  

(2 współautor) 

 

 

Skrypt  

 

 

1 

 

1 

 (współautor) 

  

Sprawozdanie z konferencji 

czasopismach umieszczonych w 

bazie JRC lun na liście ERIH 

 

1 

 

1 

  

Artykuł w czasopiśmie popularno-

naukowym  

 

 

1  

  

1 
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1. Przybylska I., referat: Inteligencja emocjonalna a funkcjonowanie szkolne młodzieży. 

Konferencja Naukowa organizowana przez Akademię Pedagogiczną „Edukacja – Szkoła 

– Nauczyciele”, Kraków 16–17 stycznia 2004.  

2. Przybylska I., referat: Inteligencja emocjonalna a tradycyjne i współczesne teorie i 

koncepcje zdolności. III Konferencja Naukowa „Edukacja w dialogu i perspektywie, 

prezentacje – polemiki – perspektywy”, Augustów 15–17 września 2004.  

3. Przybylska I., referat: Inteligencja emocjonalna – stymulowanie twórczej ekspresji 

dziecka. IV Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej, Katowice 5–8 kwietnia 2006.  

4. Przybylska I., referat: Podstawowe zdolności inteligencji emocjonalnej a kompetencje 

osobiste i społeczne dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. II Ogólnopolska 

Konferencja Naukowa „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w odkrywaniu 

siebie i świata”, Wólka Milanowska, 5–6 kwietnia 2006.  

5. Przybylska I., referat: Inteligencja emocjonalna a preferencje wyboru zawodów 

pedagogicznych. IV Augustowskie Spotkania Naukowe „Edukacja w dialogu i 

perspektywie (prezentacje – polemiki – propozycje). Augustów 18–20 września 2006. 

6. Przybylska I., referat: Dojrzałość emocjonalna nauczycieli w kontekście koncepcji 

inteligencji emocjonalnej. Ogólnopolska konferencja: Nauczyciel – zawód, powołanie i 

pasja, Zamość 21–22 września 2006.  

7. Przybylska I., referat: Integracja w edukacji w świetle nowych poglądów na zdolności 

człowieka. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Efektywność kształcenia 

zintegrowanego w świetle reformy szkoły”, Katowice 22–23 września 2006.  

8. Przybylska I., referat: Inteligencja emocjonalna uczniów uzdolnionych twórczo a ich 

osiągnięcia w nauce. IV Ogólnopolska Konferencja Metodyczno-Naukowa „Teoretyczne 

i praktyczne aspekty edukacji uczniów zdolnych”, Toruń 20–21 października 2006.  

9. Przybylska I., referat: Nauczyciel a edukacja emocjonalna. I Ogólnopolska Konferencja 

„Nauczyciel wobec szans i zagrożeń edukacyjnych XXI wieku”, Łódź 19–20 listopada 

2007.  

10. Dyrda B., Przybylska I., referat: New competences – new standards of professional 

teacher’s education. 4th International Conference on Learning processes, Inclusion and 

Learning environments „Continuing Learning Journey”, Eastbourne, Wielka Brytania 20–

21 września 2007.  

11. Przybylska I., referat: Twórczość emocjonalna. VI Ogólnopolski Festiwal Ekspresji 

Dziecięcej, Katowice 24–26 kwietnia 2008.  
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12. Przybylska I., referat: Możliwości edukacji emocjonalnej w szkole. Konferencja WSP 

TWP „10 lat kształcenia zintegrowanego w Polsce”, Katowice 27–28 września 2010.  

13. Przybylska I., referat: Kompetencje społeczno-emocjonalne absolwentów kierunków 

pedagogicznych i nauczycielskich. Konferencja Krajowa Zakładu Andragogiki UMCS 

„Przygotowanie zawodowe pedagogów a potrzeby rynku pracy”, Lublin 7–8 marca 2012.  

14. Przybylska I., referat: Pedagogiczne odczytanie koncepcji inteligencji emocjonalnej. XXV 

Forum Pedagogów „Współczesna przestrzeń edukacyjna. Geneza, przemiany, nowe 

znaczenia”, Wrocław, 19–20 listopada 2012.  

15. Przybylska I., referat: Pedagogika skoncentrowana na dziecku w opiniach studentów 

kierunków nauczycielskich. I Międzynarodowa Konferencja „Pedagogika dziecka. 

Perspektywy praktyczne a praktyka”, Zielona Góra 21–22 listopada 2012.  

16. Przybylska I., referat: Searching the elusive – about emotions at school. Konferencja The 

Learning Teacher Network „Education for Sustainable Development”, Lizbona 26–28 

września 2013. 

17. Przybylska I., referat: W poszukiwaniu nieuchwytnego – o więziach nieformalnych ucznia 

i nauczyciela. VII Augustowskie Spotkana Naukowe „Edukacja w dialogu i perspektywie 

(prezentacje – polemiki – propozycje)”, Augustów 09–11 września 2013.  

18. Przybylska I., referat: Emotional intelligence in pedagogical and non-pedagogical 

professions – a comparative study, International Research and Practice Conference, 

IASHE: „Education as the Basis of the Humanity evolution in Conditions of the 

Information Environment of the Society Domination”, Londyn 21–26 maja 2013 

(konferencja online). 

19. Przybylska I., referat: Praca emocjonalna nauczyciela w koncepcji kulturowej A. 

Hochschild – (nowy) wymiar sukcesu pedagogicznego nauczyciela. Międzynarodowa 

Konferencja Naukowa XXVII Forum Pedagogów „Sukces Jako Zjawisko Edukacyjne”, 

Wrocław 24–25 października 2014.  

20. Przybylska I., referat: Kultura emocjonalna: współczesne przestrzenie (nie)uczenia się 

emocji, VI Międzynarodowa Konferencja „Pedagogika społeczna a zagrożenia społeczne, 

instytucjonalne i indywidualne”, Brno, 14–15 kwietnia 2015.  

21. Przybylska I., referat: Klimat emocjonalny klasy – próba operacjonalizacji ulotnych 

wymiarów kultury szkoły. VIII Augustowskie Spotkanie Naukowe „Edukacja w dialogu i 

perspektywie”, Augustów, 14–16 września 2015. 
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22. Przybylska I., referat: Szkoła wobec przemian kultury emocjonalnej – szkolne przestrzenie 

(nie)uczenia emocji, IX Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny „Ku życiu wartościowemu. 

Idee – Koncepcje – Praktyki”. Białystok 21–23 września 2016.  

23. Przybylska I., referat: Kobiecość i emocjonalność – wątki redefinicji. X Konferencja 

Andragogiczna „100 lat edukacji dorosłych w Polsce – historyczne i teraźniejsze 

przestrzenie narracji andragogicznej”, Zakopane17–18 maja 2018.  

 

24. Przybylska I., udział w dyskusji panelowej w Międzynarodowej Konferencji „Zmieniająca 

się rola nauczyciela w Unii Europejskiej – od przekazywania do kreowania wiedzy”, 

Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław 18 maja 2014. 

 

Brałam udział w komitetach organizacyjnych 2 konferencji krajowych:  

1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa WSP TWP „Efektywność kształcenia 

zintegrowanego w świetle reformy szkoły”. Katowice 22–23 września 2006, członek 

komitetu organizacyjnego.  

2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Konferencja WSP TWP „10 lat kształcenia 

zintegrowanego w Polsce”, Katowice 27–28 września 2010, sekretarz komitetu 

organizacyjnego.  

 

6.3. Staże w zagranicznych ośrodkach naukowych i akademickich oraz członkostwo w 

stowarzyszeniach  

1. Staż w Via University College Aarhus w Danii grant LLP/Erasmus, 07–10 kwietnia 2014, 

wyjazd naukowo-dydaktyczny. W ramach indywidualnego programu wymiany kadry 

dydaktycznej przeprowadziłam 5 wykładów połączonych z warsztatami dla 

międzynarodowej grupy studentów na temat Emotional competences – emotional 

coaching in different cultures, uczestniczyłam w wykładach oraz wizytowałam szkołę 

podstawową (folkeskole) w Aarhus.  

2. Staż w Uniwersytecie J.A. Komeńskiego w Pradze, grant Erasmus +, 11–15 maja 2015, 

wyjazd naukowo-dydaktyczny. W ramach stażu przeprowadziłam 8 zajęć wykładowo-

warsztatowych dla studentów kierunku pedagogika: Emotional culture and pedagogical 

implications oraz uczestniczyłam w wykładach.  

3. W latach 2007 – 2014 byłam członkiem The Learning Teacher Network, 

międzynarodowej sieci nauczycieli oraz badaczy edukacji 
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6.4. Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism i aktywność 

recenzencka 

1. US–China Educational Review B (Wydawca David Publishing Company) – Członek 

Rady Redakcyjnej 2014–2015. 

2. Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych:  

a. Recenzja 1 artykułu w czasopiśmie „Parezja” w 2016, 

b. Recenzja 3 artykułów w „The New Educational Review” w 2017. 

 

6.5. Udział w projektach badawczych  

 1. The new competences and the new standards of professional teachers’ education – projekt 

zespołowy (Beata Dyrda, Irena Przybylska) Konkurs Wydziałowy (Wydział Pedagogiki i 

Psychologii UŚ) w 2005. Celem projektu było przeprowadzenie oraz opracowanie wyników 

badań dotyczących kompetencji emocjonalnych czynnych zawodowo nauczycieli oraz 

studentów specjalności nauczycielskich. Wyniki badań zostały zaprezentowane na konferencji 

w Wielkiej Brytanii, Eastbourne, 2007.  

 

6.6. Opieka naukowa w charakterze opiekuna naukowego i działalność dydaktyczna  

1. W latach 2015‒2016 byłam indywidualnym opiekunem naukowym (tutorem) 

studentów w Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu 

Śląskiego. W tym czasie prowadziłam spotkania oraz pomagałam w opracowaniu 

indywidualnego toku zajęć dla studentki. 

2. W latach 2012-2019 byłam promotorem 11 prac magisterskich oraz 48 prac licencjackich. 

3. Brałam udział w projekcie „Nowoczesny wykładowca – Tutor i Coach” Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej TWP w Warszawie (obecnie im. J. Korczaka) współfinansowanym przez 

Europejski Fundusz Społeczny. Opracowałam autorski program kursów kreatywności i 

innowacyjności oraz przeprowadziłam jako trener kursy na Wydziale Nauk Społeczno-

Pedagogicznych WSP TWP w Katowicach w latach 2009 - 2010.  

4. W 2014 roku w Via University College w Dani i 2015 w Uniwersytecie J.A. 

Komeńskiego w Pradze prowadziłam cykl zajęć (wykłady i warsztaty) na temat 

kompetencji emocjonalnych i ich kulturowych konotacji.  

5. Prowadzę zajęcia na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych kierunku 

pedagogika oraz specjalności nauczycielskich na kierunku historia, germanistyka, 

filologia romańska. Między innymi: seminarium magisterskie i licencjackie, podstawy 

prawne i organizacyjne oświaty, pedeutologia, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, 

pedagogika ogólna, teoria wychowania, animacja społeczno-kulturowa, współczesne 
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kierunki w pedagogice, metody badań pedagogicznych, metodologia badań, andragogika, 

trening twórczego myślenia, innowacyjności i kreatywności, trening asertywności i 

komunikacji, trening inteligencji emocjonalnej.  

6. W latach 2014–2016 przygotowałam 26 recenzji prac magisterskich. 

 

6.7. Współpraca z otoczeniem społecznym 

1. W ramach prowadzonych wykładów z przedmiotu animacja społeczno-kulturowa 

prowadzę gry terenowe i warsztaty dla studentów, współpracując z:  

a. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką w Katowicach  

b. Muzeum: Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie  

c. Muzeum Śląskim w Katowicach  

d. Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach (NOSPR)  

2. Prowadzę wykłady dla rodziców w Uniwersytecie Śląskim Dzieci 

3. Współpracuję z przedszkolem nr 25 w Chorzowie, w którym prowadzę warsztaty dla 

nauczycieli z zakresu metod kreatywnych i pracy z emocjami  

 

6.8. Działalność organizacyjno-administracyjna  

Na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w ostatnich latach 

uczestniczyłam w pracach organizacyjno-administracyjnych jako:  

1. Przedstawiciel młodszych pracowników nauki w Radzie Wydziału Pedagogiki i 

Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (2013–2017). 

2. Członek Kierunkowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku 

pedagogika, Przewodnicząca Zespołu ds. współpracy z Biurem Karier UŚ (2013–2016).  

3. Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej na I rok studiów niestacjonarnych I stopnia 

kierunku pedagogika specjalna (2013). 

4. Zastępca przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na I rok studiów 

niestacjonarnych I stopnia (2009). 

5. Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na I rok studiów niestacjonarnych I stopnia 

kierunku pedagogika (2007). 

6. Opiekun studentów I roku pedagogiki w roku akademickim 2009/2010. 
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6. 9. Nagrody za działalność naukową i badawczą  

1. Nagroda Zespołowa III stopnia za działalność naukowo-badawczą przyznana przez JM 

Rektora UŚ prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 

Katowice, 01.10.2009. 

2. Dyplom „Scientific Thought Leader” w dziedzinie pedagogiki przyznany za badania w 

zakresie palących problemów zaprezentowane na konferencji „International Research and 

Practice Conference”, IASHE w wystąpieniu: Emotional intelligence in pedagogical and non-

pedagogical profession – a comparative study. Dyplom przyznany przez International 

Academy of Science and Higher Education – Londyn. 

 

Wykaz prac przywoływanych w autoreferacie 

Boler S.: Feeling power. Nowy Jork, Routledge, 1999.  

Czerepaniak-Walczak M.: Emancypacja w codzienności i przez codzienność. Egzemplifikacje 

edukacyjne. W: Wychowanie. Pojęcia – Procesy – Konteksty. T. 5. Red. M. Dudzikowa, M. 

Czerepaniak-Walczak. Gdańsk, GWP, 2010. 

Dróżka W.: Triangulacja badań. Badania empiryczne ilościowo-jakościowe. W: Podstawy 

metodologii w pedagogice. Red. S. Palka. Gdańsk, GWP, 2010.  

Ekman P., Davidson R. J. Nauka o afekcie: dalsze perspektywy badań. W: Idem: Natura 

emocji. Podstawowe zagadnienia. Tłum. B. Wojciszke. Gdańsk, GWP, 1999.  

Geertz C.: Wiedza lokalna. Tłum. D. Wolska. Kraków, Wydawnictwo Naukowe UJ, 2005. 

Goffman E.: Rytuał interakcyjny. Tłum. A. Szulżycka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, 2006. 

Kohlberg L., Mayer R.: Rozwój jako cel wychowania. W: Alternatywy myślenia o/w edukacji. 

Red. Z. Kwieciński. Warszawa, IBE, 2000. 

Kruger H.-H., Plaff N.: Metody badań pedagogicznych. Tłum. D. Sztobryn. W: Pedagogika. 

T. 2. Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych. Red. B. Śliwerski. 

Gdańsk, GWP, 2006. 

Kwiatkowska H.: Pedeutologia. Warszawa, WAiP, 2008. 

Lutz C. A.: Emocje, rozum i wyobcowanie. Emocje jako kategoria kulturowa. W: Emocje w 

kulturze. Red. M. Rajtar, J. Straczuk. Warszawa, Wydawnictwo UW i NCK, 2012. 

Mysłakowski Z.: Wychowanie człowieka w zmiennej społeczności. Warszawa, 1964. Za: 

Szkoła polska: między barbarzyństwem i Europą (lekcja „toruńska” i ślady prasowe – pięć 

lat później i co dalej?). Red. L. Witkowski. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. 

Russell Hochschild A.: Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć. Tłum. J. 

Konieczny, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. 

 

 


