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Sięgnij po pomoc

Dawniej autorytetami były osoby znaące, 
mające wiedzę, wyróżniające się z otoenia. Był 
to dziedzic, ksiądz, wójt, później nauyciel.

Obecnie za autorytet uznaje się osoby kom-
petentne w danej dziedzinie, są to wybitni 
ecjaliści. To osoby mające duże poważanie ze 
względu na swą wiedzę lub postawę moralną, 
stawiane za wzór do naśladowania, mające 
wpływ na postawy, myślenie i działanie innych 
osób.

Autorytetem może cieszyć się też szanowana 
ze względu na kom-
petencje i działalność 
instytucja, organiza-
cja, doktryna, aso-
pismo itp. Mówi się 
też o autorytecie oso-
by, grupy, instytucji, 
państwa, kościoła.

Mimo że istnieją 
różne autorytety, 
to cechą wólną 
wszystkich autory-
tetów jest pozytywne działanie i wyzwalanie 
pozytywnego działania u innych.

Powszechnie autorytety postegane są po-
pez posiadanie wiedzy, ubiór ( np. mundur, 
sutanna, fauch lekarski, itp.), pozycję ołeną 
( pozycję w grupie), stanowisko, posiadane bo-
gactwo (np. drogi samochód, posiadłość, jacht, 
samolot itp.). Posiadane kompetencje i wiedza 
nie wystarą, żeby być uznanym za autorytet. 
Do takiego uznania potebna jest komunikacja, 
kontakt z otoeniem a właściwie umiejętność 
sygnalizowania otoeniu swoich kompetencji 
i wiedzy. Autorytetu się nie otymuje, autory-
tet teba sobie wypracować popez działanie 
i okazywanie pozytywnych efektów tego dzia-
łania otoeniu.

Na pykład nauyciel niekonienie będzie 
cieszył się autorytetem wśród uniów, rodziców 
i innych nauycieli, jeżeli sobie tego autorytetu 
nie wypracuje. Człowiek sam nie może stwier-
dzić, y jest autorytetem i kiedy się nim staje. 

Autorytet

Uznanie kogoś za autorytet zależy od tego, jak 
ta osoba jest odbierana pez otoenie, y jest 
eywiście uznawana za osobę znaącą i god-
ną zaufania. Uniowie na pykład oekują od 
nauyciela:
- bezpośredniości i żyliwości,
- cierpliwości, wyrozumiałości i zrozumienia,
- stawiania wysokich wymagań,
- opanowania, pogodnego bycia i dobrego 
 humoru,
- wykazywania szerego zainteresowania 
 uniami,
- rawiedliwego oceniania,
- delikatności,
- znajomości psychiki uniów.

Nauyciele o cechach dobrego nauyciela 
mówią:
- mający silną wolę,
- inteligentny,
- posiadający bogatą wiedzę ze swojej 
 dziedziny i wiedzę ogólną,
- żyliwy i taktowny,
- z pouciem humoru i dystansem do siebie,
- posiadający kulturę,
- posiadający wiedzę z pedagogiki i psychologii,
- zręny metodynie, twóry metodynie,
- posiadający dobrą prezencję i otway 
 umysł,
- zgodność między słowem i postępowaniem,
- uciwy,
- obowiązkowy.

Jakie znaenie ma władza a jakie autorytet 
nauyciela w pracy z uniami?

Większość rodziców i nauycieli jest peko-
nana, że nauyciel powinien w szkole koystać 
z władzy, aby osiągnąć dobre wyniki w pracy 
z uniami.

Nauyciele, któy chcą rawować władzę 
i mieć autorytet, uzasadniają to tym, że posiada-
ją więcej mądrości i doświadenia niż unio-
wie. Większość dorosłych jest pekonana, że 
bez ogranień młodzi ludzie ują się niepewni 
i niezadowoleni. Uważa się, że chcą, by dorośli 
rawowali nad nimi władzę.

Dzieci oduwają potebę dowiedzenia się, 
jak daleko mogą się posunąć, kiedy ich zacho-
wanie stanie się niemożliwe do pyjęcia. Tyl-
ko wówas mogą z niego zrezygnować. Chcą 
wiedzieć, co im wolno. Niejasność co do granic 
postępowania rawia, że ują się niepewnie 
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o tym, co nauyciel uje w związku z ich zacho-

waniem, tak by sami mogli zmienić to, co jest 
dla niego nie do pyjęcia. Uniowie nie chcą 
natomiast, by nauyciel próbował ograniać 
lub zmieniać ich zachowania, posługując się 
groźbą swej władzy.

Jeżeli wykoystuje się władzę w celu nau-
cenia ogólnie pyjętych pez ołeeństwo 
wzorców, doprowadzi się do powstawania ta-
kich mechanizmów obronnych, jakie pojawiają 
się, gdy wykoystuje się ją do innych celów.

Pymus nigdy nie pekona, ani nie wycho-
wa unia. Może natomiast uruchomić wiele 
mechanizmów obronnych takich jak: bunt, opór, 
prowokowanie, chęć odwetu, kłamstwo, obwi-
nianie innych, oszukiwanie, ściąganie, znęcanie 
się nad słabszymi, twoenie grup nieformal-

nych, podlizywanie się, konformizm, wycofywa-
nie się, wagarowanie, lęk ped szkołą, ucieki, 
zabuenia psychosomatyne, zażywanie narko-
tyków, depresje i skłonności samobóje.

    Nauyciel, który posiada dużą wiedzę  
i umiejętności dydaktyno - wychowawe, 
potrafi na lekcji tak zainteresować uniów, że 
nie musi im zwracać uwagi na złe zachowanie, 
ponieważ uniowie chętnie i z zaciekawieniem 
pyjmują nowe treści. Natomiast słaby na-
uyciel, którego lekcje nie pyciągają uwagi 
uniów, będzie niezadowolony ze swej pracy 
i z pracy z uniami.

Wychowanie młodzieży w obecnych asach 
jest trudniejsze, bo następuje dewaluacja wao-
ści moralnych a wzrost postaw konsumpcyjnych, 
pejawiających się dążeniem do życia pyjem-
nego i wygodnego. Dążenia te są wzmacniane 
popez różnorodne formy reklamy, prowadzące 
do bezwolnego poddawania się konsumpcji. 

Autorytety są niedostegane z powodu 
komercji. Komercja kieruje się rynkiem, a nie 
waościami. Pykładem może być świat mody: 
w sfee ubiorów nie ma autorytetów, panuje 
„bylejakość”. Motorem zmian jest komercja- pęd 
do „szpanu” i imponowania innym. Nie lią się 
waości, liy się edaż. 
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