STRESZCZENIE

Instytucję szkoły od wielu lat trawi kryzys zaufania. Dotyczy on również nauczyciela,
którego rola i funkcje w systemie oświaty, społeczeństwie i rozwoju uczniów są coraz częściej
żywo dyskutowane. Z uwagi na powszechność oświaty, społeczne cele nauczania
i łatwość odwołania się do doświadczeń każdego obywatela, praca nauczycieli staje się
elementem wywołującym żywe emocje.
Wizerunek nauczyciela był już szeroko opisywany w pracach z zakresu filozofii,
socjologii, etyki, psychologii oraz pedagogiki. Był również przedmiotem badań językowych za
pomocą metodologii językowego obrazu świata. Jednak osłabienie autorytetu nauczyciela
nierozerwalnie wiąże się także ze zmianą sposobu jego postrzegania w przestrzeni publicznej,
której ramy wyznaczają uregulowania prawne. Nauczyciel podejmuje bowiem działania
w instytucjach i placówkach ogólnodostępnych, istotnie ukierunkowując proces powszechnej,
obowiązkowej edukacji – należącej do zadań państwa oraz regulowanej przepisami prawa.
Można też przypuszczać, iż wizerunek nauczyciela w dużej mierze współtworzą – pośrednio
lub intencjonalnie – przyjmowane rozwiązania normatywne, które nie były dotąd przedmiotem
badań. Na to spectrum ma zwrócić uwagę moja rozprawa, która pozwoli opisać sposoby
konceptualizacji tej profesji w aktach powszechnie obowiązującego prawa i pozwoli poszerzyć
wiedzę na temat wzajemnego wpływu normatywnego obrazu nauczyciela na jego wyobrażenia
funkcjonujące w społeczeństwie i języku.
Przedmiotem moich badań stała się analiza obrazu nauczyciela zakodowanego
w języku aktów prawa oświatowego o charakterze ogólnym i powszechnie obowiązującym
– w ustawach: z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty, Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o systemie informacji oświatowej, Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.,
a także z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Rozprawa
pozwoli też na ukazanie, czy w obowiązującym prawie istnieje spójny wizerunek nauczyciela,
jakie są jego kluczowe aspekty oraz na ile obraz ten czerpie z ujęcia zawartego w języku
i w wyobrażeniu społecznym.
Praca składa się z trzech głównych części: teoretycznej, metodologicznej oraz
badawczej. Część teoretyczna złożona jest z czterech rozdziałów, które poświęcone są kolejno:
zależnościom prawa i języka, językowemu obrazowi świata, językowemu obrazowi

nauczyciela, a także sposobom funkcjonowania obrazu nauczyciela w naukach społecznych
(przy czym dwa ostatnie komponenty stanowią rezultat autorskich analiz przygotowujących do
badania zasadniczego). Zagadnienia przedstawione w tej części pracy stanowić będą szeroki
kontekst dla badań i analiz prowadzonych w dalszej części dysertacji.
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metodologiczne rozprawy. Wskazano w niej problematykę badań, materiał badawczy oraz
stosowane metody i narzędzia badawcze, a także omówiono sposób postępowania badawczego.
Ostatnią część rozprawy stanowią dwa rozdziały kluczowe z uwagi na cel niniejszego
opracowania. Zawierają one kolejno: analizę i interpretację zgromadzonego materiału
badawczego, zestawienie wniosków pochodzących z porównania obrazu nauczyciela w języku,
jego wizerunku w opracowaniach z zakresu nauk społecznych, a także obrazu
wyekscerpowanego z analizowanych tekstów prawnych. Na podstawie danych językowych
pochodzących ze wskazanego zbioru aktów normatywnych rekonstruuję normatywny obraz
nauczyciela, jego stereotyp, cechy prototypowe oraz peryferyjne. Dodatkowo odtwarzam
profile pojęcia możliwe do wyodrębnienia z analizowanego materiału tekstowego.
Analiza materiału badawczego pozwoliła na wyodrębnienie obrazu nauczyciela
odzwierciedlanego w wybranych tekstach ustawowych z gałęzi prawa oświatowego. Sposoby
obrazowania nauczyciela w dokumentach oświatowych wykazały również pewne zbieżności
z elementami językowego obrazu nauczyciela wyłonionego ze słowników języka polskiego
i badań nad stereotypem, a także funkcjonującego w przestrzeni społecznej. Analiza pozwoliła
na wyodrębnienie powtarzających się faset tworzących obraz nauczyciela w umysłach
użytkowników języka oraz twórców prawa.

SUMMARY

The institution of the school has been suffering a crisis of trust for many years. It also
applies to the teacher whose role and functions in the education system, society and students'
development are more and more often discussed. Because of the universality of education,
social teaching goals and the ease of referring to the experiences of every citizen, the work of
teachers becomes an element that evokes living emotions.
The image of the teacher has already been widely described in works in the field of
philosophy, sociology, ethics, psychology and pedagogy. He was also the subject of language
research using the methodology of the linguistic image of the world. However, the weakening
of the teacher's authority is inextricably linked to the change in the way in which it is perceived
in public space, the framework of which is determined by legal regulations. The teacher takes
actions in institutions and mainstream institutions, significantly directing the process of
universal, compulsory education - belonging to the tasks of the state and regulated by law. It
can also be assumed that the image of a teacher largely contributes - indirectly or intentionally
- to adopted normative solutions that have not been the subject of research so far. This spectrum
is to be highlighted by my dissertation, which will allow to describe ways of conceptualizing
this profession in the acts of universally binding law and will allow to broaden knowledge about
the mutual influence of the normative image of the teacher on his ideas in society and language.
The subject of my research was to analyze the image of an encoded teacher in the
language of general educational acts of general and universally binding nature – in the Acts of
January 26, 1982, the Teacher's Charter of September 7, 1991. on the education system,
Educational Law of December 14, 2016, dated April 15, 2011 on the educational information
system, Law on Higher Education of July 27, 2005, and also from May 22, 2009 on teacher
compensation benefits. The dissertation will also allow to show whether in the current law there
is a coherent image of the teacher, what are its key aspects and how this image draws from the
approach contained in the language and in social imagination.
The work consists of three main parts: theoretical, methodological and research. The
theoretical part consists of four chapters which are devoted to: legal and language relations, the
linguistic image of the world, the linguistic image of the teacher, and the ways the teacher's
image works in social sciences (the last two components are the result of original analyzes
preparing for the basic research) . The issues presented in this part of the work will provide
a broad context for research and analysis conducted later in the dissertation.

The second part of the work presents the most important methodological assumptions
of the dissertation. The research issues, research material and applied research methods and
tools were pointed out, as well as the research procedure.
The last part of the dissertation are two key chapters because of the purpose of this
study. They contain, in turn: analysis and interpretation of the collected research material, a list
of conclusions from the comparison of the teacher's image in the language, its image in studies
in the field of social sciences, as well as a picture of the excerpted from the analyzed legal texts.
Based on language data from the set of normative acts, I reconstruct the normative image of the
teacher, its stereotype, prototype and peripheral features. In addition, I play concept profiles
that can be extracted from the analyzed text material.
The analysis of the research material allowed to distinguish the image of the teacher
reflected in selected statutory texts from the branch of educational law. The methods of teacher
imaging in educational documents also showed some similarities with the elements of the
teacher's linguistic image emerged from the dictionaries of the Polish language and research on
the stereotype, as well as functioning in the social space. The analysis has, therefore, allowed
to distinguish the repeating facets forming the image of the teacher in the minds of the language
users and the creators of the law.

