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Prezentujemy raport z badania, które przeprowadziłyśmy w celu uzyskania 

odpowiedzi na pytanie:  

 

Jakie są postawy nauczycielek i nauczycieli wobec kształcenia na odległość prowadzonego  

w Polsce w czasie pandemii COVID-19? 

 

Dane zbierałyśmy od 21 kwietnia do 18 maja 2020.  

 

Ankieta, w której znajdowało się 28 pytań, została zamieszczona na portalu 

społecznościowym Facebook (na stronach Ja Nauczyciel’ka1, Rok Relacji w Edukacji2, 

Sylwia Jaskulska - Spotkania edukacyjne3) i wielokrotnie udostępniona przez  

 

                                                           
1 https://www.facebook.com/janauczyciel/ 
2 https://www.facebook.com/Rok-Relacji/ 
3 https://www.facebook.com/sylwia.jaskulska.spotkania.edukacyjne/ 
 

https://www.facebook.com/janauczyciel/
https://www.facebook.com/sylwia.jaskulska.spotkania.edukacyjne/
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użytkowników i użytkowniczki portalu. Wysłałyśmy także zaproszenia do dyrekcji 

kilkudziesięciu wylosowanych przez nas szkół. 

 

Zebrałyśmy 780 wypowiedzi. 

 

W raporcie prezentujemy wstępną diagnozę  -  dane procentowe ukazujące  

 

obraz kształcenia na odległość w opiniach i doświadczeniach nauczycielek  

i nauczycieli. 

 

Pełne dane wraz z obliczeniami statystycznymi i interpretacjami zostaną 

opublikowane w artykułach naukowych. 
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Dziękujemy wszystkim osobom, które wypełniły ankietę  
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Raport zawiera: 

 

1.  Charakterystykę socjodemograficzną respondentów: płeć, staż pracy oraz typy 

szkół, w których zatrudnieni są nauczyciele i nauczycielki. 

 

2. Obraz kształcenia na odległość w opiniach i doświadczeniach nauczycielek  

i nauczycieli. 

 

3. Obraz kształcenia na odległość w opiniach i doświadczeniach kobiet/mężczyzn, 

osób z różnym stażem pracy, osób pracujących w różnych typach szkół.  

 

 



6 Raport z badania: Kształcenie na odległość w Polsce w czasie pandemii COVID-19 

 

prof. UAM dr hab. Sylwia Jaskulska, sylwia.jaskulska@amu.edu.pl 
https://www.facebook.com/sylwia.jaskulska.spotkania.edukacyjne/ 

prof. UAM dr hab. Barbara Jankowiak, barbara.jankowiak@amu.edu.pl 
Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

 

 

 

 

 

 

Płeć, staż pracy oraz typy szkół,  

w których zatrudnieni są nauczyciele i nauczycielki 
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Wśród badanych znacznie przeważają kobiety, osoby zatrudnione w szkołach: 

ogólnodostępnych, państwowych, podstawowych, nauczyciele i nauczycielki ze 

stażem pracy dłuższym, niż 11 lat. 

 

Najmniejszy udział w badanej próbie mają nauczycielki i nauczyciele zatrudnieni  

w szkołach branżowych, integracyjnych i społecznych, pracujący w zawodzie nie 

dłużej, niż 2 lata.  
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Udział w badaniu kobiet i mężczyzn  



9 Raport z badania: Kształcenie na odległość w Polsce w czasie pandemii COVID-19 

 

prof. UAM dr hab. Sylwia Jaskulska, sylwia.jaskulska@amu.edu.pl 
https://www.facebook.com/sylwia.jaskulska.spotkania.edukacyjne/ 

prof. UAM dr hab. Barbara Jankowiak, barbara.jankowiak@amu.edu.pl 
Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

 

Obecnie pracuję w: 
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Obecnie pracuję w: 

3.  
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Obecnie pracuję w: 

4.  
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    W zawodzie nauczyciela pracuję: 
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Obraz kształcenia na odległość  

w opiniach i doświadczeniach nauczycielek i nauczycieli 
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W celu określenia, jaki jest obraz kształcenia na odległość w opiniach  

i doświadczeniach nauczycielek i nauczycieli, poprosiłyśmy badane osoby  

o ustosunkowanie się do 12 stwierdzeń.  

 

Każdorazowo mając do dyspozycji siedmiopunktową skalę nauczycielki  

i nauczyciele  

 

określili, w jakim stopniu kształcenie na odległość: 

 

 pozwala z powodzeniem realizować podstawę programową / uniemożliwia 

realizację z powodzeniem podstawy programowej, 

 

 pozwala z powodzeniem realizować działalność wychowawczą szkoły / 

uniemożliwia realizację z powodzeniem działalności wychowawczej szkoły, 
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 pozwala z powodzeniem realizować działalność opiekuńczą szkoły / 

uniemożliwia realizację z powodzeniem działalności opiekuńczej szkoły, 

 

 wyrównuje różnice między uczniami / pogłębia różnice między uczniami, 

 

opisali swoje doświadczenia odnosząc się do stwierdzeń:  

 

Kształcenie na odległość… 

 

 nie przysparza mi trudności / przysparza mi trudności, 

 

 pozytywnie wpływa na rozwój moich kompetencji zawodowych / 

negatywnie wpływa na rozwój moich kompetencji zawodowych, 
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 nie jest mi obce – wdrażałem/am już jego elementy w mojej pracy 

wcześniej / jest mi obce - dotąd nigdy nie wdrażałem/am jego elementów 

w mojej pracy, 

 

 na pewno wykorzystam je w pracy w przyszłości  / na pewno nie 

wykorzystam go w pracy w przyszłości, jeśli nie będzie znów takiej 

konieczności, 

 

 wyzwala we mnie pozytywne emocje / wyzwala we mnie negatywne 

emocje, 
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 sprawia, że odczuwam pozytywne emocje w relacjach z uczniami  

i uczennicami / sprawia, że odczuwam negatywne emocje w relacjach  

z uczniami i uczennicami, 

 

 sprawia, że odczuwam pozytywne emocje w relacjach z rodzicami uczniów 

i uczennic / sprawia, że odczuwam negatywne emocje w relacjach  

z rodzicami uczniów i uczennic, 

 

 sprawia, że odczuwam wsparcie ze strony dyrekcji szkoły / sprawia, 

że odczuwam brak wsparcia ze strony dyrekcji szkoły. 
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Kształcenie na odległość (1) pozwala z powodzeniem realizować podstawę programową /  

(7) uniemożliwia realizację z powodzeniem podstawy programowej 
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Kształcenie na odległość (1) pozwala z powodzeniem realizować działalność wychowawczą szkoły / 

(7) uniemożliwia realizację z powodzeniem działalności wychowawczej szkoły  
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Kształcenie na odległość (1) pozwala z powodzeniem realizować działalność opiekuńczą szkoły /  

(7) uniemożliwia realizację z powodzeniem działalności opiekuńczej szkoły  
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                     Podstawa programowa                      Działalność wychowawcza szkoły                 Działalność opiekuńcza szkoły 

W opiniach nauczycielek i nauczycieli kształcenie na odległość pozwala realizować 

podstawę programową w wyższym stopniu, niż działalność wychowawczą szkoły. 

Suma dwóch najbardziej negatywnych odpowiedzi  (6 i 7) w odniesieniu do 

możliwości realizacji funkcji opiekuńczej szkoły to ponad 60% - wyraźnie widać, że 

dominuje brak przekonania co do możliwości realizacji opiekuńczej funkcji szkoły. 
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Kształcenie na odległość (1) wyrównuje różnice między uczniami /  

(7) pogłębia różnice między uczniami 

 

 

 

 

Nauczycielki i nauczyciele 

uważają, że kształcenie na 

odległość raczej pogłębia 

różnice między uczniami, 

niż że je wyrównuje.  

Suma odpowiedzi 5, 6 i 7  

to 60%,  

suma odpowiedzi 1, 2 i 3  

to 18%. 
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Kształcenie na odległość (1) nie przysparza mi trudności / (7) przysparza mi trudności 
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Kształcenie na odległość (1) pozytywnie wpływa na rozwój moich 

kompetencji zawodowych /  

(7) negatywnie wpływa na rozwój moich kompetencji zawodowych 

 

Prawie 20% osób w pytaniu o to, 

na ile kształcenie na odległość 

przysparza im trudności 

zaznaczyło odpowiedzi 6 i 7 

deklarując, że jest to dla nich 

trudne. 

 

Badani wskazują na potencjalne 

korzyści w obszarze rozwoju 

własnych kompetencji 

zawodowych – ponad połowa 

osób zaznaczyła odpowiedzi 1 i 2 

dając wyraz mocnemu 

przekonaniu, że ich kompetencje 

zawodowe zwiększają się. 
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Kształcenie na odległość 

 
(1) nie jest mi obce – wdrażałem/am już jego elementy  

w mojej pracy wcześniej / (7) jest mi obce - dotąd nigdy nie 

wdrażałem/am jego elementów w mojej pracy 
 

(1) na pewno wykorzystam je w pracy w przyszłości  /  

(7) na pewno nie wykorzystam go w pracy w przyszłości, 

jeśli nie będzie znów takiej konieczności 
 

Nauczycielki i nauczyciele przed czasem pandemii COVID-19 w większości nie wdrażali w swojej 

pracy  elementów kształcenia zdalnego, ale zamierzają wykorzystać zdobyte umiejętności  

w przyszłości.  
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Kształcenie na odległość 

 
(1) sprawia, że odczuwam pozytywne emocje w relacjach  

z uczniami i uczennicami / (7) sprawia, że odczuwam 

negatywne emocje w relacjach z uczniami i uczennicami 
 

(1) sprawia, że odczuwam pozytywne emocje w relacjach  

z rodzicami uczniów i uczennica / (7) sprawia, że 

odczuwam negatywne emocje w relacjach z rodzicami 

uczniów i uczennic 
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  Kształcenie na odległość (1) wyzwala we mnie pozytywne emocje /  

(7) wyzwala we mnie negatywne emocje 

Kształcenie na odległość 

wiąże się z raczej 

pozytywnymi emocjami 

nauczycieli i nauczycielek.  

Pozytywne emocje 

odczuwają oni częściej  

w relacjach z uczniami  i 

uczennicami, niż ich 

rodzicami. 

 
Bardzo duża grupa badanych – 28% 

(relacje z uczniami) i 36% (relacje  

z rodzicami) - wybrała  

w odniesieniu do stwierdzeń 

dotyczących emocji odpowiedź (4) 

co oznacza, że trudno się do tej 

kwestii odnieść jednoznacznie, lub 

że uczucia są mieszane.  
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Kształcenie na odległość (1) sprawia, że odczuwam wsparcie ze strony 

dyrekcji szkoły / (7) sprawia, że odczuwam brak wsparcia ze strony  

dyrekcji szkoły 
 

Co prawda aż  

35% (odpowiedzi 1 i 2) 

nauczycielek i nauczycieli 

deklaruje, że czuje wsparcie 

dyrekcji szkoły, 

ale prawie 25% osób 

wybrało odpowiedzi 6 i 7, 

co oznacza, że wsparcie 

dyrekcji jest jednym z gorzej 

wypadających w badaniu 

elementów obrazu szkoły  

w czasie kształcenia na 

odległość. 
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Ogólne wyniki tej części raportu: 

 

- „słabe punkty” kształcenia na odległość to brak realizacji wychowawczej, a szczególnie 

opiekuńczej funkcji szkoły, pogłębianie różnic między uczniami oraz nauczycielskie 

poczucie braku wystarczającego wsparcia ze strony dyrekcji; 

 

- „mocne punkty” kształcenia na odległość to zwiększający się wachlarz kompetencji 

nauczycielek i nauczycieli, wyrażana przez nich chęć wykorzystania nabywanych 

umiejętności w przyszłości oraz pozytywne emocje w relacjach (szczególnie z uczennicami  

i uczniami). 
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Obraz kształcenia na odległość  

w opiniach kobiet/mężczyzn,  

osób z różnym stażem pracy,  

osób pracujących w różnych typach szkół.  
Wybrane wyniki 
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Kształcenie na odległość 

 
(1) nie jest mi obce – wdrażałem/am już jego 

elementy w mojej pracy wcześniej / (7) jest mi 

obce - dotąd nigdy nie wdrażałem/am jego 

elementów w mojej pracy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) na pewno wykorzystam je 

w pracy w przyszłości  / (7) na 

pewno nie wykorzystam go  

w pracy w przyszłości, jeśli nie 

będzie znów takiej konieczności 
 

 

Mężczyźni, częściej niż kobiety, 

wdrażali elementy pracy zdalnej 

przed pandemią COVID-19  i częściej 

niż one zamierzają wykorzystać jego 

elementy w przyszłości. 
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Kształcenie na odległość 

 
(1) wyzwala we mnie pozytywne emocje /  

(7) wyzwala we mnie negatywne emocje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) nie przysparza mi trudności /  

(7) przysparza mi trudności 
 

 

Mężczyźni, częściej niż kobiety, 

odczuwają w związku z koniecznością 

podejmowania kształcenia na 

odległość pozytywne emocje, ale też  

częściej doświadczają związanych  

z nim trudności. 
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Ze względu na staż pracy wyróżnia się obraz kształcenia na odległość zarysowany 

przez nauczycielki i nauczycieli pracujących w zawodzie od 2 do 5 lat i mniej niż dwa 

lata. To oni najczęściej deklarowali, że: 

 

 

wykorzystają elementy 

kształcenia zdalnego  

w swojej przyszłej pracy 
 

 

 

Kształcenie na odległość 

 (1) na pewno wykorzystam je w 

pracy w przyszłości  / (7) na 

pewno nie wykorzystam go w 

pracy w przyszłości, jeśli nie 

będzie znów takiej konieczności 
 



34 Raport z badania: Kształcenie na odległość w Polsce w czasie pandemii COVID-19 

 

prof. UAM dr hab. Sylwia Jaskulska, sylwia.jaskulska@amu.edu.pl 
https://www.facebook.com/sylwia.jaskulska.spotkania.edukacyjne/ 

prof. UAM dr hab. Barbara Jankowiak, barbara.jankowiak@amu.edu.pl 
Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

Nauczycielki i nauczyciele pracujący w zawodzie od 2 do 5 lat i mniej niż dwa lata 

 

 
 

 

 

dostrzegają mniej 

trudności w kształceniu 

na odległość  

 

 

 

 

 

Kształcenie na odległość 

(1) nie przysparza mi trudności /  

(7) przysparza mi trudności 
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Nauczycielki i nauczyciele pracujący w zawodzie od 2 do 5 lat i mniej niż dwa lata 

 

 
 

 

 

dostrzegają pozytywny 

wpływ kształcenia na 

odległość na rozwój 

własnych kompetencji 

zawodowych 

 

 

 

Kształcenie na odległość  

(1) pozytywnie wpływa na 

rozwój moich kompetencji 

zawodowych / (7) negatywnie 

wpływa na rozwój moich 

kompetencji zawodowych 
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Nauczycielki i nauczyciele pracujący w zawodzie od 2 do 5 lat i mniej niż dwa lata 

 

 
 

 

odczuwają pozytywne 

emocje w relacjach  

z uczniami i uczennicami 
 

 

 

Kształcenie na odległość 

(1) sprawia, że odczuwam 

pozytywne emocje w relacjach  

z uczniami i uczennicami /  

(7) sprawia, że odczuwam 

negatywne emocje w relacjach  

z uczniami i uczennicami 
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W badanej grupie dominują nauczycielki i nauczyciele z ogólnodostępnych, 

państwowych szkół podstawowych. Z rozkładów procentowych wyników można 

jednak wnioskować, że specyfika kształcenia na odległość w szkołach podstawowych 

(klasy I-III) polega na tym, iż: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w mniejszym stopniu niż 

inni nauczyciele 

pracujące tam osoby 

wykorzystają elementy 

kształcenia zdalnego w 

swojej przyszłej pracy 

 

Kształcenie na odległość  

(1) na pewno wykorzystam je w 

pracy w przyszłości  / (7) na 

pewno nie wykorzystam go w 

pracy w przyszłości, jeśli nie 

będzie znów takiej konieczności 
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Nauczycielki i nauczyciele pracujący w szkołach podstawowych (klasy I-III) 

 

 

 
 

w większym stopniu niż 

inni nauczyciele 

doświadczają 

pozytywnych emocji  

w relacjach z rodzicami 

uczniów i uczennic 
 

 

Kształcenie na odległość  

(1) sprawia, że odczuwam 

pozytywne emocje w relacjach  

z rodzicami uczniów i uczennic / 

(7) sprawia, że odczuwam 

negatywne emocje w relacjach  

z rodzicami uczniów i uczennic 
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Obraz kształcenia na odległość w szkołach specjalnych nakreślony przez pracujących 

w nich nauczycieli i nauczycielki jest bardzo zły w wymiarach: 

 

 możliwości realizowania podstawy programowej, działalności wychowawczej 

i opiekuńczej szkoły,   

 wyrównywania różnic między uczniami, 

 wpływu na rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli, 

 możliwości wykorzystania jego elementów w przeszłości i przyszłości. 
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Obecnie pracuję w: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształcenie na odległość  

(1) pozwala z powodzeniem 

realizować podstawę 

programową /  

(7) uniemożliwia realizację  

z powodzeniem podstawy 

programowej 
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Obecnie pracuję w: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształcenie na odległość  

(1) pozwala z powodzeniem 

realizować działalność 

wychowawczą szkoły / (7) 

uniemożliwia realizację  

z powodzeniem działalności 

wychowawczej szkoły 
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Obecnie pracuję w: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształcenie na odległość  

(1) pozwala z powodzeniem 

realizować działalność 

opiekuńczą szkoły /  

(7) uniemożliwia realizację  

z powodzeniem działalności 

opiekuńczej szkoły 
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Obecnie pracuję w: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształcenie na odległość (1) 

wyrównuje różnice między 

uczniami / (7) pogłębia 

różnice między uczniami 
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Obecnie pracuję w: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształcenie na odległość  

(1) pozytywnie wpływa na 

rozwój moich kompetencji 

zawodowych / (7) negatywnie 

wpływa na rozwój moich 

kompetencji zawodowych 
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Obecnie pracuję w: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształcenie na odległość  

(1) nie jest mi obce – 

wdrażałem/am już jego 

elementy w mojej pracy 

wcześniej / (7) jest mi obce 

- dotąd nigdy nie 

wdrażałem/am jego 

elementów w mojej pracy 
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Obecnie pracuję w: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kształcenie na odległość  

(1) na pewno wykorzystam 

je w pracy w przyszłości  / 

(7) na pewno nie 

wykorzystam go w pracy w 

przyszłości, jeśli nie będzie 

znów takiej konieczności 
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Obraz kształcenia na odległość w szkołach specjalnych jest bardziej 

pozytywny niż w innych szkołach tylko w jednym zakresie – są to emocje 

nauczycielek i nauczycieli w relacjach z rodzicami. 

 

 
 

 

 

 

 

Kształcenie na odległość 

(1) sprawia, że 

odczuwam pozytywne 

emocje w relacjach  

z rodzicami uczniów 

i uczennic /  

(7) sprawia, że 

odczuwam negatywne 

emocje w relacjach  

z rodzicami uczniów 

i uczennic 
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Obraz kształcenia na odległość w szkołach prywatnych i społecznych nakreślony 

przez pracujących w nich nauczycieli i nauczycielki jest w większości wymiarów lepszy, 

niż w szkołach państwowych. I tak, w szkołach tych: 

 

 dostrzega się w większym zakresie możliwość realizowania podstawy 

programowej pomimo konieczności pracy w trybie zdalnym,  

 konieczność podejmowania kształcenia na odległość przysparza 

nauczycielkom i nauczycielom mniej trudności,  

 konieczność ta pozytywnie wpływa na rozwój kompetencji zawodowych 

(szkoły społeczne), 
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 elementy kształcenia zdalnego były wdrażane przez nauczycielki i nauczycieli 

w pracy przed pandemią COVID-19 (szkoły społeczne) i będą w przyszłości 

(szkoły prywatne), 

  nauczycielki i nauczyciele odczuwają pozytywne emocje w relacjach  

z uczniami, uczennicami (szkoły prywatne i społeczne) i ich rodzicami (szkoły 

prywatne) oraz wsparcie dyrekcji (szkoły społeczne). 
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Obecnie pracuję w: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kształcenie na odległość (1) 

pozwala z powodzeniem 

realizować podstawę 

programową /  

(7) uniemożliwia realizację  

z powodzeniem podstawy 

programowej 
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Obecnie pracuję w: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształcenie na odległość:  

(1) nie przysparza mi 

trudności /  

(7) przysparza mi trudności 
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Obecnie pracuję w: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształcenie na odległość  

(1) pozytywnie wpływa na 

rozwój moich kompetencji 

zawodowych /  

(7) negatywnie wpływa na 

rozwój moich kompetencji 

zawodowych 
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Obecnie pracuję w: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształcenie na odległość  

(1) nie jest mi obce – 

wdrażałem/am już jego 

elementy w mojej pracy 

wcześniej / (7) jest mi obce - 

dotąd nigdy nie 

wdrażałem/am jego 

elementów w mojej pracy 
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Obecnie pracuję w: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kształcenie na odległość  

(1) na pewno wykorzystam 

je w pracy w przyszłości  / 

(7) na pewno nie 

wykorzystam go w pracy  

w przyszłości, jeśli nie będzie 

znów takiej konieczności 
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Obecnie pracuję w: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształcenie na odległość 

(1) sprawia, że odczuwam 

pozytywne emocje  

w relacjach z uczniami  

i uczennicami / (7) sprawia, że 

odczuwam negatywne emocje 

w relacjach z uczniami  

i uczennicami 
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Obecnie pracuję w: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kształcenie na odległość:  

(1) sprawia, że odczuwam 

pozytywne emocje  

w relacjach z rodzicami 

uczniów i uczennic /  

(7) sprawia, że odczuwam 

negatywne emocje  

w relacjach z rodzicami 

uczniów i uczennic 
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Obecnie pracuję w: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kształcenie na odległość  

(1) sprawia, że odczuwam 

wsparcie ze strony dyrekcji 

szkoły / (7) sprawia, że 

odczuwam brak wsparcia ze 

strony dyrekcji szkoły 
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Ogólne wyniki tej części raportu: 

 

- „najlepszy” obraz kształcenia na odległość zarysowali nauczyciele i nauczycielki  

z najkrótszym stażem pracy, pracujący w szkołach społecznych i prywatnych, w szkołach 

ogólnodostępnych, 

 

- kształcenie na odległość jest największym wyzwaniem w szkołach specjalnych.  
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Ograniczenia: 
 

- zaprezentowane w raporcie analizy mają charakter zestawień procentowych 

(poglądowych), obliczenia statystyczne przedstawimy w artykułach, 

 

- niski udział procentowy mężczyzn oraz nauczycielek i nauczycieli szkół społecznych, 

prywatnych, specjalnych, integracyjnych odzwierciedla realia edukacji szkolnej w Polsce, 

ale sprawia zarazem, że wyniki dla tych grup są jedynie sygnalne, 

 

-  uzyskane wyniki wymagają dalszych analiz i interpretacji, 

 

- istnieje potrzeba przeprowadzenia podobnych badań wśród nauczycielek i nauczycieli 

wychowania przedszkolnego i pogłębiania badań sytuacji nauczycieli klas I-III szkół 

podstawowych.  
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Informacje o autorkach raportu: 

 
 

 

 

 

  

Sylwia Jaskulska, prof. UAM dr hab., pedagożka, pracuje w Laboratorium 

Pedagogiki Szkolnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. Autorka, współautorka  i współredaktorka kilku książek  

o szkole (np.  S. Jaskulska, Ocena zachowania  w doświadczeniach gimnazjalistów,  

S. Jaskulska, Rytuał przejścia. Młodzież szkolna na progu edukacyjnym, M. 

Dudzikowa, S. Jaskulska (red.), Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co  

w zamian?) i kilkudziesięciu innych tekstów. Członkini Uniwersyteckiego Ośrodka 

Koordynacyjno-Programowego Kształcenia Nauczycieli. Zastępczyni redaktor 

naczelnej „Rocznika Pedagogicznego”. Honorowa Ambasadorka oddolnej 

ogólnopolskiej inicjatywy edukacyjnej Rok Relacji w Edukacji. Redaktorka naukowa 

serwisu oświatowego Ja, Nauczyciel’ka. Pasjonatka dramy edukacyjnej. Mama 

Szymona i Bartosza. 

 

https://www.facebook.com/sylwia.jaskulska.spotkania.edukacyjne/ 
https://amu.academia.edu/SylwiaJaskulska 
https://www.youtube.com/channel/UC8JWxoTeuPLIYLfeeSwjJwQ 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/sylwia.jaskulska.spotkania.edukacyjne/
https://amu.academia.edu/SylwiaJaskulska
https://www.youtube.com/channel/UC8JWxoTeuPLIYLfeeSwjJwQ
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Barbara Jankowiak, prof. UAM dr hab., pedagożka, psychoterapeutka, 

psycholożka, kieruje Pracownią Psychopedagogicznych Badań nad Rozwojem 

Człowieka na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu.  

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla młodzieży oraz związków intymnych. Jest autorką monografii 

Zachowania ryzykowne młodzieży. Studium teoretyczno-empiryczne (Poznań, 

2017), redaktorką pracy zbiorowej Socjoterapia jako forma pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. Teoria i praktyka (Poznań, 2013), 

współredaktorką pracy (wraz z A. Matysiak-Błaszczyk) Młodzież między ochroną 

a ryzykiem. Wspieranie rozwoju oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla 

adolescentów i adolescentek (Poznań, 2017)  oraz autorką kilkudziesięciu innych 

tekstów. Mama Wojciecha i Jędrzeja. 


