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M¦»czyzna w edukacji przedszkolnej:
prolegomena do bada« w Polsce
Male in the occupation of a nursery school teacher:
prolegomena to empirical research in Poland

Abstrakt

Celem, jaki sobie stawia autorka artykuªu jest rozpoznanie gªównych kierunków bada« nad obecno±ci¡ i rol¡ m¦»czyzny w edukacji przedszkolnej w Polsce i na
±wiecie.
Problematyka badawcza koncentruje si¦ na pytaniach: Jaki jest stan bada«
nad uwarunkowaniami udziaªu m¦»czyzn w procesie edukacji przedszkolnej w Polsce oraz na ±wiecie?, Jakie s¡ w¦zªowe problemy charakteryzowanego nurtu bada«?,
Jakie s¡ rekomendacje dla praktyki edukacji przedszkolnej w zakresie zatrudniania
m¦»czyzn w roli wychowawców? W badaniach wykorzystano metod¦ analitycznosyntetyczn¡ literatury przedmiotu.
Artykuª rozpoczyna analiza stanu bada« w Polsce. Stan ten skonfrontowano
ze stanem bada« mi¦dzynarodowych. Przybli»ono gªówne kierunki bada« nad zagadnieniem zatrudniania m¦»czyzn w edukacji przedszkolnej, wskazuj¡c zarówno
ich osi¡gni¦cia, jak i niedostatki.
Analiza stanu bada« w Polsce prowadzi do wniosku o braku zainteresowania
polskich przedstawicieli nauki kwesti¡ obecno±ci/nieobecno±ci m¦»czyzn w edukacji
przedszkolnej. Natomiast badania mi¦dzynarodowe w tym zakresie s¡ dobrze roz-
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wini¦te. Obejmuj¡ one szerokie spektrum zagadnie«, od kwestii równo±ci na rynku
pracy, poprzez postrzeganie spoªeczne nauczycieli przedszkola, ich strategie dziaªa«
i realizacj¦ m¦skich ról w sfeminizowanym ±rodowisku pracy, wspóªprac¦ z kobietami i ich postrzeganie jako swych partnerów w miejscu pracy.
Nieobecno±¢ w polskich badaniach nad edukacj¡ przedszkoln¡ zagadnienia roli
m¦»czyzn we wczesnej edukacji dziecka wydaje si¦ powa»n¡ luk¡ badawcz¡, która
wymaga szybkiego uzupeªnienia. Prezentowany artykuª ma uªatwi¢ potencjalnym
badaczom rozpoznanie kluczowych zagadnie«, analizowanych ju» od trzech dekad
w badaniach mi¦dzynarodowych. Reeksji teoretycznej powinny towarzyszy¢ programy o±wiatowe i spoªeczne u±wiadamiaj¡ce konieczno±¢ udziaªu m¦»czyzn w procesie wychowania dziecka oraz szerszego zatrudnienia ich w placówkach edukacji
przedszkolnej.
Sªowa kluczowe:

edukacja przedszkolna, m¦»czyzna jako nauczyciel przedszkola.
Abstract

The author's objective is to investigate the principal directions of research into
the presence and the role of a male in nursery school education in Poland and in
the world.
Hence, the subject-matter of this research is concentrated upon the following
questions:
 what is the state of research into the factors determining the participation
of males in nursery school education in Poland, and also in the world?
 what are the crucial issues included into the direction of research described
herein?
 what are the recommendations relevant to the practice of nursery school
education within the scope of employing males in the capacity of teachers?
In the research, the analytic-synthetic method of investigating the literature
of the subject is applied.
The paper is commenced with the analysis of the state of research in Poland.
The state in question is set against the one of research conducted in other countries.
The principal directions of research into the issue of employing males in nursery
school education, highlighting both their achievements and shortcomings alike, are
shed light upon.
The analysis of the state of research in Poland leads to a conclusion that
the representatives of Polish pedagogical sciences into the issue of the presence or
the absence of males in nursery school education whereas research abroad is well
advanced. This includes a broad scope of issues, from the problem of equality on
the labor market, the social perception of male nursery school teachers to their
strategies of action, and fullling male roles in the feminized working environment,
collaboration with females and the latter's perception of their male colleagues at
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work, to research into the perception of nursery school teachers by children and
their inuence upon the development of children.
The fact that the issue of the role of males in early child education is not
a subject-matter of Polish research seems to be a major gap, which ought to be
lled in without delay. The presented article aims at rendering it easier for possible
researchers to investigate key issues, which have already been analyzed abroad for
three decades. Reecting upon theory ought to be accompanied by educational and
social programs making general public aware of the necessity of males' involvement
in the process of child's education, and also employing them in a larger number in
the institutions of nursery school education.
Key words:

nursery school education, male as a nursery school teacher.

Wst¦p

W raporcie o stanie edukacji w Polsce w roku 2013 stwierdzono, »e
m¦»czy¹ni stanowi¡ 1% nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. (Licz¡, 2014,
s. 83) Brakuje statystyk na temat liczby m¦»czyzn w zawodzie nauczyciela przedszkola, mo»na jednak przypuszcza¢, »e stopie« feminizacji jest tam
jeszcze wy»szy. Zagadnienie pracy m¦»czyzn jako nauczycieli na poziomie
edukacji przedszkolnej jest nieobecne w polskich badaniach nad edukacj¡
przedszkoln¡ i wczesnoszkoln¡, dostrzegaj¡ je jednak nauczyciele i rodzice,
o czym ±wiadczy jeden z numerów z roku 2014 czasopisma Przedszkole,
który po±wi¦cono m¦»czyznom pracuj¡cym w edukacji przedszkolnej. Zamieszczono w nim m.in. wywiady z dyrektork¡ przedszkola, z m¦»czyznami
pracuj¡cymi w edukacji przedszkolnej oraz z matkami, których dzieci ucz¦szczaj¡ lub ucz¦szczaªy do przedszkoli ze zró»nicowanym pªciowo personelem
pedagogicznym, kre±l¡c specyk¦ pracy m¦»czyzny w przedszkolu i postrzegania go przez wspóªpracowników i spoªecze«stwo. (Lewi«ska, 2014, s. 46,
48) Natomiast naukow¡ analiz¦ postaw rodziców wobec m¦»czyzn wychowawców przedszkolnych przeprowadziªa Paulina Koperna. (Koperna, 2019)
Warto podkre±li¢, »e opublikowany w 2019 r. artykuª jest w zasadzie pierwsz¡ na polskim gruncie prób¡ rozpoznania owego problemu.
Przywoªany numer czasopisma Przedszkole oraz artykuª Kopernej sygnalizuj¡ potrzeb¦ gª¦bszej reeksji nad obecno±ci¡ i rol¡ m¦»czyzny w edukacji przedszkolnej w kontek±cie m.in. polityki równouprawnienia, optymalnego rozwoju dzieci i kryzysu wspóªczesnej rodziny, z pewno±ci¡ jednak nie
daj¡ peªnego przegl¡du problematyki zwi¡zanej z tym zagadnieniem. Stan
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bada« w Polsce jest diametralnie ró»ny od bada« mi¦dzynarodowych, gdzie
dyskurs na temat miejsca i roli m¦»czyzn w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jest obecny od co najmniej trzech dekad i doczekaª si¦ wielu
w¡tków. Niniejszy artykuª ma zatem za zadanie zaprezentowa¢ w¦zªowe zagadnienia omawianego dyskursu oraz wyniki dotychczasowych bada«, wychodz¡c z przekonania, »e edukacja w Polsce nie powinna si¦ rozwija¢ w izolacji od problemów edukacji podejmowanych w badaniach w innych krajach.
Mi¦dzynarodowy rekonesans badawczy ma na celu uzasadni¢, a zarazem uªatwi¢ podj¦cie podobnych bada« w Polsce.
W artykule wykorzystano metod¦ analityczno-syntetyczn¡ dokumentów.
Badaniom poddano najnowsz¡ literatur¦, gªównie angloj¦zyczn¡, poruszaj¡c¡ zagadnienia obecno±ci i roli m¦»czyzn w edukacji przedszkolnej. Skoncentrowano si¦ na periodykach o zasi¦gu mi¦dzynarodowym, takich jak: Child
Development, Early Childhood Research Quarterly, Early Child Development and Care oraz European Early Childhood Education Research
Journal. Posªu»ono si¦ skrótem ECEC, pochodz¡cym od nazwy Early Childhood Education and Care, u»ywanym w pa«stwach Unii Europejskiej w odniesieniu do uregulowanych form organizacyjnych dostarczaj¡cych edukacj¦
i opiek¦ dla dziewcz¡t od narodzin do wieku obowi¡zku szkolnego.
Kierunki bada« mi¦dzynarodowych nad m¦»czyzn¡
w placówkach ECEC

Dyskurs na temat obecno±ci i roli m¦»czyzny w edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej pojawiª si¦ w latach dziewi¦¢dziesi¡tych ubiegªego wieku w kontek±cie realizacji zaªo»e« polityki równouprawnienia pªci na rynku
pracy. Nauczyciel edukacji przedszkolnej byª przedstawiany jako przykªad
zawodu sfeminizowanego, co wymagaªo zewn¦trznej interwencji. Uwa»ano,
»e dost¦p m¦»czyzn do zawodu jest ograniczony, z drugiej za± strony feminizacja ma wpªyw na ni»sze zarobki i presti» spoªeczny. Zale»no±ci te badali
przede wszystkim socjolodzy. Na przykªad Margherita Sabrina Perra i Elisabetta Ruspini we wprowadzeniu do specjalnego numeru czasopisma International Review of Sociology (2013), po±wi¦conego m¦»czyznom pracuj¡cym w nietypowych zawodach, odnotowaªy wzrost ilo±ci bada« nad owym
zagadnieniem. Zwróciªy uwag¦, »e m¦»czy¹ni wyra¹nie rzadziej wykonuj¡
zawody uznawane powszechnie za »e«skie ni» kobiety zawody m¦skie.
Wyodr¦bniªy trzy grupy przyczyn: po pierwsze: jest mniej zawodów zwyczajowo zarezerwowanych dla kobiet ni» dla m¦»czyzn, po drugie, m¦»czy¹ni preferuj¡ lepiej pªatne zawody, zdominowane przez m¦»czyzn, po trzecie, wykonu-
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j¡c zawód »e«ski, nara»aj¡ si¦ na presj¦ spoªeczn¡ (uruchamiaj¡ pejoratywne
stereotypy zniewie±ciaªo±ci lub homoseksualno±ci). Jako przykªadowe zawody
»e«skie autorki podaªy nauczyciela i piel¦gniarza, wymagaj¡ce specjalnych
kompetencji, które na ogóª posiadaj¡ kobiety. (Perra, Ruspini, 2013, s. 265)
W ostatniej dekadzie XX i pierwszej XXI wieku w Unii Europejskiej
wdro»ono dªugoterminowe programy wspieraj¡ce zatrudnianie m¦»czyzn
w ECEC. Jednym z nich byª ogªoszony w 1996 przez European Comission
Network on Childcare program, maj¡cy na celu zwi¦kszenie zatrudnienia
m¦»czyzn w edukacji przedszkolnej do 20% w ci¡gu dekady. (European Comission 1996) W nast¦pnych latach co prawda nie udaªo si¦ osi¡gn¡¢ zakªadanego poziomu, jednak odsetek m¦»czyzn w placówkach ECEC zwi¦kszyª
si¦ znacz¡co. W roku 2006 komisja potwierdziªa zatem konieczno±¢ kontynuowania dziaªa« na rzecz wi¦kszego udziaªu m¦»czyzn w ECEC oraz podniesienia kwalikacji pracowników tego sektora o±wiaty. (OECD, 2006)
Obok programów mi¦dzynarodowych niektóre pa«stwa wdro»yªy programy krajowe, np. Australia, Nowa Zelandia, USA, Kanada i Chiny. (Rohrmann, 2020, s. 6) Równie» w krajach europejskich opracowano programy
zach¦caj¡ce m¦»czyzn do zawodowej partycypacji w sektorze ECEC: w Norwegii byªa to cz¦±¢ ogólnonarodowego programu równouprawnienia pªci, realizowanego w latach 2001-2015, podobne wdro»ono w Niemczech w latach
2010-2013, a tak»e w Belgii i Danii. (Rohrmann, 2020, s. 8) Nie wsz¦dzie
zako«czyªy si¦ one sukcesem, paradoksalnie w niektórych krajach skutkowaªy pogª¦bieniem nierówno±ci pªci, jak w niektórych prowincjach Chin,
gdzie zach¦cano m¦»czyzn do ksztaªcenia w zawodzie nauczyciela przedszkola, oferuj¡c im bezpªatne studia (dla kobiet pozostawaªy pªatne). Przykªadem pa«stwa, gdzie Genderowa polityka zatrudnienia w ECEC odniosªa
umiarkowany sukces, bez wzbudzania emocji spoªecznych, jest Turcja. Staªo
si¦ to mo»liwe dzi¦ki podniesieniu wymaga« (uko«czenie studiów wy»szych)
i zwi¦kszeniu wynagrodze«, co podniosªo presti» spoªeczny zawodu i odsetek
pracuj¡cych w nim m¦»czyzn. (Sak i inni, 2019)
Czoªówk¦ krajów z najwi¦kszym odsetkiem m¦»czyzn w edukacji przedszkolnej stanowi¡ pa«stwa skandynawskie. W ramach polityki równo±ci w dost¦pie do rynku pracy m¦»czy¹ni s¡ promowani w przedszkolach du«skich
i norweskich. Ich procent w±ród personelu w przedszkolach wzrasta, lecz nadal pozostaje skromny  6.5% w 2013 w Danii i 9% w Norwegii w 2015 r.
(Olsen, Smeplass, 2018, s. 1202)
Wohlgemut (2015) twierdzi, »e m¦»czy¹ni maj¡ problemy w znalezieniu
pracy w ECEC z powodu zdominowania tego segmentu o±wiaty przez kobiety,
jednak Rohrmann (2015) w swoich badaniach nie potwierdziª praktyki ogra-
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niczania m¦»czyznom dost¦pu do zawodu przez kobiety. Z kolei Trent (2015)
na podstawie studium przypadku 5 nauczycieli edukacji przedszkolnej w Hong
Kongu wskazuje na obiektywne czynniki ograniczaj¡ce liczebno±¢ m¦»czyzn
w tym zawodzie, w spoªecze«stwie bowiem nauczyciele nie ciesz¡ si¦ wysokim
statusem, w przeciwie«stwie do nauczycielek. W efekcie traaj¡ do zawodu
rzadko i zazwyczaj wykonuj¡ go krótkoczasowo. (Trent, 2015, s. 511)
W wielu badaniach zwraca si¦ tak»e uwag¦, »e obecno±¢ m¦»czyzn w przedszkolu podwy»sza spoªeczny status zawodu, poprawia jego postrzeganie w spoªecze«stwie i wzmacnia starania o zwi¦kszenie wynagrodzenia pracowników tego sektora o±wiaty. (Powderly, Westerdale 1998; Pirard i inni, 2015)
Kolejnym kierunkiem bada«, zwi¡zanym z równymi szansami m¦»czyzn
i kobiet na prac¦ w przedszkolu, jest postrzegane spoªeczne nauczyciela
przedszkola, zarówno przez ogóª spoªecze«stwa, jak i kobiety zatrudnione
w ECEC. Interesuj¡cym przykªadem tego typu opracowa« jest artykuª Hege Eggen Boorve (2017), która zbadaªa wpªyw m¦»czyzn na kultur¦ pracy
przedszkola. Kultur¦ pracy rozumie ona jako wspólne dla ogóªu wspóªpracowników postawy, warto±ci i normy zachowania, wyra»aj¡ce si¦ w symbolice
sªów i gestów oraz w dziaªaniach. Praktyki te staj¡ si¦ widoczne, gdy kto± ªamie istniej¡cy uzus spoªeczny, wª¡czaj¡c we« zachowania dotycz¡ce pªci. Gdy
m¦»czy¹ni wkraczaj¡ w sfeminizowane ±rodowisko pracowników przedszkola,
wpierw ujawniaj¡ si¦ prywatne stereotypy dotycz¡ce pªci, przyniesione zarówno przez kobiety, jak i m¦»czyzn, i rozpoczyna si¦ proces negocjacji owych
norm i zasad. Badani przez Boorve m¦»czy¹ni kwestionowali zbyt szczegóªowe plany zaj¦¢, ustalane w gªównej mierze przez dominuj¡ce liczebnie i ze
wzgl¦du na zajmowan¡ pozycj¦ w gronie pedagogicznym kobiety1 , negocjuj¡c mo»liwo±¢ pozostawienia wi¦cej miejsca na spontaniczno±¢. Boorve potwierdziªa tak»e dominuj¡ce w±ród personelu przekonanie o predyspozycji
m¦»czyzn do prowadzenia zaj¦¢ ruchowych. Jedna z nauczycielek bior¡cych
udziaª w badaniach zaobserwowaªa na przykªad, »e jej kolega le»y na podªodze, gdy tworzy konstrukcj¦ z klocków lego. (Boorve, 2017, s. 1088) Podczas
poobiedniego czasu wolnego, tradycyjnie sp¦dzanego na zewn¡trz, kobiety
skupiaj¡ si¦ na obserwacji bawi¡cych si¦ dzieci i dopilnowaniu, by zjadªy one
przewidziany w jadªospisie owoc, m¦»czy¹ni za± anga»uj¡ si¦ w zabawy dzieci¦ce, nie troszcz¡c si¦ o to, by dziecko skorzystaªo z poobiedniej przek¡ski.
(Boorve, 2017, s. 1089) Praktyki m¦skie kontrastuj¡ zatem z kobiecymi; m¦»czy¹ni bawi¡cy si¦ z dzie¢mi wyra»aj¡ w ten sposób sw¡ m¦sko±¢, zadaniem
kobiet jest obserwowa¢ dzieci podczas zabaw i kontrolowa¢ realizacj¦ prze1

W tradycji norweskich przedszkoli jest zakorzeniona obecno±¢ m¦»czyzn, ale wi¦kszo±¢

z nich (66%) to asystenci, nie nauczyciele (Boorve 2017, 1086; Olsen, Smeplasss 2018, s. 1203).
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widzianych zada« programowych. Ponadto, sankcjonuj¡c praktyki m¦skie,
kobiety jawi¡ si¦ jako posiadaj¡ce wªadz¦ w okre±laniu tego, co powinno,
a czego nie powinno si¦ robi¢. Standaryzacja dziaªa« przedszkola przez kobiety jest postrzegana jako profesjonalizacja dziaªa« przedszkola i polityki
osi¡gania celów zdeniowanych w programach edukacyjnych.
Podobne wyniki uzyskali tak»e inni badacze. Na przykªad Niemcy
Aigner i Rohrmann (2012) stwierdzili, »e w mieszanych pªciowo zespoªach
zadania dzieli si¦ zgodnie z aktywno±ciami przypisanymi zwyczajowo do pªci
(np. zaj¦cia artystyczne realizuj¡ kobiety, sportowe  m¦»czy¹ni). Zauwa»ono równie», »e w porównaniu z m¦»czyznami, kobiety pracuj¡ce w ECEC
cz¦±ciej utrwalaj¡ stereotypowe postrzeganie roli m¦»czyzn i kobiet w spoªecze«stwie i w pracy pedagogicznej, co prowadzi cz¦sto do ni»szej satysfakcji
z pracy u m¦»czyzn, gdy kobiety z tradycyjnym podej±ciem do pªci piastuj¡
funkcje kierownicze. (Rohrmann, 2020, s. 12) Aud Torill Meland i Alsa Helen Kaltvedt (2019), na podstawie bada« przeprowadzonych w przedszkolach
norweskich stwierdziªy, »e Genderowe stereotypy s¡ podtrzymywane zarówno w gronie wychowawców przedszkolnych  m¦»czyzn i kobiet (inne zadania
i typy zachowa« przypisuje si¦ w zale»no±ci od pªci), jak i postawach nauczycieli wobec podopiecznych (inaczej chªopcy, inaczej dziewczynki).
Praca w sfeminizowanym ±rodowisku wymaga od m¦»czyzn du»ej plastyczno±ci. Kwestie to»samo±ci i realizacji m¦skich wzorców zachowania
przez nauczycieli ECEC bada si¦ w wielu krajach. (Heikkilä, Hellman, 2017;
Brody, 2015; Zhang, Wang, 2018)
W dyskusjach na temat m¦»czyzny w roli nauczyciela przedszkola pojawiaj¡ si¦ w¡tki potencjalnych zagro»e« dla dziecka. Pierwszoplanowym kontekstem jest domniemanie, i» m¦»czyzna decyduj¡cy si¦ na prac¦ z maªymi
dzie¢mi w przedszkolu mo»e mie¢ niejasne skªonno±ci wobec dziecka. Nieufno±¢ rodziców wobec nauczycieli przedszkoli najcz¦±ciej pojawia si¦ przy
okazji doniesie« prasowych o przypadkach pedolii lub deprawacji najmªodszych przez przedstawicieli innych zawodów, które opieraj¡ si¦ na kontakcie
z nieletnimi. (Duncan, 1999, s. 243-252)
Badacze interesuj¡ si¦ zatem wpªywem ujawnionych przypadków pedolii
w przedszkolu na prac¦ m¦»czyzn w tym zawodzie oraz wpªywem spoªecznego
obrazu wychowawcy przedszkolnego na liczebno±¢ m¦»czyzn w tej roli. Przykªadem s¡ badania Sary Ewy Farquhar (2008). Uchodz¡ca za pionierski kraj
w kontek±cie wdra»ania polityki równouprawnia pªci Nowa Zelandia zanotowaªa na przeªomie wieków zmniejszenie si¦ odsetka m¦»czyzn w ECEC z powodu dwóch przypadków nadu»y¢ seksualnych m¦»czyzn w latach 1993 i 1994 r.
Kraj ogarn¦ªa sex-abusive paranoia. W efekcie nauczyciele zatrudnieni
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w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej stali si¦ obiektem podejrze« oraz,
co istotne, pozostali bez wsparcia ze strony wªadz szkolnych. Zwi¡zki nauczycielskie, aby odrzuci¢ zarzuty o brak bezpiecze«stwa w placówkach edukacyjnych, wydaªy szereg rozporz¡dze« i instrukcji, które sprowadzaªy si¦ do daleko id¡cej ostro»no±ci w relacjach z dzie¢mi, unikania kontaktu zycznego, je±li nie jest niezb¦dny, a je±li zachodzi taka konieczno±¢, powinien mie¢ miejsce
w obecno±ci drugiego pracownika. Cz¦±¢ m¦»czyzn zrezygnowaªo z pracy,
a wielu potencjalnych nauczycieli nie wybraªo tego zawodu. (Murray, 1996)
Jak praca w cieniu podejrze« wpªywa na realizacj¦ zada« zwi¡zanych
z edukacj¡ przedszkoln¡ przez zatrudnionych w niej m¦»czyzn, opisuje m.in.
Anna Buschmeyer (2013). Przebadaªa ona opinie 10 m¦»czyzn zatrudnionych
w niemieckich przedszkolach, jak realizuj¡ si¦ w ±rodowisku pracy. Jeden
z uczestników bada« opowiedziaª osobiste do±wiadczenie, gdy wzi¡ª za r¦k¦,
nast¦pnie, posadziª na kolanie i przytuliª dziewczynk¦, która po przyj±ciu do
przedszkola nie chciaªa si¦ rozsta¢ z dziadkiem. Dziaªania takie s¡ standardowo stosowane w przedszkolach, pozwalaj¡ oswoi¢ dziecko z sytuacj¡ rozstania
z rodzicem i zintegrowa¢ si¦ ze ±rodowiskiem przedszkolnym, w przypadku jednak badanego m¦»czyzny staªy si¦ przyczyn¡ oskar»enia o pedoli¦. Mimo i»
nauczyciel zostaª oczyszczony z tego typu zarzutów, m.in. dzi¦ki wyja±nieniom
dyrektorki przedszkola, do±wiadczenie to pozostawiªo uraz w psychice nauczyciela i nauczyªo go daleko id¡cej ostro»no±ci w kontaktach z dzie¢mi. Ze wzgl¦du na potencjalne podejrzenia o zªy dotyk nie mógª w peªni wyra»a¢ swych
uczu¢ wobec podopiecznych. (Buschmeyer, 2013, s. 302)
Zdaniem badaczy, przypisywanie nauczycielom przedszkoli skªonno±ci
pedolskich wpªywa niekorzystnie na prac¦ m¦»czyzn sprawdzaj¡cych si¦
w tym zawodzie, o czym ±wiadczy przywoªany uprzednio przykªad niemieckiego nauczyciela. Podobn¡ opini¦ wyraziª jeden z nauczycieli bior¡cych
udziaª w badaniach Paula Sargenta, sugestywnie opisuj¡c, co czuje jako kochaj¡cy dzieci i zaanga»owany w ich wychowanie nauczyciel: Women`s laps
are places of love. Men`s are places of danger. (cyt. za: Bari³, 2013, s. 109)
Istotny dla kierunków dalszych studiów nad charakteryzowanym zagadnieniem jest artykuª Richarda J. Harty`ego (2007). Zwrócono w nim uwag¦
na pedagogiczno-psychologiczne uzasadnienie obecno±ci m¦»czyzny w edukacji przedszkolnej. Autor podkre±liª, »e dotychczasowe badania nad rol¡ m¦»czyzny w przedszkolu zdominowaª dyskurs o potrzebie zwi¦kszenia odsetka
m¦»czyzn w ogólnej populacji nauczycieli tego szczebla edukacji z uwagi na
polityk¦ równouprawnienia pªci na rynku pracy, natomiast brakuje studiów
potwierdzaj¡cych pozytywny wpªyw m¦»czyzn w przedszkolu na rozwój dzieci, podobnie jak bada« ukazuj¡cych punkt widzenia dzieci.

251

Zasadno±¢ liczniejszej reprezentacji m¦»czyzn w ECEC jest kwesti¡ sporn¡, badacze dochodz¡ do rozbie»nych wniosków. Bent Olsen i Eli Smeplass
zwrócili uwag¦ na szereg sªabo±ci studiów Genderowych na terenie przedszkola, pomija si¦ w nich bowiem czynniki poza pªciowe: np. klasowe lub etniczne, preferowany styl wychowawczy, przygotowanie zawodowe itd. (Olsen,
Smeplasss, 2018, s. 1205) W swych badaniach stwierdzili, »e m¦»czy¹ni nie
wnosz¡ istotnej ró»nicy do realizacji zada« przedszkola, bowiem wychowawcy niezale»nie od pªci podobnie reaguj¡ na sytuacje wychowawcze z udziaªem
dziewczynek i chªopców; przy czym s¡ to zachowania ró»ne ze wzgl¦du na
pªe¢ dzieci, wpisuj¡ce si¦ w stereotypowe postrzeganie pªci. (Olsen, Smeplass 2018, s. 1213) Holenderscy badacze (Ahnert i inni, 2006) zwerykowali
wcze±niejsze badania stwierdzaj¡ce lepsze odnoszenie si¦ kobiet do dziewczynek ni» chªopców, wykazuj¡c, »e w ±rodowisku przedszkolnym zarówno
m¦»czy¹ni, jak i kobiety wykazuj¡ podobny poziom zaanga»owania i wra»liwo±ci niezale»enie od pªci podopiecznego. Równie» Niemcy (Brandes i inni,
2015) stwierdzili brak istotnej ró»nicy w pedagogicznych zachowaniach obu
pªci. Z kolei Austriacy J. Huber I B. Traxl (2018) zwrócili uwag¦, »e m¦»czy¹ni s¡ mniej restryktywni od kobiet, w wyniku czego chªopcy cz¦±ciej
szukaj¡ u nich akceptacji i schronienia w sytuacji dyskomfortu.
Studium empirycznym potwierdzaj¡cym ró»nice pªci w podej±ciu do zada« wychowawczo-opieku«czych jest opracowanie Koch i Emilsen (2017).
W jego ±wietle generalnie m¦»czy¹ni s¡ bardziej tolerancyjni wobec dziaªa«
ryzykownych dzieci i okazuj¡ wi¦ksze zainteresowanie aktywno±ci¡ zyczn¡.
Norwegowie (Sandseter, 2014; Storil, Sandseter, 2017) potwierdzili te wyniki w odniesieniu do m¦»czyzn zatrudnianych w edukacji wczesnoszkolnej.
M¦»czy¹ni cz¦±ciej ni» kobiety wyra»aj¡ zgod¦ lub sami inicjuj¡ gry nios¡ce
ryzyko np. upadku, skaleczenia, kontuzji, podczas nich interweniuj¡ te» rzadziej i pó¹niej ni» kobiety. W owych badaniach zauwa»ono, »e pªe¢ nie jest
jedyn¡ zmienn¡ warunkuj¡c¡ podej±cie wychowawców do gier ryzykownych;
znacz¡cy jest tak»e wiek  mªodzi nauczyciele s¡ bardziej tolerancyjni ni»
starsi, niezale»enie od pªci.
Kolejny kierunek bada« stanowi¡ prace dotycz¡ce wpªywu pªci wychowawców na efekty uczenia si¦ dzieci w szkole. Rozpocz¦ªy si¦ one wraz z ujawnieniem pªciowego zró»nicowania osi¡gni¦¢ edukacyjnych uczniów na etapie
edukacji elementarnej  dziewcz¦ta uzyskuj¡ oceny wy»sze ni» chªopcy, którzy sprawiaj¡ równie» wi¦cej problemów wychowawczych. Badano mi¦dzy
innymi zaªo»enie, »e chªopi¦cy kryzys w edukacji wczesnoszkolnej mo»e
by¢ efektem »e«skiego charakteru edukacji przedszkolnej. Pionierskie badania przeprowadzono w krajach skandynawskich. Warto zwróci¢ uwag¦ na

252

badania du«skie (Bauchmüller, Gørtz, Rasmussen, 2014), które wykazaªy, »e
uczniowie ucz¦szczaj¡cy wcze±niej do przedszkoli z wi¦ksz¡ liczb¡ nauczycieli m¦»czyzn uzyskali znacz¡co lepsze wyniki podczas egzaminów z j¦zyka
z du«skiego w testach ko«cz¡cych edukacj¦ obowi¡zkow¡ ni» ich rówie±nicy
maj¡cy za sob¡ pobyt w przedszkolach ze sfeminizowanym personelem. Podobn¡ prawidªowo±¢ opisuj¡ Norwegowie (Drange, Marte, 2017)  zarówno
chªopcy, jak i dziewcz¦ta ucz¦szczaj¡cy do przedszkoli z mieszanym pªciowo
personelem osi¡gn¦li lepsze wyniki w testach j¦zykowych i matematycznych
w pocz¡tkowych latach edukacji obowi¡zkowej ni» uczniowie z przedszkoli
z wyª¡cznie »e«skimi nauczycielkami.
Kolejne zagadnienie rozpatrywane w omawianych badaniach to odbiór
przez dzieci faktu, i» ich wychowawcami s¡ m¦»czy¹ni. Wedle bada« przeprowadzonych w latach 2006-2007 na Filipinach, dzieci w wieku przedszkolnym pozytywnie odbieraªy swoich nauczycieli pªci m¦skiej. Postrzegaªy ich
przede wszystkim jako towarzyszy zabaw, regulatorów zachowania i opiekunów. (Oroplia, Berisalio, 2008) Z kolei Kylie Harris i Sally Barnes (2009)
na podstawie analizy rysunków dzieci i wywiadów z czteroletnimi dzie¢mi
w Australii wykazaªy, »e pªe¢ zmienia perspektyw¦ postrzegania nauczyciela
przez dziewczynki i chªopców.
Prób¦ usystematyzowania gªównych kierunków bada« nad rol¡ m¦»czyzny w edukacji przedszkolnej podj¡ª przywoªywany ju» wielokrotnie Tim
Rohrmann. W swym studium z 2020 formuªuje trzy argumenty, podnoszone
w literaturze przedmiotu, na rzecz udziaªu m¦»czyzn w procesie edukacyjnym
i wychowawczym w przedszkolu. W pierwszym uzasadnieniu przywoªuje opinie badaczy, i» chªopcy od najmªodszych lat potrzebuj¡ m¦skiego wzorca,
który odgrywa kluczow¡ rol¦ w rozwoju ich to»samo±ci. Posta¢ ojca jest akcentowana tak»e w kontek±cie wzrastaj¡cej liczby dzieci, chªopców i dziewcz¡t,
wychowuj¡cych si¦ w rodzinach bez ojca. (Rohrmann, 2020, s. 9)
Drugi argument odnosi si¦ do jako±ci edukacji przedszkolnej. Dzi¦ki obecno±ci wychowawców dzieci mog¡ skorzysta¢ z bardziej m¦skich przestrzeni
i aktywno±ci, zabaw motorycznych, prac r¦cznych, które cz¦sto s¡ sªabo rozwini¦te przez »e«ski personel przedszkola. Jednocze±nie m¦»czy¹ni mog¡ bra¢
udziaª w zaj¦ciach zazwyczaj zarezerwowanych zwyczajowo dla kobiet, przeªamuj¡c w ten sposób stereotypy dotycz¡ce pªci. Z punktu widzenia personelu, oczekuje si¦, »e m¦»czy¹ni wzbogac¡ kultur¦ pracy zespoªu wychowawców,
a zbilansowane pod wzgl¦dem pªciowym zespoªy b¦d¡ bardziej efektywne dzi¦ki zró»nicowanym stylom komunikacji i rozwi¡zywania koniktów. Ponadto zauwa»a si¦, »e obecno±¢ m¦»czyzn zach¦ca ojców do wspóªpracy z przedszkolem
i zwi¦ksza docenianie przedszkola przez ogóª rodziców. (Rohrmann, 2020, s. 9)
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Trzecia grupa argumentów odnosi si¦ do polityki rekrutacji osób do zawodu i zatrzymywania pracowników w zawodzie. Odwoªuj¡c si¦ do prawidªowo±ci rz¡dz¡cych rynkiem pracy, niektórzy badacze formuªuj¡ hipotez¦,
»e wy»sze zarobki w zawodzie spowoduj¡ wi¦kszy udziaª m¦»czyzn w tym
sektorze zatrudnienia i przyczyni¡ si¦ do podniesienia statusu zawodu. Niezale»nie od pªci podkre±lana jest tak»e konieczno±¢ pozyskania lepiej wykwalikowanej kadry w sektorze opieki i sªu»b spoªecznych, w tym ECEC.
(Rohrmann 2020, s. 10)
Wyniki analizy i wnioski

Zmiany spoªeczne w ±wiecie ponowoczesnym wpªywaj¡ na przewarto±ciowanie m¦skich i »e«skich ról w spoªecze«stwie i w rodzinie. Kobiety anga»uj¡ si¦ w »ycie zawodowe, karier¦, wkraczaj¡ do zawodów do niedawna
zarezerwowanych wyª¡cznie dla m¦»czyzn, odwlekaj¡ decyzj¦ o maª»e«stwie
lub staªym zwi¡zku oraz macierzy«stwie. Z kolei m¦»czy¹ni coraz cz¦±ciej
podlegaj¡ kobietom sprawuj¡cym funkcje kierownicze, anga»uj¡ si¦ w prace
zwi¡zane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, a tak»e w wychowanie
dzieci od pierwszych dni ich »ycia. Na ogóª owe przeobra»enia w literaturze
okre±la si¦ pejoratywnie jako kryzys m¦sko±ci (Melosik, 2006) czy desymbolizacja m¦sko±ci. (Radomski, 2008)
M¦»czy¹ni wkraczaj¡ do ±rodowisk zawodowych zarezerwowanych wedle
uzusu spoªecznego dla kobiet. Niew¡tpliwie jednym z najbardziej charakterystycznych »e«skich zawodów jest zawód nauczyciela przedszkola. M¦»czyzna
pracuj¡cy w przedszkolu lub edukacji wczesnoszkolnej jest zjawiskiem rzadkim, niemniej jednak w kontek±cie zarysowanych wy»ej tendencji w »yciu
spoªecznym b¦dzie wyst¦powaª coraz cz¦±ciej. Zagadnienie obecno±ci i roli
m¦»czyzn w tym sektorze szkolnictwa wymaga naukowej reeksji i przemy±lanych dziaªa«. W niniejszym artykule przybli»ono kierunki bada« i w¦zªowe problemy omawiane w mi¦dzynarodowych badaniach nad prac¡ m¦»czyzn
w przedszkolu z my±l¡ o zainteresowaniu nimi polskich przedstawicieli nauk
o wychowaniu. Jak si¦ okazuje, obejmuj¡ one szeroki wachlarz zagadnie«,
w±ród których nale»y wymieni¢:
 kwesti¦ równo±ci na rynku pracy,
 postrzeganie spoªeczne nauczycieli przedszkola,
 strategie dziaªa« i realizacji m¦skich ról w sfeminizowanym ±rodowisku
pracy,
 wspóªpracy m¦»czyzn z kobietami w przedszkolu,
 postrzegania m¦»czyzn w miejscu pracy przez nauczycielki,
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 postrzegania wychowawców przedszkolnych przez dzieci,
 wpªyw wychowawców przedszkolnych na rozwój dzieci.
Wyniki bada« nie s¡ jednoznaczne, co oznacza potrzeb¦ ich kontynuowania, m.in. przez polskich badaczy edukacji przedszkolnej, niemniej wyªania
si¦ z nich obraz potencjalnych korzy±ci zwi¡zanych ze wzrostem presti»u
zawodu, poziomem zarobków, skuteczniejszym dziaªaniem personelu przedszkolnego, a tak»e co najwa»niejsze  optymalnym rozwojem dzieci.
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