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 O współczesnych kontekstach społeczno-kulturowych 
zjawiska feminizacji zawodu nauczycielskiego, zwłaszcza 
na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, bardzo 
interesująco pisała Małgorzata Bednarska: „Mężczyźni nawet 
jeżeli przejdą drogę edukacji przygotowującą ich do pracy 
z młodszymi dziećmi, co samo w sobie nie jest łatwe, (…) 
rzadko rzeczywiście szukają zatrudnienia w przedszkolach 
czy szkołach podstawowych, bywając tam ewentualnie go-

ścinnie (mała ilość godzin pracy), lub tylko chwilowo (szyb-

ka zmiana miejsca pracy)”2. 

Że to prawda, świadczy pytanie i nieliczne odpowiedzi, ja-

kie na nie padły, na portalu pytamy.pl: „Słyszeliście o męż-

czyznach pracujących w nauczaniu zintegrowanym? A może 
ktoś z Was był uczony przez mężczyznę? Co myślicie o fa-

cetach na tym szczeblu edukacji?”. Od sierpnia 2011 r., kie-

dy zadał je niejaki „madi”, zapewne szukający bratniej du-

szy nauczyciel klas I–III ze szkoły podstawowej, pojawiło się 
tam jedynie 5 odpowiedzi: „Zetknąłem się jedynie z angli-
stą uczącym w przedszkolu”; „Tak – był taki młody pan Ja-

cek. Dzieciaki za nim przepadały”; „Tak, w 3 klasie w pod-

stawówce uczył mnie katechezy mężczyzna, jak i również 
WF-u”; „Znam, tzn. poniekąd znam. Był wychowawcą in-

nej klasy. Chyba dobrze go oceniano. Później, o ile dobrze 
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Dla prawidłowego formowania się osobowości, 

dzieci i młodzież powinny mieć jednakową 

możliwość obserwowania i naśladowania 

społecznych ról kobiety i mężczyzny

1Runowska M., Dlaczego wśród nauczycieli jest więcej kobiet? http://www.eduinfo.pl/art.php?action=more&id=2944&idg=8 (data dostępu: 2.04.2012).
2Bednarska M., Feminizacja zawodu, „Edukacja i Dialog” luty 2009, s. 10; http://www.nnz.gwsh.pl/pliki/EiD_luty_2009_Feminizacja_zawodu.pdf (data dostępu: 2.04.2012).
3http://pytamy.pl/title,czy-zna-ktos-mezczyzne-pracujacego-jako-nauczyciel-klas-1-3-szkoly-podstawowej,pytanie.html?smclgnzlticaid=6fe65

T
ytuł felietonu zaczerpnąłem od piosenki Danuty Rinn. 
Na mój użytek pytanie: „Gdzie ci mężczyźni?” odno-

si się do czasów, w których w zawodzie nauczycie-

la, jak sama nazwa wskazuje, pracowali mężczyźni, a nie 
w przytłaczającej większości kobiety, jak to ma miejsce dzi-
siaj. I nie trzeba odwoływać się do zamierzchłej historii, kie-

dy to przez setki lat nauczycielami byli wyłącznie mężczyźni. 
Przecież jeszcze 100 lat temu kobiety mogły nauczać co naj-
wyżej na pensjach dla dobrze urodzonych panien lub być 
guwernantkami we dworach i u bogatych mieszczan. 

Sytuacja zmieniała się stopniowo w XX wieku. Szczegól-
nie radykalne zmiany zaszły po II wojnie światowej. Na py-

tanie o przyczyny feminizacji zawodu nauczycielskiego pró-

bowała znaleźć odpowiedź Marta Runowska: „Być może 
przyczyn tej niekorzystnej sytuacji w oświacie szukać na-

leży w najbliższej historii, okresu PRL-u i późniejszej trans-
formacji ustrojowej. (…) W efekcie, w opinii społecznej na-

uczycielka stała się przysłowiową «Tanią – traktorzystką», 
na czym ucierpiał i prestiż zawodu, i same kobiety. (…) 
Nadmierna feminizacja oświaty nie jest zatem znakiem rów-

nouprawnienia, a sygnałem istnienia nierówności społecz-

nej, opartej na fałszywych przekonaniach i krzywdzących 
stereotypach”1.

Gdzie 

ci mężczyźni?
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pamiętam, awansował na wicedyrektora”. Piąta odpowiedź 
była nie na temat3.

Aby nie zostać posądzonym, że wnioskuję w oparciu o incy-

dentalne przykłady, podeprę się twardymi danymi, uzyskanymi 
z systemu SIO, a odnoszącymi się do statystyki zatrudnienia 
w przedszkolach i nauczaniu początkowym w woj. łódzkim 
i mieście Łodzi. I tak: w województwie łódzkim we wrze-

śniu 2011 r. w przedszkolach, na ogólną liczbę zatrudnionych 
3367 osób, pracowało tylko 43 mężczyzn (1,28%), a w Łodzi 
w ogólnej liczbie zatrudnionych 1136 osób było ich tylko 11 
(0,97%). W klasach I–III szkół podstawowych, według tego 
samego źródła, we wrześniu 2011 r. w całym województwie 
łódzkim pracowało 9971 osób, w tym 730 mężczyzn (7,32%). 
Odpowiednio dla Łodzi – na ogólną liczbę 2132 zatrudnio-

nych tam osób, 143 z nich to mężczyźni (6,7%)4. 

Zapewne bardzo podobnie jest w skali całego kraju. Pod-

jąłem ten problem na przekór sloganowi, że o faktach dżen-

telmeni nie dyskutują. Otóż uważam, że zjawisko tak dra-

stycznej nadreprezentacji kobiet w zawodzie nauczyciela, 
szczególnie w przedszkolach i na I etapie edukacyjnym, za-

sługuje na pogłębioną refleksję: czy to dobrze, czy źle, że jest 
tak, jest jak? A może to nie ma większego znaczenia dla roz-

woju i dojrzewania młodych Polaków? 
Nie trzeba głębokich studiów i licznych lektur specjalistycz-

nej literatury z zakresu psychologii rozwojowej, aby stwier-
dzić, że dla prawidłowego formowania się osobowości dzieci 
i młodzieży powinni oni mieć jednakową możliwość obser-
wowania i naśladowania społecznych ról kobiety i mężczy-

zny. Podkreślają to wszyscy, którzy opisując funkcje i role 
rodziny, zawsze podnoszą znaczenie obecności w środowi-
sku rodzinnym obojga rodziców i ukazują negatywne kon-

sekwencje, jakie pociąga za sobą nie tylko brak drugiego 
z rodziców w wyniku rozpadu rodziny, lecz także psychicz-

na nieobecność jednego z nich, a zwłaszcza – najczęściej 
występująca – abdykacja ojca z uczestniczenia w wycho-

waniu dzieci5. Można też bez większego ryzyka stwierdzić, 
że środowisko szkoły również powinno dostarczać uczniom 
właściwych doświadczeń kontaktów z nauczycielkami i na-

uczycielami, a także kompensować ich brak w dysfunkcyj-
nej lub rozbitej rodzinie. 

Zdaniem Rafała Piwowarskiego z Instytutu Badań Eduka-

cyjnych, duża liczebna przewaga nauczycielek nad nauczy-

cielami uniemożliwia kształtowanie w szkole pozytywnego 
wzorca mężczyzny i działa antywychowawczo. Dodaje on, 
że taka sytuacja występuje w większości krajów6. Dlaczego 
w szkole jest tak mało mężczyzn? Szymon Baliński, nauczy-

ciel pracujący w szkole od 7 lat twierdzi, że za ten stan rze-

czy odpowiedzialne są przede wszystkim kwestie zarobkowe. 

„Mężczyzna chodzi do pracy głównie dla pieniędzy, a w szko-

le pieniędzy nie ma. Ważny też jest prestiż, którym nauczy-

ciele nie mogą się, niestety, w społeczeństwie poszczycić. 
Poza tym mężczyzn przeraża mocno sfeminizowane środo-

wisko”7. Nieco inne powody małej liczby mężczyzn w zawo-

dzie nauczycielskim widzi cytowana w tej samej publikacji 
dr Wasilewska: „Mężczyzna będący w środowisku kobiet 
przez wielu mężczyzn postrzegany jest w sposób negatyw-

ny. To może nauczyciela deprecjonować w oczach innych 
mężczyzn, czynić mniej męskim. Chyba utarło się, że na-

uczyciel to nie jest męski zawód”8.

Interesujące spostrzeżenia na temat barier kulturowych 
i stereotypów, jakie napotykają mężczyźni podejmujący 
pracę nauczyciela przedszkola lub nauczania początkowe-

go, zawiera także artykuł Marzeny Rusaczyk. Pisze ona: 
„Pełnienie przez mężczyznę zawodowej roli wychowawcy 
w początkowych etapach edukacji obwarowane bywa nie-

kiedy uciążliwymi i wielowymiarowymi przeciwnościami 
(…). Po pierwsze, nauczyciele-mężczyźni mogą spotykać się 
ze znacznymi trudnościami z powodu społecznej percepcji 
odchyleń i dewiacji seksualnych”9. Autorka miała tu zapew-

ne na myśli potoczne sądy, że jeśli mężczyzna decyduje się 
na pracę z małymi dziećmi, to zapewne dlatego, że jest pe-

dofilem. Przyjmując takie założenia, należałoby spodziewać 
się, że w ogrodach zoologicznych pracują głównie zoofile, 
a anatomopatologami zostają osoby, których zboczony po-

pęd płciowy seksuolodzy nazywają nekrofilią…
Wracając do czynników determinujących wybór zawo-

du nauczyciela pracującego z małymi dziećmi, warto jesz-

cze przytoczyć inicjatywę Alicji Siemak-Tylikowskiej, dzie-

kana Wydziału Pedagogicznego UW, która jest przekonana, 
że większa liczba mężczyzn w szkole mogłaby lepiej wpły-

wać na rozwój dziecka. Proponowała ona, jeszcze w 2009 r., 
wprowadzenie stypendium dla studentów rozpoczynają-

cych studia nauczycielskie, na wzór kierunków zamawia-

nych10. Jak wiemy – nic takiego się nie stało.
Skoro władze państwowe nie dostrzegają problemu, po-

zostaje zaapelować do dyrektorów i dyrektorek przedszko-

li i szkół o uwzględnianie w ich polityce kadrowej potrzeby 
zwiększania liczby mężczyzn-nauczycieli w kierowanych 
przez nich placówkach.

Na zakończenie warto przypomnieć wszystkim, którzy 
nie są przekonani, że mężczyzna w pracy z małymi dzieć-

mi w niczym nie ustępuje kobiecie, że prekursorem wy-

chowania przedszkolnego nie była kobieta, lecz mężczy-

zna – Friedrich Fröbel, niemiecki pedagog, który w 1837 r. 
założył w Blankenburgu pierwsze przedszkole, nazwane 
przez niego Kindergarten. 
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4 Informacje statystyczne pochodzą z bazy danych Systemu Informacji Oświatowej, udostępnionych autorowi przez Łódzkie Kuratorium Oświaty.
5 Przykładowo: Truszkowska M., Rola ojca w życiu rodziny – referat na zebranie rodziców, http://www.edukacja.edux.pl/p-881-rola-ojca-w-zyciu-rodziny-referat-na-zebranie.php
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8 Op. cit.
9 Rusaczyk M., Nauczyciele-mężczyźni w nauczaniu i wychowaniu początkowym, „Edukacja” 2009, nr 3(107), s. 121.

10 Feminizacja zawodu nauczycielskiego, w: http://biznes.pl/magazyny/edukacja/feminizacja-zawodu-nauczycielskiego,3044025,magazyn-detal.html


